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arbeidsovereenkomst en dat geen enkele 
wetsbepaling hen verhindert daarbij een 
bepaalde vergoeding ten voordele van 
de werknemer te bedingen, het arrest 
wettelijk beslist dat de tussen partijen 
tot stand gekomen overeenkomst hen 
tot wet strekt en dat eiser geen aanspraak 
mag maken op enige andere vergoeding 
dan die waarmede hij instemde en die 
in conm·eto door partijen op 24 maal de 
basismaandwedde van eiser werd vast
gesteld; 

Overwegende dat de kwestieuze over
eenkomst van 15 januari 1976 geen 
miskenning is van de aan eiser wettelijk 
toekomende vergoedingen, vermits deze 
vergoedingen niet verschuldigd zijn in
geval van beeindiging van een arbeids
overeenkomst door onderling akkoord ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

12 juni 1978.- 3e kamer.- Voorzitte1· 
en Verslaggevm·, de H. Gerniers, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Lenaerts, advo
caat-generaal. Pleiters, de HH. 
Houtekier en Biitzler. 

3e KAMER. - 12 juni 1978. 

10 GROND,'VET. - GELIJKHEID VAN 
DE BELGEN VOOR DE WET.- B:ElGRIP. 

2° BELASTING. - GELIJKHEID VAN 
DE BELGEN VOOR DE BELASTING. -
BEGRIP. 

1 o en 2° De in aTtikel 6 van de G1·ondwet 
bevatte regel van de gelijkheid van de 
Belgen vooT de wet en de in aTtikel112 
van de G1•ondwet bevatte 1·egel van de 
gelijkheid van allen voo1· de belastingen 
houden in dat allen die in dezelfde 
toestand vm·keTen op dezeljde wijze 
wm·den behandeld, maa1• sluiten niet 
uit dat een ondm·scheid wo1·dt gemaakt 
naa1· bepaalde catego1·ieiin van peTsonen, 
mits dit ondeTscheid niet willekeu1·ig is, 
dit wil zeggen kan wo1·den veTant
wooTd (1). 

(1) Raadpl. cass., 10 oktober 1977, supra, 
blz. 182, en de noot 1, en 11 oktober 1977, 
supra, blz. 185. 

(ROBERTI DE WINGHE, 
T. GEMEENT:El WOMMELGEM.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 13 april 1976 door de 
Bestendige Deputatie van de Provincie
raad van Antwerpen gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 6, 107 en 112, 
eerste lid, van de Grondwet, 

dom·dat de bestendige deputatie, zonder 
te ontkennen dat de grondpercelen van 
eiseres, op basis waarvan zij onder
worpen werd aan de taks op het ope
nen van straten, de verhardings- en 
rioleringswerken (ingesteld door de ver
ordening van de gemeente W ommelgem 
van 2 juni 1969, goedgekeurd bij konink
lijk besluit van 9 juli 1970), een niet
gebouwde eigendom in de landelijke 
zone in de zin van artikel 13, lid 6, van 
gezegde verordening waren, het bezwaar
schrift van eiseres tegen haar aanslag 
voor het jaar 1973 niettemin verwerpt, 
om de redenen dat wegens lid 8 van 
artikel 13, het lid 6 van dit artikel niet 
van toepassing is indien in een straal 
van 100 meter zich woningen bevinden; 
dat meerdere woningen zich binnen een 
straal van 100 meter van de grens van 
de terreinen van eiseres bevinden en 
dat het als niet relevant voorkomt 
dat deze woningen boerderijen zijn, 

terwijl, nu gezegd lid 8 van artikel 13 
van de belastingverordening op het idee 
berust, hetwelk in de tekst zelf van de 
verordening tot uiting komt, dat indien 
zich in een straal van l 00 meter woningen 
bevinden, de terreinen waarvan sprake 
in lid 6 worden beschouwd als specifieke 
bouwterreinen, 

ee1·ste onderdeel, dit vermoeden elke 
grand mist en, wat de eigendommen 
betreft waarop het niet mogelijk of niet 
toegelaten is te bouwen, het als wille
keurig voorkomt ze te willen beschouwen 
als specifieke bouwterreinen, als zich in 
een straal van 100 meter woningen 
bevinden, en, ten slotte, evmunin als 
de niet-gebouwde eigendommen in de 
landelijke zone, niets toelaat ze te 
beschouwen als bouwterreinen om de 
enkele reden dat er zich woningen op 
minder.dan 100 meter van de grens van 
die terreinen bevinden, hoe uitgestrekt 
deze ook mogen zijn ; 

tweede onderdeel, zodoende het verschil 
ingesteld door de leden 6 en 8 van arti-
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kel 13 van gezegde belastingverordening 
tussen de niet-bebouwde eigendommen, 
hoe uitgestrekt ook, naargelang er zich 
al dan niet woningen bevinden in een 
straal van 100 meter van de grens van 
die terreinen, zonder verband is met de 
finaliteit van de belasting en van de 
vrijstelling van deze belasting, en dus 
als willekeurig moet worden bestempeld 
en, als zodanig, als in strijd met het 
beginsel van de gelijkheid voor de 
belasting ; zodoende, door een bepaling 
van de verordening (lid 8 van artikel 13) 
in strijd met de artikelen 6 en 112, lid 1, 
van de Grondwet toe te passen, de 
bestendige deputatie artikel 107 van de 
Grondwet en de andere in het middel 
geviseerde bepalingen schendt : 

Overwegende dat, ingevolge de 6e en 
8e leden van artikel 13 van de belasting
verordening van verweerster, de belasting 
op het verwerven van de bedding van 
straten, het uitvoeren van grond-, ver
hardings- en rioleringswerken niet wordt 
toegepast onder meer op de niet
gebouwde eigendommen in de landelijke 
zone, maar deze vrijstelling niet van 
toepassing is indien zich in een straal van 
100 meter woningen bevinden, in welk 
geval de terreinen als specifieke bouw
terreinen worden beschouwd ; 

Overwegende dat de beslissing vast
stelt dat de grondpercelen van eiseres 
gelegen zijn langsheen de Oelegem
steenweg, alwaar zich binnen een straal 
van 100 meter meerdere woningen be
vinden; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiseres niet aanduidt 
welke wetsbepaling aldus zou miskend 
zijn door de gemeenteverordening, mis
kenning die voor de rechter, met toe
passing van artikel107 van de Grondwet, 
de verplichting zou meebrengen die 
verordening niet toe te passen ; 

Dat, bij gebrek aan nauwkeurigheid, 
niet kan worden nagegaan om welke 
onwettelijkheid het gaat, zodat het 
onderdeel niet ontvankelijk is ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de in artikel 6 van 
de Grondwet bevatte regel van de 
gelijkheid van de Belgen voor de wet en 
de in artikel 112 van de Grondwet 
bevatte regel van de gelijkheid van 
allen voor de belastingen inhouden da t 
allen die in dezelfde toestand verkeren 
op dezelfde wijze worden behandeld, 
maar niet uitsluiten dat een onderscheid 

wordt gemaakt naar bepaalde cate
gorieen van personen mits dit onderscheid 
niet willekeurig is, dit wil zeggen kan 
worden verantwoord ; 

Overwegende dat uit niets blijkt en 
trouwens niet wordt beweerd dat het 
door de gemeenteverordening gemaakte 
onderscheid niet voor enige rechtvaar
diging vatbaar is ; dat evenmin uit de 
vaststellingen van de bestreden beslissing 
blijkt dat eiseres anders zou worden 
behandeld dan degenen die zich in de
zelfde categorie belastingplichtigen be
vinden als die waartoe zij behoort ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenornen ; 

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

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

12 juni 1978.- 3e kamer.- Voorzitter 
en Verslaggeve1·, de H. Naulaerts, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. 
Kirkpatrick. 

Van dezelfde dag, een analoog arrest 
op voorziening ingesteld door dezelfde 
eiseres tegen een beslissing op dezelfde 
datum gewezen door dezelfde bestendige 
deputatie in zake eiseres tegen de 
gemeente W ommelgem. 

2e KAMER. - 13 juni 1978. 

I o ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN ONOP
ZETTELIJK DODEN. - ARTIKE
LEN 418 EN 420 VAN HET STRAF· 
WETBOEK. GEBREK AAN VOOR
ZICHTIGHEID OF VOORZORG. - VOOR
WAARDEN. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST).- SCHADELIJKE 
HANDELING. - AANSPRAKELIJKHEID. 
- VooRWAARDEN. 

1° en 2° Een handeling behoeft niet van 
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die aaTd te zijn dat ze noodzakelijk 
sohade zal kunnen ve?'OOTzaken om 
een gebTek aan vooTziohtigheid of 
vooTzoTg op te levenn, in de zin van de 
aTtikelen 418 en 420 van het Stmf. 
wetboek, en de op de aTtikelen 1382 en 
1383 van het BuTgeTlijk Wetboek TUB· 
tende buTge1'1'eohtelijke aanspmkelijkheid 
met zioh te bTengen; het is voldoende dat 
uit de handeling sohade kan voo1·tkomen 
en dat die mogelijkheid te vooTzien is 
en veTwezenlij kt woTdt ( 1). 

(DE OOEN, T. PENNE.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 januari 1978 door het Hof 
van Beroep te Gent gewezen ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering van verweerder : 

Overwegende dat eiser verldaart af
stand te doen van zijn voorziening omdat 
de beslissing op deze vordering geen 
eindbeslissing is in de zin van artikel 416 
van het Wetboek van Strafvordering, 
onder voorbehoud zich opnieuw tegen 
die beslissing te voorzien wanneer de 
strafrechter zijn rechtsmacht ten deze 
geheel zal hebben uitgeoefend ; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de strafvorde
ring : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 418, 420 van het 
Strafwetboek en 38, § 1, van het Weg
verkeersreglement van 14 maart 1978, 

dooTdat het arrest eiser strafrechtelijk 
veroordeelt op grond dat : deze voor
houdt dat hij verweerder, Karel Penne, 
niet gezien had daar hij enkel oog had 
voor de zoon Penne aan zijn linkerzijde 
en de takken voor hem ; volgens de 
expert de persoon van het slachtoffer 
wegens de tak moeilijk zichtbaar was; 
eiser nochtans moest gezien hebben dat 
de zoon Penne moeilijkheden ondervond 
bij het omhoog duwen van de tak en bij 

(1) Raadpl. cass., 12 november 1951 (Bull. 
en Pas., 1952, I, 128) en noot 1 ; 26 mei 1952 
(ibid., 1952, I, 622); 31 oktober 1966 (Ar1·. 
cass., 1967, biz. 299); 16 juni 1969 (ibid., 
1969, biz. 1026). 

normale aandacht ook zou moeten 
gezien hebben dat iemand van rechts 
kwam helpen zodat de tak voldoende 
hoog geduwd werd om hem doorgang te 
verlenen; dat, beseffend dat iemand hem 
kwam helpen, hij zich ervan moest 
vergewissen waar deze persoon zich 
bevond ; hij niet in de onmogelijkheid 
was om het slachtoffer te zien en zich 
ervan te vergewissen dat het de plaats 
verlaten had vooraleer verder te rijden 
na de tak gepasseerd te zijn ; dat, nu 
eiser met een gevaarlijk tuig werkte, 
hij een onvoorzichtigheid beging door 
Penne niet aan te manen buiten de 
nabijheid van zijn machine te blijven, 
eerder dan te aanvaarden dat hij zou 
meehelpen, 

terwijl, eeTste onderdeel, eiser in zijn 
conclusie staande hield, zonder op deze 
punten tegengesproken te worden, ener
zijds, dat verweerder Penne Karel plots 
langs achter naar de machine gelopen 
kwam om de tak mee te helpen naar 
omhoog duwen en, anderzijds, dat de 
motor van de machine steeds bleef 
draaien en hij voortdurend verder reed, 
slechts even aanhoudend voor lager 
hangende takken ; eiser dientengevolge 
geen fout heeft begaan door verweer
der niet op te merken (schending 
van de artikelen 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 418, 420 van het 
strafwetboek en 38, § 1, van het voor
noemd Wegverkeersreglement); 

tweede onderdeel, het feit dat eiser de 
verweerder niet zou aangemaand hebben 
buiten de nabijheid van de machine 
te blijven zonder oorzakelijk verband 
is met het ongeval, te meer daar ver
weerder plots en ongevraagd naar de 
tractor is toegelopen (schending van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Overwegende dat, om een onvoor
zichtigheid of een gebrek aan voorzorg 
in de zin van de artikelen 418 en 420 
van het Strafwetboek uit te maken, die 
aanleiding geven tot aansprakelijkheid, 
een daad niet van die aard moet zijn dat 
zij noodzakelijk schade zal veroorzaken ; 
dat het volstaat dat de schade een 
mogelijk gevolg van de handeling uit
maakt en dat de mogelijkheid van 
schade kon voorzien worden, met het 
gevolg dat men enkel aansprakelijk is 
wanneer men het ontstaan van schade 
kon voorzien en de nodige maatregelen 
om die te voorkomen niet heeft getroffen ; 

Overwegende dat het arrest door de 
in het middel weergegeven redengeving 
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de feitelijke gegevens preciseert waarop 
het stoelt en waarom het de in het eerste 
onderdeel vermelde conclusie van eiser 
tegenspreekt ; 

Overwegende dat het arrest door de 
overweging dat eiser had moeten zien 
dat de zoon Penne moeilijkheden onder
vond bij het omhoog duwen van de tak 
die eiser de weg versperde, en dat hij 
eveneens had moeten opmerken dat 
iemand van rechts kwam helpen zodat 
de tak voldoende omhoog geduwd werd 
om hem, eiser, doorgang te verlenen, 
te kennen geeft dat, zonder de onacht
zaamheid van eiser, waardoor hij ver
weerder niet heeft opgemerkt en niet 
heeft aangemaand, het ongeval zich niet 
zou hebben voorgedaan zoals het is 
ontstaan; 

Dat het arrest aldus wettelijk de fout 
van eiser en het oorzakelijk verband 
tussen die fout en de door verweerder 
opgelopen schade vaststelt ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

Om die redenen, verleent akte van de 
afstand van de voorziening tegen de 
beslissing op de civielrechtelijke vorde
ring ; verwerpt de voorziening voor het 
overige ; veroordeelt eiser in de kosten. 

13 juni 1978.- 2e kamer.- VooTzitte?', 
Ridder de Schaetzen, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve?', de 
H. Delva. - Gelifkluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. -
Pleite1·s, de HH. Houtekier en Bayart. 

2e KAMER. - 13 juni 1978. 

DOUANE EN ACCIJNZEN.- OvER· 
TREDING. - PROCESSEN-VERBAAL VAN 
DE DOUANE-AMBTENAREN. - WETTE· 
LIJKE BEWIJSWAARDE. - BEGRIP. 

De bifzonde?'e wettelifke bewifswaa?'de welke 
aTtikel 239 van de wet van 26 augttstus 
1822 inzake dottane en accifnzen toekent 
aan de pTocessen-ve1·baal van de ambte
na?'en wegens hun handelingen en ambts-

ve1Tichtingen, geldt vom· de pM·soonlifke 
mateTiiile vaststellingen van die " be
dienden », maa1· niet voo1· de 1'echts
beg1·ippen die met name gevolgtTekkingen 
ttit jeitelifke gegevens noodzakelifk 
maken; het bewifs van het hoojdveTblijj 
van een beklaagde moet volgens het 
gemeen Techt wo1·den geleve1·d en in 
zove?'?'e dit bewijs op jeitelijke gegevens 
be1'ttst, staan deze te1· v1·ije beoo1·deling 
van de jeiten1·echte1· ( 1). 

(BELGISCHE STAAT, 
MIJ',TISTER VAN FINANCIEN, 

T. SCHOOLAERT.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 maart 1978 door het Hof 
van Beroep te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grondwet 
en 239 van de algemene wet van 26 au
gustus 1822 inzake douane en accijnzen 
(thans artikel 272 van de bij koninklijk 
besluit van 18 juli 1977 gecoiirdineerde 
algemene wet inzake douane en ac
cijnzen), 

doo?'dat het arrest volkomen ten on
rechte verweerder vrijspreekt op de 
volgende gronden : " de elementen van 
de strafbundel vermelden de plaats niet, 
op een voldoende duidelijke wijze, waar 
betrokkene werkelijk met zijn gezin 
waartoe hij bel-wort is gevestigd. Zo
doende blijkt het niet dat Schoolaert 
Jacques werkelijk te Houthulst met zijn 
gezin regelmatig verblijft in plaats van 
in Frankrijk "' 

te1·wijl, ee1·ste onde1•deel, nit bedoeld 
strafdossier integendeel wel duidelijk 
kan worden afgeleid dat verweerder zijn 
officiele verblijfplaats te Houthulst heeft ; 
hij zelf verklaart dat zijn tweede verblijf
plaats in Frankrijk is gevestigd, terwijl 
in het proces-verbaal zeer duidelijk 
wordt vastgesteld dat verweerder zijn 
hoofdverblijf heeft te Houthulst, en 
hieruit moet worden afgeleid dat ver
weerder zijn haardstede heeft te Hout
hulst en een tweede verblijf niet als 
dusdanig kan worden beschouwd ; de 
ingestelde vervolging ste1.mt op de posi
tieve materiele vaststelling van de be-

(1) Raadpl. cass., 17 mei 1977 (A1'1'. cass., 
1977, blz. 957). 
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ambten dat Schoolaert zijn normale 
verblijfplaats heeft in Belgie ; overeen
komstig artikel 239 van de wet van 
26 augustus 1822 het proces-verbaal 
geloofwaardig is totdat het tegenbewijs 
werd geleverd en het bewijs dat 
Schoolaert zijn officiele, normale verblijf
plaats niet in Belgie heeft niet wordt 
geleverd (schending van artikel 239 
van voormelde wet) ; 

tweede ondm·deel, de motivering van 
het arrest zonder twijfel in strijd is met 
de feitelijke gegevens van het straf
dossier en het arrest derhalve op een 
onvoldoende, strijdige of dubbelzinnige 
motivering stoelt (schending van arti
kel 97 van de Grondwet} : 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat voor zover het 
middel staande houdt dat het arrest in 
strijd is met de feitelijke gegevens van 
het dossier, het erop neerkomt te beweren 
dat de rechters de zaak in feite slecht 
hebben beoordeeld; 

Dat het voor het overige niet nader 
bepaalt hoe het op een onvoldoende, 
strijdige of dubbelzinnige motivering 
stoelt; 

Dat het onderdeel niet ontvankelijk is ; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, om de 
gegrondheid te beoordelen van het 
verweerder ten laste gelegde feit, namelijk 
te Houthulst eigenaar te zijn geweest 
van een motorvoertuig waarvan de 
regelmatige aanwezigheid in het land 
niet werd aangetoond met betrekking 
tot het invoerrecht, de vraag onderzoekt 
of verweerder de vrijstelling van bedoeld 
invoerrecht kan genieten die wordt 
toegekend « wanneer een handelaar, -
hoewel een korte tijdsspanne in Belgiii 
vertoevend, die in het totaal geen zes 
maanden per kalenderjaar bereikt, -
in het buitenland zijn bezigheid heeft, 
regelmatig aldaar zijn haardstede heeft 
of ingeschreven is in de daartoe bestemde 
registers, alsook wanneer hij als gehuwde 
persoon in het buitenland met zijn gezin 
waartoe hij behoort is gevestigd '' ; 

Overwegende dat het arrest het ten 
laste gelegde feit onvoldoende bewezen 
verklaart na te hebben vastgesteld dat 
de elementen van het strafdossier niet 
op een voldoende duidelijke wijze de 
plaats vermelden waar verweerder werke
lijk met zijn gezin, waartoe hij behoort, 
gevestigd is, zodat het niet blijkt dat 
hij met zijn gezin werkelijk regelmatig 

te Houthulst verblijft in plaats van in 
Frankrijk, waar hij zijn volledige en 
bestendige activiteit op regelmatige wijze 
uitoefent, wat aanleiding geeft om te 
vermoeden dat ook zijn gezin aldaar 
verblijft; 

Overwegende dat in het onderdeel 
wordt aangevoerd dat het arrest aldus 
artikel 239 van de wet van 26 augustus 
1822 schendt, luidens hetwelk « de 
processen-verbaal van de ambtenaren, 
wegens hun handelingen en ambts
verrichtingen, voile geloof in rechten 
verdienen totdat de valsheid daarvan 
bewezen wordt "• nu het ten deze door de 
ambtenaren opgestelde proces-verbaal 
vaststelt dat « Schoolaert Jacques zijn 
hoofdverblijfplaats heeft te Houthulst " ; 

Overwegende echter dat de bijzondere 
bewijswaarde die door dit artikel aan de 
processen-verbaal wordt toegekend, 
slechts geldt voor de persoonlijke mate
riiile vaststellingen van de ambtenaren, 
maar niet voor de bepaling van iemands 
« hoofdverblijfplaats "• juridisch begrip 
dat uit de feiten wordt afgeleid ; dat het 
bewijs dat verweerder zijn hoofdverblijf
plaats heeft te Houthulst dus diende 
geleverd te worden volgens het gemeen 
recht en ter vrije beoordeling van de 
feitenrechter stond ; 

Dat het onderdeel faalt naar recht ; 

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

13 juni 1978.- 2e kamer.- Voorzitter, 
Ridder de Schaetzen, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·, de 
H. Versee. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Krings, advocaat-generaal. 
Pleite1·, Mevr. Fazzi-De Clercq (van de 
balie te Gent). 

2e KAMER. - 14 juni 1978. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- STRAFZAKEN.- BESOHIKKING VAN 
DE RAADKAMER WAARBIJ EEN WAN

BEDRIJF WORDT GEOONTRAVENTIONALI
SEERD. - VONNIS TOT ONBEVOEGD

VERKLARING VAN DE REOHTBANK GE
GROND OP EEN OMSTANDIGHEID DIE 
ZIOH NA DE BESOIDKKING HEEFT VOOR
GEDAAN EN WAARDOOR HET FElT MET 

EEN ZWAARDERE OORREOTIONELE STRAF 
WORDT GESTRAFT. - BESLISSINGEN IN 
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KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN. -
REGELING VAN REOHTSGEBIED. 
0NDERZOEK DOOR RET HOF. - VER
NIETIGING VAN DE BESOHIKKING. -
VERWIJZING .VAN DE ZAAK NAAR DE
ZELFDE, ANDERS SAJ\fENGESTELDE RAAD
KAJ\fER, 

Wanneer de raadkame1·, met aanneming 
van verzachtende omstandigheden, de 
dader van een wanbedrijf naar de 
politierechtbank heeft verwezen en een 
vonnis wordt ttitgesproken tot onbevoegd
verklaring van de rechtbank, op g1·ond 
dat zich na de verwijzende beschikking 
een omstandigheid heeft voo1·gedaan, 
waardoor het feit door de wet met een 
zwaa1·de1·e cor1·ectionele stmj wordt ge
straft, onderzoekt het Hof, waarbij een 
verzoek tot regeling van 1·echtsgebied 
aanhangig is, of beide beslissingen in 
kracht van gewijsde zijn gegaan en of 
de vaststelling van de feitemechte?' juist 
blijkt te zijn; zo ja, dan ve1·nietigt het 
Hof de beschikking en ve1·wijst de zaak 
naar dezelfde, anders samengestelde 
raadkamer (1). 

(PROOUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL, 
IN ZAKE POELS.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied, 
op 18 mei 1978 door de procureur des 
Konings te Brussel ingediend ; 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel, bij beschikking van 27 juli 1977 
en met aanneming van verzachtende 
omstandigheden wat de sub 1° ten laste 
gelegde feiten betreft, Jean Pierre 
Marcel Poels, technicus, geboren te 
Elsene op 24 juni 1953, wonende te 
Schaarbeek, Paleizenstraat 123, naar de 
bevoegde politierechtbank heeft ver
wezen uit hoofde van te Etterbeek, op 
9 mei 1977 

1° naar aanleiding van een aan zijn 
persoonlijk toedoen te wijten verkeers
ongeval, door gebrek aan voorzichtigheid 
of voorzorg, maar zonder het oogmerk 
de persoon van een ander aan te randen, 
onopzettelijk slagen of verwondingen te 

(1) Cass., 17 februari 1975 (A1·r. cass., 1975, 
blz. 673) en 7 juni 1978, supra, blz. 1187. 
Raadpl. cass., 7 september en 12 oktober 1977, 
supra, blz. 29 en 200. 

hebben toegebracht aan Irma Lacroix ; 
2° bij samenhang, als bestuurder op 

de openbare weg, de voetgangers die zich 
op een trottoir, een berm of een vlucht
heuvel bevonden of die op de rijbaan 
gingen onder de in het algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer 
voorziene voorwaarden in gevaar te 
hebben gebracht, wat bij koninklijk 
besluit van 7 april 1976 als een zware 
overtreding wordt aangemerkt ; 

Overwegende dat blijkens een uit
treksel uit het register van de overlijdens
akten van de gemeente Etterbeek, Irma 
Lacroix op 15 augustus 1977 overleden 
is; 

Overwegende dat de Politierechtbank 
te Brussel zich bij vonnis van 19 januari 
1978 onbevoegd heeft verklaard om van 
de ten laste gelegde feiten kennis te 
nemen, op grond dat, blijkens de stukken 
van het dossier, het overlijden van Irma 
Lacroix een gevolg is van het ongeval 
van 9 mei 1977; 

Overwegende dat de beschikking van 
de raadkamer van 27 juli 1977 en het 
vonnis van 19 januari 1978 in kracht van 
gewijsde zijn gegaan en dat uit hun 
onderlinge tegenstrijdigheid een geschil 
van rechtsmacht is ontstaan dat de 
rechtsgang belemmert ; dat er derhalve 
grond bestaat tot regeling van rechts
gebied; 

Overwegende dat de procedurestukken 
lijken uit te wijzen dat het overlijden 
van Irma Lacroix zou kunnen te wijten 
zijn aan de Jean Poels ten laste gelegde 
onopzettelijke slagen of verwondingen ; 
dat de overtreding van het Wegverkeers
reglement met die feiten lijkt samen te 
hangen; 

Overwegende dat op het misdrijf 
onopzettelijk doden zwaardere straffen 
staan dan op het misdrijf onopzettelijke 
slagen of verwondingen ; 

Om die redenen, beslissende tot rege
ling van rechtsgebied, vernietigt de 
beschikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel 
van 27 juli 1977; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
verwijst de zaak naar de anders samen
gestelde raadkamer van dezelfde recht
bank. 

14 juni 1978.- 2e kamer.- Voorzitter, 
Baron Richard, voorzitter. - Verslag
gever, de H. Sace. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Colard, advocaat-gene. 
raal. 



1207-

2e KAMER. - 14 juni 1978, 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG. 
BEVOEGDHEID. - STRAFZAKEN. 
RAADKAMER DIE EEN BEKLAAGDE WE· 
GENS EEN WANBEDRIJF, MET AANNE · 
MING VAN VERZACHTENDE OMSTANDIG· 
HED:EN, VERWIJST NAAR DE BEVOEGDE 
POLITIERECHTBANK. - WANBEDRIJF 
GEPLEEGD BUITEN HET ARRONDISSE
MENT. - BEKLAAGDE DIE GE:EN VER· 
BLIJFPLAATS HEEFT IN HET ARRONDIS· 
SEMENT EN DAAR NIET IS GEVOND:EN. 
- 0NBEVOEGDHEID VAN DE RAADKA· 
MER VAN DIT ARRONDISS:EMENT. 

2° REGELING VAN REOHTSGEBIED. 
- STRAFZAKEN. - VONNISGERECHT 
DAT VAN EEN MISDRIJF KENNIS NEEMT 
DOOR EEN BESCHIKKING VAN DE RAAD· 
KAMER. - VONNISGER:ECHT DAT ZICH 
« RATIONE LOCI ll ONBEVOEGD VER· 
KLAART. - MISDRIJVEN GEPLEEGD 
BUITEN HET ARRONDISSEMENT.- BE
KLAAGDE DIE ZIJN VERBLIJFPLAATS 
NI:ET IN HET ARRONDISSEMENT HEEFT 
EN DAAR NIET IS G:EVONDEN.- REGE
LING VAN RECHTSGEBIED.- VERNI:ETI· 
GING VAN DE BESCHIKKING. - VER
WIJZING VAN DE ZAAK NAAR DE BE
VOEGDE PROCUREUR DES KONINGS. 

1° De 1'aadkame1· van een 1'echtbank van 
eerste aanleg is niet bevoegd om een 
wanbed1·ijj te contraventionaliseren dat 
buiten haar a1-rondissement is gepleegd 
en dat toegeschreven wm·dt aan een be
lclaagde die daar geen ve1·blijjplaats 
heejt en er niet is gevonden (1). (Sv., 
artt. 23, 29 en 63.) 

2° Wannee1· het vonnisgerecht, dat van een 
misd1·iJf kennis neemt door een beschik
king van de raadlcamer, zich ratione 
loci onbevoegd ve1·klaart en de raadkamer 
zelj ratione loci onbevoegd was, wordt 
de beschikking vemietigd door het 
Hoj, dat het rechtsgebied regelt, en 
wordt de zaalc naar de bevoegde procu
reur des Konings verwezen (2). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK, 
IN ZAKE GRAULICH.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF;- Gelet op het verzoek-

(1) en (2) Cass., 20 december 1971 (.A1•r. 
cass., 1972, biz. 398). 

schrift tot regeling van rechtsgebied op 
16 april 1978 door de Procureur des 
Konings te Luik ingediend ; 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik 
bij beschikking van 28 november 1977, 
met aanneming van verzachtende om
standigheden, Graulich Bernard Benoit 
Emmanuel, student, geboren te Ronse 
op 17 juni 1957, wonende te Doornik 
(Mont-Saint-Aubert), rue Farinette 23, 
naar de bevoegde politierechtbank heeft 
verwezen uit hoofde van te Neupre, op 
25 september 1977, door gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg maar zonder 
het oogmerk de persoon van een ander 
aan te randen, door het veroorzaken 
van een aan zijn persoonlijk toedoen te 
wijten verkeersongeval, onopzettelijk sla
gen of verwondingen te hebben toege
bracht aan Duffy Maureen ; 

Overwegende dat de politierechtbank 
te Luik zich bij vonnis van 13 maart 1978 
onbevoegd heeft verklaard om van de 
zaak kennis te nemen, op grand dat 
« blijkens het dossier, de plaats van het 
ongeval gelegen is in de vroegere 
gemeente Neuville-en-Oondroz die, niet
tegenstaande de samenvoeging van ge
meenten, thans nog steeds deel uitmaakt 
van het gerechtelijk arrondissement 
Hoei; dat de beklaagde overigens woon
achtig is te Mont-Saint-Aubert, thans 
Doornik, in het gerechtelijk arrondisse
ment Doornik; dat de rechtbank dus 
in geen enkel opzicht ratione loci bevoegd 
is om in de zaak uitspraak te doen " ; 

Overwegende dat de beschiklring van 
de raadkamer en het vonnis van de 
politierechtbank in kracht van gewijsde 
zijn gegaan en dat uit hun onderlinge 
tegenstrijdigheid een geschil over rechts
macht is ontstaan dat de rechtsgang 
belemmert; 

Overwegende dat de procedure lijkt 
uit te wijzen dat het aan de beklaagde 
ten laste gelegde feit gepleegd werd te 
N eupre, op het grondgebied van de 
vroegere gemeente Neuville-en-Oondroz 
dat nog steeds tot het gerechtelijk 
arrondissement Hoei behoort, en dat 
beklaagde niet ver bleef noch aangetroffen 
werd in het gerechtelijk arrondissement 
Luik; 

Dat de raadkamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Luik derhalve 
ratione loci onbevoegd was om de 
beklaagde naar het vonnisgerecht te 
verwijzen; 

Om die redenen, beslissende tot rege
ling van rechtsgebied, vernietigt de 
beschikking van de raadkamer van de 



- 1208 

Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik 
van 28 november 1977; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde beslissing ; 
verwijst de zaak naar de Procureur des 
Konings bij de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Hoei. 

14 juni 1978.- 2• kamer.- Voorzitter, 
Baron Richard, voorzitter. - Ve1·slag
geve1·, Mevr. Raymond-Decharneux. -
Gelijkhtidende conclusie, de H. Colard. 

2e KAMER. - 14 juni 1978, 

1° CAS SA TIE. - VooRZIENING IN 
OASSATIE VAN DE PROODREUR-GEN:EJ
RAAL. - STRAFZAKEN. - WETBOEK 
VAN STRAFVORDERING, ARTIKEL 441.
VONNIS TOT VEROORD:EJLING VAN :EJEN 
BEKLAAGDE DIE REEDS WE GENS EEN · 
ZELFDE FElT IS VEROORDEELD. 
VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING. 

2° CASSATIE. - OMVANG. - VOOR
ZIENING IN OASSATIE VAN D:EJ PROOU
REUR-GENERAAL. - WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING, ARTIKEL 441. -
STRAFZAKEN. - VEROORDELING VAN 
DE BEKLAAGDE VERNIETIGD. - G:EJ
VOLG T.A.V. DE BURGERREOHTELIJK 
AANSPRAKELIJKE P ARTIJ. 

1° Op de voorziening, in cassatie van cle 
Procu1·e~tr- Generaal, ingesteldmet toepas
sing van artikel441 van het Wetboek van 
Strafvm·dering, vM·nietigt het Hof zoncler 
verwijzing het vonnis van de politie
rechtbank tot veroo1·deling van een 
beklaagde wegens een feit waarvoo?' hij 
?'Beds vroeger is VM'oordeeld (1). (Art. 441 
Sv.; Algemeen rechtsbeginsel Non bis 
in idem.) 

2° W anneer op de voorziening in cassatie 
van de Proc~treur- Gene1·aal, ingestelcl met 
toepassing van artikel 441 van het Wet
boek van Stra;fvordM·ing, de veroordeling 
van de beklaagde wo1·dt vM·nietigt, strekt 
die vernietiging zich ~tit tot het beschik
kende gedeelte van het vonnis waarbij 
de burge1·rechtelijk aansp1•akelijke partij 
is verom·deeld (2). 

(1) en (2) Cass., 24 mei 1977 (A1•1•. cass., 
1977, biz. 979} en 5 oktober 1977, sup1·a, 
biz. 156. 

(PROODREUR-G:EJNERAAL 
IN HET HOF VAN OASSATIE, 

IN ZAKE BASTIAENS EN D:El VESTIBULE.) 

ARREST (Ve?'taling). 

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

« Aan de tweede kamer van het Hof 
van Cassatie. 

" De ondergetekende procureur-gene
raal heeft de eer hierbij te verklaren 
dat de Minister van Justitie hem bij een 
schrijven van 17 april 1978, met ken
merken Bestuur der vVetgeving, nr. 7 I 
130.836/376/AP /Div.-AV fJD, bevel heeft 
gegeven overeenkomstig artikel 441 van 
het W etboek van Strafvordering bij 
het Hof aangifte te doen van het in 
kracht van gewijsde gegane vonnis van 
de Politierechtbank te Brussel van 
ll oktober 1977 waarbij enerzijds 
Bastiaens Marc, student, geboren te 
Watermaal-Bosvoorde op 10 juni 1958, 
wonende te Elsene, Bosstraat 22, tot 
een enkele geldboete van 500 frank 
mitsgaders tot de kosten veroordeeld 
werd nit hoofde van A) in een bebouwde 
kom met een hogere snelheid gereden te 
hebben dan 60 kilometer per uur, en 
B) een overtreding gepleegd te hebben 
van de bij artikel 25 van het koninklijk 
besluit van 16 maart 1968 bepaalde 
voorwaarden voor het gebruik van de 
leervergunning (hogere snelheid dan 
40 kilometer per uur), welke feiten 
gepleegd werden te Etterbeek op 12 maart 
1977, en waarbij anderzijds De Vestibule 
Liliane, secretaresse, geboren te Laken 
op 19 april 1935, wonende te Elsene, 
Bosstraat 22, burgerrechtelijk aanspra
kelijk werd verklaard voor de gezegde 
boete en kosten. 

" Dat vonnis werd uitgesproken nadat 
Bastiaens reeds voor dezelfde feiten 
veroordeeld werd bij een vonnis van 
29 juni 1977 van dezelfde rechtbank, 
zodat het aangegeven vonnis gewezen 
werd in strijd met het algemeen rechts
beginsel non bis in idem en mitsdien 
onwettelijk is. 

" De vernietiging van de ten laste van 
Bastiaens uitgesproken veroordeling dient 
ook te gelden ten aanzien van de beslis
sing waarbij De Vestibule burgerrechte
lijk aansprakelijk wordt verklaard. 

>> Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat het 
Hof gelieve het aangegeven vonnis te 
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vernietigen, te bevelen dat van zijn 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing 
en te zeggen dat er geen grond bestaat 
tot verwijzing. 

» Brussel, 20 april 1978, 
» V oor de Procureur-Generaal, 

» De Advocaat-Generaal, 

>> (w.g.) Colard >>; 

Gelet op artikel 441 van het Wetboek 
van Strafvordering, met aanneming van 
de gronden van de voormelde vordering, 
vernietigt het aangegeven vonnis van 
de Politierechtbank te Brussel van 
II oktober 1977; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
zegt dat er geen grond bestaat tot 
verwijzing. 

14 juni 1978.- 2e lmmer.- Voorzitte?·, 
Baron Richard, voorzitter. - Verslag
gever, de H. Sace. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Colard, advocaat-gene
raal. 

2e KAMER.- 14 juni 1978, 

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN.- BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER WAARBIJ VERDACHTEN WE
GENS GECORRECTIONALISEERDE MIS
DADEN EN WANBEDRIJVEN NAAR DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK WORDEN 
VERWEZEN. - VONNISGERECHT DAT 
ZICH VOOR DE HELE ZAAK ONBEVOEGD 
VERKLAART OMDAT EEN ALS WAN
BEDRIJF GEKWALIFIOEERD STRAFBAAR 
FElT IN WERKELIJKHEID EEN MISDAAD 
IS EN DAT DE MISDRIJVEN SAMEN
HANG END ZIJN. - BESLISSINGEN IN 

KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN. -
0NDERZOEK VAN HET HoF.- GEDEEL
TELIJKE VERNIETIGING VAN DE BE
SCHIKKING. - VERWIJZING NAAR DE 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL
LING. 

W annee1· de raadkame?' verdachten, we gens 
regelmatig gecorrectionaliseerde misda
den en als wanbed1·ijven gekwalificeerde 
feiten naar de co1'1'ectionele rechtbank 
heeft verwezen en het vonnisgerecht zich 
voor de hele zaak onbevoegd heeft 
verklaard omdat een als wanbed1·ijf 
gekwalificeerd feit in werkelijkheid een 

misdaad is en dat de misd1·ijven samen
hangend zijn, onderzoekt het Hof, 
waarbij een verzoek tot regeling van 
1"echtsgebied aanhangig is, of beide 
beslissingen in kracht van gewijsde 
zijn gegaan, of het als wanbedrijf 
gekwalificeerd feit een misdaad is en 
of de misdrijven samenhangend blij ken 
te zijn; zo ja, dan vernietigt het Hof 
de beschikking van de raadkamer be
halve in zove1·re zij voo1• de misdaden 
ve1·zachtende omstandigheden heeft aan
genomen en verwijst het de zaak naar de 
kamer van inbeschuldigingstelling (I). 

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

IN ZAKE SCIASCIA EN LITISCONSORTEN.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

14 juni 1978.- ze kamer.- Voorzitter, 
Baron Richard, voorzitter. - Verslag
gevm·, Mevr. Raymond-Decharneux. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Colard. 

1e KAMER.- 15 juni 1978. 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). WEGVER-
KEERSONGEVAL. - FOU'l'EN BEGAAN 
DOOR TWEE IN HET ONGEVAL BETROK
KEN BESTUURDERS.- GEEN OORZAKE
LIJK VERB AND TUSSEN DE FOUT VAN 
EEN VAN DIE BESTUURDERS EN DE 
SCHADE. - DIT KAN NIET WORDEN 
AFGELEID UIT HET FElT ALLEEN DAT DE 
ANDERE BESTUURDER NIET GEPOOGD 
HEEFT DE DOOR DE EERSTE BESTUUR
DER TEWEEGGEBRAOHTE HINDERNIS TE 
ONTWIJKEN. 

De rechter die vaststelt dat aan de bestuu1·der 
van een voe1·tuig kan wm·den vM·weten 
dat hij voo1• het maneuver om uit zijn 
gamge te komen op de tramsporen is 
ge1·eden, die daa1· in een eigen baan 
liggen, en dat hij ze niet zo vlug mogeljk 
heeft ontruimd, geeft geen verantwoor
ding voor zijn beslissing dat die be-

(1) Cass., 5 januari 1976 (A1•r. cass., 1976, 
biz. 526), 20 september 1976 (ibid., 1977, 
biz. 80) en 17 mei 1978, sup1•a, biz. 1102. 
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stuurde1· geen fout heeft begaan die 
in oorzakelijk verband staat met het 
ongeval op grand van de enkele over
weging dat de bestuurder van de tram 
niet gepoogd heeft de door de eerste 
bestuurder teweeggebrachte hindernis te 
vermijden (1). 

(MAATSCHAPPIJ VOOR RET INTERCOM
MUNAAL VERVOER TE BRUSSEL, T. 
PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERK
TE AANSPRAKELIJKHEID « ETABLISSE
MENTS G. BOUSMAN ll EN NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP VAN VERZEKERINGEN 
«ROYALE BELGE ll.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 maart 1977 door het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen ; 

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

doordat het arrest, met verwijzing van 
de beslissing van de eerste rechter, zegt 
dat de volledige aansprakelijkheid voor 
het litigieuze ongeval op de aangestelde 
van eiseres rust en, bijgevolg, aan deze 
laatste haar tegenvordering tot vergoe
ding ontzegt en haar veroordeelt om aan 
de eerste verweerster 193.053 frank en 
aan de tweede verweerster 6.411 frank 
te betalen plus de compenserende inte
resten, de gerechtelijke interesten, en tot 
de kosten van de beide instanties, op 
grond « dat de botsing zeer hevig was 
en aantoont dat het aanrijdende voertuig 
bijna niet heeft geremd ; dat de fout van 
de aangestelde van gei:ntimeerde (thans 
eiseres) niet te loochenen valt; dat het 
zonder belang is dat hij ten onrechte 
verstrooid is geweest ten aanzien van 
een zichtbare en bijgevolg voorzienbare 
hindernis, of dat hij het ongeval opzette
lijk heeft veroorzaakt ; dat aan de 
chauffeur van de eerste appellante (thans 
eerste verweerster) weliswaar kan worden 
verweten dat hij, voor zijn maneuver om 
uit zijn garage te komen, op de tram
sporen is gereden, die op die plaats in een 
eigen baan liggen, en dat hij ze niet zo 
vlug mogelijk heeft ontruimd, doch dat 
het duidelijk is dat, gelet op de om-

(1) Cass., 16 december 1974 (A1-r. cass., 
1975, biz. 450); zie ook cass., 22 december 
1975 (ibid., 1976, biz. 494). 

standigheden van de zaak, alle fouten 
die aan de chauffeur van de eerste 
appellante zouden kunnen worden toe
geschreven niet in oorzakelijk verband 
blijken te staan met het ongeval, tenzij 
men van oordeel is dat de aangestelde 
van gei:ntimeerde een ongeval mag 
veroorzaken als hij niet tracht het te 
vermijden ,, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest noch 
op die gronden noch op enige andere 
grond vaststelt dat, zonder de fout van 
de aangestelde van de eerste verweerster, 
het ongeval zich toch zou hebben voor
gedaan zoals het heeft plaatsgehad en 
terwijl, bij gebrek aan een dergelijke 
vaststelling, geen wettelijke verantwoor
ding is gegeven aan de beslissing die, na 
te hebben erkend dat de twee bij het 
ongeval betrokken bestuurders heiden 
een fout hebben begaan, beslist dat de 
botsing uitsluitend werd veroorzaakt 
door de fout van de bestuurder van het 
voertuig van eiseres en dat deze bestuur
der alleen aansprakelijk is voor de 
schadelijke gevolgen van het ongeval 
(schending van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onde1·deel, bovenvermelde gron
den niet antwoorden op het verweer
middel dat in de namens eiseres voor het 
hof van beroep genomen conclusie is 
aangevoerd en volgens hetwelk « de 
rechter, om eventueel de aansprakelijk
heid uit te sluiten van degene die een 
fout heeft begaan, moet vaststellen dat, 
zelfs zonder dit gedrag, het ongeval zoals 
het zich concreet heeft voorgedaan op 
dezelfde wijze zou hebben plaatsgehad ; 
dat in het onderhavige geval, zonder 
het lichtzinni.g gedrag van de aange
stelden van de eerste appellante (thans 
eerste verweerster), die hun voertuig 
deden stilstaan op de voor de tram 
bestemde sporen, het ongeval zich niet 
had kunnen voordoen >> ; ze immers in 
het onzekere laten of de feitenrechters, 
met aanvaarding van de gegrondheid 
van bovenvermeld verweermiddel, van 
oordeel waren dat, zonder de fouten van 
de aangestelde van de eerste verweerster, 
het ongeval zich toch zou hebben voor
gedaan zoals het heeft plaatsgehad, dan 
wel of zij, met verwerping van het middel, 
de mening waren toegedaan dat alleen 
de fout van de aangestelde van eiseres 
het ongeval heeft veroorzaakt, omdat 
dit ongeval kon worden vermeden indien 
de aangestelde van eiseres had geremd, 
zodat de beslissing volgens welke elk 
oorzakelijk verband tussen de fout van 
de aangestelde van de eerste verweerster 
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en het ongeval is uitgesloten niet regel
matig met redenen is omkleed, daar de 
dubbelzinnige gronden waarop ze berust 
geen regelmatige motivering vormen 
voor de verwerping van een verweer
middel in de conclusie van eiseres voor 
het hof van beroep en het, wegens hun 
dubbelzinnigheid, niet mogelijk maken 
de wettigheid van die beslissing te toetsen 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

derde onderdeel, zelfs in de onder
stelling dat de feitenrechters op die 
gronden zeker en niet dubbelzinnig 
hebben beslist dat de fout van de aan
gestelde van de eerste verweerster het 
ongeval niet had veroorzaakt, daar 
niettegenstaande die fout het ongeval 
kon worden vermeden, deze laatste 
overweging, die niet impliceert dat 
zonder die fout het ongeval zich toch zou 
hebben voorgedaan zoals het heeft 
plaatsgehad, echter geen wettelijke ver
antwoording kan zijn voor de beslissing 
volgens welke tussen de fout van de 
aangestelde van de eerste verweerster 
en het ongeval geen enkel oorzakelijk 
verband bestaat en de aangestelde van 
eiseres de volledige aansprakelijkheid 
voor het ongeval draagt, op grond dat 
hij het ongeval had kunnen vermijden 
door tijdig te remmen (schending van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, volgens het arrest 
« aan de chauffeur van de eerste appel
lante (thans eerste verweerster) kan 
worden verweten dat hij, voor het 
maneuver om uit zijn garage te komen, 
op de tramsporen is gereden, die op die 
plaats in een eigen baan liggen, en dat 
hij ze niet zo vlug mogelijk heeft ont
ruimd »; 

Overwegende dat het arrest niettemin 
beslist dat, « gelet op de omstandigheden 
van de zaak, alle fouten die aan de 
chauffeur van de eerste appellante zouden 
kunnen worden toegeschreven niet in 
oorzakelijk verband blijken te staan met 
het ongeval, tenzij men van oordeel is 
dat de aangestelde van gei"ntimeerde 
(thans eiseres) een ongeval mag veroor
zaken als hij niet tracht het te ver
mijden »; 

Overwegende dat uit de enkele over
weging dat de aangestelde van eiseres 
niet getracht heeft de door de chauffeur 
van de eerste verweerster veroorzaakte 
hindernis te ontwijken, het arrest niet 
wettelijk kon afleiden dat de fout van 

deze laatste niet in oorzakelijk verband 
staat met het ongeval ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing, behalve voor zoverre ze 
het hoger beroep ontvangt ; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing ; houdt de kosten 
aan en zegt dat hierover door de feiten
rechter zal worden beslist ; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Bergen. 

15 juni 1978. -1e kamer.- Voorzitte?·, 
de H. Trousse, raadsheer waarnemend 
voorzitter. Verslaggever, de H. 
Mahillon. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Charles, advocaat-generaal. 
Pleiters, de HH. A. De Bruyn en L. 
Simont. 

18 KAMER.- 16 juni 1978. 

1° CASSATIEMIDDELEN.- BuRGER
LIJKE1 ZAKEN. - MIDDEL DAT ENKEL 
ZEKERE REDENEN VAN DE BE1STREDEN 
BESLISSING BEKRITISEERT. -BESCHIK
KENDE GEDEELTE DAT WETTIG VER
ANTWOORD IS DOOR EEN ANDERE 
REDEN. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

2° HUUR VAN GOEDEREN.- HAN
DELSHUURbVEREENKOMSTEN. - AR
REST DAT IN FEITE VASTSTELT DAT DE 
EXPLOITATIE VAN EEN HANDELSZAAK 
ONMOGELIJK IS ZONDER DAT HET 
ONROEREND GOED GEHUURD WORDT, 
EN DAT DE VORDERING OM ACHTER
STALLIG HUURGELD TE BEKOMEN VOOR 
DE HUUR VAN E1EN HANDE1LSZAAK 
AFWIJST. - WETTIG VE1RANTWOORDE 
BESLISSING. 

1° Niet ontvankelijk wegens het ontbreken 
van belang is het middel dat enkel zekere 
redenen van de bestreden beslissing 
bekritiseert, terwijl het beschikkende 
gedeelte wettelij k verantwoord is doo1· 
een andere reden ( 1). 

2° Wettelijk verantwoord is het arrest dat, 
zonde1· te beslissen dat het recht op de 
huur van een onroerend goed noodzakelijk 
een wezenlijk bestanddeel van de handels-

(1) Cass., 10 maart 1978, supra, blz. 794. 
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zaak is (1) en na in feite te hebben 
vastgesteld dat de exploitatie van een 
handelszaak onmogelijk is zonder dat 
het onroe1·end goed gehuurd wordt, beslist 
dat de handelszaak, die wegens ontbin
ding van de h~tU?' waardeloos was ge
worden, niet meer kon wo1·den ove?·gedra
gen. (Art. 1 vervat in de wet van 
30 april 1951 op de handelshuur
overeenkomsten.) 

(WEYN, T, LAUREYS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 4 maart 1977 door het Hofvan 
Beroep te Gent gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 6, 1131, 
1133, 1168, 1181, 1315, 1316, 1320, 1322, 
1337, 1341, 1349, 1709, 1711, 1713 van 
het Burgerlijk Wetboek, 25 van titel IV 
van boek I, 444, 463, 466, 470, 471, 477, 
479, 487, 492, van titel I van boek III 
van het W etboek van Koophandel, 
zoals ingevoegd en gevvijzigd door de 
wetten van 18 april 1851, 15 december 
1872 en 10 oktober 1967, en 97 van de 
Grondwet, en van het algemeen rechts
beginsel van de eerbiediging van de 
rechten van de verdediging, 

do01•dat het arrest de door eiser inge
stelde vordering tot betaling van achter
stallige huurprijzen wegens de verhuring 
van zijn handelszaak « De Schaper ,, tot 
verbreking van de verhuring en tot het 
teruggeven van zijn handelszaak ver
werpt op grond : dat uit artikel 9 van 
deze overeenkomst blijkt dat ze werd 
gesloten onder de opschortende voor
waarde van het akkoord van de rechter
commissaris van het faillissement ; dat 
niet blijkt dat deze laatste akkoord was 
of daarna zijn akkoord heeft gegeven ; 
dat eiser een overeenkomst welke wordt 
gesloten zonder akkoord van de rechter
commissaris en waarvan de nietigheid 
eventueel kan worden opgeworpen door 
de curatoren verwart met een overeen
komst welke onder opschortende voor
waarde is gesloten en die geen uitwerking 
heeft zolang de voorwaarde niet is 
vervuld, 

(1) Raadpl. M. VERCRUYSSE en E. LAUWERS, 

Le fonds de commm·ce, I, Brussel, 1967, nr. 24, 
blz. 38-39 : het recht op de huur van een 
onroerend goed is op zichzelf geen wezenlijk 
bestanddeel van de handelszaak. 

te?·wijl, ee1·ste onde1·deel, de curatoren 
de bevoegdheid hebben de kwestieuze 
handelszaak te verhuren zonder het 
akkoord van de rechter-commissaris ; 
derhalve de door hen gesloten verhuring 
geldig was zonder het akkoord van de 
rechter-commissaris ook al was dit 
voorzien als een zogezegd opschortende 
voorwaarde (schending van de arti
kelen 6, 1131, 1133, 1168, 1181, 1709, 
1711, 1713 van het Burgerlijk Wetboek, 
444, 463, 466, 470, 471, 477, 479, 487 en 
492 van het Wetboek van Koophandel); 

tweede onderdeel, eiser in zijn akte van 
hoger beroep staande hield dat de door de 
curatoren gesloten verhuring met akkoord 
van de rechter-commissaris was gesloten 
geworden die zelfs de curatoren daarvoor 
onder druk had gezet ; eiser daartoe een 
bewijsstuk had neergelegd en het arrest 
op deze conclusie onvoldoende antwoordt 
en het niet uit te maken is waarom het 
bewijs werd verworpen (schending van 
artikel 97 van de Grondwet en van 
voormeld algemeen rechtsbeginsel); 

derde onde1·deel, eiser gerechtigd was 
het akkoord van de rechter-commissaris 
met de verhuring van zijn handelszaak 
door de curatoren met de geschreven 
verklaring van deze laatsten te bewijzen; 
dit akkoord trouwens aan geen enkele 
formaliteit onderworpen is en het arrest 
ten onrechte dit bewijs verwerpt (schen
ding van de artikelen 1315, 1316, 1320, 
1322, 1337, 1341, 1349 van het Burgerlijk 
Wetboek, 25 en 463 van het Wetboek 
van Koophandel, en van voormeld alge
meen rechtsbeginsel) : 

Overwegende dat het middel in elk 
van zijn onderdelen ervan uitgaat dat 
het arrest eisers vordering verwerpt 
omdat het niet blijkt dat de rechter
commissaris zijn akkoord heeft gegeven 
met de tussen de curatoren en verweerster 
gesloten overeenkomst ; 

Overwegende dat het arrest eisers 
vordering niet om deze reden verwerpt, 
maar omdat, << afgezien van de vraag of 
de rechter-co=issaris al dan niet zijn 
akkoord gaf of moest geven ,, de exploi
tatie van de handelszaak onmogelijk was 
geworden ingevolge de ontbinding - bij 
vonnis van 16 december 1970 van de 
Vrederechter te Sint-Niklaas - van de 
huur van het eigendom waarin de 
handelszaak werd uitgebaat, zodat het 
in de overeenkomst bedongen exploitatie
recht van de handelszaak « onuitvoer
baar " was geworden en dus niet aan 
verweerster « kon " worden overgedragen ; 
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Dat het middel, hetwelk op een ver
keerde interpretatie van het arrest rust, 
feitelijke grondslag mist ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2, lid 3, van 
titel I van boek I, 444, 470 van titel I van 
boek III van het Wetboek van Koop
handel, zoals ingevoegd en gewijzigd 
door de wetten van 18 april 1851, 15 de
cember 1872, 3 juli 1956 en 10 december 
1967, 1, 2 van de wet van 25 oktober 
1919 betreffende het in pand geven van 
een handelszaak, 544, 1709, 1711, 1713 
van het Burgerlijk Wetboek, 1 van de 
wet van 30 april 1951 op de handels
huurovereenkomsten met het oog op de 
bescherming van het handelsfonds, die 
afdeling IIbis van hoofdstuk II van 
titel VIII van boek III van het Burgerlijk 
Wetboek vormt, zoals gewijzigd door 
de wet van 29 juni 1955, en 97 van de 
Grondwet, en van het algemeen rechts
beginsel j1·att8 omnia co1'1'Umpit, 

doo1•dat het arrest de door eiser inge
stelde vordering tot betaling van achter
stailige huurprijzen wegens de verhuring 
van zijn handelszaak « De Schaper ,, 
tot verbreking van de verhuring en tot 
het teruggeven van zijn handelszaak 
verwerpt op grond dat de gesloten 
huurovereenkomst niet aileen betrekking 
had op de handelszaak, maar ook op het 
goed waarin de exploitatie gebeurde ; 
dat zonder de verhuring van het eigendom 
de exploitatie van de dancing onmogelijk 
was en geen waarde bezat ; dat, voordat 
de door de curatoren met de verweerster 
gesloten huurovereenkomst uitwerking 
kon hebben, deze op vordering van de 
eigenaar werd ontbonden wegens nalatig
heid van eiser om de huurprijs voor de 
maanden februari en maart 1970 te 
betalen en daar eiser het huis gedeeltelijk 
had afgebroken ; dat dienvolgens de 
overeenkmnst onuitvoerbaar werd, wat 
tevens meebracht dat de zogenaamde 
handelszaak verdween, daar de exploi
tatie van de dancing onmogelijk is 
zonder de huur van het eigendom, 

tenvijl, eerste onde1·deel, eiser door 
vonnis van 3 februari 1970 van de 
Rechtbank van Koophandel te Sint
Niklaas failliet was verklaard, zodat 
de niet-betaling van de huurgelden voor 
de maanden februari en april (lees : 
maart) 1970 geenszins aan zijn fout was 
te wijten (schending van de artikelen 444 
en 470 van het Wetboek van Koop
handel); 

tweede onde~·deel, eiser in zijn akte van 
hoger beroep staande hield dat de 

overeenkomst eerst door verweerster 
was uitgevoerd en dat deze laatste 
vervolgens, door het niet-betalen van 
de huurgelden aan de eigenaar, de 
verbreking van het huurceel had bewerkt 
om zich bedrieglijk en zonder enige 
vergoeding het handelsfonds van eiser 
toe te eigenen ; het arrest op dit middel 
onvoldoende antwoordt (schending van 
artikel 97 van de Grondwet en van 
voormeld algemeen rechtsbeginsel); 

de~·de onderdeel, het recht op huurceel 
geenszins een wezenlijk element is van 
het handelsfonds, dat ook kan blijven 
bestaan en overgedragen kan worden, 
zelfs indien het huurceel verloren gaat, 
zodat het handelsfonds in aile geval, 
ook zonder het huurceel van het on
roerend goed, waarde bleef hebben 
(schending van artikel 1, 2 van de wet 
van 25 oktober 1919, 2, lid 3, van het 
Wetboek van Koophandel, 544, 1709, 
1711, 1713 van het Burgerlijk Wetboek 
en 1 van de wet van 30 april 1951) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, zoals uit het ant
woord op het eerste middel blijkt, het 
arrest eisers vordering verwerpt omdat, 
bij vonnis van 16 december 1970 van de 
Vrederechter te Sint-Niklaas, de ontbin
ding was uitgesproken van de huur van 
het eigendom waarin de handelszaak 
werd uitgebaat, zodat de exploitatie 
van de handelszaak onmogelijk en het 
exploitatierecht " onuitvoerbaar " was 
geworden, met het gevolg dat dit laatste 
niet meer aan verweerster kon worden 
overgedragen ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat voormeld vonnis van de Vrede
rechter te Sint-Niklaas de ontbinding 
van de huur van het eigendom uitsprak 
wegens nalatigheid van eiser om de 
huurprijs voor de maanden februari en 
maart 1970 te betalen en omdat eiser 
het huis gedeeltelijk had afgebroken ; 

Overwegende dat, ook indien voormeld 
vonnis de niet-betaling van de huurgelden 
ten onrechte aan een nalatigheid van 
eiser zou hebben toegeschreven, de 
verwerping van eisers vordering door het 
arrest niettemin wettelijk verantwoord 
blijft door de overweging van het hof 
van beroep dat de overdracht van het 
exploitatierecht, van de handelszaak -
grondslag van de onderhavige vordering 
- ingevolge de ontbinding van de huur 
van het eigendom waarin de handelszaak 
werd uitgebaat, onmogelijk was ge
worden; 
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Dat het onderdeel, bij gebrek aan 
belang, niet ontvankelijk is ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser in zijn akte 
van hager beroep aanvoerde : dat de 
kwestieuze overeenkomst door verweer
ster werd uitgevoerd, aangezien zij de 
dancing sedert het begin van het failliet 
tot nu toe heeft opengehouden « zonder 
echter het « huurgeld '' te betalen " ; dat, 
nu verweerster ook het huurgeld van het 
onroerend eigendom niet betaalde, de 
eigenaars van dit onroerend goed de 
ontbinding van de huurovereenkomst 
bekwamen ten nadele van de curatoren 
en dat verweerster aldus een nieuwe 
huurceel in persoonlijke naam kon 
bekomen ; dat indien het beroepen 
vonnis zou worden bevestigd, dit voor 
eiser zou betekenen dat hij, ingevolge 
het faillissement, uit het eigendomsrecht 
van een belangrijke handelszaak werd 
ontzet, zonder enige vergoeding, ten 
voordele van verweerster, zijn gewezen 
echtgenote, die zich zonder enige oorzaak 
zou hebben verrijkt ; 

Overwegende dat het arrest oordeelt 
dat de omstandigheid dat verweerster 
nadien een huurovereenkomst met de 
eigenaars sloot en in het eigendom een 
handel exploiteerde, niet insluit dat het 
voordeel dat zij daardoor bekwam 
onrechtmatig of zonder oorzaak was ; 

Overwegende dat het arrest zodoende 
aan het vormvereiste van artikel 97 
van de Grondwet voldoet en het algemeen 
rechtsbeginsel weergegeven in de rechts
spreuk jraus omnia cor1·umpit niet 
schendt; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen ; 

W at het derde onderdeel betreft 

Overwegende dat het arrest geenszins 
beslist dat het recht op de huurceel 
steeds een wezenlijk element van de 
handelszaak is ; 

Dat het arrest in feite en dienvolgens 
soeverein vaststelt dat uit het geheel 
van de overeenkomst blijkt dat zij niet 
alleen betrekking heeft op het handels
fonds, maar tevens op het goed waarin de 
handelszaak werd uitgebaat en dat, 
zonder de verhuring van het eigendom, 
« de exploitatie van de dancing on
mogelijk was " ; 

Overwegende dat, gelet op deze vast
stelling, het arrest, zonder de in het 
onderdeel aangeduide wetsbepalingen of 
het begrip handelsfonds te schenden, 

heeft kunnen oordelen dat, ten deze, 
ingevolge de ontbinding van de huur 
van het eigendom waarin de handels
zaak werd uitgebaat, de exploitatie van 
de handelszaak « onuitvoerbaar " was 
geworden, het handelsfonds geen waarde 
meer bezat en niet aan verweerster kon 
worden overgedragen ; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

16 juni 1978.- 1e kamer.- Voorzitter 
en Verslaggever, de H. de Vreese, raads-
heer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, de H. Declercq, 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. 
Houtekier en De Baeck. 

1e KAMER.- 16 juni 1978. 

1o HUUR VAN GOEDEREN.- HAN
DELSHUUROVEREENKOMSTEN. - HAN
DELSBESTEMMING VAN RET ONROEREND 
GOED. - BESTEMMING DIE BIJ DE 
INGENOTTREDING STILZWIJGEND AAN 
RET GOED IS GEGEVEN. - HET BEWIJS 
VAN DIE STILZWIJGENDE BESTEMliUNG 
KAN DOOR ALLE RECHTSMIDDELEN 
WORDEN GEGEVEN. 

2° HUUR VAN GOEDEREN.- HAN
DELSHUUROVEREENKOMSTEN. - AAN
BOD VAN BEWIJS, DOOR DE HUURDER, 
VAN DE BESTEMMING DIE VANAF DE 
INGENOTTREDING STILZWIJGEND IS GE
GEVEN AAN RET VOOR HANDELSDOEL
EINDEN GEHUURDE ONROEREND GOED. 
- VERWERPING VAN RET AANBOD 
VAN BEWIJS OP GROND DAT KRACHTENS 
ARTIKEL 1341 VAN RET BURGERLIJK 
WETBOEK RET BEWIJS DOOR GETUIGEN 
NIET IS TOEGELATEN EN DAT RET ENKEL 
FElT DAT IN EEN ONROEREND GOED 
HANDEL WORDT GEDREVEN NIET BE
WIJST DAT DE EIGENAARS HUN TOE
STEMMING HEBBEN GEGEVEN.- NIET 
WETTELIJK VERANTWOORDE BESLIS
SING. 

1° De partijen kunnen bij de ingenottreding 
van de huurder het gehuurde goed 
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uitdrukkelijk of stilzwijgend voor han
delsdoeleinden bestemmen en het bewijs 
van die bestemming kan dom· alle 
middelen 1·echtens worden geleve1·d ( 1). 

2° W anneer de huurder, om te bewijzen 
dat de verhuurde1·, bij de ingenottreding 
van de huurder, erin toegestemd heejt 
dat het onroerend goed bestemd wordt 
om er handel te drijven, aanbiedt het 
bewijs te leveren dat hij daar altijd 
dezelfde handel heeft ged1·even en dat 
het gehuurde goed van bij het begin van 
de huurovereenkomst een handelsbestem
ming had, is niet wettelijk verantwoord 
het vonnis dat dit aanbod van bewijs 
vm·werpt op grond dat het bewijs door 
getuigen niet is toegelaten, krachtens 
artikel 1341 van het B1trgerlijk Wet
boek (2). 

(BOGAERTS, T. GEMEENTE WILLEBROEK, 
IN AANWEZIGHEID VAN DE "WACHTER, 
VAN DE SANDE F. EN J. EN LAURYS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 april 1977 in hager beroep 
gewezen door de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Mechelen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1107, 1134, 1135, 
1315, 1316, 1341 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1, 2 van de wet van 30 april 
1951 betreffende de handelshuur, die 
afdeling IIbis van hoofdstuk II van 
titel VIII van hoek III van het Burgerlijk 
W etboek vormt, zoals deze bepalingen 
gewijzigd werden respectievelijk door 
de wetten van 29 juni 1955 en 22 de
cember 1951, en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis de vordering van 
verweerster gegrond verklaart., welke 
ertoe strekte te horen zeggen voor recht 
dat eiser het onroerend goed gelegen te 
Willebroek, Steenweg op Mechelen 106, 
betrekt zonder recht noch titel en dien
volgens eiser te horen bevelen het 
kwestieus onroerend goed volledig ter 

(1) Raadpl. cass., 14 december 1956 (Bull. 
en Pas., 1957, I, 398); A. TSOHOFFEN en 
M. DuBRU, Les baux commerciaux, 1951, 
blz. 64-65; A. PAUWELS, Handelshuur, in 
A.P.R., 1971 2, blz. 36; M. LA HAYE en 

vrije beschikking van verweerster te 
stellen binnen de twee maanden na de 
betekening van het tussen te komen 
vonnis, en het bewijsaanbod van eiser 
als niet ter zake dienend verwerpt, 
aanbod dat ertoe strekte eiser toe te laten 
met alle middelen van recht, getuigen 
inbegrepen, te bewijzen dat hij sinds 
september 1973 het kwestieuze handels
huis in huur had van de verweerders in 
tussenkomst, zulks op grand dat het 
bewijs door getuigen uitgesloten is 
krachtens artikel 1341 van het Burgerlijk 
W etboek en dat het louter feit in het 
onroerend goed een handel te drijven 
niet bewijst dat de eigenaars hun toe
stemming hebben gegeven, 

te1·wijl, eerste ondm·deel, de bestemming 
van het gehuurde goed door een huurder 
om in hoofdzaak gebruikt te worden voor 
het uitoefenen van een kleinhandel of 
voor het bedrijf van een ambachtsman 
die rechtstreeks in contact staat met het 
publiek, bij de ingenottreding van de 
huurder ook op stilzwijgende wijze kan 
geschieden, waaruit volgt dat het bewijs 
van de kleinhandelsbestemming door 
de huurder mag geleverd worden met 
alle middelen van recht, getuigen inbe
grepen (schending van de artikelen 1107, 
1134, 1135, 1315, 1316, 1341 van het 
BurgerliJk W etboek, 1 en 2 van de wet 
van 30 april1951 betreffende de handels
huur); 

tweede onderdeel, de in het middel 
weergegeven reden, met name dat het 
louter feit in het onroerend goed een 
handel te drijven niet bewijst dat de 
eigenaars hun toestemming hebben ge
geven, geen afdoende noch wettelijke 
rechtvaardiging vormt om het aanbod 
van getuigenbewijs van eiser als niet ter 
zake dienend te verwerpen, waaruit 
volgt dat het vonnis niet regelmatig 
met redenen is omldeed (schending van 
de artikelen 1341 van het Burgerlijk 
Wetboek 1, 2 van de wet van 30 april 
1951 betreffende de handelshuur en 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat de regels betreffende 
de handelshuur toepasselijk zijn wanneer 
de partijen, hetzij uitdrukkelijk of 

J. VANKEROKHOVE, Les baux commerciaux, 
in Les Novelles, Droit civil, d. VI, bd. II, 1970, 
nr. 1404. 

(2) Raadpl. het arrest van 14 december 1956 
waarvan sprake is in noot 1. 
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stilzwijgend vanaf de ingenottreding, 
hetzij bij uitdrukkelijke overeenkomst 
in de loop van de huur, aan het gehuurde 
goed een handelsbestemming hebben 
gegeven; 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
oordeelt dat eiser " blijkbaar in de loop 
van de huurovereenkomst de bestemming 
van het onroerend goed heeft gewijzigd 
door hierin een antiekhandel te be
ginnen ''; 

Dat eiser, in hager beroep, aanvoerde 
dat, in strijd met het oordeel van de 
eerste rechter, hij vanaf de aanvang 
van de huur een handel in het gehuurde 
goed dreef, " dat er geen sprake is van 
wijziging van het goed ,, dat hij aldaar 
steeds dezelfde handel dreef en " steeds 
in contact was met de clienteel ,, en 
vervolgens aanbood te bewijzen dat het 
gehuurde goed sinds de aanvang van de 
huur een handelsbestemming had; 

Overwegende dat, zonder door eigen 
redenen of door overneming van die van 
de eerste rechter, de hogervermelde 
aanvoering dat de handelsbestemming 
vanaf de ingenottreding stilzwijgend 
werd overeengekomen te weerleggen, 
het bestreden vonnis voormeld bewijs
aanbod van de hand wijst om de in het 
middel aangeduide redenen ; 

Overwegende dat, nu de bedoeling 
welke de contracterende partijen bij de 
aanvang van de huur hadden door alle 
middelen van recht mag worden bewezen, 
en nu het de rechter vrijstaat de feiten, 
waarvan hij het bewijs toelaat, in zijn 
beslissing te omschrijven, met name in 
onderhavig geval dat de handelsbestem
ming, zij het stilzwijgend, bij weder
zijdse toestemming werd bepaald, het 
vonnis eisers bewijsaanbod niet wettelijk 
mocht verwerpen om de reden dat 
dergelijk bewijs krachtens artikel 1341 
van het Burgerlijk W etboek is uitgesloten 
noch om de reden " dat het louter feit 
in het onroerend goed een handel te 
drijven niet bewijst dat de eigenaars 
hun toestemming hebben gegeven "; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; verklaart het arrest ver
bindend voor de in tussenkomst opge
roepen partijen; beveelt dat van het 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
houdt de kosten aan opdat erover door 
de feitenrechter zou worden beslist ; 
verwijst de zaak naar de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Antwerpen, zitting 
houdend in hager beroep. 

16 juni 1978.- 1e kamer.- Voo1·zitter, 
de H. de Vreese, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, de H. Van 
Leckwijck. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. De Baeck en Houtekier. 

ge KAMER. - 19 juni 1978. 

1° DIENSTPLICHT. - UITSTEL OF 
VRIJLATING OP MORELE GROND. 
lNGESOHREVENE DIENSTPLIOHTIGE ON
MISBAAR VOOR EEN LANDBOUW-, NIJ
VERHEIDS- OF HANDELSBEDRIJF DAT 
HIJ VOOR EIGEN REKENING DRIJFT. -
VOOR EIGEN REKENING UITGEOEFENDE 
BEDRIJVIGHEID.- BEGRIP, 

2° VRIJHEID VAN VERENIGING. -
MILITIEGEREOHT DAT UITSTEL OF VRIJ
LATING OP MORELE GROND WEIGERT, 
OMDAT DE INGESOHREVENE DIENST
PLIOHTIGE ZIJN BEDRIJVIGHEID NIET 
UITOEFENT VOOR EIGEN REKENING 
EEN BEDRIJF DRIJFT WAARVOOR HIJ 
ONMISBAAR IS, MAAR DAT HIJ DIE 
BEDRIJVIGHEID UITOEFENT VOOR REKE
NING VAN EEN PERSONENVENNOOT
SOHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJK
HEID, - GEEN SOHENDING VAN DE 
VRIJHEID VAN VERENIGING. 

1° Wettelijk verantwo01·d is de beslissing 
van het militiegerecht dat beslist dat de 
ingeschreven dienstplichtige, die zijn 
bed1·ijvigheid uitoefent voor 1•ekening 
van een pm'Bonenvennootschap met rechts
peTsoonlijkheid, niet onmisbaaT is vooT 
het bedrijf dat hij voo1• eigen 1·ekening 
d1·ijft. (Art. 10, § I, 7°, gecoord. 
dienstplichtwetten.) 

2° De g1·ondwettelijke vTijheid van vm·eni
ging wordt niet aangetast door de 
beslissing van het militiegm·echt dat 
uitstel of vrijlating van dienst op morele 
gTond weigm·t, omdat de ingeschreven 
dienstplichtige niet voor eigen Tekening 
een landbouw-, nijve1·heids- of handels
bedTijf drijft waarvoor hij onmis baar is, 
maaT dat hij die bedTijvigheid uitoefent 
vooT Tekening van een personenvennoot
schap met bepeTkte aansprakelijkheid. 
(Art. 20 Grondwet.) 
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(BILLAND.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op ll april Ig78 door de Hoge 
Militieraad gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen IO, § I, 7°, 
I2, § I, go, en 37, § 4, van de dienstplicht
wetten gecoordineerd bij koninklijk be
sluit van 30 april Ig62, en 97 van de 
Grondwet, en uit de vergissing in de 
motivering, 

doordat de beslissing in hager beroep 
de beslissing van I6 december Ig77 van 
de Militieraad van de provincie Brabant 
bevestigt op grand dat « eiser in januari 
Ig77, de wettelijke referentieperiode, niet 
sinds te,n minste twee jaar de voor
waarden vervult bepaald bij artikel IO, 
§ I, 7°, als hij die onmisbaar is voor een 
landbouw-, nijverheids- of handelsbe
drijf dat hij voor eigen rekening dan 
wel voor die zijner ouders drijft, aan
gezien hij zijn bedrijvigheid uitoefent 
voor rekening van een vennootschap 
met een rechtspersoonlijkheid die ver
schilt van de zijne, ten deze een personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid », 

terwijl, eerste onderdeel, de Hoge Militie
raad, door zijn beslissing aldus te moti
veren, niet duidelijk maakt of de door
slaggevende reden van zijn beslissing de 
vaststelling was dat eiser in januari Ig77 
niet sinds ten minste twee jaar voldeed 
aan de wettelijke voorwaarde voor 
vrijstelling, dan wei de overweging dat 
eiser niet voor eigen rekening of voor die 
zijner ouders een landbouw-, nijverheids
of handelsbedrijf dreef waarvoor hij 
onmisbaar was, zodat de Hoge Militieraad 
door zijn beslissing op dubbelzinnige 
wijze te motiveren de in het middel 
bedoelde bepalingen heeft geschonden ; 

tweede onderdeel, door zijn beslissing 
te steunen op het motief, dat niet als het 
enig doorslaggevende voorkomt (eerste 
onderdeel van het Irtiddel), dat eiser zijn 
bedrijvigheid uitoefent voor rekening 
van een vennootschap met een rechts
persoonlijkheid die verschilt van de zijne, 
zodat hij ten deze geen landbouw-, 
nijverheids- of handelsbedrijf voor eigen 
rekening zou drijven, de Hoge Militieraad 
niet geantwoord heeft op de middelen 
van het verzoekschrift van hager beroep 
luidens welke eiser, als enige zaakvoerder 
en eigenaar van schier aile deelbewijzen 

CASSATIE, 1978. - 39 

van de personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid Gaval, be
schouwd moest worden als iemand die 
de handelsbedrijvigheid van de genoemde 
vennootschap voor eigen rekening dreef : 

W at betreft het eerste onderdeel : 

Overwegende dat artikel I2, § I, go, 
van de op 30 april I962 gecoordineerde 
dienstplichtwetten bepaalt « Kan 
worden vrijgelaten van dienst de inge
schrevene dienstplichtige, die wees is 
van vader en moeder en die uit hoofde 
van zijn leeftijd geen recht op de eerste 
vijf uitstellen meer heeft en bij het 
indienen van zijn aanvraag ten minste 
twee jaar de voorwaarden, gesteld in 
artikel IO, § I, 7°, vervult »; dat laatst
genoemd artikel bepaalt : « Kan een 
uitstel bekomen de ingeschrevene dienst
plichtige die onmisbaar is voor een 
landbouw-, nijverheids- of handelsbedrijf 
dat hij voor eigen rekening dan wel voor 
die zijner ouders drijft » ; 

Overwegende dat de beslissing oordeelt 
dat eiser niet ten minste twee jaar de 
voorwaarden gesteld in artikel IO, § I, 7°, 
vervult als iemand die onmisbaar is voor 
een landbouw-, nijverheids- of handels
bedrijf dat hij voor eigen rekening dan 
wel voor die zijner ouders drijft, aan
gezien hij zijn bedrijvigheid uitoefent 
voor rekening van een vennootschap 
met een rechtspersoonlijkheid die ver
schilt van de zijne, ten deze een personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid; 

Dat uit die laatste zinsnede volgt dat 
de overweging dat eiser niet voor eigen 
rekening of voor die zijner ouders een 
landbouw-, nijverheids- of handelsbedrijf 
dreef waarvoor hij onmisbaar was, het 
doorslaggevende motief van de beslissing 
vormt; 

Dat de Hoge Militieraad aldus zonder 
dubbelzinnigheid zijn beslissing regel
matig met redenen omldeedt ; 

Wat betreft het tweede onderdeel : 

Overwegende dat eiser in zijn verzoek
schrift van hager beroep betoogde dat 
hij als enige zaakvoerder en eigenaar van 
de meerderheid van de deelbewijzen 
van de personenvennootschap met be
perlcte aansprakelijkheid Gaval, be
schouwd moest worden als iemand die 
voor eigen rekening de handelsbedrijvig
heid van genoemde vennootschap dreef; 

Dat de beslissing, door vast te stellen 
dat eiser zijn bedrijvigheid uitoefent 
voor rekening van een vennootschap met 
een rechtspersoonlijkheid die verschilt 
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van de zijne, de voornoemde conclusie 
op impliciete wijze beantwoordt ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 10, § 1, 7°, 
en 12, § 1, go, van de dienstplichtwetten 
gecoordineerd bij koninklijk besluit van 
30 april 1g62, en g7 van de Grondwet, 

doo1·dat de beslissing in hager beroep 
de beslissing van 16 december 1977 van 
de Militieraad van de provincie Brabant 
bevestigt op grand dat « eiser in januari 
1g77, de wettelijke referentieperiode, 
niet sinds ten minste twee jaar de voor
waarden vervult bepaald bij artikel 10, 
§ l, 7°, als hij die onmisbaar is voor een 
landbouw-, nijverheids- of handelsbe
drijf dat hij voor eigen rekening dan 
wel voor die zijner ouders drijft, aan
gezien hij zijn bedrijvigheid uitoefent 
voor rekening van een vennootschap met 
rechtspersoonlijkheid die verschilt van 
de zijne, ten deze een personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid ,, 

te1·wijl eiser, als enige zaakvoerder en 
eigenaar van schier alle deelbewijzen van 
een personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, volgens de vast
stellingen van de aan de Hoge Militieraad 
voorge1egde stukken van de rechtsple
ging, daardoor niet kon worden be
schonwd als iemand die zijn bedrijvigheid 
voor rekening van een handelsbedrijf 
uitoefent, 

terwijl de enige zaakvoerder en eigenaar 
van een vennootschap beschouwd moet 
worden als iemand die voor eigen rekening 
optreedt, hoewel in naam van de ge
noemde vennootschap, aangezien hij 
alleen over alle macht beschikt die 
vereist is voor de verwezenlijking van 
het maatschappelijk doel en bijna alle 
winst nit die vennootschap geniet : 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 2 van de wetten op de handels
vennootschappen, gecoordineerd bij de 
besluitwet van 30 november 1g35, de 
personenvemwotschap met beperkte aan
sprakelijkheid een rechtspersoonlijkheid 
uitmaakt, onderscheiden van die van de 
vennoten; 

Dat de Hoge Militieraad, door vast te 
stellen dat eiser zijn bedrijvigheid uit
oefent voor rekening van een vennoot
schap met een rechtspersoonlijkheid die 
van de zijne verschilt, zonder de in het 
middel aangehaalde wettelijke bepalingen 
te schenden, kon oordelen dat eiser zijn 
bedrijvigheid niet voor eigen rekening 

uitoefent, in de zin van artikel 10, § 1, 
7°, van de gecoordineerde dienstplicht
wetten; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 20 van de Grand
wet en nit de verkeerde toepassing van 
de artikelen 10, § 1, 7°, en 12, § 1, go, van 
de op 30 april 1g62 gecoordineerde 
dienstplichtwetten, 

doordat, door de draagwijdte te be
perken van de voorwaarden voor vrij
lating van militaire dienst op morele 
grond in vredestijd tot het geval waar 
hij die de vrijlating vraagt onn1.isbaar is 
voor een landbouw-, nijverheids- of 
handelsbedrijf dat hij voor eigen rekening 
drijft met uitsluiting van elke vorm van 
handelsvennootschap, onder het voor
wendsel van de eigen jnridische entiteit 
van een dergelijke vennootschap, de 
Hoge Militieraad de grondwettelijke 
vrijheid van vereniging aantast, 

tenvijl elke burger voor eender welke 
bedrijvigheid, zelfs commerciele, het 
recht heeft zich te verenigen zonder 
daardoor de rechten te verliezen die de 
wet hem als individu toekent : 

Overwegende dat artikel 20 van de 
Grondwet bepaalt : « De Belgen hebben 
het recht van vereniging ; dit recht kan 
niet aan enige preventieve maatregel 
worden onderworpen » ; 

Dat de Hoge Militieraad, door de 
vrijlating van dienst te weigeren omdat 
eiser zijn bedrijvigheid uitoefent voor 
rekening van een vennootschap met een 
persoon1ijkheid die verschilt van die 
van eiser, geen enkele beperking oplegt 
aan eisers recht van vereniging ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

1g juni 1g78.- 3e kamer.- Vom·zitte?' 
en Verslaggever, de H. Nanlaerts, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende concl~tsie, de H. Duchatelet, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 20 juni 1978. 

10 DAGVAARDING.- STRAFZAKEN.
DAGVAARDING VOOR DE POLITIERECHT-
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BANK. - HET IS NIET VERPLICRT OM 
IN RET EXPLOOT VAN DAGVAARDING 
DE NAAM TE VERMELDEN VAN DE VOOR 
DE PROCUREUR DES KONINGS VER
ZOEKENDE POLITIECOMMISSARIS. 

2° OPENBAAR MINISTERIE. -
STRAFZAKEN. - DAGVAARDING VOOR 
DE POLITIERECRTBANK. - HET IS NIET 
VERPLICRT OM IN RET EXPLOOT VAN 
DAGVAARDING DE NAAM TE VERMELDEN 
VAN DE VOOR DE PROCUREUR DES 
KoNINGS VERZOEKENDE POLITIECOM

MISSARIS. 

I 0 en 2° De naam van de politiecommis
saris die voor de procureu1· des Konings 
dagvaarding van een belclaagde voo1• de 
politie1·echtbanlc heejt gev01·dM·d moet 
in het exploot van dagvaa1·ding niet 
wo1·den ve1·meld ; het volstaat dat in de 
dagvaa1·ding w01·dt vastgesteld dat zij is 
geschied op VM'Zoelc van de procu1•eur 
des Konings (1). (Artt. 145 en 182 Sv.) 

(CEUTERICK, T. LANDSBOND 
DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
vonnis, op 5 april 1978 in hager beroep 
gewezen door de Oorrectionele Recht bank 
te Brussel; 

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

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 861 en 862 van 
het Gerechtelijk W etboek, 

doo1·dat het vonnis eiseres strafrechte
lijk veroordeelt na, evenals de eerste 
rechter, te hebben beslist dat de tegen 
haar ingestelde strafvordering op geldige 
wijze aanhangig was gemaakt voor de 
politierechtbank ingevolge de beschik
king tot verwijzing op 18 november 1977 
verleend door de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel 
en door de dagvaarding tegen eiseres 
uitgebracht bij exploot van 12 december 
1977, 

terwijl eiseres bij conclusie had opge
worpen dat het exploot van dagvaarding 
nietig was en dat haar rechten van 

(1) Raadpl. cass., 21 februari 1949 (Bull. 
en Pas., 1949, I, 151), 3 juni 1957 (ibid., 1957, 
I, 1197) en 11 maart 1975 (A1'1', cass., 1975, 

verdediging waren geschonden; het ex
ploot immers de naam niet vermeldde 
van de politiecommissaris op wiens 
verzoek eiseres in opdracht· van de 
procureur-des Konings werd gedagvaard ; 

te1·wijl een exploot dat een onregel
matigheid bevat in verband met het 
optreden van de ministeriele ambtenaar 
ingevolge artikel 862, § 1, 4°, van het 
Gerechtelijk W etboek volstrekt nietig 
is en die nietigheid door de rechter zelfs 
ambtshalve moet worden uitgesproken ; 

terwijl ten deze in elk geval de belangen 
van eiseres zijn geschaad, vermits zij de 
geldboete en de kosten moet betalen 
wanneer de nietigheid van de dagvaarding 
ten onrechte niet wordt uitgesproken ; 

en te1·wijl ook haar rechten van ver
dediging zijn geschonden, vermits zij 
ten gevolge van het aangeklaagde ver
zuim niet heeft kunnen nagaan of het 
openbaar ministerie ter zake wel bevoegd 
was en of het verbod vermeld in arti
kel 862, § l, 7°, van het Gerechtelijk 
Wetboek ter zake in acht was genomen: 

Overwegende dat het vonnis de door 
eiseres opgeworpen exceptie, in zoverre 
zij in het middel is overgenomen, afwijst 
op grand dat het zonder belang is te 
weten welke politiecommissaris het be
sproken stuk tekende ; de akte immers 
is opgesteld ten verzoeke van de procu
reur des Konings, wiens ambt een en 
ondeelbaar is ; 

Overwegende dat, krachtens artikel 2 
van het Gerechtelijk Wetboek, de bete
kening van de dagvaarding in strafzaken 
geregeld wordt door de bepalingen van 
dat W etboek, in zoverre de toepassing 
ervan verenigbaar is met de wetsbepa
lingen en rechtsbeginselen van de straf
vordering; 

Overwegende dat de toepassing van 
de artikelen 43, 2°, en 702, 1°, van het 
Gerechtelijk Wetboek ten deze uitge
sloten wordt door de bepalingen van de 
artikelen 145 en 182 van het Wetboek 
van Strafvordering, krachtens welke de 
dagvaarding voor de politierechtbanken 
en correctionele rechtbanken geschiedt 
ten verzoeke van de procureur des 
Konings, zonder dat hierbij op dit punt 
nadere vormvereisten worden gesteld ; 
dat, nu zowel de procureur des Konings 
als de substituten en politiecommis
sarissen en gerechtelijke officieren of 

blz. 778) en noot 2; raadpl. ook cass., 15 fe
bruari 1977 (Arr. cass., 1977, blz. 661) en 
de noten 3 en 4. 
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agenten bij de parketten die hem bijstaan 
niet persoonlijk maar enkel krachtens 
het ene en ondeelbare ambt van het 
openbaar ministerie optreden, de naam 
van degene onder hen die de dagvaarding 
heeft gevorderd niet behoeft te worden 
vermeld; 

Overwegende dat, nu de litigieuze 
dagvaarding vermeldt dat zij is uitge
bracht " op verzoek van het openbaar 
ministerie bij de Politierechtbank te 
Brussel », dit wil zeggen het ten aanzien 
van de Politierechtbank te Brussel 
bevoegde ambt, het vonnis de exceptie 
van nietigheid wettig verwerpt en daar
door de rechten van de verdediging van 
eiseres noch enig belang dat zij had bij 
de regelmatigheid van die vermelding 
heeft kunnen schenden ; 

Dat het middel faalt naar recht ; 
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 door ver
weerster tegen eiseres ingestelde civiel
rechtelijke vordering : 

Overwegende dat eiseres geen bijzonder 
middel aanvoert ; 

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

20 juni 1978.-28 kamer.- Voo1·zitte1', 
Ridder de Schaetzen, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Vm·slaggever, de 
H. Soetaert. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. V elu, advocaat-generaal. - Pleiter, 
de H. Chandran (van de balie te Brussel). 

2e KAMER. - 20 juni 1978, 

1° AANPLAKBILJETTEN. - REGE
LING VAN DE AAN:PLAKKING. - WET
BOER DER MET RET ZEGEL GELIJK
GESTELDE TAKSEN, ARTIKEL 200. -
RECHT VAN DE REGERING AANPLAK
KING VAN AAN:PLAKBRIEVEN OP BE
PAALDE PLAATSEN TE VERBIEDEN. 

(1) Raadpl. cass., 15 mei 1961 (Bt•ll. en Pas., 
1961, I, 983), 4 maart 1963 (ibid., 1963, I, 
735), 18 januari en 11 mei 1971 (A1'1', cass., 

2° MET RET ZEGEL GELIJKGE
STELDE TAKSEN.- REGELING VAN 
DE AANPLAKKING. - WETBOEK DER 
MET RET ZEGEL GELIJKGESTELDE TAR

SEN, ARTIKEL 200. -RECHT VAN DE 
REGERING AAN:PLAKKING VAN AANPLAK
BRIEVEN OP BEPAALDE PLAATSEN TE 
VERBIEDEN. 

S0 AANPLAKBILJETTEN. - REGE
LING VAN DE AAN:PLAKKING. -WET
BOER DER MET RET ZEGEL GELIJK
GESTELDE TAKSEN, ARTIKEL 200. -
BETEKENIS VAN DE WOORDEN «BE
PAALDE PLAATSEN ». 

4° MET HET ZEGEL GELIJKGE
STELDE TAKSEN.- REGELING VAN 
DE AANPLAKKING. - WETBOEK DER 
MET RET ZEGEL GELIJKGESTELDE TAR

SEN, ARTIKEL 200.- BETEKENIS VAN 
DE WOORDEN « BEPAALDE PLAATSEN n, 

5° AANPLAKBILJETTEN. - REGE
LING VAN DE AANPLAKKING. -WET
BOER DER MET RET ZEGEL GELIJK
GESTELDE TAKSEN, ARTIKEL 200. -
BETEKENIS VAN RET WOORD « PLAK
BRIEVEN ». 

6° MET RET ZEGEL GELIJKGE
STELDE TAKSEN.- REGELING VAN 
DE AANPLAKKING. - WETBOEK DER 
MET RET ZEGEL GELIJKGESTELDE TAR

SEN, ARTIKEL 200. - BETEKENIS 
VAN RET WOORD « PLAKBRIEVEN ». 

l o en 2° De rege1·ing wordt gemachtigd 
om, ten einde de schoonheid de?' gebouwen, 
monumenten, zichten en landschappen 
te V1'ijwa1·en, de aanplakking van alle 
hoe ook genaamde plakb1'ieven of plak
b?·ieven die een zekere grootte te btdten 
gaan, te verbieden op bepaalde plaat
sen (l). (Art. 200 Wetb. der met het 
zegel gelijkgestelde taksen.) 

so en 4° Onde1· " bepaalde plaatsen n 
in a1·tikel 200 van het Wetboek de1· met 
het zegel gelijkgestelde taksen wordt 
bedoeld de plaatsen die de 1·egering zal 
aanwijzen, ongeacht of zij tot het 
gemeentelijk domein behoren en ongeacht 
of die plaatsen op, langs of buiten 
bepaalde wegen gelegen zijn. 

5° en 6° In de betekenis van a1·tikel 200 
van het Wetboek de?' met het zegel gelijk
gestelde taksen zijn onde1· " plakb1•ieven » 

1971, blz. 468 en 909), 20 september 1971 
(ibid,, 1972, blz. 65) en 3 februari 1975 (ibid., 
1975, blz. 631). 
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niet alleen aanplakbiljetten in eigenlijke 
zin beg1·epen, maar elk vast of beweeglijk, 
al dan niet duurzaam visueel reclame
of publiciteitsmiddel, door welk procede 
oak tot stand gebracht. 

(AROKENS EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 

«DE EFFIOIENTE PUBLIOITEIT "·) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 februari 1978 gewezen door 
het Hof van Beroep te Gent ; 

I. Op de voorziening van eiser : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 31, 108 van de 
Grondwet, 50 van het decreet van 
14 december 1789 betreffende de vorming 
van de gemeentebesturen, 3, 1°, van het 
decreet van 16-24 augustus 1790 betref
fende de rechterlijke inrichting, 75, 76, 
7o, 78 van de Gemeentewet, 2 van het 
Strafwetboek, 200 van het W etboek der 
met het zegel gelijkgestelde taksen, 
1 en 6 van het koninklijk besluit van 
14 december 1959 houdende reglemen
tering van de aanplakking en de publici
teit, zoals gewijzigd door het koninklijk 
besluit van 28 j"Lmi 1963, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
tot een geldboete van 50 frank, de 
vernietiging beveelt van de onwettig 
aangebrachte visuele reclameborden en 
eiseres civielrechtelijk aansprakelijk ver
klaart, op grand dat : eiser ten onrechte 
de toepasselijkheid betwist van het 
koninklijk besluit van 14 december 1959; 
artikel 13 van de wet van 24 augustus 
1919, dat het huidig artikel 200 van het 
W etboek der met het zegel gelijkgestelde 
taksen uitmaakt, immers bepaalt dat de 
regering gemachtigd is, met het oog op 
de vrijwaring van de schoonheid van 
de gebouwen, monurnenten, zichten en 
landschappen, verbod op te Ieggen om 
op bepaalde plaatsen alle hoe ook ge
naamde plakbrieven aan te brengen ; 
de Koning in zijn besluiten van 20 de
cember 1956 (artikel 1), 5 december 1957 
(artikel 1) en 8 januari 1958 die bepaalde 
plaatsen heeft aangeduid, waarbij geen 
uitzondering wordt gemaakt voor de 
erin liggende verkeerswegen of hun 
onmiddellijke omgeving langs of buiten 
de rooilijnen ; in die beschermde zones 
het aanplakken en het maken van 
reclame door middel van panelen, hoe 
esthetisch ze er ook mogen uitzien, 

beperkt of niet meer toegelaten zijn ; 
de eisers geen rechtsgeldige vergunning 
of machtiging, uitgaande van de be
voegde minister of diens diensten, over
leggen, 

terwijl, eerste onde1·deel, de reclame
panelen door de eisers geplaatst werden 
op de openbare wegen behorend tot het 
publiek domein van de stad Oudenaarde, 
en deze overheid aileen bevoegd is, met 
uitsluiting van de Koning, om de reclame 
op haar wegen te reglementeren, toe te 
laten en te verbieden (artikelen 31, 108 
van de Grondwet, 50 van het decreet 
van 14 december 1789, 3, 1°, van het 
decreet van 16-24 augustus 1790, 75, 76, 
7°, en 78 van de Gemeentewet); 

tweede onderdeel, de bepaalde plaatsen, 
waar de regering de bevoegdheid heeft 
om de aanplakking en reclame te ver
bieden, de gemeentelijke wegen niet 
bevatten en geenszins afbreuk kunnen 
doen aan de gemeentelijke reglemente
ring, zodat de eisers ten onrechte 
veroordeeld zijn (schending van de 
artikelen 200 van het W etboek der met 
het zegel gelijkgestelde taksen, 1 van 
het koninldijk besluit van 14 december 
1959); 

derde onde1·deel, de reclameborden geen 
affiches zijn in de zin van de door het 
arrest ingeroepen reglementen, zodat de 
vernietiging ervan ten onrechte bevolen 
is (schending van de artikelen 200 van 
het Wetboek der met het zegel gelijk
gestelde taksen, 1 en 6 van het koninklijk 
besluit van 14 december 1959, 2 van het 
Strafwetboek) : 

Overwegende dat eiser bij het arrest 
veroordeeld wordt om, tussen 16 maart 
1976 en 13 oktober 1976, voortdurend, 
bij inbreuk op de artikelen 1 van het 
koninklijk besluit van 14 december 1959 
en 200 van het W etboek der met het 
zegel gelijkgestelde taksen, plakbrieven 
aangebracht of behouden te hebben of 
enig ander visueel reclame- of publici
teitsmiddel gebruikt te hebben in land
schappen door de Koning aangewezen 
of aan weerszijden van de verkeerswegen 
welke die landschappen begrenzen, name
lijk een reeks publiciteitsborden vermeld 
in een overeenkomst van 16 maart 1970 
tussen eiseres en de stad Oudenaarde, 
opgezegd met ingang van 16 maart 1976; 

Wat het eerste en het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat het arrest de in het 
middel aangehaalde consideransen ten 
dele laat voorafgaan en ten dele laat 
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volgen door de navolgende overwegingen : 
dat artikel 50 van het decreet van 14 de
cember 1789 en artikel 3 van titel XI 
van de wet van 16-24 augustus 1790 tot 
gevolg hebben dat de gemeente kan 
worden aangezien als de bewaakster 
van de openbare weg en dat desbe
treffende de gemeente alle rechten be
houdt die haar niet door een bijzondere 
wetstekst worden ontnomen ; dat echter 
uit de parlementaire voorbereiding van 
de wet van 24 augustus 1919, waarvan 
de grondgedachte wordt teruggevonden 
in artikel 200 van het Wetboek der met 
het zegel gelijkgestelde tak~en,. ~n uit ~e 
artikelen 3 en 7 van het koninkhJk beslmt 
van 14 december 1959 blijkt, eensdeels, 
dat de wetgever de zorg voor het uitzicht 
van de landschappen aan de regering 
heeft opgedragen, . en, a~derdeels, ~at 
de Koning de admm1strat1eve overhmd, 
namelijk de minister, heeft aangewezen 
om voor het naleven van de verordenin
gen en reglementen ter zake te . "':aken 
en in voorkomend geval macht1gmgen 
te verlenen ; dat eiser geen rechtsgeldige 
vergunning of machtiging, uitgaande 
van de bevoegde minister, overlegt ; 

Overwegende dat artikel 31 van de 
Grondwet, krachtens hetwelk de uit
sluitend gemeentelijke belangen door 
de gemeente worden geregeld volgens 
de beginselen bij de Grondwet vast
gesteld, zowel als artikel 108 van de 
Grondwet, krachtens hetwelk de gemeen
telijke instellingel_l. bij de wet -:vorden 
geregeld en waarblJ tevens de begmselen 
van die regeling worden vastgelegd, en 
eveneens de artikelen 75, 76 en 78 van 
de Gemeentewet, waardoor de bevoegd
heden van de gemeenteraden nader 
worden omschreven, insluiten dat die 
raden bevoegd zijn ten aanzien van alle 
zaken van gemeentelijk belang, doch 
slechts in zoverre die bevoegdheden door 
de wetgever, die immers bepaalt welke 
zaken van gemeentelijk en welke van 
algemeen belang zijn, niet zijn beperkt ; 

Overwegende dat zodanige beperking 
vervat ligt in artikel 200 van het Wet
hoek der met het zegel gelijkgestelde 
taksen, waarbij " de regering wordt 
gemachtigd om, ten einde de schoonheid 
der gebouwen, monlUUenten, zichten en 
landschappen te vrijwaren, de aanplak
king van alle hoe ook genaamde plak
brieven of plakbrieven die een zekere 
grootte te buiten gaan, te verbieden op 
bepaalde plaatsen ,, dit wil zeggen op 
de plaatsen die de regering zal aanwijzen, 
ongeacht of zij tot het gemeentelij.k 
domein behoren en ongeacht of d1e 

plaatsen op, langs of buiten bepaalde 
wegen gelegen zijn ; . 

Dat het arrest derhalve, door de m 
het middel en de hiervoren weergegeven 
consideransen, een juiste toepassing 
maakt van de genoemde grondwettelijke 
en wettelijke bepalingen ; 

Dat de onderdelen falen naar recht ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de samenlezing 
van de artikelen 188 tot 192 van het 
Wetboek der met het zegel gelijkgestelde 
taksen en het doel van het bepaalde in 
artikel 200 van dat wetboek moet worden 
afgeleid dat onder " plakbrieven " niet 
aileen aanplakbiljetten in eigenlijke zin 
zijn begrepen, maar elk vast of be:veeg
lijk, al dan niet duurzaam v1sueel 
reclame- of publiciteitsmiddel, door welk 
proe~lde ook tot stand gebracht ; 

Overwegende dat het arrest beslist 
dat " het feit dat de besproken aanplak
panelen nog niet bestonden toen het 
koninklijk besluit van 24 decemb~:; 19?9 
werd uitgevaardigd, de toepassehJkhmd 
hiervan niet in de weg staat " en " dat 
de vorm of het uitzicht dat die panelen 
thans vertonen, het karakter en de aard 
van het reclamemiddel niet wegneemt " ; 

Overwegende dat het arrest aldus, 
door een beoordeling in feite, op onaan
tastbare wijze vaststelt dat de ?etrokk~n 
panelen een visueel reclamem1ddel mt
maken en de beslissing dat dit reclame
middel onder de regeling van artikel 200 
van het Wetboek der met het zegel 
gelijkgestelde taksen valt, wettelijk ver
antwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan worden 
aangenomen ; 

II. Op de voorziening van eiseres : 

Overwegende dat nit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te ~la?'n, 
niet blijkt dat eiseres haar voorz1emng 
heeft doen betekenen aan het openbaar 
ministerie, tegen wie. zij ger~cht. is ; . 

Dat de voorziemng m1tsd1en met 
ontvankelijk is; 

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

20 juni 1978.- 2e kamer.- Vom·zitter, 
Ridder de Schaetzen, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Soetaert. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Velu, advocaat-generaal.- Pleiter, 
de H. Houtekier. 
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2e KAMER. - 20 juni 1978. 

HELING. - BESTANDDELEN. 

Noodzakelijke bestanddelen van heling 
zijn bezit of detentie van een voorwerp 
verkregen door een misdaad of wan
bedrijf van een derde, samen met de wil 
om het aan de wettige eigenaar te 
onttrekken, alsmede de aan de inbezit
neming voorafgaande of e1·mee gelijk
tijdige wetenschap van de weder?'echte
lijke herkomst van het voorwerp (I). 
(Art. 505 S.W.) 

(VRANKEN, T. DAVAUX, CURATOR OVER 
RET FAILLISSEMENT VAN NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP « OLYMPIA-FASHION )),) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 februari 1978 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel ; 

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

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 505 van het 
Strafwetboek en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat het arrest eiser schuldig ver
klaart aan heling van een aantalldedings
stukken en daarvoor veroordeelt op 
grand, enerzijds, dat " ... het vaststaat 
dat, in vele sectoren, handel in het zwart 
wordt gedreven zonder factuur, wat een 
weerslag heeft op de prijzen "; en 
"degenen die zich tot dergelijke handels
praktijken lenen niet noodzakelijk arti
kel 505 van het Strafwetboek over
treden "' " het onderzoek nochtans 
meerdere andere bezwarende elementen 
ten laste van Vranken aan het licht 
heeft gebracht "; " ( ... ) het feit dat de 
wederrechtelijke oorsprong van de ge
heelde goederen v66r of op het ogenblik 
van de inbezitneming van beldaagde 
bekend was, af te leiden is uit een reeks 
omstandigheden welke zijn argwaan 
moesten wekken; beklaagde een belang
rijke partij kledingsstukken aankocht 
van een persoon wiens familienaam en 
adres hem niet bekend waren ; hij des 
te meer redenen had om deze inlichtingen 

(1) Cass., 21 december 1976 (An•. cass., 
1977, blz. 447) en de noot, get. E. K.; raadpl. 
cass., 17 januari, 2 en 31 mei 1977 (ibid., 1977, 
blz. 549, 894 en 1006) alsmede de noten 1 
en 2 op blz. 894. 

te vragen daar zijn verkoper niet bedrij
vig was in zijn handelssector en het hun 
eerste cc handelsverrichting " was ; mocht 
beklaagde te goeder trouw zijn geweest, 
hij, op zijn minst, inlichtingen en waar
borgen zou gevraagd hebben nopens de 
herkomst van de aangeboden koopwaar ; 
hij in dit verband geen vragen stelde en 
ook geen uitleg bekwam ; tenslotte op 
te merken valt dat hij uiteenlopende 
verklaringen aflegde nopens de omstan
digheden waarin hij met De Witte in 
contact kwam "' en, anderzijds, dat cc de 
omstandigheid dat de van diefstal afkom
stige kledingsstukken in de waning van 
beklaagde niet verborgen lagen, tegen 
deze samenbundeling van vermoedens 
niet opweegt; gelet op het aantal 
kledingsstuklwn, het zeer moeilijk ware 
geweest deze te verbergen ; beklaagde, 
die de koopwaar reeds een drietal weken 
in zijn bezit had, bovendien de mening 
kon zijn toegedaan dat een politiecontrole 
niet meer te vrezen was"' 

terwijl eiser bij conclusie voor het hof 
van beroep op omstandige wijze deed 
gelden dat de door hem voor de gekochte 
waren betaalde prijs een cc normale" 
koopprijs was die geenszins wees of moest 
wijzen op de wederrechtelijke oorsprong 
en eiser aldus duidelijk aangaf waarom 
de in het arrest als bezwarende elementen 
aangehouden feiten geenszins bezwarend 
waren en tevens enig opzet om de waren 
aan de rechtmatige eigenaar te ont
trekken, wat hem betreft, betwistte, 
zodat het arrest, door de schuld van 
eiser en zijn veroordeling uitsluitend te 
steunen op de in het cassatiemiddel 
vermelde cc bezwarende elementen "' zon
der te antwoorden op het verweermiddel 
dat aanduidde waarom deze elementen 
niet als bezwarend konden beschouwd 
worden, niet regelmatig gemotiveerd is 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet}, en zodat het arrest, indien het dit 
middel uit de conclusie niet dienend 
zou geacht hebben en aldus impliciet 
zou geoordeeld hebben dat het misdrijf 
van artikel 505 van het Strafwetboek 
niet het opzet vereist om de waren aan de 
rechtmatige eigenaar te onttreldwn, 
schending inhoudt van deze wetsbe
palingen, althans, in zoverre het arrest 
het bestaan van dit bestanddeel van 
het misdrijf noch uitdrukkelijk noch 
impliciet vaststelt, schending inhoudt 
van genoemde strafbepaling en van 
artikel 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat de rechters in de 
consideransen die het middel enerzijds 
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aanhaalt, de feitelijke gegevens ver
melden waaruit zij expliciet afleiden dat 
eiser de wederrechtelijke oorsprong van 
de in zijn bezit gevonden koopwaar 
kende, waarna zij in de consideransen 
die het middel anderzijds aanhaalt, 
beslissen dat het niet verbergen van die 
koopwaar geen tegenaanwijzing oplevert, 
onder meer omdat eiser de mening kon 
zijn toegedaan " dat een politiecontrole 
niet meer te vrezen was » ; 

Overwegende dat de rechters aldus 
enerzijds antwoorden op de conclusie 
van eiser, waarin deze had aangevoerd 
dat andere gegevens, namelijk de prijs 
en het gebrek aan factuur, het bewijs 
niet opleverden, wat hem betreft, van 
enige kennis van de wederrechtelijke 
oorsprong van de koopwaar, en ander
zijds impliciet maar zeker beslissen dat 
eiser de koopwaar wederrechtelijk onder 
zich hield, wat insluit dat hij de wil had 
die koopwaar aan de rechtmatige eigenaar 
te onttrekken ; 

Dat het hof van beroep aldus de 
veroordeling wegens heling regelmatig 
met redenen omkleedt en zijn beslissing 
wettelijk verantwoordt ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

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

Overwegende dat eiser geen bijzonder 
middel aanvoert ; 

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

20 juni 1978.- 2e kamer.- Voorzitter, 
Ridder de Schaetzen, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Soetaert. - Gelifkluidende conclusie, 
de H. Velu, advocaat-generaal.- Pleiter, 
de H. De Gryse. 

2e KAMER.- 21 juni 1978. 

1° VOORZIENING IN CAS SA TIE. 
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- VooRziE-

NING TEGEN EEN EINDARREST OP 
TEGENSPRAAK. 

2° ARBEIDSONGEV AL. - WETTEN 
GECOORDINEERD BIJ KONINKLIJK BE
SLUIT VAN 28 SEPTEMBER 1931, ARTI
KEL 1. - WERKGEVER DIE NIET 
GEWOONLIJK EEN OF MEER WERK
LIEDEN BEZIGT GEDURENDE TEN MINSTE 
TWEE MAANDEN PER JAAR. - WET
GEVING NIET TOEPASSELIJK. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING. - MIDDEL DAT DE OPENBARE 
ORDE NIET RAAKT EN NIET AAN DE 
FEITENRECHTER IS OVERGELEGD. 
N IET-ONTV ANKELIJKHEID. 

1° Buiten het geval van aTtikel 40, vieTde 
lid, van de wet van 15 juni 1935 en het 
geval van oveTmacht, is te laat ingediend 
de voorziening die in st1·ajzaken tegen een 
eindM1'est op tegenspraak wordt inge
steld na het veTstdfken van de termijn 
bepaald bij artikel 373 van het W etboek 
van StmfvordM·ing (1). 

2° De wetten bet1•ejfende de veTgoeding der 
schade vooTtsp1·uitende uit aTbeidsonge
vallen, gecoo1·dinee1·d bif koninklijk 
besluit van 28 septembe1· 1931 (2), 
vinden geen toepassing wanneM" de 
wM·kgeveT niet gewoonlijk een of meeT 
weTklieden bezigt geduTende ten minste 
twee maanden per jaa1· (Art. 1 van de 
bij K.B. van 28 september 1931 
gecoord. wetten.) 

3° Niet ontvankelijk, in stmjzaken, is het 
middel oveT de burgM·lijke Techtsvorde
Ting, dat de openba1·e OTde niet makt en 
niet aan defeitenTechteT is vooTgelegd (3). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP << PATRIOTI
QUE », T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
<<DE VREDE », CLOSE, J.-P. EN L. EN 
<< LANDSBOND DER CHRISTELIJKE ZIE
KENFONDSEN »; GOBERT G. EN R., 
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP <<DE 
VREDE », CLOSE J.-P. EN << LANDSBOND 
DER CHRISTELIJKE ZIEKENFONDSEN ».) 

ARREST (veTtaling). 

HET HOF;- Gelet op de bestreden 

(1) Oass., 3 mei 1977 (Arr. cass., 1977, 
blz. 905). 

(2) Deze materie is thans geregeld bij de 
wet van 10 april 1971. 

(3) Cass., 12 april 1978, supra, blz. 923. 
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arresten, op 13 januari 1975 en op 
7 december 1977 door het Hof van 
Beroep te Luik gewezen ; 

Overwegende dat de arresten enkel 
uitspraak doen over de burgerlijke 
rechtsvorderingen ; 

I. Op de voorziening van Gerard 
Gobert, beklaagde, in zoverre die gericht 
is tegen de beslissingen op de burgerlijke 
rechtsvorderingen van de verweerders 
naamloze vennootschap De Vrede, Jean
Paul Close en Lands bond der Christelijke 
Ziekenfondsen jegens hem: 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel aanvoert ; 

II. Op de voorziening van Robert 
Gobert, burgerrechtelijk aansprakelijke 
partij, tegen de beslissingen op de burger
lijke rechtsvorderingen van de verwe
rende naamloze vennootschap De Vrede, 
Jean-Paul Close en Landsbond der 
Christelijke Ziekenfondsen jegens hem : 

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

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

III. Op de voorziening van de naamloze 
vennootschap Patriotique, vrijwillig 
tussengekomen partij : 

A. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de rechtsvorde
ring van de verweerder Leopold Close 
jegens eiseres : 

Overwegende dat, enerzijds, het arrest 
van 13 januari 1975 definitief en op 
tegenspraak uitspraak heeft gedaan over 
de rechtsvordering van verweerder ; dat 
het cassatieberoep tegen die beslissing 
pas op 14 december 1977 en dus buiten 
de bij artikel 373 van het Wetboek van 
Strafvordering bepaalde termijn werd 
ingesteld, weshalve het te laat komt 
en dus niet ontvankelijk is ; 

Dat, anderzijds, het arrest van 7 de
cember 1977 over die rechtsvordering 
geen uitspraak doet en het cassatieberoep 
tegen dat arrest dan oak geen reden 
van bestaan heeft ; 

B. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissingen op de rechts
vorderingen van de verweerders naam
loze verzekeringsmaatschappij De Vrede, 
Jean-Paul Close en Landsbond der 
Christelijke Ziekenfondsen jegens eiseres : 

l. W at de voorziening tegen het arrest 
van 13 januari 1975 betreft : 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1315, 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 870 van 
het Gerechtelijk Wetboek en 1 van de 
bij koninldijk besluit van 28 september 
1931 gecoordineerde wetten op de ver
goeding der schade voortspruitende uit 
arbeidsongevallen, 

doo1·dat het arrest de burgerlijke partij
stellingen ontvankelijk verldaart en daar
toe beslist dat het landbouwbedrijf van 
Gisele Gaspart niet aan de wetgeving op 
de vergoeding van de uit arbeidsonge
vallen voortspruitende schade onder
worpen was op grand « dat uit het 
dossier en uit de debatten blijkt dat 
bedoeld landbouwbedrijf niet onder die 
wetgeving valt », « dat een weidebedrijf 
van zestien hectaren, met een veestapel 
van dertien melkkoeien, zoals dat door 
Gisele Gaspart geiixploiteerd werd met 
de hulp van haar nag voor landarbeid 
geschikte ouders, kennelijk niet vereist 
dat gedurende ten minste twee maanden 
per jaar personeel in loondienst wordt 
genomen », dat « in een dergelijk bedrijf 
in de wintertijd vrijwel geen buitenwerk 
te verrichten is en de - overigens 
beperkte - hooitijd de enige arbeids
intensieve periode is tijdens dewelke 
voor enkele dagen een beroep moet 
worden gedaan op arbeidskrachten van 
buitenuit » en dat « de maatschappij 
De Vrede trouwens beslist zou geweigerd 
hebben Gisele Gaspart te verzekeren 
onder de voorwaarden zoals die bepaald 
zijn bij het op 16 januari 1968 aangegane 
contract van << Bijzondere verzekering 
tegen landarbeidsongevallen >>, indien 
haar gebleken was dat het bewuste 
bedrijf niet te exploiteren was zonder 
de inzet van tijdelijke arbeidskrachten 
gedurende meer dan zestig dagen per 
jaar », 

terwijl, ee1·ste onderdeel, aan die wet
geving onderworpen is het landbouw
bedrijf dat gewoonlijk een of meer 
werklieden bezigt gedurende ten minste 
twee maanden per jaar, met inbegrip 
van de hoeveknechts en meiden ; blijkens 
de bijzondere voorwaarden bij de op 
16 januari 1968 tussen Gisele Gaspart 
en de maatschappij De Vrede afgesloten 
en regelmatig aan de feitenrechter over
gelegde bijzondere collectieve verzeke
ringspolis tegen landarbeidsongevallen, 
« de premie voor dit contract bepaald 
werd gelet op de verklaring van de 
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verzekeringnemer volgens welke hij 
slechts tijdelijk personeel bezigt dat ten 
hoogste zestig dagen per jaar aan het 
werk is" en de maatschappij De Vrede 
in haar conclusie tekstueel vermeldde 
dat Gisele Gaspart " slechts tijdelijk 
personeel bezigde dat ten hoogste zestig 
dagen per jaar aan het werk was " ; uit 
die eensluidende verklaringen blijkt dat 
het bedrijf aan de wetgeving onder
worpen was omdat het voldeed aan de 
daartoe gestelde minimum voorwaarden, 
te weten het bezigen van werklieden of 
van daarmee gelijkgesteld personeel ge
durende ten minste twee maanden per 
jaar ; door een werkelijke arbeidsduur 
van " meer dan zestig dagen per j aar >> 

als voorwaarde te beschouwen voor de 
onderwerping, het arrest in strijd is met 
artikel 1 van de gecoordineerde wetten 
op de vergoeding van de schade voort
spruitend uit arbeidsongevallen, krach
tens hetwelk het voldoende is ten minste 
twee maanden per jaar te werken; het 
arrest, doordien het op de bovenvermelde 
gronden oordeelt dat het bedrijf van 
Gisele Gaspart niet aan die wetgeving 
onderworpen was, bovendien de bewijs
kracht miskent van de verzekeringspolis 
van 16 januari 1968 waarop het zich 
beroept evenals van de conclusie van de 
partij (schending van de artikelen 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
en 1 van de gecoordineerde wetten op 
de vergoeding van de schade voort
spruitend uit de arbeidsongevallen) ; 

tweede onderdeel, artikel 1 van de 
gecoordineerde wetten op de vergoeding 
van de schade voortspruitend uit de 
arbeidsongevallen toepasselijk is wanneer 
de werkgever gewoonlijk een of meer 
werklieden bezigt gedurende ten minste 
twee maanden per jaar, en datzelfde 
artikel onder meer de hoevelmechts en 
meiden met de werklieden gelijkstelt, 
zelfs wanneer hun arbeidsovereenkomst 
niet beheerst is bij de wet van 10 maart 
1900; uit de door het arrest in aanmer
king genomen feiten, inzonderheid dat 
Gisele Gaspart het bedrijf exploiteerde 
met een vaste inwonende hulp, namelijk 
die van haar voor landarbeid geschikt 
gebleven ouders, en met een gelegenheids
hulp, namelijk uitwonende arbeids
krachten voor de hooioogst, niet dan met 
schending van artikel 1 van de gecoor
dineerde wetten kon worden afgeleid 
dat het bedrijf niet aan die wetten 
onderworpen was ; die a:fleiding hoe dan 
ook niet wettelijk met redenen is omkleed 
daar niet wordt vastgesteld dat de vaste 
hulp van de ouders bij het verrichten 

van de gewone landbouwwerkzaamheden 
niet behoort tot de categorie werkmans
of daarmee gelijkgestelde arbeid, die de 
wet bedoelt bij het bepalen van haar 
toepassingsgebied (schending van arti
kel 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, de toestand van het 
bedrijf ten aanzien van de vereisten van 
de wet op de vergoeding van de schade 
voortspruitend uit de arbeidsongevallen 
beoordelen door te vermelden " dat een 
weidebedrijf van zestien hectaren, met 
een veestapel van dertien melkkoeien, 
zoals dat door Gisele Gaspart geexploi
teerd werd met de hulp van haar nog 
voor landarbeid geschikte ouders, kenne
lijk niet vereist dat gedurende ten minste 
twee maanden per jaar personeel in 
loondienst wordt genomen >> en door te 
stellen dat " in een dergelijk bedrijf 
in de wintertijd vrijwel geen buitenwerk 
te verrichten valt en de - overigens 
beperkte - hooitijd de enige arbeids
intensieve periode is tijdens dewelke 
voor enkele dagen een beroep moet 
worden gedaan op arbeidskrachten van 
buitenuit ,, terwijl de partijen in hun 
conclusie de omstandigheden waarin het 
bewuste bedrijf geexploiteerd werd enkel 
hadden toegelicht door gewag te maken 
van de hulp van de vader, vanwege de 
feitenrechter hierop neerkomt dat hij 
aan zijn beslissing feiten ten grondslag 
legt die hij als vaststaand aanneemt, te 
weten de door hem vermelde exploitatie
omstandigheden van het bedrijf van 
Gisele Gaspart, maar waarover geen 
contradictoir debat werd gevoerd, wat 
een miskenning betekent van de orga
nieke regels betreffende het bewijs (schen
ding van de artikelen 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek en 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek) : 

W at het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat om, op de daarin 
aangevoerde gronden, te beslissen dat 
het landbouwbedrijf van Gisele Gaspart 
niet aan de wet op de vergoeding van de 
uit arbeidsongevallen voortspruitende 
schade onderworpen was, het arrest 
vermeldt " dat een weidebedrijf van 
zestien hectaren, met een veestapel van 
dertien melkkoeien, kennelijk niet vereist 
dat gedurende ten minste twee maanden 
per jaar personeel in loondienst wordt 
genomen >>; 

Dat het arrest aldus geen andere 
toepasselijkheidsvoorwaarde stelt dan 
bepaald is bij artikel 1 van de gecoor
dineerde wetten van 28 september 1931; 

Dat het arrest, door zich te beroepen 
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op de door Gisele Gaspart bij de verze
keringsmaatschappij De Vrede aangegane 
verzekering, de toepassing van de voor
melde wet niet afhankelijk stelt van de 
voorwaarde dat de werkgever loon
trekkenden bezigt gedurende meer dan 
zestig dagen per jaar, maar als gegeven 
ter beoordeling van de omvang van het 
landbouwbedrijf en van de daarvoor 
vereiste arbeidskrachten de houding 
aanvoert van de verzekeringsmaatschap
pij « die beslist zou geweigerd hebben 
Gisele Gaspart te verzekeren, als haar 
gebleken was dat het bewuste bedrijf 
niet te exploiteren was zonder de inzet 
van tijdelijke arbeidskrachten voor meer 
dan zestig dagen per j aar » ; 

Dat het middel in dat opzicht op een 
onjuiste uitlegging van het arrest berust 
en derhalve feitelijke grondslag mist ; 

Overwegende dat de vermeldingen van 
het verzekeringscontract en van de in het 
middel bedoelde conclusie van ver
weerster luidens welke « Gisele Gaspart 
verldaart enkel tijdelijk personeel te 
bezigen dat ten hoogste zestig dagen 
per jaar aan het werk is», niet doen 
blijken dat het bedrijf onderworpen 
was aan de wet op de vergoeding van 
de uit arbeidsongevallen voortspruitende 
schade, vermits die verklaring niet 
bewijst dat het gebezigde personeel inder
daad meer heeft gewerkt dan de termijn 
binnen dewelke die wetgeving niet 
toepasselijk is gesteld ; 

Dat het arrest aldus de bewijskracht 
van de in het middel aangevoerde 
akten niet miskent noch artikel 1 van 
de gecoiirdineerde wetten van 28 sep
tember 1931 schendt; 

Dat het middel in dat opzicht niet kan 
worden aangenomen ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, door erop te wijzen 
« dat een weidebedrijf van zestien hec
taren, met een veestapel van dertien 
melkkoeien, zoals dat door Gisele Gaspart 
geexploiteerd werd met de hulp van haar 
nog voor landarbeid geschikte ouders, 
kennelijk niet vereist dat gedurende 
ten minste twee maanden per j aar 
personeel in loondienst wordt genomen », 
het arrest impliciet beslist dat die ouders 
niet behoorden tot de categorieen be
zoldigde en op grond van een arbeids
overeenkomst tewerkgestelde werklieden 
die gedurende ten minste twee maanden 
per jaar gewoonlijk gebezigd worden 
zodat artikel 1 van de gecoiirdineerde 
wetten op de vergoeding voor de uit de 
arbeidsongevallen voortspruitende schade 

op het hen bezigende bedrijf toepasselijk 
wordt; 

Overwegende dat het arrest uit de in 
het middel weergegeven overwegingen 
dan ook wettelijk afleidt dat het land
bouwbedrijf van Gisele Gaspart niet aan 
die wetgeving onderworpen was, en zijn 
beslissing regelmatig met redenen om
kleedt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen ; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de stukken waar
op het Hof vermag acht te slaan blijkt 
dat de partijen voor het hof van beroep 
conclusie genomen hebben in verband 
met de aard en de uitgestrektheid van 
het landbouwbedrijf, de omvang van de 
veestapel, de wijze waarop het bedrijf 
geexploiteerd werd met behulp van 
mechanisch materieel, de tewerkstelling 
van arbeidskrachten van buitenuit en 
de leeftijd en gezondheid van de ouders 
van Gisele Gaspart ; 

Overwegende dat het arrest bovendien 
vermeldt « dat uit het dossier en uit de 
voor het hof gevoerde debatten blijkt 
dat het bewuste landbouwbedrijf niet 
aan die wetgeving onderworpen is >> ; 

Overwegende dat het hof van beroep 
aan zijn beslissing geen gegevens ten 
grondslag heeft gelegd waarover geen 
tegensprekelijk debat werd gevoerd en 
die niet regelmatig voor het hof werden 
aangevoerd ; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede middel, 

Overwegende dat het middel door de 
verwerping van het eerste middel aile 
belang verloren heeft en derhalve niet 
ontvankelijk is ; 

2. Wat de voorziening tegen het arrest 
van 7 december 1977 betreft : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1382, 1383 en 1384 van het Burger
lijk Wetboek, 

doo1·dat het arrest, na te hebben vast
gesteld dat « dokter Baeken als aan
gewezen deskundige een verslag heeft 
ingediend waaruit blijkt dat het slacht
offer aan het ongeval van 10 april 1971 
talrijke en aanzienlijke lichaamsgebreken 
heeft overgehouden die hem een blijvende 
arbeidsongeschiktheid berokkenen van 
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tweeendertig percent vanaf 10 april 
1973 ,, en na te hebben vermeld « dat 
in voorliggend geval, de burgerlijke partij 
thans werkzaam is als paswerker in een 
ten gevolge van de economische crisis 
met sluiting bedreigde fabriek " en dat 
« de berekening per kapitalisatie het 
grote voordeel biedt dat daarbij precies 
rekening gehouden wordt met de leeftijd 
van het slachtoffer en met de vermoede
lijke winstgevende overlevingsduur, dat 
wil zeggen met het belang van de 
periode tijdens dewelke het slachtoffer 
niet te lijden had van de gevolgen van 
de vermindering van zijn arbeidsgeschikt
heid " en dat « volgens de aangevoerde 
gegevens, het basisloon 368.323 frank 
bedraagt, plus 51.656 frank vakantiegeld, 
30.693 frank voor de dertiende maand 
en 10.800 frank produktiepremies, zegge 
in totaal 461.381 frank>>, beslist dat de 
door de burgerlijke partij voorgestelde 
coefficient van 18,021 juist is, gelet op 
de leeftijd van die partij bij de kapitali
satie en op de rente van 4,5 percent, 
zodat de kapitalisatieberekening eruit 
ziet als volgt : 461.381 frank X 32/100 X 
18,021 = 2.660.655 frank, en eiseres 
veroordeelt om dat bedrag als schade
vergoeding uit te keren, 

terwi}l, doordien het enerzijds rekent 
met de bezoldiging die het slachtoffer 
genoot ten tijde van de uitspraak, en 
anderzijds het aldus bekomen bedrag 
kapitaliseert volgens de coefficient 18,021 
die bepaald werd op grond van de 
vermoedelijke winstgevende overleving 
van het slachtoffer na de consolidatie 
van zijn toestand op 10 april 1973, het 
arrest aan het slachtoffer een vergoeding 
toekent die de werkelijk geleden schade 
te boven gaat (schending van de arti
kelen 1382, 1383 en 1384 van het Burger
lijk Wetboek); het althans tegenstrijdig 
is, bij de bepaling van het kapitaal ter 
vergoeding van de door de blijvende 
gedeeltelijke ongeschiktheid van het 
slachtoffer opgeleverde schade, enerzijds 
diens huidige bezoldiging - dat wil 
zeggen degene die ten tijde van de 
uitspraak het hoogste ligt - in aan
merking te nemen en anderzijds de 
kapitalisatiecoefficient toe te passen van 
18,021 die in de vermoedelijke over
levingstabellen aangegeven is voor een 
persoon met dezelfde leeftijd als het 
slachtoffer op 10 april 1973, zegge op de 
consolidatiedatum (schending van arti
kel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 

blijkt dat de verweerder Jean-Paul Close 
in zijn conclusie voor het hof van beroep 
gevraagd heeft dat de door zijn 32 per
cent blijvende ongeschiktheid opge
leverde schade zou gewaardeerd worden 
door kapitalisatie van zijn in 1977 ver
diende loon vermenigvuldigd met een 
coefficient van 18,021; 

Overwegende dat eiseres in haar 
conclusie weliswaar de toepassing van de 
kapitalisatiemethode betwist heeft en 
subsidiair betoogd heeft dat niet de 
coefficient die verweerder had genomen 
uit de tabellen van de jaarlijkse tijdelijke 
lijfrente van Levie in aanmerking diende 
genom en te worden doeh wel de coeffi
cient uit de tabellen van Levie, zegge 
17,47, maar dat zij anderzijds ook in de 
door haar voorgestelde berekening aan
genomen heeft dat de coefficient zou 
worden toegepast die overeenstemt met 
de vermoedelijke overleving van een man 
van tweeentwintig en een half jaar oud, 
wat de leeftijd was van het slachtoffer 
ten tijde van de consolidatie, en dat als 
basis voor de kapitalisatieberekening 
het loon zou worden genomen dat de 
verweerder verdiende ten tijde dat het 
hof zou uitspraak doen ; 

Overwegende dat het middel, dat 
niet voor de feitenrechter werd voorge
dragen en zich niet beroept op schending 
van een wetsbepaling van openbare 
orde, niet ontvankelijk is ; 

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

21 juni 1978. - 2e kamer. - Voor
zitte?·, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter.- VM·slaggeve1·, Mevr. 
Raymond-Decharneux.- Geli}kluidende 
conclusie, de H. Declercq, advocaat
generaal. - Pleite1·s, de HH. Dassesse 
en Biitzler. 

2e KAMER. - 21 juni 1978. 

1° WEGVERKEER.- BEWIJS VAN DE 
MISDRIJVEN. - PROOES-VERBAAL. -
AFSOHRIFT AAN DE OVERTREDER TOE
GEZONDEN ZONDER HANDTEKENING VAN 
DE VERBALISANT.- GEEN NIETIGHEID. 

2° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - PRO
OESSEN-VERBAAL VAN RET OPSPORINGS-
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ONDERZOEK. - GEEN VERPLIOHTING 
DIE STUKKEN IN ORIGINEEL BIJ RET 
DOSSIER TE VOEGEN. 

3° WEGVERKEER. - VASTSTELLING 
VAN DE INBREUK DOOR EEN « MULTA
NOVA ll-TOESTEL. - BEOORDELINGS
BEVOEGDHEID VAN DE FEITENREOHTER. 

1° Het ajschrift van het proces-ve1·baal 
tot vaststelling van een overt1·eding van de 
wet of de 1·eglementen bet1·ejJende de 
politie over het wegvm·keer, dat aan de 
overt1·ede1· wordt toegezonden binnen 
acht dagen te rekenen van de dag van 
de vaststelling van het misd1·ijj, zoals 
dit is voo1·gesch1-even bij artikel 62, 
tweede lid, van de wet bet1·ejJende de 
politie over het wegve1•kem·, moet niet 
door de verbalisant ondertekend zijn. 

2° Geen wettelijke bepaling schrijjt voor 
dat de processen-verbaal van het onder
zoek in or·igineel bij het dossie1· worden 
gevoegd (1). 

3° Het aanwenden van het zogenaamde 
"Multanova ll-toestel wo?"dt door de wet 
noch verboden noch geregeld, zodat de 
feitem·echter voor iede1· geval de bewijs
waa1·de beoordeelt van de vaststellingen 
do01• middel van dat toestel gedaan (2). 

(MAHIEUX.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 1 maart 1978 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Charleroi ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 154 van het Wetboek van 
Strafvordering, 

do01·dat het bestreden vonnis eiser 
veroordeelt op gezag van het zonder 
origineel bij het proceduredossier ge
voegde afschrift van het proces-verbaal 
nr. 8927 van 2 juni 1976, 

te1·wijl, eerste onderdeel, de rechtbank 
niet antwoordt op de conclusie waarin 

(1) Cass., 7 juni 1943 (Bull. en Pas., 1943, 
I, 236). Raadpl. cass., 24 juni 1974 (An·. cass., 
1974, biz. 1183) : de rechter kan acht slaan 
op een niet ondertekend stuk. 

(2) Raadpl. cass., 27 april 1964 (Bull. en 
Pas., 1964, I, 914). 

eiser zich beriep op de nietigheid van 
dat stuk op grond dat de handtekeningen 
van de verbalisanten daarop niet in 
origineel voorkwamen ; 

tweede onderdeel, artikel 154 van het 
Wetboek van Strafvordering, waarbij 
bepaald is dat de overtredingen door 
processen-verbaal kunnen bewezen 
worden, noodzakelijkerwijze impliceert 
dat die processen-verbaal ondertekend 
zijn door de stellers ervan ; 

derde onderdeel, het feit dat eiser, 
zonder de overtreding zelf te erkennen, 
toegegeven heeft dat hij op de plaats, 
de datum en het uur van het in de 
dagvaarding bedoelde feit gereden heeft, 
de nietigheid van dat proces-verbaal 
niet kan dekken : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser in zijn con
clusie voor de correctionele rechtbank 
betoogde dat het in afschrift bij het 
dossier gevoegde proces-verbaal nr. 8927 
van 2 juni 1976 nietig was omdat de 
handtekeningen van de verbalisanten 
daarop niet in origineel maar enkel in 
« fotocopie >> voorkwamen ; 

Overwegende dat, na er te hebben op 
gewezen dat "de beklaagde (thans eiser) 
toegeeft als bestuurder van zijn wagen 
op de plaats, de datum en het uur van 
het in de dagvaarding bedoelde feit 
gereden te hebben, dat de snelheid van 
zijn voertuig gemeten werd door middel 
van een radardetector van het type 
MU VR 3 en dat de bij het dossier 
gevoegde foto's wel degelijk de door hem 
bestuurde wagen voorstellen "• het vonnis 
vermeldt dat <<die toegeving een even
tuele nietigheid van het proces-verbaal 
goedmaakt >> ; dat het vonnis aldus de 
in het middel bedoelde conclusie be
antwoordt; 

Dat het eerste onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist ; 

W at het tweede en derde onderdeel 
samen betreft : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat het proces-verbaal van de 
rijkswacht waarbij de aan eiser ten laste 
gelegde overtreding wordt vastgesteld, 
niet in origineel maar in afschrift bij het 
proceduredossier werd gevoegd ; dat in 
verband daarmee uit eisers conclusie 
blijkt dat bedoeld afschrift datgene is 
dat hem door de rijkswacht werd toe
gezonden ter uitvoering van artikel 62, 
tweede lid, van de gecoordineerde wetten 
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betreffende de politie over het weg
verkeer; 

Overwegende dat, enerzijds, het bij 
toepassing van artikel 62, tweede lid, 
van de voormelde gecoordineerde wetten 
aan de overtreder toegezonden afschrift 
van het proces-verbaal niet door de 
bekeurende agenten moet ondertekend 
zijn; 

Overwegende dat, anderzijds, geen 
enkele wettelijke bepaling op straffe 
van nietigheid voorschrijft dat de pro
cessen-verbaal van het onderzoek in 
origineel bij het dossier dienen gevoegd 
te worden; 

Overwegende dat de rechter in hoger 
beroep zijn oordeel dus wettelijk gegrond 
heeft onder meer op dat afschrift van 
proces-verbaal, dat regelmatig bij het 
dossier gevoegd en aan tegenspraak 
onderworpen werd ; 

Dat die twee onderdelen van het middel 
naar recht falen ; 

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

doo1·dat het bestreden vonnis zich 
ertoe beperkt te stellen dat het betwiste 
toestel, met nmne " Multanova ,, vol
doende gebruiksgaranties biedt om te 
kunnen aangenomen worden als bewijs
middel voor de aan eiser ten laste gelegde 
overtreding, zonde1' te antwoo1'den op 
de conclusie waarin eiser enerzijds be
toogde dat het openbaar ministerie 
behoorde te bewijzen dat het bewuste 
toestel volkomen bedrijfszeker was, en 
anderzijds aan de rechtbank een reeks 
wetenschappelijke gegevens voorlegde 
ten blijke dat het toestel beslist ernstige 
gebreken vertoonde: 

Overwegende dat het vonnis vermeldt 
dat « de manier waarop het bewuste 
toestel gebruikt werd, en de vast
stellingen die het verstrekt heeft, vol
doende garanties bieden " over de geloof. 
waardigheid ervan, dat « de vaststel
lingen van het meettoestel en van de 
verbalisanten aanwijzen dat de be
hlaagde met een snelheid reed van 
80 kilometer per uur op een plaats waar 
de snelheid beperkt is tot 60 kilometer 
per uur " en « dat, zelfs in de veronder
stelling dat de kans op een foute aan
duiding inderdaad bestond, .. . op grond 
van het feit dat het toestel voor het 
voertuig een snelheid aangegeven heeft 
die 20 kilometer per uur hoger lag dan 
de maximum toegelaten snelheid, mag 
worden aangenomen dat de wettelijke 
grens van 60 kilometer per uur inderdaad 

overschreden werd, daar een verschil 
van ten minste dertig percent een vol
doende waarborg tegen foutgevaar op
levert "; 

Dat die gronden aan de bij artikel 97 
van de Grondwet gestelde vormvereiste 
voldoen, nu de verplichting om de regel
matig voorgedragen middelen te beant
woorden niet de verplichting insluit 
om te antwoorden op de argumenten die 
tot staving van die middelen worden 
aangevoerd ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van het algemeen rechts
beginsel van de inachtneming van de 
rechten van de verdediging, 

doo1·dat het bestreden vonnis eiser 
veroordeelt zonder het middel waarmee 
de overtreding werd vastgesteld ook 
maar enigszins te toetsen en zonder 
omtrent het zogenaamde « Multanova ,,. 
toestel enige zekerheid te hebben, 

te1'wijl de rechtbank zelf dan wel met 
beroep op een deskundig onderzoek de 
goede werking van dat toestel behoorde 
nate gaan: 

Overwegende dat enerzijds het aan
wenden van het in het middel bedoelde 
toestel als bewijsmiddel door geen enkele 
wettelijke bepaling verboden noch ge
regeld wordt ; dat de bewijswaarde ervan 
dus in ieder geval afzonderlijk ter beoor
deling staat van de feitenrechter en dat, 
wanneer diens beoordeling, zoals in 
onderhavig geval, van feitelijke aard is, 
zij in cassatie onaantastbaar is; 

Overwegende dat anderzijds de rechten 
van de verdediging niet geschonden 
werden vermits, indien er omtrent de 
technische werking van dat toestel enige 
twijfel bestond, het eiser vrijstond een 
onderzoeksmaatregel te vorderen, wat 
hij niet gedaan heeft ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

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

21 juni 1978.- 2e kamer.- Voo1'zitte1', 
de H. Legros, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- VeTslaggeve1', de H. Sace.
Gelijkluidende conclusie, de H. Declercq, 
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advocaat-generaal. - Pleiter, de H. 
Hougardy (van de balie te Charleroi). 

2e KAMER. - 21 juni 1978, 

1° VOORZIENING IN CAS SA TIE. 
AFsTAND. - STRAFZAKEN. - VooR
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE EN VAN 
DE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKE
LIJKE PARTIJ TEGEN DE BESLISSING 
OP DE BURGERLIJKE REOHTSVORDE
RING. - AFSTAND VAN DE VOORZIE
NING. - AFSTAND GEGROND OP DE 
ENKELE REDEN DAT DIE BESLISSING 
GEEN EINDBESLISSING IS, IN DE ZIN 
VAN ARTIKEL 416 VAN HET WETBOEK 
VAN STRAFVORDERING. - AFSTAND 
DIE NIET ALS EEN BERUSTING KAN 
WORDEN BESOHOUWD. - GEVOLG. 

2° BEWIJS. - STRAFZAKEN. - GE
VAL W AARIN DE WET GEEN BIJZON
DER BEWIJSMIDDEL VOORSCHRIJFT. -
0NAANTASTBARE BEOORDELING DOOR 
DE FEITENRECHTER. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. - REOHTER DIE 
BEPAALDE BEWIJSMIDDELEN ALS OVER
TUIGENDER BESOHOUWT DAN ANDERE. 
- GEEN OONCLUSIE DIENAANGAANDE. 

GEEN VERPLICHTING VOOR DE 
REOHTER DIE BEOORDELING TE MOTI

VEREN. 

4° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
BURGERREOHTELIJK AANSPRAKELIJKE 
PARTIJ. YERZWARING VAN DE 
VEROORDELING TEN GUNSTE VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ DIE GEEN HOGER 
BEROEP HEEFT INGESTELD. - ON
WETTIGHEID. 

5° RECHTBANKEN.- STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. -
BESLISSING DIE VERGOEDENDE INTE-

(1) Oass., 26 april 1978, supm, blz. 993. 
(2) en (3) Oass., 28 februari 1978, supm, 

biz. 763. 
(4) Raadpl. cass., 30 januari 1950 (Bull. en 

Pas., 1950, I, 367) en de noot get. R.J.B.; 
10 oktober 1955 (ibid., 1956, I, 104), 12 juni 
1967 (A1·1·. cass., 1967, biz. 1243), 21 december 
1976 (ibid., 1977, blz. 451), 16 november 1977 
en 30 mei 1978, sup1·a, blz. 313 en 1150. 

RESTEN TOEKENT WAAR NOCH BIJ 
DAGVAARDING, NOOH BIJ CONOLUSIE 
OM GEVRAAGD IS. - 0NWETTIGHEID. 

1° W annee1· de beklaagde en de burger-
1'echtelijk aanspmkelijlce pa1·tij zich in 
cassatie hebben voo1·zien tegen de beslis
sing op de tegen hen ingestelde burger
lijke 1'echtsv01·dering en zij vervolgens 
van hun voorziening ajstand hebben 
gedaan om de enlcele reden dat die 
beslissing geen eindbeslissing is, in de 
zin van artilcel 416 van het W etboek van 
Strajvordering, kan die ajstand niet 
als een berusting w01·den uitgelegd en 
wo1·dt hij doo1· het H of niet vastgesteld 
indien het constatee1·t dat die beslissing 
een eindbeslissing is (1). 

2° In st1·ajzalcen, wannee1• de wet geen 
bijzonder bewijsmiddel voo1·schrijjt, be
oordeelt de 1'echte1· in feite en dm·halve 
op onaantastba1·e wijze de bewijswam·de 
van de hem voo1·gelegde gegevens (2). 

3° Bij ontstentenis van een conclusie dien
aangaande, is de 1·echte1· niet ve1·plicht 
de 1·edenen aan te geven waa1·om hij 
bepaalde bewijsmiddelen als mee1• over
tuigend beschouwt dan ande1·e ( 3). 

4° Wanneer de bu1·ge1'lijke pm·tij niet in 
hoge1• be1·oep komt tegen de bttrger-
1'echtelijlc aanspmkelijke partij, lean 
de 1'echter in hoge1· be1·oep de vm·oordeling 
niet vm·zwaren die de ee1·ste 1'echte1· ten 
laste van die bu1·ger1·echtelijk aanspmlce
lijlce partij ten gunste van de burgeTlijke 
paTtij heeft uitgesproken (4). (Art. 202 
Sv.) 

5° De jeiten1·echte1· kan niet wettelijk 
vergoedende intm·esten toekennen, wam· 
noch bij dagvam·ding, noch bij conclusie 
om gevraagd is (5). (Art. 1138, 2°, G.W.) 

(PAQUET EN DIERIOK, 
T. VLEUGELS P. EN A. EN LANDSBOND 
DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(5) Vgl. cass., 2 mei 1974 (A1'1', cass., 1974, 
blz. 966). Over het feit dat artikel 1138, 2°, 
van het Gerechtelijk W etboek van toepassing 
is op beslissingen van de strafgerechten op 
de burgerlijke rechtsvordering, raadplege 
men cass., 27 november 1973 (ibid., 1974, 
blz. 350), 23 mei 1977 (ibid., 1977, blz. 965) 
en 16 november 1977, supra, blz. 315. 
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vonnis, op 8 februari 1978 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Charleroi ; 

I. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissingen op de rechts
vorderingen van het openbaar ministerie 
jegens de verweerders Philippe Vleugels, 
medebeklaagde, en de voor deze burger
rechtelijk aansprakelijke Andre Vleugels : 

Overwegende dat de eisers, respec
tievelijk beklaagde en burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij, niet bevoegd zijn 
om zich tegen die beslissingen in cassatie 
te voorzien ; 

II. In zoverre de voorzieningen gericht 
zijn tegen de beslissing op de burger
lijke rechtsvorderiug van de verweerder 
Andre Vleugels jegens de eisers : 

Overwegende dat de eisers van hun 
voorziening afstand hebben gedaan; 

III. Op het overige van de voorzie
ningen: 

Overwegende dat. de eisers verklaard 
hebben afstand te doen van hun voor
zieningen in zoverre die gericht zijn 
tegen de verweerster Landsbond der 
Christelijke Mutualiteiten, burgerlijke 
partij, op de enkele grand dat de op de 
burgerlijke rechtsvorderingen van die 
partij gewezen beslissingen geen eind
beslissingen zijn in de zin van artikel 416 
van het Wetboek van Strafvordering, 
en onder voorbehoud van het recht hun 
voorziening opnieuw in te stellen nadat 
over die rechtsvorderingen definitief 
uitspraak zal zijn gedaan ; 

Overwegende dat, nu zij de eisers 
solidair heeft veroordeeld om aan ver
weerster een bedrag van 85.710 frank 
uit te keren mitsgaders de vergoedende 
interesten, de gerechtelijke interesten, 
de kosten van eerste aanleg en de kosten 
van hager beroep, de rechtbank in hager 
beroep haar rechtsmacht heeft uitgeput ; 

Dat die beslissingen derhalve eind
beslissingen zijn in de zin van artikel 416 
van het W etboek van Strafvordering en 
vatbaar waren voor een onmiddellijke 
voorziening ; 

Dat er bijgevolg geen termen bestaan 
om ten aanzien van de tegen verweerster 
gerichte voorzieningen de afstand te 
decreteren, nu van die voorzieningen 
afstand werd gedaan op grand van een 
dwaling en onder een voorbehoud dat 
de interpretatie ervan als berusting 
uitsluit; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 1349, 1353 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

Overwegende dat, om eiseres wegens 
het haar ten laste gelegde te veroordelen, 
eiser voor haar burgerrechtelijk aan
sprakelijk te verklaren en te beslissen 
dat de verweerder Philippe Vleugels 
geen enkele aansprakelijk makende fout 
heeft begaan, het vonnis zich beroept 
op de plaats van de slijksporen zoals die 
op de bij het dossier gevoegde situatie
tekening zijn weergegeven en op de 
aangehaalde verklaringen van de getuige 
Mambourg ; dat het vonnis erop wijst 
dat Philippe Vleugels bij het uitrijden 
van de bocht die hij rechts houdend 
ingereden was, « tegenover de wagen 
was komen te staan » van eiseres, die, 
op het ogenblik van de botsing, noch 
reeds buiten het kruispunt noch reeds 
rechts op de rijbaan was die zij wilde 
volgen, en « gedeeltelijk op zijn rijstrook 
reed>>; 

Overwegende dat de rechters in hager 
beroep uit die vaststellingen hebben 
kunnen afieiden dat Philippe Vleugels 
rechts op de rijbaan heeft gereden tot op 
het ogenblik dat de gedraging van eiseres 
hem verplicht heeft « tot een ontwijkiugs
maneuver naar links » ; 

Overwegende dat, voor het overige, 
wanneer de wet geen bijzonder bewijs
middel bepaalt, de feitenrechter in 
strafzaken onaantastbaar en in feite de 
bewijswaarde beoordeelt van de aan
gevoerde gegevens ; 

Dat, bij gebreke van conclusie dien
aangaande, de rechtbank er niet toe 
gehouden was de redenen aan te geven 
waarom zij haar overtuiging steunde op 
de plaats van de op de situatietekening 
weergegeven slijksporen en op de aange
haalde verklaring van de getuige Mam
bourg veeleer dan op andere verklaringen 
van die getuigen en op de bij het dossier 
gevoegde foto's; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 1138, 
inzonderheid 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, 17 4, 202, 203, 203bis van het 
W etboek van Strafvordering, 3, 4 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het W etboek van 
Strafvordering en 97 van de Grondwet 
alsook van het algemeen rechtsbeginsel 
dat de rechters verbiedt uitspraak te 
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doen over wat niet gevorderd is of meer 
toe te wijzen dan gevorderd is, 

doordat het vonnis eiser solidair met 
eiseres veroordeelt om aan verweerster 
een bedrag uit te keren van 85.710 frank 
vermeerderd met de vergoedende en de 
gerechtelijke interesten alsmede met de 
kosten van eerste aanleg en van hoger 
beroep, 

terwijl bij haar ter zitting van d~ 
Correctionele Rechtbank te Charlerm 
op 19 oktober 1977 n~ergelegde conclusi?, 
verweerster enkel Ill tegenberoep IS 
gekomen tegen de eis~res Paquet e;:, 
bij haar vordering tot mtegrale toeWIJ
zing van haar eis ten bedrage van 
85.710 frank, niet gevraagd heeft dat 
eiseres ook zou veroordeeld worden tot 
de vergoedende en de gerechtelijke 
interesten op dat bedrag alsmede tot 
de kosten van eerste aanleg en van 
hoger beroep, noch dat eiser solidair 
met eiseres zou veroordeeld worden tot 
betaling van de som van 85.710 frank 
vermeerderd met de vergoedende en de 
gerechtelijke interesten alsook met de 
kosten van eerste aanleg en van hoger 
beroep ; door eiser solidair met eise!es 
te veroordelen tot integrale betalmg 
van de door verweerster gevorderde 
sommen vermeerderd met de interesten 
en met de kosten van eerste aanleg en 
van hoger beroep, terwijl de eerste rechter 
eiser slechts solidair met eiseres veroor
deeld had voor de betaling van drie 
vierde van dat bedrag vermeerderd met 
de interesten en de kosten, het bestreden 
vonnis bijgevolg in strijd is ~et de 
artikelen 174, 202, 203 en 203b%s van 
het Wetboek van Strafvordering; door 
ten laste van eiseres aan verweerster 
vergoedende en gerechtelijke interesten 
toe te wijzen op het geheel van de 
gevorderde som van 85.710 frank alsmede 
de kosten van eerste aanleg en van hoger 
beroep en door eiser solidair met eiseres 
te veroordelen, het bestreden vonnis 
bovendien de bewijskracht van verweer
sters voormelde conclusie miskent (scherr
ding van de artikelen 1319, 1320 .en 13.~2 
van het Burgerlijk Wetb?ek) en m ~tnJd 
is met de artikelen ll38, mzonderhe1d 2°, 
van het Gerechtelijk Wetboek, 3, 4 van 
de wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering en 97 van de Grand
wet alsook met het algemeen rechts
beginsel dat de rechters verbiedt uit
spraak te doen over wat niet gevorderd 
is of meer toe te wijzen dan gevorderd is : 

Overwegende dat bij zijn uitspraak 

op het principaal hoger beroep van de 
eiser Dierick en op het tegenberoep dat 
verweerster enkel tegen de eiseres Paquet 
heeft ingesteld, het bestreden vonnis 
eiser niet wettelijk en met wijziging van 
de beroepen beslissing kon veroordelen 
tot uitkering van een bedrag van 
85.710 frank plus de bijhorende inte
resten, aangezien zulks een hogere schade
vergoeding vertegenwoordigt dan door 
de eerste rechter was toegewezen ; 

Overwegende dat, doordien het eiseres 
veroordeelt om aan verweerster, voor 
de periode van 18 april1976 tot de datum 
van het vonnis vergoedende interesten 
te betalen op het bedrag van 8 5. 710 frank 
benevens de gerechtelijke interesten en 
de kosten en onkosten van eerste aanleg 
en hoger beroep, terwijl verweerster 
in haar conclusie enkel de integrale 
vergoeding vroeg van haar schade, 
« zegge 85.710 frank bij voorraad "• ~et 
vonnis aan verweerster meer toeWIJSt 
dan gevorderd was ; 

Dat het middel gegrond is ; 
En overwegende dat, wat de beslissing 

op de strafvordering betreft, de substan
tiiile of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkomstig 
de wet is gewezen ; 

Om die redenen, decreteert de afstand 
van de voorzieningen van de eisers 
in zoverre die voorzieningen gericht zijn 
tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering van de verweerder Andre 
Vleugels ; vernietigt het bestreden vonnis 
in zoverre het eiser veroordeelt om aan 
verweerster een hoger bedrag uit te keren 
dan door de eerste rechter was toege
wezen, in zoverre het eiseres veroordeelt 
om aan verweerster de interesten te 
betalen op de sam van 85.710 frank en 
in zoverre het uitspraak doet over de 
kosten en onkost.en in verband met de 
vordering van verweerster ; verw~rpt 
de voorzieningen voor het avenge ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt elke eiser in drie vierde van de 
kosten hunner voorziening en verweerster 
in het resterende vierde daarvan ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar ?-e 
Correctionele Rechtbank te Bergen, Zlt
ting houdend in hager beroep. 

21 juni 1978.- 2ekamer.- Voorzitter, 
de H. Legros, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Ve1·slaggever, de H. Stra
nard. - Gelijkluidende conclusie, de H. 
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Declercq, advocaat-generaal. - Pleitrws, 
de HH. Dassesse en Bayart. 

2e KAMER. - 21 juni 1978. 

1° VERJARING. - STRAFZAKEN. 
VERSTEKVONNIS. - BETEKENING. 
SCHORSING VAN DE VERJARING VAN DE 
STRAFVORDERING. - BEGRIP. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. - VEROORDELING. 
- VERWEER VAN DE BEKLAAGDE 
ONBEANTWOORD GEBLEVEN. - N IET 
GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

1° W anneer een verstekvonnis is betekend, 
maar niet aan de ve1·oo1·deelde in pe1·soon, 
wordt de verjaringstermijn van de 
stmjvordering gescho1·st bij het ver
strijken van de gewone verzettermijn en 
ve1·vangen door de tB?·mijn van ve1jaring 
van de stTaj; die verjaTingstermijn 
begint pas opnieuw te lopen de dag 
waarop tegen het vB?·stekvonnis een 
ontvanlwlijkverzetis gedaan (1). (Art. 24 
wet van 17 april 1878; artt. 151 en 
187 Sv.) 

2° Niet gemotiveerd is de beslissing die de 
beklaagde op de stmfvordering verooT
deelt zonde1· te antwom·den op zijn 
1•egelmatig bij conchtsie vom·gedmgen 
ve1·weer (2). (Art. 97 Grondwet.) 

(EL KADERY.) 

ARREST (VeTtaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 2 mei 1978 in hager beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 21, 23, 24, 25 
van de wet van 17 april 1878 houdende 
de voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering en 68 van het 
koninklijk besluit van 16 maart 1968 

(1) Cass., 7 maart 1978, supra, b1z. 784. 
(2) Cass., 20 december 1977, supra, blz. 489. 

tot coordinatie van de wetten betreffende 
de politie over het wegverkeer, 

doordat het vonnis eiser veroordeelt 
wegens op 2 mei 1976 gepleegde over
tredingen van het W egverkeersreglement, 

te1·wijl de strafvordering uit dien hoofde 
op zijn minst sedert 1 mei 1978 door 
verjaring vervallen was : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat eiser door de politierechtbank 
veroordeeld werd bij een verstekvonnis 
van 10 november 1976, dat bedoeld 
vonnis aan eiser betekend werd op 
10 december 1976 volgens de bij artikel37 
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde 
vormen en dat eiser op 26 april 1977 
daartegen verzet heeft gedaan, welk 
verzet ontvankelijk werd verklaard ; 

Overwegende dat de verjaring van de 
strafvordering geschorst is geweest van 
de dag waarop de gewone termijn van 
verzet verstreken is, zegge 21 december 
1976, tot de dag waarop het ontvankelijk 
verklaard verzet gedaan werd, zegge 
26 april 1977; 

Overwegende dat, nu de oorspronke
lijke verjaringstermijn van een jaar 
aldus geschorst was geweest, de verjaring 
van de strafvordering achteraf regel
matig gestuit werd door het vonnis van 
de correctionele rechtbank van 19 juli 
1977; 

Overwegende dat de nieuwe verjarings
termijn bij de uitspraak van het bestre
den vonnis derhalve niet verstreken was ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

doo1·dat het vonnis eiser uit hoofde 
van overtreding van artikel 81.4.1 van 
het koninklijk besluit van 1 december 
1975 houdende algemeen reglement op 
de politic van het wegverkeer (tenlaste
legging B) tot een geldboete van 40 frank, 
tot de kosten van eerste aanleg en tot 
de hem betreffende kosten van hager 
beroep veroordeelt zonder daarbij te 
antwoorden op de conclusie waarin eiser 
betoogde dat het proces-verbaal van de 
rijkswachtbrigade Brussel de dato 2 mei 
1976 buiten het geding diende gehouden 
te worden, niet alleen wegens nietigheid 
omdat het gepaard gegaan is met huis
vredebreuk, maar ook bij toepassing 
van artikel 459 van het Wetboek van 
Strafvordering, aangezien eiser dat stuk 
van valsheid had beticht en de procureur 
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des Konings dienaangaande geen enkele 
verklaring had gedaan : 

Overwegende dat het vonnis in verband 
met de in het middel bedoelde tenlaste
legging vermeldt " dat de vaststellingen 
die de verbalisanten op de linker voor
band hebben gedaan, zeer precies zijn; ... 
dat ook al beweert de beklaagde in 
verband met laatstgenoemde tenlaste
legging dat er onregelmatige vaststellin
gen zijn gebeurd, die vaststellingen 
geenszins de nietigheid van heel het 
dossier tot gevolg hoeven te hebben ; ... 
dat blijkens het door de rijkswachters 
opgestelde proces-verbaal, de vaststel
lingen op straat en niet binnen in de 
woning zijn gebeurd " ; 

Overwegende dat het vonnis daarmee 
het in het middel vermelde verweer niet 
beantwoordt ; 

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

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

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot toetsing van het derde 
middel, dat toch niet zou kunnen leiden 
tot een ruimere cassatie noch tot een 
cassatie zonder verwijzing, vernietigt 
het bestreden vonnis in zoverre het eiser 
veroordeelt uit hoofde van de tenlaste
legging B en hem verwijst in de kosten 
van het beroepen vonnis alsmede in de 
hem betreffende kosten van hoger beroep ; 
verwerpt de voorziening voor het overige ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver
oordeelt eiser in de helft van de kosten 
en laat de andere helft ten laste van de 
Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Oorrectionele Rechtbank te 
Nijvel, zitting houdend in hoger beroep. 

21 juni 1978. ~ 2e kamer. - Voo1·
zitte1·, de H. Legros, raadsheer waar
nemend voorzitter. ~ Verslaggever, de 
H. Screvens. ~ Gelijkluidende conclusie, 
de H. Declercq, advocaat-generaal. 
Pleite1·, de H. Fobe (van de balie te 
Brussel). 

2e KAMER. - 21 juni 1978. 

LANDLOPERI.J. - TERBESCHIKKING
STELLING VAN DE REGERING VAN EEN 
LANDLOPER OM GEDURENDE TEN 
MINSTE TWEE JAAR EN TEN HOOGSTE 
ZEVEN JAAR IN EEN BEDELAARSGE
STICHT OPGESLOTEN TE WORDEN. -
GEEN VASTSTELLING VAN OMSTANDIG
HEDEN WAARVAN SPRAKE IS IN ARTI
KEL 13 VAN DE WET VAN 27 NOVEMBER 
1891. - NIET WETTIG VERANTWOORDE 
BESLISSING. 

Niet wettelijk ve1'antwoot·d is het vonnis dat 
een landloper ter beschikking van de 
rege1·ing stelt om gedu1·ende ten minste 
twee jaar en ten hoogste zeven jaa1· in een 
bedelaa1·sgesticht opgesloten te wo1·den, 
zonder de omstandigheden vast te stellen 
waarvan sp1·ake is in artikel 13 van de 
wet van 27 novembe1· 1891 (1}. 

(DE CRAENE.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
vonnis, op 9 mei 1978 in hoger beroep 
gewezen door de correctionele rechtbank 
te Brussel; 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 13 en 
16 van de wet van 27 november 1891 : 

Overwegende dat uit de in hoger beroep 
bevestigde beslissing van de eerste 
rechter blijkt dat eiser zich in staat van 
landloperij bevond ; 

Overwegende dat, nu hij niet heeft 
vastgesteld dat de in artikel 13 van de 
wet van 27 november 1891 vermelde 
omstandigheden voorhanden waren, de 
rechter ten aanzien van eiser niet de bij 
dat artikel bepaalde maatregel kon 
nemen; 

Dat de beslissing niet wettelijk ver
antwoord is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den vonnis ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 

(1) Over het onderscheid tussen de ter
beschikkingstelling van de regering, waarvan 
sprake is in artikel 13 van de wet van 27 no
vember 1891 en die waarvan sprake is in 
artikel 16 van dezelfde wet, raadpl. cass., 
20 november 1973 (.Arr. cass., 1974, biz. 327). 
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van de vernietigde beslissing ; laat de 
kosten ten laste van de Staat ; verwijst 
de zaak naar de Correctionele Rechtbank 
te Nijvel, zitting houdend in hoger 
beroep. 

21 juni 1978.- 2e kamer.- Vo01·zitter, 
de H. Legros, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Ve1·slaggever, de H. Bosly. 
- Gelijklwidende conclusie, de H. De
clercq, advocaat-generaal. - Pleiter, de 
H. Fierens (van de balie te Brussel). 

2° KAMER. - 21 juni 1978. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. - BESCHIKKING TOT 
VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK WEGENS EEN MISDAAD.
GEEN OPGA VE VAN VERZACHTENDE 
OMSTANDIGHEDEN. - BESLISSING TOT 
ONBEVOEGDVERKLARING VAN DE 
RECHTBANK.- VERNIETIGING VAN DE 
BESCHIKKING EN VERWIJZING NAAR 
DE KAMER VAN INBESCHULDIGING
STELLING. 

Wanneer de raadkamer een verdachte 
wegens een misdaad naar de cor1·ectionele 
rechtbank heejt ve1·wezen, zonde?' daartoe 
ve1·zachtende omstandigheden op te geven, 
het vonnisgerecht zich onbevoegd heeft 
verklaard en beide beslissingen in 
kmcht van gewijsde zijn gegaan, dan 
regelt het Hoj het ?'echtsgebied, ver
nietigt de beschikking van de raadkame1· 
en verwijst de zaak naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling ( 1). 

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

ARREST (vertaling). 

RET HOF;- Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied, 
op 16 mei 1978 ingediend door de 
Procureur des Konings bij de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Dinant; 

(1) Cass., 14 april 1975 (A1'1'. cass., 1975, 
blz. 885); 15 september 1975 (ibid., 1976, 
blz. 74) en 25 april1977 (ibid., 1977, blz. 877). 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Dinant, bij beschikking van 24 maart 
1978, de Franse staatsburger Jean
Claude Julien Alcide Harmant, geboren 
te Charleville (Frankrijk) op 26 januari 
1960, wonende te Rocroi (Frankrijk), 
Porte de Bourgogne, naar de correc
tionele rechtbank verwezen heeft, uit 
hoofde van, te Cul-des-Sarts, op 12 maart 
1978, een ander roerend goed dan een 
schip, vaar- of vliegtuig, te weten een 
als eetzaal en bureau dienst doende 
autocar, die aan een ander, met name 
aan Mathor Camille, toebehoorde, opzet
telijk in brand te hebben gestoken, 
welke daad aan anderen ernstig nadeel 
kon berokkenen, met de omstandigheid 
dat de brand bij nacht werd gesticht ; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Dinant zich bij vonnis 
van 11 april 1978 onbevoegd heeft 
verklaard om kennis te nemen van de ten 
laste gelegde feiten, daar bij de arti
kelen 512, eerste lid, en 513, vierde lid, 
van het Strafwetboek op dergelijke 
feiten een criminele straf is gesteld en 
die misdaad niet wettelijk in een wan
bedrijf werd omgezet nu de raadkamer 
geen verzachtende omstandigheden in 
aanmerking genomen heeft ; 

Overwegende dat zowel de beslissing 
van de raadkamer als die van de correc
tionele rechtbank in kracht van gewijsde 
zijn gegaan en dat uit hun onderlinge 
tegenstrijdigheid een geschil van rechts
macht is ontstaan dat de gang van het 
gerecht belemmert ; 

Overwegende dat bij de artikelen 512, 
eerste lid, en 513, vierde lid, van het 
Strafwetboek de aan verdachte ten laste 
gelegde feiten strafbaar zijn gesteld met 
opsluiting; 

Dat, nu de raadkamer in haar beschik
king geen verzachtende omstandigheden 
heeft aangewezen, de correctionele recht
bank onbevoegd was om van de zaak 
kennis te nemen ; 

Om die redenen, beslissende tot rege
ling van rechtsgebied, vernietigt de 
beschikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant 
van 24 maart 1978; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
verwijst de zaak naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling van het Hof van 
Beroep te Luik. 

21 juni 1978.- 2e kamer.- Voorzitter, 
de H. Legros, raadsheer waarnemend 
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voorzitter. - Verslaggever, de H. Sace. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. De
clercq, advocaat-generaal. 

2e KAMER.- 21 juni 1978. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. - BESOHIKKING TOT 
VERWIJZING NAAR DE OORREOTIONELE 
REOHTBANK. - VONNIS WAARBIJ DE 
REOHTBANK ZIOH ONBEVOEGD VER
KLAART, DAAR DE BEKLAAGDE DOOR 
RET MILITAIR GEREOHT MOEST WORDEN 
BEREOHT. BESLISSINGEN MET 
KRACHT VAN GEWIJSDE. - VONNIS VAN 
ONBEVOEGDVERKLARING DAT GEGROND 
BLIJKT TE ZIJN.- VERNIETIGING VAN 
DE B:ElSOHIKKING.- VERWIJZING NAAR 
KRIJGSAUDITEUR. 

W anneer een beschikking van de raadkamer 
een beklaagde naa1· de correctionele recht
bank heeft ve?·wezen en die rechtbank 
zich onbevoegd heeft ve?·klaa?·d omdat de 
belclaagde door het militai1· ge?·echt 
moest worden berecht, beide beslissingen 
in kmcht van gewijsde zijn gegaan en 
de beslissing, wam·bij de rechtbank 
zich onbevoegd ve?·lclaart, geg?·ond blijkt 
te zijn, 1·egelt het Hof het ?'echtsgebied, 
ve?·nietigt de beschikking van de mad
kame?' en verwijst de zaak naar de krijgs
auditeu?' ( 1). 

(PROOUREUR DES KONINGS TE HOE!, 
IN ZAKE BERTRAND.) 

ARRElST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het verzoek
schrift tot regeling van rechtsgebied, 
op 25 mei 1978 door de Procureur des 
Konings te Hoei ingediend ; 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Recht bank van Eerste Aanleg te Hoei, 
bij beschikking van 21 april 1977, met 
aanneming van verzachtende omstandig
heden, Michel Joseph Marcel Ghislain 
Bertrand, geboren te Hoei op 19 mei 1956, 

{1) Cass., 10 juni 1975 (Ar1·. cass., 1975, 
biz. 1076}; raadpl. cass., 23 mei 1978, supra, 
blz. 126. 

wonende de Seilles, rue du Geron, 48 B, 
naar de correctionele rechtbank ver
wezen heeft uit hoofde van te Seilles, 
in de nacht van 19 op 20 juni 1976, door 
middel van braak, inklimming of valse 
sleutels, een bedrag van tienduizend 
frank, dat hem niet toebehoorde, bedrieg
lijk weggenomen te hebben ten nadele 
van Gilberte Martin ; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Hoei zich bij vonnis van 
14 april 1978 onbevoegd heeft verklaard 
om van de aan verdachte ten laste 
gelegde feiten kennis te nemen, op grond 
dat Michel Bertrand ten tijde van die 
feiten militair was ; 

Overwegende dat die beschikking en 
dat vonnis in kracht van gewijsde zijn 
gegaan en dat uit hun onderlinge tegen
strijdigheid een geschil van rechtsmacht 
is ontstaan dat de gang van het gerecht 
belemmert; 

Overwegende dat de stukken van de 
rechtspleging lijken uit te wijzen dat 
Michel Bertrand ten tijde van de feiten 
militair was in actieve dienst ; 

Dat, derhalve, aileen het militair 
gerecht bevoegd was om van die feiten 
kennis te nemen ; 

Om die redenen, beslissende tot rege
ling van rechtsgebied, vernietigt de 
beschikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing ; verwijst de zaak 
naar de krijgsauditeur te Luik. 

21 juni 1978.- 2e kamer.- Voo?·zitter, 
de H. Legros, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggeve?', de H. Sace.
Gelijkluidende conclusie, de H. Declercq, 
advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 21 juni 1978. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
BESLISSINGEN WAARTEGEN OASSATIE
BEROEP KAN WORDEN INGESTELD. -
STRAFZAKEN. - VoORLOPIGE HEOH
TENIS. -BESOHIKKING VAN DE ONDER
ZOEKSREOHTER VOLGENS WELKE ER 
GEEN REDEN BESTAAT OM EEN BEVEL 
TOT AANHOUDING TE VERLENEN. 
NrET-ONTVANKELIJKHEID. 
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2D VOORLOPIGE HECHTENIS. ~ 
BESCRIKKING VAN DE ONDERZOEKS
RECRTER VOLGENS WELKE ER GEEN 
REDEN BESTAAT OM EEN BEVEL TOT 
AANROUDING TE VERLENEN. ~ BESLIS
SING IN LAATSTE AANLEG GEWEZEN. 

3D VOORLOPIGE HECHTENIS. ~ 
FElT DAT DW ANGARBEID VAN VIJFTIEN 
TOT TWINTIG JAAR OF EEN ZWAARDERE 
STRAF TEN GEVOLGE KAN REB BEN, ~ 
BESCRIKKING VAN DE ONDERZOEKS
RECRTER VOLGENS WELKE ER GEEN 
REDEN BESTAAT OM EEN BEVEL TOT 
AANROUDING TE VERLENEN. ~BE
SCRIKKING GEWEZEN ZONDER OVEREEN
KOMSTIG ADVIES VAN DE PROCUREUR 
DES KONINGS. ~ ONWETTIGE BESLIS
SING. 

4D VERWIJZING NA CASSATIE. ~ 
STRAFZAKEN. ~ VERNIETIGING VAN 
DE BESCRIKKING VAN DE ONDERZOEKS
RECRTER WAARBIJ EEN VERDACRTE 
ONWETTIG IN VRIJREID WORDT GE
LATEN. ~ VERWIJZING NAAR EEN 
ANDERE ONDERZOEKSRECRTER VAN 
RETZELFDE ARRONDISSEMENT. 

1 D en 2D Ook al kan geen hager beroep 
wo1·den ingesteld tegen de beschikking 
van de onderzoeksrechter volgens welke 
er geen reden bestaat om een bevel tot 
aanhouding te verlenen, tach is die 
beslissing vatbaar voor cassatie
beroep (1). (Art. 416 Sv.; art. 1, lid 3 
en 4, wet van 20 april 1874 betreffende 
de voorlopige hechtenis, gew. bij de 
wet van 13 maart 1973.) (Impliciete 
oplossing.) 

3D Onwettig is de beschikking van de 
onderzoeksrechter waarbij een verdachte, 
aan wie een feit W01'dt ten laste gelegd dat 
dwangarbeid van vijftien tot twintig jaa1· 
of een zwaa1·dere straf ten gevolge kan 
hebben, zonder overeenkomstig advies 
van de Procureur des Konings in vrij
heid wo1·dt gelaten, ook al was die 
beslissing hierop gegrond dat cle ver
dachte, op het ogenblik van het feit, 
ontoe~·ekenbaar was wegens zijn geestes
toestand en hierop dat hij ten tijde van 
de beslissing, als aan bepaalde V001'
waarclen was voldaan, geen gevaar mee~· 
opleverde voor zichzelf of voor een 
ander (2). (Art. 1, derde lid, wet van 
20 april 1874 betreffende de voorlopige 
hechtenis, gew. bij de wet van 13 maart 
1973.) 

4° In geval van vernietiging door het Hof 
van de beschikking van de onderzoeks-

rechte~· waa1·bij een ve~·dachte onwettig 
in vrijheid wordt gelaten, ve1·wijst het 
Hof de zaak naa1· een ancle~·e onde~·zoeks-
1'echte1' van hetzelfde mTonclissement ( 3). 

(PROCUREUR DES KONINGS 
TE AARLEN, T. S ... ) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF; ~ Gelet op de bestreden 
beschikking, op 17 april 1978 door de 
onderzoeksrechter te Aarlen gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1 van de wet van 
20 april 1874 betreffende de voorlopige 
hechtenis, 1, 2, 7 van de wet tot be
scherming van de maatschappij tegen 
de abnormalen en de gewoontemis
dadigers en 97 van de Grondwet, 

clo01·dat, nadat hij op 10 februari 1978 
gevorderd werd een bevel tot aanhouding 
te verlenen ten laste van Paulette S ... 
uit hoofde van opzettelijke brandstich
ting bij nacht in een bewoonde plaats, op 
welk feit krachtens de artikelen 510 en 
513 vijftien tot twintig jaar dwangarbeid 
of een zwaardere straf is gesteld, de 
onderzoeksrechter op 17 april 1978 
beschikt heeft dat er geen reden was 
om een bevel tot aanhouding te verlenen, 

terwijl de onderzoeksrechter enerzijds 
heeft vastgesteld dat tegen S... een 
onderzoek aan de gang was uit hoofde 
van « opzettelijke brandstichting bij 
nacht in een bewoonde plaats en wegens 
andere nog te bepalen misdrijven ,, en 
anderzijds op het ontbreken van schuld
aanwijzingen slechts gewezen heeft door 
te beslissen dat de tijdelijke storing die 
zich ten tijde van de feiten in de geeste
lijke vermogens van de verdachte heeft 
voorgedaan, haar de bewustheid van 
haar daden en van hun gevolgen out
nomen heeft en een ontoerekenbaarheids
grond oplevert, weshalve de onderzoeks
rechter de verdachte niet in vrijheid 
kon laten dan op overeenkomstig advies 
van de procureur des Konings : 

Overwegende dat artikel 1, derde lid, 
van de wet op de voorlopige hechtenis 
bepaalt dat indien het feit dwangarbeid 
van vijftien tot twintig jaar of een 

(1) (2) en (3) Raadpl. cass., 22 maart en 
17 augustus 1976 (A1'1·. cass., 1976, blz. 853 
en 1238). 
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zwaardere straf ten gevolge kan hebben, 
de onderzoeksrechter de verdachte niet 
in vrijheid kan laten dan op overeen
komstig advies van de procureur des 
Konings; 

Overwegende dat na te hebben vast
gesteld dat verweerster, die verdacht 
wordt van de in het middel vermelde 
misdrijven, volgens de besluiten van de 
psychiatrische deskundige, ten tijde van 
de feiten vrijwel ontoerekenbaar was en 
voorshands, onder strenge voorwaarden, 
geen gevaar oplevert voor zichzelf en 
voor de anderen, de onderzoeksrechter 
erop wijst dat de tijdelijke storing die 
zich « ten tijde van de feiten " in de 
geestelijke vermogens van verdachte 
heeft voorgedaan, haar de bewustheid van 
haar daden en van hun gevolgen heeft 
ontnomen en een ontoerekenbaarheids
grond oplevert ; dat hij dienvolgens 
beslist dat hij, bij gebreke van schuld
aanwijzingen, gerechtigd is te beschikken, 
zonder vooraf het overeenkomstig ad vies 
van de procureur des Konings te hoeven 
inwinnen, dat er geen reden bestaat om 
een bevel tot aanhouding te verlenen ; 

Overwegende dat de beschikking met 
geen enkele overweging vaststelt dat er 
geen aanwijzingen zijn als zou de ver
dachte zich nog in een der bij de wet tot 
bescherming van de maatschappij be
paalde toestanden kunnen bevinden ; 

Dat de beschikking derhalve niet 
wettelijk verantwoord is ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestre
den beschikking ; 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 een andere onder
zoeksrechter van het arrondissement 
Aarlen dan degene die de vernietigde 
beschikking gewezen heeft. 

21 juni 1978.- 2e kamer.- Voo1·zitter, 
Baron Richard, voorzitter. - Verslag
geve?', de H. Screvens. - Gelijkluidende 
conclusie, de H. Declercq, advocaat
generaal. 

l e KAMER. - 22 juni 1978. 

FAILLISSEMENT, GERECHTELIJK 
AKKOORD EN FAILLISSEMENTS
AKKOORD. - FAILLISSEMENT. -

WETTELIJK VERMOEDEN VAN ARTI
KEL 555 VAN DE FAILLISSEMENTSWET 
VAN 18 APRIL 1851. -MET SCHEIDING 
VAN GOEDEREN GEHUWDE ECHTGENOTE 
VAN DE GEFAILLEERDE.- 0NROEREND 
GOED DOOR DE ECHTGENOTE TIJDENS 
HET HUWELIJK VERKREGEN. - RECHT 
VAN DE ECHTGENOTE OM DOOR ALLE 
RECHTSMIDDELEN TE BEWIJZEN DAT 
HET ONROEREND GOED MET HAAR 
EIGEN GELD IS VERKREGEN. 

De van goede1·en gescheiden echtgenote, 
die tijdens het huwelijk een om·oerend 
goed heejt ve1·kregen, kan doo1· alle 
middelen rechtens bewijzen dat dit 
onroerend goed met ham· eigen geld is 
betaald; zij valt niet onde1· de toepassing 
van a1·tikel 553, tweede lid, van de 
jaillissementswet van 18 april1851 (1). 
(Art. 555 van de faillissementswet van 
18 april 1851 f2].) 

(MR. DUMON, q.q., 
T. COPPENS EN DEL CROIX.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 7 april 1977 door het Hof van 
Beroep te Brussel gewezen ; 

Over de drie middelen samen, afgeleid, 
het eerste, uit de schending van arti

kel 97 van de Grondwet, 
doordat het arrest « het beroepen 

vonnis bevestigt" en, bijgevolg, het 
beschikkende gedeelte overneemt waarin 
dit vonnis « voor recht zegt dat de 
bepalingen van artikel 553, tweede lid, 
van de faillissementswet niet toepasselijk 
zijn wanneer de echtgenoten gehuwd 
zijn onder het stelsel van scheiding van 
goederen bepaald bij artikel 1536 van het 
Burgerlijk Wetboek (en) bijgevolg zegt 
dat de bepalingen van artikel 555 van de 
faillissementswet in een dergelijk geval 
toepasselijk zijn ,, 

terwijl dit beschikkende gedeelte tegen
strijdig is met de motieven waarin het 
arrest, na erop te hebben gewezen dat 
« Peter Plum en zijn echtgenote (thans 
verweerster sub 1) gehuwd waren onder 

(1) Vgl. cass., 24 oktober 1969 (A1-r. cass., 
1970, blz. 196). 

(2) De artikelen 553 tot 555 van de faillisse
mentswet van 18 april 1851 zijn vervangen 
bij de wet van 14 juli 1976, artikel4-37. 
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het stelsel van scheiding van goederen », 
beslist dat « hier aileen artikel 553 (van 
de faillissementswet) van toepassing 
(is) » (doch) « dat het niet naleven van de 
voorwaarden van artikel 553, tweede lid, 
aan de echtgenote van een gefailleerde 
tach niet het voordeel ontneemt van de 
algemene bepaling die haar toestaat het 
bewijs van het tegendeel te leveren », 

daaruit volgt dat het arrest wegens die 
tegenstrijdigheid, niet regelmatig met 
redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

het tweede, nit de schending van de 
artikelen 553, inzonderheid tweede lid, 
554, 555 van de wet van 18 april 1851, 
inzake faillissement, bankbreuk en uit
stel van betaling houdende boek III van 
het Wetboek van Koophandel, 4, § 5, 
inzonderheid 47, § 1, van de wet van 
14 juli 1976 betre:ffende de wederzijdse 
rechten en verplichtingen van echt
genoten en de huwelijksvermogenstelsels, 
97 van de Grondwet, het vroegere arti
kel 1536 van het Burgerlijk Wetboek, 
en, voor zover als nodig, artikel 1466 
van het Burgerlijk Wetboek gewijzigd 
bij de voornoemde wet van 14 juli 1976, 

doo1•dat het arrest « het beroepen vonnis 
bevestigt " en, bijgevolg, het beschik
kende gedeelte overneemt waarin dit 
vonnis « voor recht zegt dat de bepalingen 
van artikel 553, tweede lid, van de 
faillissementswet niet toepasselijk zijn 
wanneer de echtgenoten gehuwd zijn 
onder het stelsel van scheiding van 
goederen bepaald bij artikel 1536 van 
het Burgerlijk Wetboek (en) bijgevolg 
zegt dat de bepalingen van artikel 555 
van de faillissementswet in een dergelijk 
geval toepasselijk zijn », 

terwifl artikel 553, tweede lid, van de 
wet van 18 april 1851 een algemene 
draagwijdte heeft en dus zonder onder
scheid toepasselijk is op aile huwelijks
stelsels, met inbegrip van het stelsel van 
scheiding van goederen waarvan sprake 
in artikel 1536 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

daaruit volgt dat het arrest, door te 
zeggen dat het stelsel van scheiding van 
goederen niet onder toepassing van 
genoemd artikel 553 valt, alle in het 
middel bedoelde wettelijke bepalingen 
schendt en inzonderheid genoemd arti
kel 553, tweede lid; 

het de1·de, uit de schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet, 1315, 
1341 tot 1348, 1349 tot 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek, 553, 554, 555 van 
de wet van 18 april 1851 inzake faillisse-

ment, bankbreuk en uitstel van betaling 
houdende boek III van het W etboek 
van Koophandel, en 4, § 5, inzonderheid 
47, § 1, van de wet van 14 juli 1976 
betre:ffende de wederzijdse rechten en 
verplichtingen van echtgenoten en de 
huwelijksvermogenstelsels, 

doordat, na erop te hebben gewezen dat 
het vermoeden van artikel 555 van de 
faillissementswet « dat de verkregen goe
deren met de gelden van de man werden 
betaald, vervalt in de gevailen bepaald 
bij de artikelen 553 en 554 ; dat, in het 
geval van artikel 553, dat hier aileen 
toepasselijk is, de vrouw haar inbrengsten 
van onroerende goederen die niet in de 
gemeenschap zijn gevailen en de on
roerende goederen welke zij door erfenis 
of door schenking onder de levenden of 
bij testament heeft verkregen, in natura 
terugneemt ; dat dezelfde oplossing zich 
opdringt voor de onroerende goederen 
die verkregen werden ingevolge weder
belegging wanneer dit wordt bedongen 
in de akte van verkrijging ... », het 
arrest in zijn motieven nochtans beslist 
<< dat, nu de wettelijke voorwaarden 
voor wederbelegging niet vervuld zijn, 
de vrouw tach het recht behoudt te 
bewijzen dat het wettelijk vermoeden 
van eigendom van de man niet strookt 
met de werkelijkheid en aan te tonen 
dat de door haar verkregen goederen 
aan haar toebehoren daar ze met haar 
gelden werden betaald ; dat, zo bijzondere 
bepalingen, houdende uitzonderingen op 
het in artikel 555 vastgelegde beginsel, 
de regeling beogen van de bewijsvoering 
van de eigendom van de vrouw van de 
gefailleerde, betrekkelijk bepaalde on
roerende activa, door haar met name 
vrij te steilen van de bewijslast, en het 
ver1noeden van Mucius om te keren, de 
niet-eerbiediging van de voorwaarden 
van artikel 553, tweede lid, aan de vrouw 
van de gefaiileerde tach niet het voordeel 
ontneemt van de algemene bepaling 
waarbij zij tot het tegenbewijs wordt 
toegelaten », 

te1·wijl, ee?·ste onderdeel, hoewel 
artikel 555 van de wet van 18 april 1851 
als algemene regel stelt dat « er een 
wettelijk vermoeden bestaat dat de door 
de vrouw van de gefailleerde verkregen 
goederen aan haar man toebehoren, met 
zijn gelden werden betaald, en bij de 
boedel van zijn actief moeten worden 
gevoegd, behoudens het door de vrouw 
te leveren tegenbewijs "' artikel 553, 
tweede lid, van de wet van 18 april 1851 
inzake onroerende goederen een bijzonder 
bewijsmiddel voorschrijft, luidens het-
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welk de vrouw het tegenbewijs door aile 
middelen van recht slechts mag leveren 
wanneer in de akte van verkrijging van 
de onroerende goederen het beding van 
wederbelegging is gemaakt, 

het arrest, nu het vaststelde dat 
artikel 553, tweede lid, van de wet van 
18 april 1851 ten deze toepasselijk was, 
verweerster sub 1 slechts kon toestaan 
het vermoeden van artikel 555 van de 
wet van 18 april 1851 om te keren mits 
de bijzondere bewijsregels werden ge
eerbiedigd die in genoemd artikel 553 
voor die hypothese zijn vastgelegd, 

en het arrest bijgevolg, door verweer
ster sub 1 toe te staan dit vermoeden 
door aile rechtsmiddelen om te keren, 
de in het middel bedoelde bepalingen 
en inzonderheid de in het middel bedoelde 
artikelen van het Burgerlijk W etboek 
en de genoemde artikelen 553 en 555 
van de wet van 18 april 1851 schendt; 

tweede onderdeel, het tegenstrijdig of 
althans dubbelzinnig is te beslissen, zoals 
het arrest, dat, hoewel een wettelijke 
bepaJing (hier artikel 553, tweede lid, 
van de wet van 18 april 1851) die een 
bijzonder bewijsmiddel oplegt om een 
wettelijk vermoeden om te keren (ten 
deze artikel 555 van de wet van 18 april 
1851) op een bepaalde feitelijke toestand 
toepasselijk is, dit vermoeden kan worden 
omgekeerd door het bewijs door aile 
rechtsmiddelen, en niet enkel door het 
bijzonder bewijsmiddel dat nochtans 
ten deze toepasselijk was verklaard, 

daaruit volgt dat het arrest niet 
regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet): 

Overwegende dat in de rniddelen het 
arrest niet wordt bekritiseerd in zoverre 
dit beslist dat artikel 555 van de faillisse
mentswet, opgeheven bij de wet van 
14 juli 1976, tijdens een overgangs
periode die verstrijkt op 28 september 
1977, toepasselijk is gebleven op de 
echtgenoten die, zoals ten deze, onder 
het stelsel van scheiding van goederen 
gehuwd zijn v66r de inwerkingtreding 
van die wet; 

Overwegende dat het eerste lid van 
artikel 553 van de faillissementswet 
bepaalde : « De vrouw wier inbrengsten 
van onroerende goederen niet in de 
gemeenschap zijn gevaJlen, neemt ze in 
natura terug, evenzo degene welke zij 
door erfenis of door schenking onder de 
levenden of bij testament heeft ver
kregen ''; 

Dat het tweede lid van dit artikel als 

volgt luidde : « Hetzelfde geschiedt met 
de onroerende goederen die zijn verkregen 
ten gevolge van ruil tegen eigen goederen 
van de vrouw of van wederbelegging, 
~vanneer het geding van wederbelegging 
IS gemaakt in de akte van verkrijging 
en door de vrouw aangenomen ten 
minste tien dagen vooraleer werd opge
houden te betalen '' ; 

Overwegende dat deze laatste bepaling 
werd ingelast in het ontwerp van de 
Kamercommissie, waarvan het verslag 
preciseerde : « Die paragl'aaf vormt enkel 
de toepassing van de artikelen 1407, 
1435 en volgende van het Burgerlijk 
Wetboek en vergt geen verduidelijkin
gen ''; 

Dat de voorwaarde dat het beding van 
wederbelegging door de vrouw moest 
aangenomen worden het gevolg was van 
een amendement op de tekst van de 
Commissie, dat door de auteur verant
woord werd door de overweging dat het 
op artikel 1435 van het Burgerlijk Wet
boek was gesteund ; 

Overwegende dat uit de tekst zelf 
van artikel 553, tweede lid, waarvan 
de draagwijdte bovendien door de wets
geschiedenis wordt bevestigd, volgt dat 
deze bepaling enkel betrekking kan 
h.~bben op de echtgenoten die gehuwd 
ZIJn onder het stelsel van scheiding van 
goederen ; dat in dat stelsel een weder
belegging in de zin van artikel 1435 van 
het Burgerlijk Wetboek niet denkbaar 
is ; dat zelfs wanneer men, in strijd met 
de wetsgeschiedenis, aan het woord 
« wederbelegging '' een ruime betekenis 
zou hechten welke ook het gebruik om vat 
van bedragen die voortkomen uit de 
verkoop van eigen goederen van de 
vrouw, de voorwaarde van de « aan
n.eming '' van die wederbelegging, in de 
zm van artikel 1435 van het Burgerlijk 
Wetboek, ten aanzien van een vrouw 
die onder het stelsel van scheiding van 
goederen is gehuwd, geen enkele draag
wijdte zou hebben ; 

Dat, bijgevolg, het tweede middel 
en het eerste onderdeel van het derde 
rniddel waarin wordt betoogd dat arti
kel 553, tweede lid, van de faiilissements
wet toepasselijk is op de vrouw die 
gehuwd is onder het stelsel van scheiding 
van goederen en dat verweerster dus 
slechts kon toegelaten worden tot het 
omkeren van het vermoeden bepaald 
bij artikel 555 van deze wet mits zij de 
bijzondere bewijsregels eerbiedigde die 
vastgelegd zijn in het tweede lid van 
artikel 553, naar recht falen; 

Dat daaruit volgt dat, zelfs alleed het 
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arrest aan de in het eerste midde1 en in 
het tweede onderdee1 van het derde 
midde1 aangevoerde tegenstrijdigheid of 
dubbe1zinnigheid, die midde1en niet 
zouden kunnen 1eiden tot vernietiging 
van het beschikkende gedee1te waarin 
verweerster wordt toege1aten het ver
moeden van artike1 SS5 van de faillisse
mentswet om te keren ; dat de midde1en 
dienaangaande bij gebrek aan be1ang 
niet ontvanke1ijk zijn; 

En overwegende dat de verwerping 
van de voorziening alle be1ang ontneemt 
aan eisers vordering tot verbindend
verklaring van het arrest ; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie
ning en de vordering tot verbindend
verk1aring van het arrest ; veroordee1t 
eiser in de kosten. 

22 juni 1978.- l e kamer.- Voorzitte?' 
en Verslaggeve1·, de H. Trousse, raads
heer waarnemend voorzitter. -Anders
luidende conchtsie (1), de H. Oo1ard, 
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. 
L. Simont en Ansiaux. 

l e KAMER. - 22 juni 1978. 

1° MAKELAAR. - REISBUREAU. 
REISRAADGEVERS. - STATUUT. 

2° KOOP. - REISBUREAU. - REIS
RAADGEVERS.- STATUUT. 

3° OVEREENKOMST.- REISBUREAU. 
- REISRAADGEvERS. - STATUUT. 

4° KOOPHANDEL-KOOPMAN. 
REISBUREAU.- REISRAADGEVERS.
STATUUT. 

S0 OASSATIEMIDDELEN.- BuRGER
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL TEN BETOGE 
DAT DE BEWIJSKRACHT VAN DE DAG
V AARDING WORDT MISKEND IN ZOVERRE 

(1) Ret openbaar ministerie had tot ver
nietiging geconcludeerd op basis van het 
tweede en het derde middel (1ste onderdeel), 
omdat het van oordeel was dat de vroegere 
bepalingen van de artikelen 553 tot 555 van 
de faillissementswet toepassing vonden op 
alle huwelijksvermogenstelsels en derhalve 
dat het vermoeden van artikel 555 enkel door 

ZIJ ZEKERE GRIEVEN AANVOERT. -
ElSER DIE ERVAN AFGEZIEN HEEFT 
ZIJN VORDERING OP DIE GRIEVEN TE 
STEUNEN.- NIET-ONTVANKELIJKHEID 
VAN HET MIDDEL, BIJ GEBREK AAN 
BELANG. 

6° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -
BURGERLIJKE ZAKEN.- RECHTER DIE 
AAN DE CONOLUSIE VAN EEN PARTIJ 
EEN INTERPRETATIE GEEFT DIE VER
ENIGBAAR IS MET DE BETEKENIS EN DE 
DRAAGWIJDTE ERVAN. - GEEN MIS
KENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN 
DIE CONCLUSIE. 

l o, 2°, 3° en 4° Luidens artikel2, § 1, 2°, a, 
van het koninklijlc besluit van 30 juni 
1966 bem·effende het statuut van de 
·reisb1t1·eaus, gewijzigd bij koninlclijlc 
beshiit van 1 febr1tari 1975 (2), is de 
vergunning van de categorie B vereist 
vom· de ve1·koop, als tussenpe1·soon, van 
dam· derden gem·ganisee1·de 1·eizen of 
ve1·blijven tegen vaste sam; die bepaling 
is niet van toepassing op de « ?'eis
?"aadgevers , die optreden als autonome 
aangestelden die een pe1•centsloon ont
vangen op de dam· h1m tussenkomst 
VM'wezenlijkte ve1·kopen en die moeten 
wo1·den beschmtwd als malcelaars, daa1· 
hun taak e?'in bestaat de lceuze van de 
lclanten te leiden, lnm de inschrijvings
fm·m1iliM·en te ove1·handigen, en erover 
te waken dat al de 1'1tb?·ieken ervan 
ingevuld worden en dat ze doorgestu1trd 
worden naar een ji1•ma die reizen 
organisee1·t, en die geen vom·schot, 
incassering of inschrijving mogen aan
nemen. 

S0 Niet ontvanlcelijlc, bij geb1·elc aan belang, 
is het middel dat is afgeleid uit de 
miskenning van de bewijslcracht van 
een dagvaa1·ding in zoverre zij bij
lcomende g1•ieven aanvoe1·t, wanneer de 
bestreden beslissing, zonder dienaan
gaande belcritiseerd te wo1·den, vaststelt 
dat de eise1' in conclusie heeft vM·klaard 
dat hij zijn vorde1·ing niet mee?' op die 
grieven als dusdanig steunde. 

alle middelen rechtens kon worden omge
keerd als in de koopakte van het onroerend 
goed een verklaring van belegging of van 
wederbelegging voorkwam, in de gewone 
betekenis van die laatste bewoordingen. 

(2) Ret koninklijk besluit van 1 februari 
1975 is gedeeltelijk vernietigd door het arrest 
van 19 januari 1978 van de Raad van State. 
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6° Een conclusie waarin bijkomende 
grieven worden uiteengezet w01·dt over
eenkomstig haar zin en draagwijdte 
uitgelegd door de rechter die beslist dat 
die conclusie geen nieuwe of ajzonderlijke 
vordering inhoudt aangezien dezelfde 
grieven 1·eeds in de dagvaa1·ding we1·den 
uiteen gezet. 

(B:ElLGISCHE BEROEPSVERENIGING REIS· 
BUREAUS, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

« REIZEN VASCO ll,) 

ARREST (vm·taling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 28 februari I977 door het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen I, inzonder
heid § I, 3 van de wet van 2I april I965, 
houdende het statuut van de reis
bureaus, 2 van het koninklijk besluit 
van 30 juni I966 betreffende het statuut 
van de reisbureaus, gewijzigd bij artikel I 
van het koninklijk besluit van I februari 
I97 5, en 97 van de Grondwet, 

doo1·dat, na te hebben vastgesteld dat 
de reisraadgevers van verweerster als 
zelfstandige aangestelden optreden en 
percentlonen ontvangen " op de verkopen 
die door hun tussenkomst worden ver
wezenlijkt; dat gei:ntimeerde (thans ver
weerster) hen documentatie en publici
teit verschaft ; dat zij in een technische 
folder hun taak heeft gepreciseerd ; de 
keuze van de klanten leiden, hen de 
inschrijvingsformulieren overhandigen, 
erover waken dat alle rubrieken ervan 
ingevuld en doorgestuurd worden naar 
Vasco, door middel van daarbijgevoegde 
briefomslagen, « post betaald door de 
bestemmeling " ; dat zij geen voorschot, 
incassering, inschrijving mogen aan
nemen "• het arrest beslist dat die « reis
raadgevers >> niet onderworpen zijn aan 
de vergunning voorgeschreven bij arti
kel I, § I, van de wet van 2I april I965 
en inzonderheid aan de vergmming B 
voorgeschreven bij artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 30 juni I966, 
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 
I februari I975, op grond « dat het van 
essentieel belang is ... vast te stellen welke 
tussenpersoon door de wet van 2I april 
I965 aan de vergunning is onder
worpen; .. . dat, voor de ge'intimeerde, 
in het geval dat aan de vergunning B 
is onderworpen, de verkoper zelf tussen
persoon is ten aanzien van de organi-

sa tor van de reis ; ... dat die argumentatie 
steuu vindt in het koninklijk besluit 
van 30 juni 1966, waarin de bewoor
dingen « verkoop als tussenpersoon >> 

op belangrijke wijze werden gepreciseerd 
door toevoeging van « door derden 
georganiseerd >> ; dat ge'intimeerde 
terecht verwezen heeft naar het beginsel 
van de beperkende uitlegging van bepa
lingen die de vrijheid van handel en 
arbeid beperken; ... dat zij heeft beklem
toond dat de aangeklaagde praktijken 
niet het voorwerp hadden uitgemaakt 
van de bij de wet bepaalde sancties ; ... 
dat tenslotte terecht werd geoordeeld 
dat de bezorgdheid van de wetgever 
inzake de bescherming van de gebruikers 
geen betrekking kan hebben op acquisi
teurs, die geen enkele speci:fieke ver
bintenis aangaan en waarvan de clienten 
zeker zijn van de waarborgen en het 
wettelijk verhaal ten aanzien van de 
verkoper en de organisator >>, 

te1·wijl, naar luid van artikel 1, § 1, van 
de wet van 21 april 1965, de winst
gevende werkzaamheid die bestaat « in 
het verkopen, als tussenpersoon "• van 
reizen of verblijven tegen een vaste som 
aan een vergunning is onderworpen, het 
besluit van 30 juui 1966 (artikel 2, § 1, 
2°, gewijzigd bij het koninklijk besluit 
van I februari 1975) die werkzaamheid 
onderwerpt aan de vergunning " van 
categorie B >>, in de zin van de voor
noemde teksten de bewoordingen « winst
gevende werkzaamheid die bestaat in 
het verkopen als tussenpersoon van 
reizen of verblijven tegen vaste som >> 

elke autonome of onafhankelijke werk
zaamheid bedoelen waardoor een fysieke 
of rechtspersoon de totstandkoming van 
« reisovereenkomsten >> bevordert, zonder 
dat daarvoor een persoonlijke verbintenis 
van de tussenpersoon vereist wordt ; 
daaruit volgt dat het arrest zonder de 
in het middel bedoelde wettelijke bepa
lingen te schenden en inzonderheid de 
artikelen 1, § 1, van de wet van 21 april 
1965 en 2, § 1, 2°, van het koninklijk 
besluit van 30 juui 1966, gewijzigd bij 
het koninklijk besluit van 1 februari 
197 5, niet kon beslissen dat de litigieuze 
reisraadgevers, waarvan het arrest zegt 
dat ze als autonome aangestelden op
traden, dat wil zeggen als onafhankelijke 
tussenpersonen, die belast zijn met de 
bevordering van het afsluiten van « reis
overeenkomsten >> met verweerster, niet 
aan de vergunning zijn onderworpen 
daar zij geen enkele persoonlijke ver
bintenis aangaan : 

Overwegende dat ingevolge artikel I, 
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§ 1, van de wet van 21 april 1965 
houdende het statuut van de reisbureaus, 
niemand een winstgevende werkzaam
heid mag uitoefenen, die erin bestaat 
reizen of verblijven tegen een vaste som 
te verkopen, als tussenpersoon, als hij 
het niet doet als hoofdbezigheid en met 
een vergunning ; 

Dat naar luid van artikel 2, § 1, 2°, a, 
van het koninklijk besluit van 30 juni 
1966 betreffende het statuut van de 
reisbureaus, gewijzigd bij koninklijk 
besluit van l februari 1975, de vergun
ning van categorie B met name de 
verkoop als tussenpersoon toestaat van 
door derden georganiseerde reizen of 
verblijven tegen een vaste som ; 

Overwegende dat uit die bepalingen 
die, zoals elke bepaling die de vrijheid 
van handel en arbeid beperkt, een strikte 
uitlegging vereisen, volgt dat zij enkel 
toepasselijk zijn op de tussenpersoon 
die door een derde georganiseerde reizen 
of verblijven « verkoopt "; 

Overwegende dat het arrest, zonder 
dienaangaande bekritiseerd te worden, 
vaststelt dat verweerster ter bevordering 
van de door haar " verkochte " reizen en 
verblijven een beroep doet op « reisraad
gevers " die optreden als autonome 
aangestelden die een percentsloon ont
vangen op de door hem tussenkomst 
verwezenlijkte verkopen ; dat verweerster 
hen documentatie en publiciteit ver
schaft ; dat hem taak erin bestaat de 
keuze van de klanten te leiden, hen de 
inschrijvingsformulieren te overhandigen, 
en erover te waken dat al hem rubrieken 
ingevuld worden en dat ze doorgestuurd 
worden naar verweerster ; dat zij geen 
voorschot, incassering, inschrijving mo
gen aannemen ; 

Dat het arrest erop wijst dat die 
acquisiteurs « geen enkele specifieke ver
bintenis afsluiten "; 

Overwegende dat het arrest, op grond 
van die vaststellingen en overwegingen, 
wettelijk kon beslissen dat de genoemde 
<< reisraadgevers " als makelaars optreden 
en dat, in het geval waarvoor de vergun
ning van categorie B vereist is, de ver
koper zelf tussenpersoon is, in de zin 
van de wet van 21 april1965, ten aanzien 
van de reisorganisator ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Over het u"l'l-eede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1317, 1319, 1320, 1322 
van het Burgerlijk Wetboek, 774, tweede 
lid, 807, 808, 809 en 1042 van het 
Gerechtelijk W etboek en van het alge-

meen rechtsbeginsel inzake de rechten 
van de verdediging, 

dooTdat, ter verwerping van het betoog 
waardoor eiseres in haar conclusie van 
hoger beroep liet gelden << dat conclusie
neemster in haar verzoekschrift in hoger 
beroep bepaalde bijkomende grieven 
heeft opgenomen ten aanzien van de 
praktijken van ge'intimeerde die bij
dragen tot het vervalsen van de normale 
mededingingsvoorwaarden, dat zij niet 
het ophouden ervan als dusdanig vordert 
doch daarop steunt om aan te tonen dat 
die praktijken, in hun geheel genomen, 
strijdig zijn met de wet ; dat aldus het 
feit dat de aangestelden van ge'intimeerde 
zich reisraadgevers noemen bij de uit
oefening van hun werkzaamheid als 
tussenpersonen bij de << verkoop " de 
indruk wekt dat ze over de nodige 
beroepskwalificaties beschikken om de 
klanten raad te geven; dat die taak van 
raadgever de essentie vormt van de 
werkzaamheden van de reisagenten die 
houder zijn van een vergunning van de 
categorie B ; dat de litigieuze benaming 
gelijkaardig is met die van de reisagent 
of het reisagentschap en bijgevolg slechts 
kan gebruikt worden door de houders 
van een vergunning om het beroep uit te 
oefenen (artikel 2 van de wet van 21 mei 
1965); dat conclusieneemster eveneens 
het feit bekritiseert dat de autonome 
aangestelden van ge'intimeerde verwar
ring stichten tussen haar onderneming 
en die van haar aandeelhouders A.G. 
Securitas en Anhyp, door haar produkten 
nu eens onder hun naam aan te bieden, 
dan weer tot staving van documenten 
waarop hun naam voorkomt of die van 
hen uitgaan ; dat die feiten door de 
voorgelegde stukken werden aangetoond ; 
dat aan gei:ntimeerde ook moet verweten 
worden dat zij commissiegelden en ris
torno's verleent aan tussenpersonen bij 
de verkoop die geen reisagenten zijn ; dat 
die omstandigheden strijdig zijn met het 
voorschrift van artikel 22.1, j, en 3, c en 
j, van het koninklijk besluit van 30 juni 
1966 ; dat gei:ntimeerde, die trouwens de 
zevende grief van het verzoekschrift van 
hoger beroep niet betwist, als verweer 
tegen die bijkomstige grieven enkel 
betoogt dat de werkzaamheden van haar 
aangestelden niet behoren tot die welke 
aan de reisagenten zijn voorbehouden ; 
dat zulks neerkomt op het aanvaarden 
van hem pertinentie in het kader van de 
stelling van appellante "• het arrest beslist 
dat << de bijkomende grieven van appel
lante, zoals de verwarring die zou keUlllen 
ontstaan tussen de benaming << reisraad-
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gevers » en de beschermde titel, niets 
uitstaande hebben met de vordering tot 
staking, waarvan de doeleinden in de 
dagvaarding werden uiteengezet », 

te1·wijl, BB?'Bte onderdeel, luidens de 
bewoordingen van de genoemde geding
inleidende dagvaarding de vordering met 
name ertoe strekte te bevelen dat ver
weerster zou ophouden << aan de vennoot
schappen Antwerpse Hypotheekkas en 
A.G. Securitas, of aan hun agenten of 
aangestelden, zoals aan elke derde die 
niet gedekt is door een vergunning 
overeenkomstig de wettelijke voor
schriften, de verdeling onder welke vorm 
ook toe te vertrouwen van reizen of 
verblijven tegen vaste som en in het 
algemeen hen belasten met het uitoefenen 
voor haar rekening van eender welke 
werkzaamheid als reisagent », de dag
vaarding bovendien als een van haar 
motieven releveerde « dat het optreden 
van de gedagvaarde des te meer tot een 
gerechtelijke beslissing tot staking zou 
kunnen leiden daar het in strijd met de 
volgende voorschriften van artikel 22 
van het koninklijk besluit van 30 juni 
1966, een beroep doet op medewerkers 
die niet de betrouwbare beroepswaar
borgen bieden (1, f), tot verwarring 
leidt omtrent de rechtspersoonlijkheid 
van de verkoper (3, c), de verdeling van 
de commissiegelden omvat (2, d, en 
3, f), en in het algemeen de mededin
gingsmogelijkheid van de reisagent
schappen op onwettelijke wijze aan
tast », uit die teksten die in hoofdzaak 
worden overgenomen in de conclusie 
van hager beroep van eiseres als bij
komende grieven, ongetwijfeld volgt dat 
de rechtsvordering tot staking, zoals ze 
in de dagvaarding werd geformuleerd, 
met name de staking beoogde van de 
verwarring tussen verweerster en de 
vennootschappen Anhyp en A.G. Secu
ritas en wilde voorkomen dat het door 
verweerster opgezette « verkoopsysteem » 
haar klanten op een dwaalspoor zou 
brengen, daaruit volgt dat, door te 
beslissen dat de in het middel weer
gegeven bijkomende grieven, waarin 
precies die verwarringen werden aange
klaagd, « niets uitstaande hebben met 
de rechtsvordering tot staking waarvan 
de doeleinden in de dagvaarding werden 
uiteengezet », het arrest aan de genoemde 
dagvaarding en ook aan de conclusie 
van eiseres een uitlegging geeft die 
onverenigbaar is met de bewoordingen 
ervan en dus de bewijskracht van die 
akten van de rechtspleging schendt 
(schending van al de in het middel 

aangehaalde bepalingen en inzonderheid 
van de artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, volgens artikel 807 
van het Gerechte1ijk W etboek de vorde
ring kan uitgebreid of gewijzigd worden, 
indien de nieuwe op tegenspraak genomen 
conclusies berusten op een feit of akte 
in de dagvaarding aangevoerd, zelfs 
indien hun juridische omschrijving ver
schillend is ; daaruit volgt dat, zelfs in 
de onderstelling, quod non, dat de door 
verweerster in haar conclusie van hager 
beroep uiteengezette « bijkomende grie
ven » niets uitstaande hadden met de 
doeleinden van de vordering, zoals die in 
de dagvaarding gedefinieerd zijn, het 
arrest toch die bijkomende grieven niet 
kon verwerpen zonder na te gaan of zij 
een nieuwe vordering uitmaakten die geen 
verband hield met een in de genoemde 
dagvaarding aangevoerd feit of akte; 
daaruit volgt dat het arrest niet wettelijk 
verantwoord is (schending van artikel 807 
van het Gerechtelijk W etboek en van de 
andere in het middel bedoelde bepalin
gen) en het althans niet mogelijk maakt 
na te gaan of het artikel 807 van het 
Gerechtelijk Wetboek schendt en daarom 
niet regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van al de in het middel 
bedoelde bepalingen en inzonderheid van 
artikel 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, de rechter de her
opening van de debatten moet bevelen 
alvorens de vordering geheel of gedeel
telijk af te wijzen op grand van een 
exceptie die de partijen voor hem niet 
hadden ingeroepen (artikel 774, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek), 
verweerster, in strijd met hetgeen het 
arrest zegt, in haar conclusie van hager 
beroep geenszins betoogde dat de door 
eiseres geformuleerde bijkomende grieven 
niets uitstaande hadden met de doel
einden van de vordering zoaJs ze werden 
uiteengezet in de gedinginleidende dag
vaarding en dus afgewezen moesten 
worden, zodat het arrest die exceptie 
van niet-ontvankelijkheid niet wettelijk 
ambtshalve kon aanvoeren ter verwer
ping van de rechtsvordering van eiseres, 
in zoverre zij steunde op de in het middel 
weergegeven « bijkomende grieven », 
zonder voordien de heropening van de 
debatten te bevelen (schending van al 
de in het middel bedoelde bepalingen en 
inzonderheid van artikel 774, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek en van 
het algemeen rechtsbeginsel inzake de 
rechten van de verdediging) : 
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W at betreft de drie onderdelen samen : 

Overwegende dat eiseres in haar in 
het middel weergegeven conclusie van 
hager beroep, betrekkelijk haar bij
komende grieven, zegde dat « zij niet 
als dusdanig hun staking vordert " ; 

Dat uit die conclusie volgt dat, zelfs 
indien bepaalde feiten die door de 
bijkomende grieven van eiseres bedoeld 
werden het voorwerp van de rechts
vordering tot staking vormden zoals 
zij in de dagvaarding werd geformuleerd, 
eiseres voor de rechter in hager beroep 
ervan had afgezien de staking van die 
feiten als dusdanig te vorderen ; 

Dat het middel bijgevolg bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk is in zoverre 
het de schending van de bewijskracht 
van de dagvaarding aanvoert; 

Dat, in zoverre het de schending 
aanvoert van de bewijskracht van de 
conclusie en impliceert dat deze door 
het uiten van bijkomende grieven een 
nieuwe of afzonderlijke vordering inhield, 
het middel feitelijke grondslag mist ; 

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

22 juni 1978. - 1e kamer. - Vom·
zitter, de H. Trousse, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Mahillon. - Gelijkluidende conch<sie, 
de H. Ballet, advocaat-generaal. 
Pleiters, de HH. L. Simont en A. De 
Bruyn. 

1 e KAMER. - 23 juni 1978. 

1 o RECHTERLIJKE MACHT. - 0NT
EIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE. -
VERZOEK TOT ONTEIGENING BIJ HOOG
DRINGENDE OMSTANDIGHEDEN.- WET 
VAN 26 JULI 1962 BETREFFENDE DE 
RECHTSPLEGING BIJ HOOGDRINGENDE 
OMSTANDIGHEDEN INZAKE ONTEIGE
NING TEN ALGEMENEN NUTTE, VERVAT 
IN ARTIKEL 5 VAN DE WET VAN 26 JULI 
1962 BETREFFENDE DE ONTEIGENING 
TEN ALGEMENEN NUTTE EN DE CON
CESSIES VOOR DE BOUW VAN AUTO
SNELWEGEN.- BEOORDELING VAN DE 
HOOGDRINGENDHEID DOOR DE ADMINIS
TRATIEVE OVERHEID. RECHTER 
ZONDER MACHT OM ZIJN BEOORDELING 
NOPENS DE OMSTANDIGHEDEN DIE DE 

ONTEIGENING EN DE ONMIDDELLIJKE 
INBEZITNEMING VAN DE ONROERENDE 
GOEDEREN VEREISTEN EN DIE WERDEN 
V ASTGESTELD DOOR DE KONING, IN DE 
PLAATS TE STELLEN VAN DIE VAN DE 
UITVOERENDE MACHT. 

2° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE. - VERZOEK TOT ONTEIGE
NING BIJ HOOGDRINGENDE OMSTANDIG
HEDEN. - WET VAN 26 JULI 1962 
BETREFFENDE DE RECHTSPLEGING BIJ 
HOOGDRINGENDE OMSTANDIGHEDEN IN
ZAKE CNTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE, VERVAT IN ARTIKEL 5 VAN DE 
WET VAN 26 JULI 1962 BETREFFENDE 
DE ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE EN DE CONCESSIES VOOR DE 
BOUW VAN AUTOSNELWEGEN. - BE
OORDELING VAN DE HOOGDRINGEND
HEID DOOR DE ADMINISTRATIEVE OVER
HElD. - RECHTER ZONDER MACHT 
OM ZIJN BEOORDELING NOPENS DE 
OMSTANDIGHEDEN DIE DE ONTEIGE
NING EN DE ONMIDDELLIJKE INBEZIT
NEMING VAN DE ONROERENDE GOEDE
REN VEREISTEN EN DIE WERDEN VAST
GESTELD DOOR DE KONING, IN DE 
PLAATS TE STELLEN VAN DIE VAN DE 
UITVOERENDE MACHT. 

so SCHEIDING VAN DE MACHTEN. 
0NTEIGENING TEN ALGEMENEN 

NUTTE.- VERZOEK TOT ONTEIGENING 
BIJ HOOGDRINGENDE OMSTANDIGHE
DEN. - WET VAN 26 JULI 1962 
BETREFFENDE DE RECHTSPLEGING BIJ 
HOOGDRINGENDE OMSTANDIGHEDEN IN
ZAKE ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE, VERVAT IN ARTIKEL 5 VAN DE 
WET VAN 26 JULI 1962 BETREFFENDE 
DE ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE EN DE CONCESSIES VOOR DE 
BOUW VAN AUTOSNELWEGEN. - BE
OORDELING VAN DE HOOGDRINGEND
HEID DOOR DE ADMINISTRATIEVE OVER
HElD.- RECHTER ZONDER MACHT OM 
ZIJN BEOORDELING NOPENS DE OM
STANDIGHEDEN DIE DE ONTEIGENING 
EN DE ONMIDDELLIJKE INBEZITNEMING 
VAN DE ONROERENDE GOEDEREN VER
EISTEN EN DIE WERDEN VASTGESTELD 
DOOR DE KONING, IN DE PLAATS TE 
STELLEN VAN Dill VAN DE UITVOERENDE 
MACHT. 

1o, 2o en S0 De rechte1·, bij wie door de 
onteigenende overheid een verzoekscMift 
tot inleiding van de rechterlijke fase van 
de onteigeningsp1·ocedt<re bij hoogdrin
gende omstandigheden is ingediend, 
gaat zijn macht te bt<iten wanneer hij 
zijn beoordeling nopens de omstandig-
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heden die de onteigening en de onmid
dellijke inbezitneming van de onroerende 
goede1•en vereisten en die werden vast
gesteld door de Koning, in de plaats 
stelt van die van de uitvoerende macht ( 1) 
(2). (Grondwet, artt. 29 en 67; Alge
meen rechtsprincipe van de scheiding 
van de mach ten ; Wet betreffende de 
rechtspleging bij hoogdringende om
standigheden inzake onteigening ten 
algemenen nutte, vervat in artikel 5 
van de wet van 26 juli 1962 artt. 1 
tot 8.) 

(DE WEST-VLAAMSE INTEROOMMUNALE 

VOOR EOONOMISOHE EXPANSIE EN RE· 
OONVERSIE (W.I.E.R.], SAMENWERKENDE 
VENNOOTSOHAP, T. CALLENS EN LITIS

OONSORTEN.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 maart 1977 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Kortrijk ; 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van het algemeen rechts
principe van de scheiding der machten, 
van de artikelen 29, 67, 97 van de 
Grondwet en 1 tot 15 van de wet van 
26 juli 1962 betreffende de procedure 
van onteigening ten algemenen nutte 
bij hoogdringende omstandigheden, 

do01·dat het vonnis, na te hebben ge
oordeeld dat « het bestaan in feite van de 
hoogdringendheid en de noodzakelijkheid 
van onmiddellijke inbezitneming een 
feitelijk gegeven (vormen) waarvan de 
geldigheid en de wettelijkheid van de 
procedure afhangen >>, en dat de recht
banlc tot plicht heeft na te gaan of de 
feitelijke gegevens, ingeroepen tot moti
vering van een bestuurshandeling, met 
de waarheid overeenstemmen, na te 
hebben vastgesteld dat eiseres « gedu-

(1) Raadpl. cass., 30 maart 1933 (Bull. en 
Pas., 1933, I, 185); 26 april 1963, voltallige 
zitting (ibid., 1963, I, 905) en de noten 2 en 3; 
3 februari 1964, drie arresten (ibid., 1964, I, 
581), 18 januari l977 (Arr. cass., 1977, blz. 553) 
en 7 oktober 1977, sttpra, blz. 173, en de 
noten op blz. 174; ]\fAST, Overzicht van het 
Belgisch administmtief ?'echt, druk 1973, 
nr. 190. 

(2) Raadpl. cass., 7 oktober 1977 (A1-r. cass., 
1978, biz. 173) : de rechters bij wie door de 
onteigenende overheid een verzoekschrift tot 

rende zes jaar volledig inactief bleef 
tegenover de verweerders en met hen 
zelfs geen onderhandelingen voerde om 
deze inbezitneming te verwezenlijken >>, 
en nate hebben geoordeeld dat « uit deze 
omstandigheden, vooral uit het feit dat 
eiseres zonder reden vele jaren gewacht 
heeft met de tenuitvoerlegging van het 
onteigeningsbesluit, blijkt dat de inge
roepen redenen van hoogdringendheid 
en onontbeerlijkheid van onmiddellijke 
inbezitneming, niet voorhanden waren », 
daaruit afieidt dat « het koninldijk besluit 
van 8 januari 1971 ten opzichte van de 
verweerders onwettelijk (is) met betrek
king tot het ingeroepen motief >>, en de 
toepassing ervan, evenals de toepassing 
van de door de wet van 26 juli 1962 
voorgeschreven procedure, ontzegt, 

terwijl, ee1•ste onde1·deel, de burgerlijke 
rechtbank niet bevoegd is om de aard of 
graad van hoogdringendheid van een 
administratieve rechtshandeling te beoor
delen (schending van de artikelen 29, 67 
van de Grondwet, van het algemeen 
rechtsprincipe van de scheiding der 
machten, en van artikel 1 van de wet van 
26 juli 1962) ; 

tweede onderdeel, het vonnis aldus aan 
de wet een voorwaarde of beperking 
toevoegt die aan de tekst vreemd is en de 
uitvoeringskracht in de tijd van een 
koninklijk besluit op arbitraire wijze 
beperkt (schending van dezelfde bepa
lingen als in het eerste onderdeel aan
gevoerd); 

derde onde1·deel, de in het opschrift van 
de wet van 26 juli 1962 bedoelde hoog
dringendheid, die aanleiding moet geven 
tot onmiddellijke inbezitneming, niet 
noodzakelijk impliceert dat de ont
eigenende overheid de procedure moet 
instellen onmiddellijk nadat het 
koninklijk besluit, dat hoogdringendheid 
vaststelt, wordt uitgevaardigd; de hoog
dringendheid ook kan beoordeeld worden 
vanuit de toestand op het tijdstip waarop 
de procedure wordt ingesteld, al zou dit, 

inleiding van de rechterlijke fase van de 
onteigeningsprocedure bij hoogdringende om
standigheden aanhangig is gemaakt, hebben, 
enerzijds, de verplichting te onderzoeken of 
die overheid geen machtsoverBchrijding of 
machtsafwending heeft begaan door het 
juridisch begrip " hoogdringendheid , te mis
kennen en, anderzijds, dienen dat verzoek
schrift niet ontvankelijk te verklaren als de 
hoogdringende omstandigheden niet meer 
bestaan. 
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om redenen van de geleidelijke uitvoering 
van een plan, een zekere tijd na de 
uitvaardiging van het koninklijk besluit 
plaatsvinden (schending voornamelijk 
van de artikelen 1 tot 15 van de wet van 
26 juli 1962 en 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat uit het bestreden 
vonnis en uit het door eiseres overgelegde 
stuk blijkt dat een koninklijk besluit van 
8 januari 1971, gestoeld op de wet van 
18 juli 1959 tot invoering van bijzondere 
maatregelen ter bestrijding van de 
economische en sociale moeilijkheden in 
sommige gewesten, gewijzigd bij de 
wetten van 14 februari 1961 en 30 juli 
1963, beslist dat 1° de onderwerpelijke 
gronden tot industrieterreinen zijn be
stemd ; 2° het openbaar nut de onteige
ning van die gronden en hun onmiddel
lijke inbezitneming vordert ; 3° de rechts
pleging bij hoogdringende omstandig
heden, bepaald bij de wet van 26 juli 
1962, op de onteigening dient te worden 
toegepast ; 4° eiseres machtiging tot 
onteigening wordt verleend ; 

Overwegende dat verder uit het vonnis 
blijkt dat eiseres op 27 december 1976 
bij de vrederechter te Oostrozebeke een 
verzoekschrift :indiende om de rechter
lijke faze van de onteigeningsprocedure 
bij hoogdringende omstandigheden in te 
leiden; 

Overwegende dat, bij vonnis van 
21 januari 1977, de vrederechter de 
vordering van eiseres als niet toelaatbaar 
afwees; 

Overwegende dat, op het hager beroep 
van eiseres, het bestreden vonnis, be
slissende zoals weergegeven in het middel, 
het beroepen vonnis bevestigt ; 

Overwegende dat, om te beslissen dat 
de door eiseres ingestelde rechtsvordering 
niet toelaatbaar is, het vonnis steunt op : 
a) de vaststelling dat eiseres gedurende 
zes jaar volledig inactief bleef tegenover 
de verweerders en met hen zelfs geen 
onderhandelingen voerde om de onmid
dellijke inbezitneming te verwezenlijken ; 
b) de beschouwing dat uit deze omstan
digheden, vooral uit het feit dat eiseres 
zonder reden vele jaren gewacht heeft 
met de tenuitvoerlegging van het ont
eigeningsbesluit, blijkt dat de ingeroepen 
redenen van hoogdringendheid en onont
beerlijkheid van onmiddellijke inbezit
neming ook in het verleden niet be
stonden; c) de beschouwing dat, nu het 
feitelijk bestaan van deze hoogdringend
heid en de onontbeerlijkheid van de 
onmiddellijke inbezitneming de wette
lijke voorwaarde vormen voor de toe
passelijkheid van de wet van 26 juli 1962, 

bij gebreke van het bestaan van deze 
voorwaarde, het koninklijk besluit van 
8 januari 1971 ten opzichte van de 
verweerders onwettelijk is met betrekking 
tot het ingeroepen motief; d) de beschou
wing dat het koninklijk besluit van 
8 januari 1971 niet mag worden toegepast 
tegenover de verweerders, evenmin als 
de procedure voorzien door de wet van 
26 juli 1962 die in het koninklijk besluit 
van 8 januari 1971 haar wettelijke basis 
vindt »; 

Overwegende dat, ingevolge de arti
kelen 16 en 18 van de wet van 18 juli 
1959 en artikel 1, vervat in artikel 5 
van de wet van 26 juli 1962, de vast
stelling van de omstandigheden die de 
onteigening en de onmiddellijke inbezit
neming van onroerende goederen ver
eisen, tot de bevoegdheid van de Koning 
behoort, zodat de rechter zijn beoor
deling desaangaande niet vermag te 
stellen in de plaats van die van de 
Koning; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat door de hierboven 
aangehaalde motieven de rechter zijn 
beoordeling nopens de omstandigheden 
die ten deze de onteigening en de onmid
dellijke inbezitneming van de onroerende 
goederen vereisten en waarvan de vast
stelling geschiedde door de Koning bij 
het genoemd k<;minklijk besluit van 
8 januari 1971, in de plaats stelt van de 
beoordeling van de uitvoerende macht ; 

Overwegende dat de rechter aldus zijn 
macht te buiten gaat ; 

Dat het onderdeel 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 de feitenrechter 
erover zal beslissen ; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brugge, zitting houdende in hoger beroep. 

23 juni 1978. -1e kamer.- Voo1'Zitte?', 
de H. de Vreese, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, de H. Van 
Leckwijck. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. -
Pleiter, de H. Claeys Bouuaert. 
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I e KAMER. - 23 juni 1978. 

IO CASSATIE. - REOHTSPLEGING. 
BuRGERLIJKE ZAKEN. VooRziE
NINGEN IN OASSATIE VAN VERSOHIL
LENDE PARTIJEN TEGEN DEZELFDE 
BESLISSING. V OEGING VAN DE 
VOORZIENINGEN. 

2o CASSATIEMIDDELEN. - BURGER
LIJKE ZAKEN. - NIEUW MIDDEL. -
MIDDEL WAARIN SOHENDING WORDT 
AANGEVOERD VAN EEN WETTELIJKE 
BEPALING WAARVAN DE BESTREDEN 
BESLISSING TOEPASSING HEEFT GE
MAAKT.- GEEN NIEUW MIDDEL. 

so VENNOOTSCHAPPEN. - NAAM
LOZE VENNOOTSOHAP, - VERBINTE
NISSEN VAN EEN VENNOOTSOHAP IN 
VORMING. - AANSPRAKELIJKHEID. 

I o W annee1· versehillende partijen tegen 
dezelfde beslissing voo1·ziening in eas
satie instellen, voegt het Hof de voo?'
zieningen samen (I). (Art. I08S G.W.) 

2o In beginsel niet nieuw is het middel dat, 
zelfs indien het de openbare o1·de niet 
raakt, sehending aanvoert van een 
wettelijke bepaling waarvan de bestreden 
beslissing toepassing heeft gemaakt ( 2). 

so Hoewelluidens a1·tikel 13bis inge.voegd 
in de bij m·tilcel 7 van de wet van 
6 maa1·t 1973 gecoordinee1·de wetten op 
de handelsvennootschappen zij die, in 
naam van een vennootschap in vo1·ming 
en vooraleer deze de rechtspersoonlijkheid 
heeft verlcregen, in enige?'lei hoedanigheid 
een verbintenis hebben aangegaan, daa?'
voo?' hoofdelijlc aanspralcelijlc zijn, tenzij 
anders werd ovm·eengelcomen, indien 
de vennootschap die verbintenis niet op 
zich heeft genomen binnen twee maanden 
na ham· oprichting of indien de vennoot
schap niet tot stand is gelcomen binnen 
twee jaar na het ontstaan van de vm·
bintenis, , bepaalt artilcel 35, 1°, van 
dezelfde wetten enlcel dat de oprichte?'S 
en, ingeval van ve1·hoging van het 
maatschappeliJk Jcapitaal, de behee1•ders 
hoofdelij lc aanspralcelij k zijn tegenover 
de belanghebbenden, niettegenstaande 
elk daa1·mede st?·ijdig beding, wegens 
alle maatsehappelijlce verbintenissen 

(1) Cass., 21 oktober 1977, supm, biz. 242. 
(2) Cass., 19 januari 1978, sup1·a, biz. 576 

en de conciusie van de Eerste Advocaat
Generaa] Dumon v66r dit arrest. 

CASSATIE, 1978. - 40 

aangegaan voor de vennootschap 
minstens zeven leden telde. 

(KENNES, BONGAERTS EN THILLAYE 
DE BOULLAY, T. HABRAKEN; 

PENDERS, T. HABRAKEN.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 2S februari I977 door het Hof 
van Beroep te Antwerpen gewezen ; 

Overwegende dat de voorzieningen 
ingeschreven op de algemene rol onder 
de nummers 2196 en 2209 tegen een 
zelfde arrest zijn gericht ; dat zij dienen 
te worden samengevoegd ; 

I. W at de voorziening van Kennes, 
Bongaerts en Thillaye du Boullay be
treft : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 2, S5, I o en 4°, lid 2, 
van de door het koninklijk besluit van 
SO november 19S5 gecoi:irdineerde wetten 
op de handelsvennootschappen, vormend 
titel IX van boek I van het W etboek 
van Koophandel, zoals gewijzigd door 
de wet van 9 juli 19S5, 1120, IS19, 1S20, 
IS22, 1S75, 1984, 1985 van het Burgerlijk 
W etboek en 97 van de Grondwet, 

do01·dat het arrest de eisers hoofdelijk 
veroordeelt tot betaling aan verweerder 
van de som van 400.000 frank voor 
achterstallige maandelijkse stortingen 
en van maandelijkse bedragen van 
20.000 frank vanaf 1 maart 1977 tot en 
met I april 1981 op grand : dat de eisers 
in de overeenkomst van 21 april 1971 
handelden als toekomstige oprichters 
van de naamloze vennootschap Lim
burgse Bouwstof-werken; dat de eisers 
bij toepassing van artikel S5 van de 
gecoordineerde wetten op de handels
vennootschappen hoofdelijk aansprake
lijk blijven voor hun maatschappelijke 
verbintenissen aangegaan v66r de ven
nootschap minstens zeven leden telde ; 
dat de eisers aanvoeren dat zij de 
verbintenis voor derden, te weten al de 
latere oprichters van de vennootschap, 
hebben aangegaan, maar dat artikel S5 
bepaalt dat, indien de namen van de 
personen voor wie bedongen is niet 
werden opgegeven, de verbintenis binnen 
de vijftien dagen moet bekrachtigd 
worden, wat ten deze niet gebeurde, 

terwijl, em·ste onderdeel, de naamloze 
vennootschap " Limburgse Bouwstof-
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werken ,, opgericht bij notariele alde van 
7 mei 1971, bekendgemaakt in de Bij
lagen voor Handelsvennootschappen tot 
het Belgisch Staatsblad van 27 mei 1971, 
van bij de oprichting zeven vennoten 
telde; de aansprakelijkheid van de 
stichters uit dien hoofde slechts in het 
gedrang kan komen voor maatschappe
lijke verbintenissen sinds die stichting 
aangegaan en niet te voren ; deze aan
sprakelijkheid van de eisers des te 
minder kan worden aangehouden daar 
verweerder medestichter van de ven
nootschap is ; de karige motieven in geen 
geval toelaten de wettelijkheid van de 
beslissing na te gaan (schending van de 
artikelen 35, 1°, van het koninklijk 
besluit van 30 november 1935, ll20, 
1375, 1984, 1985 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet); 

tweede onde?·deel, de eisers in conclusie 
geenszins staande hielden dat zij de in 
de akte van 21 april 1971 gestipuleerde 
verbintenissen hadden aangegaan voor 
derden, te weten al de latere oprichters 
van de vennootschap, maar integendeel 
voor de op te richten vennootschap zelf, 
zodat het arrest de bewijskracht van 
deze conclusie miskent (schending van de 
artikelen 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en 2 van het konink
lijk besluit van 30 november 1935); 

deTde oncleTdeel, de verbintenissen die 
door de eisers in de akte van 21 aprill971 
werden aangegaan voor de te stichten 
naamloze vennootschap, die daarna door 
akte van 7 mei 1971 werd opgericht, geen 
verbintenissen zijn die werden aangegaan 
voor derden, te meer daar verweerder 
zelf oprichter en vennoot ervan is 
geworden (schending van de artikelen 35, 
4°, lid 2, van het koninklijk besluit van 
30 november 1935, ll20, 1375, 1984 en 
1985 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid door verweerder tegen het eerste 
onderdeel opgeworpen en hieruit afgeleid 
dat de eisers " de toepasselijkheid in 
rechte van artikel 35 van de gecoi:irdi
neerde wetten op de handelsvennoot
schappen " voor de feitenrechter niet 
hebben betwist : 

Overwegende dat het arrest steunt op 
artikel 35 zodat het middel afgeleid uit de 
schending van dit artikel niet nieuw is ; 

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

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest steunt op 

artikel 35, 1°, van de gecoi:irdineerde 
wetten op de handelsvennootschappen 
dat bepaalt dat de oprichters van een 
naamloze vennootschap hoofdelijk aan
sprakelijk zijn wegens alle maatschappe
lijke verbintenissen aangegaan v66r de 
vennootschap minstens zeven leden telde ; 

Overwegende dat deze aansprakelijk
heid enkel toepassing vindt indien de 
vennootschap geen zeven leden telt op 
het ogenblik van de stichting ; 

Overwegende dat de naamloze ven
nootschap Limburgse Bouwstof-werken 
werd opgericht bij notariele akte van 
7 mei 1971 en op dat ogenblik zeven 
leden telde ; 

Overwegende dat het arrest vaststelt 
dat de eisers in de overeenkomst van 
21 april 1971 handelden als "toe
komstige " oprichters en aldus impliciet 
aanneeint dat de vennootschap op dat 
ogenblik moest worden beschouwd als 
een vennootschap in vormi:ng ; 

Overwegende dat, v66r de invoeging, 
in de gecoi:irdineerde wetten op de 
handelsvennootschappen, van arti
kel 13bis (wet van 6 maart 1973, arti
kel 7), verbintenissen ten name van een 
vennootschap in vorming principieel 
niet leidden tot persoonlijke hoofdelijke 
aansprakelijkheid ; 

W at het tweede en het derde onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat het arrest de hoofde
lijke aansprakelijkheid van de eisers 
niet stoelt op artikel 35, voorlaatste lid, 
van de gecoi:irdineerde wetten op de 
handelsvennootschappen, maar deze 
wetsbepaling enkel ontleedt om het 
verweer, dat het arrest aan de eisers 
toeschrijft, te ontzenuwen, met name in 
zoverre de eisers zouden hebben gesteld 
dat zij de verbintenissen slechts hadden 
aangegaan voor een lastgever of door 
sterkmaking ; 

Overwegende dat het arrest in het 
aangevochten motief uitgaat van de 
overweging dat de eisers " ihroepen dat 
zij de verbintenis voor derden, te weten 
al de latere oprichters van de naamloze 
vennootschap, hebben aangegaan >> ; 

Dat de eisers terecht aanvoeren dat zij 
in conclusie niet stelden dat ze een 
verbintenis voor derden hadden aange
gaan; 

Dat de eisers tevens terecht aanvoeren 
dat verbintenissen aangegaan voor de 
vennootschap in wording niet voor 
derden zijn aangegaan in de zin van 
artikel 35, voorlaatste lid ; 

Dat het middel gegrond is ; 
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II. Wat de voorziening van Penders 
betreft: 

Over het middel afgeleid uit de 
schending van de artikelen 35 van de 
gecoordineerde wetten op de handels
vennootschappen (koninklijk besluit van 
30 november 1935 en de wet van 30 juni 
1961, artikel 5) en 97 van de Grondwet, 

doordat, hoewel uit de bijlage nr. 1486-3 
van het BelgiBch StaatBblad van 27 mei 
1971, die regelmatig aan het hof van 
beroep werd overgelegd, bleek dat de 
naamloze vennootschap << Limburgse 
Bouwstof-werken '' op 7 mei 1971 door 
zeven oprichters in het leven werd 
geroepen en verder dat eiser bij de 
oprichting van voornoemde naamloze 
vennootschap niet aanwezig noch ver
tegenwoordigd was, het arrest, na te 
hebben vastgesteld dat <<de gei:nti
meerden (waaronder eiser) bij de (onder
handse overeenkomst van overname van 
de zaak van verweerder, gedagtekend 
21 april 1971) als toekomstige oprichters 
van de naamloze vennootschap Lim
burgse Bouwstof-werken handelden "• de 
vordering van verweerder gedeeltelijk 
gegrond verklaart op grond : << dat bij 
toepassing van artikel 35 (van de gecoor
dineerde wetten op de handelsvennoot
schappen) de gei:ntimeerden (waaronder 
eiser) wel hoofdelijk aansprakelijk zijn 
voor hun maatschappelijke verbinte
nissen aangegaan v66r de vennootschap 
minstens zeven leden telde; dat de 
ge!ntimeerden aanvoeren dat zij de 
verbintenis (voortspruitend uit de onder
handse overeenkomst van 21 april 1971) 
voor derden, te weten al de latere op
richters van de naamloze vennootschap, 
hebben aangegaan; dat artikel 35 bepaalt 
dat indien de namen van de personen 
voor wie bedongen is niet werden opge
geven, de verbintenis binnen de veertien 
dagen moet worden bekrachtigd, wat 
ten deze niet is gebeurd ; dat de gei:nti
meerden dus hoofdelijk aansprakelijk 
zijn tegenover (verweerder) onverschillig 
of zij, zoals (eiser), achteraf geen lid 
werden van de naamloze vennootschap "• 

te?·wijl, eerBte ondm·deel, deze motivatie 
geen antwoord verstrekt op de stelling 
van eiser die in conclusie voorhield dat 
<< hij met de eis van (verweerder) tegen 
de stichters van de naamloze vennoot
schap niets te maken (had) vermits hij, 
in strijd met zijn oorspronkelijke bedoe
ling, nooit deel heeft uitgemaakt van de 
naamloze vennootschap te welken titel 
ook "• zodat het arrest niet voldoende 

naar recht is gemotiveerd (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onde?·deel, de door artikel 35 
van de gecoordineerde wetten op de 
handelsvennootschappen bepaalde aan
sprakelijkheid van de oprichters voor 
verbintenissen aangegaan v66r de ven
nootschap minstens zeven leden telt 
(artikel 35, eerste lid, 1 °) en voor de 
verbintenissen aangegaan door personen 
waarvan de naam niet werd opgegeven, 
bij gebrek aan bekrachtiging van die 
verbintenissen binnen de veertien dagen 
(artikel 35, tweede lid), alleen toepasselijk 
is op de << oprichters " van de vennoot
schap, zoals dit woord door artikel 35 
wordt gebezigd, zijnde de natuurlijke 
of rechtspersonen die bij het verlijden 
van de oprichtingsakte zijn verschenen 
of waren vertegenwoordigd, zodat het 
arrest, door te oordelen dat eiser in de 
hoedanigheid van oprichter gehouden 
was, op grond van voornoemd artikel 35, 
tot de uitvoering van de onderhandse 
overeenkomst die hij << als toekomstige 
oprichter van de vennootschap " had 
ondertekend, hoewel vaststond dat eiser 
bij het verlijden van de oprichtingsakte 
niet aanwezig noch vertegenwoordigd 
was, het wettelijk begrip << oprichter "• 
zoals het door voornoemd artikel 35 
wordt gebezigd, en bijgevolg voornoemd 
artikel 35 schendt : 

Over de grond van niet-ontvankelijk
heid opgeworpen door verweerder tegen 
het tweede onderdeel en hieruit afgeleid 
dat eiser << de toepasselijkheid van arti
kel 35 " van de gecoordineerde wetten 
op de handelsvennootschappen niet voor 
de feitenrechter heeft betwist : 

Overwegende dat het arrest steunt op 
artikel 35 zodat het middel afgeleid uit 
de schending van dit middel niet nieuw 
is; 

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

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat het arrest steunt op 
artikel 35 van de gecoordineerde wetten 
op de handelsvennootschappen dat de 
oprichters hoofdelijk aansprakelijk stelt 
in bepaalde gevallen ; 

Overwegende dat, om de redenen 
uiteengezet in het antwoord op het 
middel betreffende de voorziening van 
Kennes, Bongaerts en Thillaye du 
Boullay, het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, voegt samen de zaken 
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ingeschreven op de algemene rol onder 
de nummers 2196 en 2209 en, zonder 
acht te slaan op het eerste onderdeel 
van het middel aangevoerd door Penders, 
dat tot geen ruimere cassatie kan leiden, 
vernietigt het bestreden arrest, in zoverre 
het de eisers ertoe veroordeelt 400.000 
frank, maandelijkse bedragen van 
20.000 frank, en intresten te betalen en 
in zoverre het beslist over de kosten ; 
verwerpt de voorzieningen voor het 
overige; beveelt dat melding van dit 
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 Gent. 

23 juni 1978. - 1e kamer. - Voo?'
zitter, de H. de Vreese, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1•slaggever, de 
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Ballet, advocaat-generaal. 
Pleite1·s, de HH. Houtekier, Biitzler en 
Dassesse. 

2e KAMER. - 26 juni 1978. 

1o AANPLAKBILJETTEN. - REGE
LING VAN RET AANPLAKKEN EN RE
CLAME MAKEN. - KONINKLIJK BE
SLUIT VAN 14 DECEMBER 1959, ARTI
KEL 5, GEWIJZIGD BIJ DE KONINKLIJKE 
BESLUITEN VAN 28 JUNI 1963 EN 
27 FEBRUARI 1964. - AANPLAKKl!:N 
EN RECLAME MAKEN TOEGESTAAN OP 
DE ZIJGEVELS VAN GEBOUWEN EN OP 
DE VOORGEVEL VAN RANDELS- OF 
NIJVERREIDSPANDEN. 

2° AANPLAKBILJETTEN. - RE
GELING VAN RET AANPLAKKEN EN 
RECLAME MAKEN. KONINKLIJK 
BESLUIT VAN 14 DECEMBER 1959, 
ARTIKEL 5, 1°, GEWIJZIGD BIJ DE 
KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 28 JUNI 
1963 EN 27 FEBRUARI 1964. - REGEL 
VOLGENS WELKE DE RECLAME IN RET 
VLAK VAN DE ZIJGEVEL MOET WORDEN 
GEPLAATST.- BEGRIP. 

3o AANPLAKBILJETTEN. - RE
GELING VAN RET AANPLAKKEN EN 
RECLAME MAKEN. KONINKLIJK 
BESLUIT VAN 14 DECEMBER 1959, 
ARTIKEL 5, 1°, GEWIJZIGD BIJ DE 
KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 28 JUNI 
1963 EN 27 FEBRUARI 1964. - NI:EJT 

RET VERBOD MAAR WEL DE VERGUN
NING RECLAME TE MAKEN IS AFRANKE
LIJK VAN DE VERVULLING VAN ALLE 
IN DIE BEPALING VERMELDE VOOR
WAARDEN. 

1° Aanplakbiljetten en andere visuele 
1•eclame- of publiciteitsmiddelen mogen 
op de plaatsen, bepaald in artikel 4 van 
het koninklijk besluit van 14 decembe1· 
1959 waarbij regelen worden gesteld op 
het aanplakken en 1·eclame maken, en 
met name langs de bij de Koning 
bepaalde verkee1•swegen slechts worden 
aangebracht op de zijgevels van gebouwen 
of op de voorgevel van de gebouwen die 
vom· handels- of nijve1·heidsdoeleinden 
worden gebruikt, met inachtneming van 
de vom·waarden van artikel 5 van dit 
koninklijk besluit, zoals het 1° van dit 
a1·tikel is gewijzigd bij artikel 4 van het 
koninklijk besluit van 28 jttni 1963 en 
bij m·tikel 1 van het koninklij k besluit 
van 27 febnLa?·i 1964 (1). 

2o Naar luid van a1·tikel 5, 1°, van het 
koninkliJk besluit van 14 december 1959 
wam·bij regelen wo1·den gesteld op het 
aanplakken en reclame maken, gewijzigd 
bij de artikelen 4 van het koninklijk 
besluit van 28 juni 1963 en 1 van het 
koninklijk besluit van 27 februari 1964, 
mogen de visuele reclame- of publici
teitsmiddelen aangebracht wo1·den op 
zijgevels van gebouwen, voor zover die 
zijgevels geen lijstgoot, dakove1·steek of 
dekplaat hebben en niet, zoals de 
vom·gevel, in gevelsteen zijn opget1·okken, 
of gepleiste1·d zijn, of geverfd, en mits 
inachtneming en onder de voo1•waarden 
vermeld ondM· de lettm·s a tot en met g 
van diezelfde bepaling, met nmne de 
voorwaa1·de, wam·van sp1·ake is in lette1· a, 
dat de reclames « in het vlak van de 
zij gevel worden geplaatst ; vm·enve1·melde 
vm·ordeningsbepaling sch?-ijft niet voor 
en laat niet vm·staan dat alle delen van 
een gevel in hetzelfde vlak moeten liggen; 
de in a vermelde regel betekent dat een 
reclame- of ptLbliciteitsmiddel tegen 
een zijgevel enkel kan worden geplaatst 
als het in het vlak e1·van is aangebracht, 
zonder dat het dwars of schtLin ten 
opzichte van het gevelvlak mag bevestigd 
zijn of er uitsp1·ong mag op nemen. 

3° Artikel 5, 1°, van het koninklijk besluit 
van 14 decembe1· 1959 waa1·bij 1·egelen 
worden gesteld op het aanplakken en 
reclame maken, gewijzigd bij de a1·ti-

(1) Raadpl. cass., 18 januari 1971 (Bull. 
en Pas., 1971, I, 468). 
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kelen 4 van het koninklijk besluit van 
28 juni 1963 en 1 van het koninklijk 
besluit van 27 jeb1·uari 1964, stelt niet 
het ve1•bod, maar wel de vergunning 
reclame te maken ajhankelijk van de 
ve1·vulling van alle in die bepaling 
ve1·melde voorwaarden. 

(DEWEZ.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 8 maart 1978 door het Hof 
van Beroep te Gent gewezen ; 

Overwegende dat het arrest eiser ver
oordeelt om in strijd met de artikelen 4, 
5 en 8 van het koninklijk besluit van 
14 december 1959 waarbij regelen worden 
gesteld op het aanplakken en reclame 
maken, gewijzigd door artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 27 februari 1964, 
en met artikel 200 van het Wetboek der 
met het zegel gelijkgestelde taksen, 
aanplakbrieven en andere visuele re
clames of publiciteitsmiddelen aange
bracht te hebben op of aan weerszijden 
van sommige door de Koning bepaalde 
verkeerswegen en herkenbaar vanaf deze 
wegen, namelijk op de rijksweg num
mer 14 van kilometer 13,000 te Schilde 
tot kilometer 14,600 te Schilde, bij 
koninldijk besluit van 1 maart 1960 
gerangschikt als verkeersweg, meer be
paald : 1° op 7 juli 197 5 : Turnhoutse
baan 321, twee reclames op de zijgevel 
van een gebouw met als tekst "Skoda» 
en " Ravel Oil >> ; 2° op 28 juli 197 5 : 
Turnhoutsebaan 185, een reclamebord 
op een zijgevel voorzien van een lijst-
goot met als tekst '' Orly >> ; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen de beslissing met betrekking tot 
het op 7 juli 1975 vastgestelde feit : 

Over het eerste middel, hie1·uit afgeleid 
dat het arrest eiser veroordeelt, 

tr;1·wijl hij niet loochent dat op bedoeld 
gebouw reclameborden werden aange
bracht, doch dit gebouw twee zijgevels 
heeft in dezelfde richting ; uit overgelegde 
foto's blijkt dat het gaat om twee 
zijgevels, namelijk die van het hoofd
gebouw en die van het bijgebouw; het 
arrest zelf zegt dat er twee gebouwen 
zijn, namelijk de voorbouw en de 
achterbouw, die zich bevinden onder 
een dak ; indien er slechts een zijgevel 
zou zijn - quod non - er niet aan kan 
getwijfeld worden dat deze zijgevel in 

twee evenwijdige vlakken verdeeld is 
van ongelijke hoogte, mening trouwens 
van het arrest ; bij toepassing van het 
koninklijk besluit van 27 februari 1964, 
er geen regeling is voor de toestand 
wanneer een zijgevel meerdere vlakken 
heeft doch er enkel sprake is van het 
vlak ( = enkelvoud) van de zijgevel 
( artikel 1, 1°, a) ; gezien de restrictieve 
interpretatie die aan de strafwetten 
moet worden gegeven, er geen inbreuk 
werd gepleegd door eiser op de bepalingen 
van de wet: 

Overwegende dat luidens artikel 5, 1°, 
van voormeld gewijzigd koninklijk besluit 
van 14 december 1959 visuele reclames 
" mogen worden aangebracht op zijgevels 
van gebouwen », met uitsluiting van 
bepaalde in dit geval niet in aanmerking 
komende gebouwen, " voor zover die 
zijgevels geen lijstgoot, dakoversteek of 
dekplaat hebben, en niet, zoals de voor
gevel, in gevelsteen zijn opgetrokken, 
of bepleisterd zijn, of geverfd », en onder 
de voorwaarden vermeld onder de let
ters a tot en met g van diezelfde bepaling, 
met name de voorwaarde a) dat de 
reclames " in het vlak van de zijgevel 
worden geplaatst », b) dat niet meer dan 
een reclame per zijgevel wordt aan
gebracht; 

Overwegende dat in zoverre het middel 
aanvoert dat, blijkens overgelegde foto's, 
het ten deze om twee zijgevels gaat, het 
tegen de feitelijke beoordeling van de 
rechter opkomt en derhalve niet ont
vankelijk is ; 

Overwegende dat, voor het overige, 
het arrest de bewoordingen van voormeld 
artikel 5, 1°, in de gebruikelijke betekenis 
uitlegt door te overwegen dat die bepaling 
niet voorschrijft noch laat verstaan dat 
alle delen van een gevel in hetzelfde 
vlak moeten liggen, maar onder littera a 
aileen zegt dat een reclame tegen een 
zijgevel aangebracht slechts toelaatbaar 
is indien zij in het vlak van die gevel 
geplaatst wordt en derhalve noch dwars 
noch schuin ten opzichte van het gevel
vlak mag bevestigd worden noch er 
uitsprong mag op maken ; 

Dat de rechters zodoende hun beslis
sing op dit pm1.t wettelijk rechtvaar
digen; 

Dat in zoverre het middel faalt naar 
recht; 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat het arrest eiser veroordeelt, 

terwijl de geest van het koninklijk 
besluit van 14 december 1959 alsook 
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de bedoeling ervan moeten worden 
uitgelegd in die zin dat de wetgever heeft 
willen voorkomen dat reclames zouden 
worden aangebracht op gebouwen waar
door het landelijk karakter of het natuur
schoon zou worden gestoord of nog om 
het verkeer langs de openbare wegen niet 
te storen door de autovoerders af te 
leiden door opvallende reclameborden ; 
ten deze het aanbrengen van twee 
publiciteitspanelen hoegenaamd niet in
druist tegen de geest en de bedoeling 
van de wet: 

Overwegende dat het onderzoek van 
het middel het Hof zou verplichten 
feitelijke gegevens na te gaan ; dat het 
middel feiten en recht vermengt en 
mitsdien niet ontvankelijk is ; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing met betrekking tot 
het op 28 juli 1975 vastgestelde feit : 

Over het derde en het vierde middel 
samen, 

het derde, hie1·uit afgeleid dat het 
arrest eiser veroordeelt, 

te1·wijl artikel 1, 1°, van het koninklijk 
besluit van 27 februari 1964 duidelijk 
bepaalt dat het aanbrengen van reclame 
op gevels verboden is wanneer zich 
volgende voorwaarden voordoen, cumu
latief verenigd : - dat de zijgevel geen 
kroonlijst bevat, en - dat deze zijgevel 
niet is opgetrokken in gevelsteen ; indien 
een van deze voorwaarden aanwezig is, 
het aanbrengen van publiciteit is toe
gelaten; ten deze aan de tweede voor
waarde is voldaan daar de zijgevel 
opgetrokken is in andere dan gevelsteen ; 

het vierde, hiM'Uit afgeleid dat het 
arrest eiser veroordeelt, 

terwijl de rechtspraak in gelijkaardig 
geval duidelijk stelling heeft genomen 
door te bepalen dat de termen « en niet » 
geen zin hebben indien het de bedoeling 
van de wetgever zou zijn geweest dat 
het verbod reclame te maken en aan te 
brengen zou bestaan indien slechts een 
van de voorwaarden zou aanwezig zijn, 
en verder dat de tekst in het raam van 
de reglementering van het aanplakken 
en reclame maken slechts zin heeft 
indien men aanneemt dat de twee voor
waarden aanwezig zijn, namelijk een 
lijstgoot en tevens dat de zijgevel niet 
in dezelfde gevelsteen is opgetrokken 
als de voorgevel : 

Overwegende dat de ingeroepen wette
lijke bepaling niet het verbod doch wel 

de toelating tot het aanbrengen van 
visuele reclames op zijgevels afhankelijk 
stelt van de vervulling van al de in die 
bepaling vermelde voorwaarden ; 

Dat de middelen naar recht falen ; 

Over het vijfde middel, hieruit afgeleid 
dat het arrest eiser veroordeelt, 

terwijl de bedoeling van de wet is te 
vermijden dat reclameborden zouden 
worden geplaatst op verzorgde zijgevels 
die een geheel uitmaken met de voor
gevel, dus opgericht in dezelfde mate
rialen of in dezelfde kleur van bepleiste
ring, en de aanplakking niet werd 
verboden voor zijgevels die oorspron
kelijk bedoeld zijn of er uitzien als 
muren waartegen later zal aangebouwd 
worden; ten deze duidelijk naar voren 
komt dat het gaat om een ruwe zijgevel 
- niet opgericht in dezelfde steen als de 
voorgevel - en waartegen na verloop 
van tijd een nieuw gebouw zal worden 
geplaatst: 

Overwegende dat het onderzoek van 
het middel het Hof zou verplichten 
feitelijke gegevens na te gaan ; dat het 
middel feiten en recht vermengt en 
mitsdien niet ontvankelijk is ; 

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

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

26 juni 1978.- 2e kamer.- Voorzitter, 
Ridder de Schaetzen, raadsheer waar
nemend voorzitter. - V erslaggeve1·, de 
H. Delva. - Gelijkluidende conclusie, de 
H. Velu, advocaat-generaal. - Pleiter, 
de H. G. Populaire (van de balie te 
Brussel). 

38 KAMER. - 26 juni 1978, 

ARBEIDSOVEREENKOMST. - HAN
DELSVERTEGENWOORDIGER. UIT
WINNINGSVERGOEDING. - BEWIJS DAT 
DE VERTEGENWOORDIGER GEEN NADEEL 
HEEFT GELEDEN.- BEGRIP. 

De omstandigheid dat de handelsve1·tegen
woo1·diger na de beeindiging van de 
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arbeidsovereenkomst dezelfde clienteel 
bezoekt voor een concu?'?'e?·ende onde?'
neming impliceert niet noodzakelijk dat 
uit de beeindiging van de overeenkomst 
geen enkel nadeel voortsp1·uit voor de 
ve1·tegenwoordige1' (1). (Wet van 30 juli 
1963, art. 15.) 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
«L'OREAL,, T. TRAP.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 juni 1977 door het Arbeids
hof te Gent gewezen ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 15 van de wet van 30 juli 
1963 tot instelling van het statuut van 
de handelsvertegenwoordigers, 

doo1·dat het arrest aan verweerder een 
uitwinningsvergoeding toekent en de 
conclusie verwerpt waarin eiseres liet 
gelden dat aan verweerder geen uitwin
ningsvergoeding verschuldigd was daar, 
zoals bepaald in voormeld artikel 15, 
voor verweerder geen enkel nadeel was 
voortgesproten uit de beiiindiging van de 
overeenkomst, gezien verweerder, in 
dienst van een werkgever wiens activi
teiten gelijkaardig waren met die van 
eiseres, voortging met een clienteel op 
te zoeken, gelijkaardig met die welke hij 
opzocht in dienst van eiseres, en het 
arrest zulks beslist op grond dat de 
afwezigheid van enig nadeel niet volgt 
uit het feit dat verweerder, na de be
eindiging van de overeenkomst, dezelfde 
cliiinteel bezocht voor rekening van 
een concurrerende onderneming, 

te1·wijl noch deze beschouwing, noch 
enige andere beschouwing van het arrest, 
de mogelijkheid bieden te weten wellc 
nadeel de rechters bedoelen, nadeel 
waarvan het niet bestaan niet bewezen 
was door de door eiseres ingeroepen 
voormelde omstandigheid, zodat de moti
vering van het arrest het Hof niet in de 
mogelijkheid stelt na te gaan of de 
rechters een juiste toepassing hebben 
gemaakt van artikel 15 van voormelde 
wet van 30 juli 1963, met als gevolg dat 
de motivering niet voldoet aan wat door 

(1) Raadpl. cass., 31 oktober 1973 (A1·r. 
cass., 1974, biz. 258). 

artikel 97 van de Grondwet wordt 
vereist 

Overwegende dat, na erop gewezen te 
hebben dat de overeenkomst van 31 de
cember 1965 een concurrentiebeding 
bevat, zodat het vermoeden bestaat dat 
verweerder een cliiinteel heeft bijge
bracht, dat eiseres het tegendeel niet 
bewijst en evenmin bewijst dat uit de 
beiiindiging van de overeenkomst voor 
verweerder geen enkel nadeel voort
sproot, het arrest oordeelt dat de af
wezigheid van enig nadeel niet volgt uit 
het feit dat verweerder, na de beiiindi
ging van de overeenkomst, dezelfde 
cliiinteel bezocht voor rekening van een 
concurrerende onderneming ; 

Dat het arbeidshof aldus te kennen 
geeft dat het als nadeel bedoelt, het 
nadeel dat voortspruit uit het verlies 
van de clienteel die verweerder vroeger 
bij eiseres had aangebracht ; 

Dat het bezoeken van dezelfde cliiinteel 
inderdaad niet impliceert dat verweerder 
erin zou geslaagd zijn aan zijn nieuwe 
werkgever de cliiinteel te verschaffen 
die hij vroeger bij eiseres had aange
bracht; 

Dat het arrest derhalve zijn beslissing 
desaangaande wettelijk verantwoordt en 
regelmatig motiveert ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

do01·dat het arrest eiseres veroordeelt 
tot het betalen aan verweerder van een 
som van 921.420 frank wegens contract
brenk en van een som van 255.950 frank 
als uitwinningsvergoeding, met de inte
resten, en deze beslissing laat steunen 
op de beschouwing dat uit de door 
eiseres overgelegde individuele rekening 
bleek dat verweerder in 197 4 verdiende : 
als commissieloon 565.559 frank plus 
als loon voor feestdagen 18.326 frank, 
hetzij samen 583.885 frank, 

te1·wijl zulks geenszins blijkt uit de 
individuele rekening van verweerder voor 
het jaar 1974, waaruit volgt dat het arrest 
de bewijskracht miskent welke door 
voormelde artikelen van het Burgerlijk 
W etboek aan gezegde individuele reke
ning wordt gehecht : 

Overwegende dat verweerder in 197 4, 
blijkens de individuele rekening die 
regelmatig aan het Hof werd overgelegd, 
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499.859 frank als commissieloon ver
diende; 

Dat het arrest vaststelt dat uit de 
individuele rekening blijkt dat ver
weerder in 1974 565.559 frank als com
missieloon verdiende ; 

Dat het arrest aldus de bewijskracht 
van de individuele rekening miskent ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zoverre het voor de 
berekening van de schadevergoeding en 
van de uitwinningsvergoeding een maand
loon van 51.190 frank in aanmerking 
neemt ; 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 ; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het 
Arbeidshof te Brussel. 

26 juni 1978.- 3e kamer.- Voorzitter 
en Verslaggever, de H. Gerniers, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Lenaerts, advo
caat-generaal. - Pleite1·, de H. Bayart. 

3e KAMER. - 26 juni 1978, 

LOON.- RECHT OP LOON.- DooR EEN 
ARBEIDSONGEVAL GETROFFENE.- WE
DERTEWERKSTELLING GEDURENDE TIJ
DELIJKE GEDEELTELIJKE ARBEIDSON
GESCHIKTHEID. - DOOR DE WERK
GEVER VERSCHULDIGD LOON. 

W anneer de we1·kneme1· ten gevolge van 
een arbeidsongeval tijdelijk gedeeltelijk 
a1·beidsongeschikt is en wedM·tewerk
gesteld wordt overeenkomstig a1·tikel 23 
van de A1·beidsongevallenwet van 10 april 
19 71, is de we1·kgever hem het volledige 
loonbedrag VM'schuldigcl dat berekend 
wordt met inachtneming van de tijdens 
de wede1·tewe1·kstelling verrichte arbeid 
overeenkomstig de vom· die m·beid gel
dende loonregeling; dit loonbedrag mag 
niet verminde1·d wo1•den in verhouding 
tot de graad van arbeidsongeschiktheid 
die aan de werknemer met toepassing 
van de arbeidsongevallenwetgeving is 
toegekend, oak al betaalt de arbeids-

ongevallenverzekeraar een a1·beidsonge
vallenve1·goeding die met deze graad van 
ongeschiktheid overeenstemt. 

(DE SMET, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« CARROSSERIE STEVENS».) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 9 juni 1976 door het Arbeids
hof te Gent gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 3 van de wet van 
10 maart 1900 op de arbeidsovereen
komst, zoals dit artikel werd gewijzigd 
door artikel 62 van de wet van 5 december 
1968, 51 van de wet van 5 december 1968 
betreffende de collectieve arbeidsovereen
komsten en de paritaire comites en 23, 
inzonderheid derde lid, van de Arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971, 

doordat, in verband met de omstandig
heid dat verweerster eiser weder tewerk
gesteld had gedurende de periode van 
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid die 
het gevolg was van het arbeidsongeval 
waarvan eiser het slachtoffer was geweest, 
en dat zij hem een loon betaalde naar 
rata van de graad van arbeidsgeschikt
heid, welke hem was toegekend in het 
kader van de arbeidsongevallenwet, ter
wijl de arbeidsongevallen-verzekeraar van 
verweerster aan eiser een vergoeding 
betaalde ten bedrage van het verschil 
tussen het loon verdiend v66r het ongeval 
en het loon dat hij ten gevolge van de 
wedertewerkstelling ontving, het arrest 
de vordering van eiser tegen verweerster 
tot betaling van het saldo van zijn loon 
niet gegrond verklaart om de volgende 
redenen : « De bewoordingen van arti
kel 23, derde lid, van de Arbeids
ongevallenwet houden in dat de getroffene 
bij zijn wedertewerkstelling tijdens de 
periode van tijdelijke gedeeltelijke ar
beidsongeschiktheid, dus v66r de con
solidatie, niet zijn normaal loon van zijn 
werkgever ontvangt, aangezien precies 
het verschil tussen het loon verdiend 
v66r het ongeval en het loon dat hij 
tengevolge van zijn wedertewerkstelling 
ontvangt, door de verzekeraar moet 
bijgepast worden. Het gaat niet op en 
het zou strijdig zijn met de elementaire 
beginselen van de logica ten deze te 
beweren dat - rekeninghoudend met de 
vastgestelde onbetwiste hoger opgesomde 
degressieve graden van arbeidsonge-
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schiktheid van de eerste ge'intimeerde 
(thans eiser) de appellante (thans 
verweerster) niettemin een volledig loon 
zou verschuldigd blijven voor een niter
mate verminderde arbeidsgeschiktheid 
van de eerste ge'intimeerde, die bij de 
wedertewerkstelling met ingang van 
16 oktober 1972 slechts op 25 t.h. werd 
bepaald, waaruit in feite een sterk 
vermoeden spruit dat met zulk een hoge 
arbeidsongeschiktheidsgraad het econo
misch rendement van het slachtoffer op 
nagenoeg dezelfde verhouding dient ge
raamd te worden. Bezwaarlijk zou kunnen 
aanvaard worden dat in geval van 
tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschikt
heid van de werknemer naar rata van 
75 t.h. - toestand die normaliter de 
schorsing van de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst tot gevolg heeft
diezelfde wettelijk geschorste arbeids
overeenkomst tot rechtsgrond voor de 
betaling van een aanvullend loon - met 
name het verschil tussen het reeds door de 
werkgever vereffende loon pro rata de 
graad van arbeidsongeschiktheid boven 
de door de verzekeraar reeds uitgekeerde 
vergoedingen, gelijk aan het verschil 
tussen het loon verdiend v66r het arbeids
ongeval en het loon dat hij tengevolge 
van zijn wedertewerkstelling ontvangt -
zou kunnen ingeroepen worden, nu beide 
partijen, namelijk de werkgever en de 
werknemer, volgens het arbeidsovereen
komstenrecht tijdelijk van hun verplich
tingen bevrijd waren. Nu in het onder
werpelijke geschil tijdens zijn aanvaarde 
wedertewerkstelling, gedurende de pe
riode van tijdelijke gedeeltelijke arbeids
ongeschiktheid, de ge'intimeerde hetzelfde 
loon verdiende als dat wat hij ontving 
v66r het arbeidsongeval, is er geen 
aanleiding tot aanspraak op een aanvul
lend loon ten laste van de appellante >>, 

terwijl artikel 23 van voornoemde wet 
van 10 april 1971, volgens hetwelk het 
slachtoffer van een arbeidsongeval, dat 
aanvaardt terug te worden tewerkgesteld 
gedurende de periode van tijdelijke 
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, recht 
heeft op een vergoeding ten bedrage van 
het verschil tussen het loon dat het 
verdiende v66r het ongeval en het loon 
dat het verdient sedert zijn weder
tewerkstelling, geenszins het recht van 
het slachtoffer uitsluit van de werkgever 
een " normaal >>, zijnde een << volledig >> 
loon te ontvangen, doch slechts die 
gevallen beoogt waarbij de arbeider niet 
hetzelfde loon kan verdienen als hij 
verdiende v66r het ongeval, en dit, hetzij 
omdat hij de beroepsbedrijvigheid die 

hij vroeger uitoefende niet onmiddellijk 
kan hervatten, hetzij omdat hij deze 
beroepsbedrijvigheid slechts gedeeltelijk 
kan hervatten, (schending van artikel 23, 
inzonderheid derde lid, van de wet van 
10 april 1971); 

en terwijl het loon, verschuldigd aan 
een arbeider voor het door hem gepres
teerde werk, is vastgesteld door de 
rechtsbronnen die de arbeidsverhou
dingen tussen de werkgevers en hun 
werkuemers regelen, en met name worden 
aangewezen in de wetgeving op de 
collectieve arbeidsovereenkomsten en de 
paritaire comites, zodat de werkgever dit 
loon niet op een andere wijze mag 
bepalen (schending van de artikelen 3 
van de wet van 10 maart 1900, gewijzigd 
bij artikel 62 van de wet van 5 december 
1968, en 51 van de wet van 5 december 
1968); derhalve de werkgever, die het 
slachtoffer van een arbeidsongeval, waar
van de arbeidsongeschiktheid gedeel
telijk is geworden, weder tewerkstelt, 
jegens deze arbeider de verbintenis 
aangaat hem een loon uit te keren dat 
overeenkomst met de beroepsactiviteit 
die deze arbeider uitoefent, zoals dit 
loon is vastgesteld door de rechtsbronnen 
die de bezoldiging bepalen, doch geens
zins dit loon mag verminderen met 
inachtneming van de graad van gedeelte
lijke arbeidsongeschiktheid, zoals ver
weerster blijkens de vaststellingen van 
het arbeidshof erkent ten deze te hebben 
gedaan, en dit zelfs indien de verzekeraar, 
zijnerzijds, aan de arbeider een vergoe
ding uitkeert ten bedrage van het 
verschil tussen het loon dat hem ver
schuldigd was en het bedrag dat betaald 
werd door de werkgever : 

Overwegende dat, luidens artikel 23, 
derde lid, van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971, de getroffene die 
tijdelijk gedeeltelijk arbeidsongeschikt 
is en wedertewerkgesteld wordt, recht 
heeft op een arbeidsongevallenvergoe
ding die gelijk is aan het verschil tussen 
het loon verdiend v66r het ongeval 
en het loon dat hij ten gevolge van zijn 
wedertewerkstelling ontvangt ; 

Dat deze bepaling aileen de aanspraken 
regelt die de getroffene krachtens de 
arbeidsongevallenwetgeving tegenover de 
verzekeraar kan doen gelden, maar niet 
het recht op loon dat de getroffene tegen
over zijn werkgever ingevolge zijn 
arbeidsovereenkomst kan doen gelden; 

Dat het loon van de getroffene die 
wedertewerkgesteld is, dient te worden 
berekend met inachtneming van de 
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arbeid die hij tijdens zijn wedertewerk
stelling verricht overeenkomstig de voor 
die arbeidsprestaties geldende loonrege
ling; 

Dat het bedrag van het loon niet 
afhankelijk is van de arbeidsongevallen
vergoeding die de verzekeraar uitbetaalt, 
noch van de graad van arbeidsgeschikt
heid die aan de getroffene met toepassing 
van de arbeidsongevallenwetgeving wordt 
toegekend; 

Overwegende, weliswaar, dat de werk
gever en de verzekeraar vrij onderling 
kunnen bedingen dat deze laatste aan 
de eerste bepaalde bedragen zal uitkeren, 
bijvoorbeeld de vergoeding die overeen
stemt met de graad van arbeidsonge
schiktheid; dat dergelijke overeen
komsten vanzelfsprekend het recht op 
loon van de getroffene niet kunnen 
aantasten; 

Overwegende dat het arbeidshof ten 
deze in strijd met de in het middel 
ingeroepen wetsbepalingen beslist dat 
verweerster ertoe gerechtigd was het loon 
van eiser vast te stellen in verhouding 
tot de graad van arbeidsgeschiktheid 
welke hem in het raam van de Arbeids
ongevallenwet was toegekend ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den arrest, in zoverre het de vordering 
van eiser afwijst en deze in de kosten 
veroordeelt wat de hoofdvordering be
treft ; 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 het Arbeidshof 
te Brussel. 

26 juni 1978. - 36 kamer. - Voor
zitte1', de H. Gerniers, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Ve1·slaggev131·, de 
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Butzler. 

36 KAMER. - 26 juni 1978. 

DIENSTPLICHT. - UITSTEL EN VRIJ
LATING VAN DIENST OP MORELE GROND. 
- KOSTWINNER VAN HET GEZIN. -
ARTIKElL 17, § 2, VAN DE DIENST-

PLIOHTWETTEN. - BEPALING NIET 
TOEPASSELIJK OM TE OORDELEN OF EEN 
GEZINSLID VOOR HElT GEZINSONDER
HOUD KAN INSTAAN, 

Bij het onde1·zoek van de vmag of een 
gezinslid van een dienstplichtige, die 
als kostwinnB1' ~titstel of v1'ijlating van 
dienst m·aagt, voo1· het gezinsonde1·houd 
lean instaan, dient niet te worden 
nagegaan of dit gezinslid zijn familie 
heeft ve1·laten in de zin van artikel 17, 
§ 2, van de Dienstplichtwetten, dat 
bepaalt welke gezinsleden als ve1·lo1'en 
voor het gezin hmnen worden beschottwd 
om met ove1'leden gezinsleden te kunnen 
w01•den gelijkgesteld, wannee1· het uitstel 
of de m·ijlating van dat ove1·lijden 
afhankelijk is gesteld (1). 

(NEERINOK.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

26 juni 1978.- 36 kamer.- Voo1·zitter 
en Ve1·slaggevB1', de H. Gerniers, raads
heer waarnemend voorzitter. - Gelijk
luidende concl~tsie, de H. Lenaerts, advo
caat-generaal.- Pleiter, de H. Verdeyen 
(van de balie te Brussel). 

36 KAMER. - 26 juni 1978. 

BEWIJS. - BuRGElRLIJKE ZAKEN. 
BEWIJS DOOR GETUIGEN. - AANBOD 
VAN BEWIJS DOOR GETUIGEN.- VAST
STELLING VAN DE REOHTER DAT HET 
TEGENDEEL VAN DE FEITElN DOOR 
VERMOEDENS VASTSTAAT.- VERWER
PING.- WETTIGHEID. 

De 1'echte1· wijst het aanbod van bewijs door 
get~tigen wettig af, wannee1' hij oordeelt 
dat het tegendeel van de te bewijzen feiten 
doo1· feitelijke vermoedens vaststaat (2). 

(1) Oass., 22 juli 1975 (An·. cass., 1975, 
blz. 1185). 

(2) Raadpl. cass., 24 september 1970 (A1•r. 
cass., 1971, blz. 75) en 3 september 1976 
(ibid., 1977, blz. 12). 
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(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 
« RANDSTAD UITZENDBUREAU », 

T. DUYVER.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 21 maart 1977 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1349, 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek en 18 van de wetten betreffende 
het .bed~~ndencon~ract, gecoiir~ineerd bij 
komnkhJk beslmt van 20 JUli 1955 
gewijzigd bij de wet van 21 novembe~ 
1969, 

doordat het arbeidshof oordeelt dat de 
dringende reden tot onmiddellijk ontslag, 
gestoeld op de herhaalde dronkenschap 
van verweerder, niet met de werkelijkheid 
strookt en het aanbod van bewijs door 
getuigen, door eiseres dienaangaande in 
haar conclusie gedaan, afwijst op grond 
dat « met betrekking tot « herhaalde 
dronkenschap » op kantoor client vast
gesteld te worden dat (eiseres) aan de 
hand van de wekelijkse kasstaten en van 
de ingediende onkostennota's perfect 
op de hoogte was of diende te zijn van 
het ~eit dat (verweerder) wegens zijn 
fmwt1e regelmatig met de belangrijke 
klanten moest gaan dineren. Dit kon 
weliswaar niet als een vrijgeleide gelden 
voor een herhaalde ergerlijke staat van 
dronkenschap, maar ten deze is van dit 
laatste geen ernstig vermoeden voor
handen, terwijl het feit dat die 
« herhaalde dronkenschap >> slechts aan 
het licht zou gekomen zijn bij een 
onderzoek omtrent de oorzaak van de 
slechte verstandhouding tussen de beide 
managers, (verweerder) en Hauchart 
integendeel sterk de indruk wekt dat d~ 
bedoelde reden, zonder werkelijke ern
stige gronden, erbij werd gehaald om 
zich van beide managers te ontdoen. 
Deze indruk wordt nog versterkt door 
de vaststelling dat (verweerder) op de 
later gepreciseerde datum van 9 mei 
1975 klaarblijkelijk verlof had en dus 
niet « onder invloed » op het kantoor 
kan geweest zijn », 

tm·wijl, eerste onderdeel, uit de ontsten
tenis, op het ?genblik van het arrest, 
van een ernst1g vermoeden voor het 
be~taan van de d_oor eiseres ingeroepen 
drmgende reden m het geheel niet de 
onmogelijkheid van bewijs van dit feit 
volgt en nog minder de onjuistheid ervan ; 

verder, ~e l~utere omstandigheden van 
de afwez1ghmd ten deze van een ernstig 
vermoeden van de waarachtigheid van 
de litigieuze dringende reden niet als 
dusdanig de reden uitmaakt waarom de 
rechters zich voor voldoende ingelicht 
konden houden ; het arbeidshof derhalve 
door de verwerping van het door eisere~ 
gedane bewijsaanbod te steunen hoe
genaamd niet op het bestaan va~ enig 
vermoeden van de onjuistheid van het 
feit, voorwerp van dit bewijsaanbod, 
doch enkel op de door de rechters vast
gestelde ontstentenis van vermoeden 
van de juistheid van zulk feit deze 
beslissing niet met wettige r~denen 
omkleedt (schending van de artikelen 97 
van de Grondwet en 18 van de wetten 
betreffende het bediendencontract) ; 

tweede onde1·deel, de rechters hun 
afwijzing van bewijsaanbod van eiseres 
~veneens laten steunen op hun loutere 
m<;Iruk als zou eiseres de litigieuze 
drmg~nde reden enkel hebben ingeroepen 
om zwh van verweerder te ontdoen 
hoewel eiseres daartoe in werkelijkheid 
zou zij~ bewogen door de gespannen 
verhoud1ng tussen verweerder en een 
collega, hetgeen niet als dringende reden 
in de ontslagbrief werd opgenomen ; 
de rechters, aangaande hun indruk 
omtrent de beweegredenen van eiseres 
bij het onmiddellijke ontslag van ver
weerder, zelf te kennen geven dat niet 
meer . ?an de waarschijnlijkheid van 
?-ergehJke beweegredenen, bij eiseres, 
IS aangetoond; het arbeidshof derhalve 
door de verwerping van het door eisere~ 
gedane aanbod van bewijs van de liti
gi~uze dringende reden te stoelen op een 
fm~. waa~over de rechters hun eigen 
twiJfel .. mtdru~ken, deze beslissing niet 
wettehJk mot1veert (schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet 1349 
1353 van het Burgerlijk Wetboek en ui 
van de wetten betreffende het bedienden
contract) : 

Overwegende dat het arrest uitgaat 
van drie bekende feiten, met name dat 
eiseres stelt dat de beweerde « « herhaalde 
dronkenschap >> slechts aan het licht zou 
gekomen zijn bij een onderzoek omtrent 
de oorzaak van de slechte verstand
houding tussen de beide managers », 
verweerder en Hauchart, dat op het 
ogenblik van de uitspraak, voorafgaande
lijk .aan en~~ . getuigenverhoor, geen 
ernst1ge aanwiJzmg bestond dat verweer
der ingevolge diners met belangrijke 
klanten herhaaldelijk in ergerlijke staat 
van dronkenschap zou hebben verkeerd 
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en dat verweerder « op de later gepreci
seerde datum van 9 mei 197 5 klaar
blijkelijk verlof had en dus niet « onder 
invloed » op het kantoor kan geweest 
zijn »; 

Overwegende dat het arbeidshof uit 
deze bekende feiten gevolgtrekkingen 
afl.eidt om te besluiten tot een, tot dan toe, 
onbekend feit, dat « de herhaalde dron
kenschap op kantoor niet met de werke
lijkheid strookt » ; 

Overwegende dat de rechter het aanbod 
van bewijs door getuigen mag afwijzen, 
wanneer hij, zoals ten deze, in feite en 
derhalve onaantastbaar, oordeelt dat het 
tegendeel reeds door feitelijke ver
moedens vaststaat ; 

Overwegende dat het arrest gemoti
veerd is en geen van de in het middel 
aangehaalde artikelen schendt ; dat het 
middel niet kan aangenomen worden ; 

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

26 juni 1978. - 3e kamer. - Voor
zitter, de H. Gerniers, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Hutzler. 

Een analoog arrest werd dezelfde dag 
gewezen op de voorziening van dezelfde 
eiseres tegen Hauchart. 

3e KAMER. - 26 juni 1978, 

MINDER-VALIDEN. - SoCIALE RE
OLASSERING. - SOOIALE HULP. -
MATERTELE HULP. TOEKENNING 
VAN EEN BEPAALDE GELDSOM DOOR 
HET ARBEIDSHOF. - VERWIJLINTRES
TEN KUNNEN VERSOHULDIGD ZIJN VOOR 
DE REOHTERLIJKE BESLISSING. 

Wanneer het arbeidshof het Rijksfonds 
voor Sociale Reclassering van de JJI[ inder
validen veroo1•deelt tot betaling aan de 
minde1·-valide van een bepaalde geldsom 
als materiele hulp met toepassing van 
de artikelen 93, 4°, van het koninklijk 
besluit van 5 fuli 1963 en 17 tot 20 van 
het ministerieel besluit van 27 december 

1967, kunnen op de toegekende sam 
ve1·wijlintresten v66r de rechte?'lijke be
slissing verschuldigd zijn. (B.W., 
art. 1153.) 

(RIJKSFONDS VOOR SOOIALE REOLASSE
RING VAN DE MINDER-VALIDEN, T. 
GEUNES, OEELEN EN PROOUREUR-GENE.
RAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE 
ANTWERPEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 27 juli 1976 door het Arbeids
hof te Antwerpen gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1153 van het 
Burgerlijk Wetboek, 3, 26 van de wet 
van 16 april 1963 betreffende de sociale 
reclassering van de minder-validen, ge
zegd artikel 26 gewijzigd door artikel 3, 
subartikel 82, § 1, van de wet van 
10 oktober 1967 houdende het Gerech
telijk Wetboek, 13, 34, 74 van het 
koninklijk besluit van 5 juli 1963 
betreffende de sociale reclassering van de 
minder-validen, 17 tot 20 van het 
ministerieel besluit van 27 december 1967 
houdende vaststelling van de criteria 
van toekenning der tegemoetkomingen 
inzake sociale hulp op het gebied van de 
sociale reclassering van de minder
validen, en 607 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat, na eiser, met toe passing van 
de artikelen 1 7 tot 20 van voormeld 
ministerieel besluit van 27 december 1967, 
te hebben veroordeeld tot het betalen 
aan verweerster van een som van 
85.000 frank als tegemoetkoming voor 
het ombouwen van een wagen, het arrest 
het verweer verwerpt waardoor eiser, 
bij mondelinge conclusie v66r het arbeids
hof genomen, liet gelden dat verweerster 
op voormelde som geen verwijlintresten 
kon vorderen, en eiser veroordeelt tot 
het betalen van gezegde intresten vanaf 
de datum van de vereffening door 
verweerster van de factuur betre:ffende 
het hoger bedoelde ombouwen van haar 
wagen, op grond dat artikel 1153 van 
het Burgerlijk Wetboek ook van toepas
sing is in de sfeer van het bestuur, 
wanneer, zoals ten deze, geen aanduiding 
wordt gegeven van een reden waarom 
het administratief recht aan een eigen 
norm zou zijn onderworpen, dat de 
vordering van verweerster een recht als 
voorwerp had, zodat de uitspraak van de 
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rechtsmacht een verldarend karakter 
vertoont en de aanspraak op tegemoet
koming moet geacht worden op de datum 
van de door verweerster verrichte beta
lingen te zijn ontstaan, 

terwijl, eM·ste onderdeel, uit de bepa
lingen van de artikelen 3 van voormelde 
wet van 16 april 1963, 13 van voormeld 
koninklijk besluit van 5 juli 1963 en 
1 7 tot 20 van voormeld ministerieel 
besluit van 27 december 1967 blijkt dat 
voor de minder-valide dan pas een 
vaststaande en effen schuldvordering 
ontstaat, wanneer hetzij een administra
tieve beslissing, zoals bedoeld in arti
kel 34 van voormeld koninklijk besluit 
van. 5. juli 1963, hetzij. een rechterlijke 
beshssmg, zoals bedoeld m de artikelen 26 
van voormelde wet van 16 april 1963 en 
607 van het Gerechtelijk W etboek, niet 
aileen het bestaan van die schuldvorde
ring heeft aanvaard, maar daarenboven 
het juiste bedrag ervan heeft bepaald, 
waaruit volgt dat de ten deze genomen 
rechterlijke beslissingen geen louter ver
klarend karakter vertonen en dat de 
verwijlintresten bedoeld in artikel 1153 
van het Burgerlijk W etboek niet mogen 
toegekend worden vanaf een datum die 
aan de hoger bedoelde administratieve of 
rechterlijke beslissing voorafgaat; 

tweede onderdeel, wanneer het, zoals 
ten deze, gaat om een tegemoetkoming 
in een prestatie die uitgevoerd werd 
vooraleer de administratieve of rechter
lijke beslissing ten bate van de minder
valide, overeenkomstig artikel 34 van 
voormeld koninklijk besluit van 5 juli 
1963 of de artikelen 26 van voormelde 
wet van 16 april 1963 en 607 van het 
Gerechtelijk Wetboek, werd genomen, 
d~ door ~iser te verrichten betaling, 
lmdens art1kel 74 van voormeld konink
lijk besluit van 5 juli 1963, moet ge
beuren binnen het semester na het 
indienen door de minder-valide van de 
rechtvaardigingsbescheiden in de vorm 
door eiser bepaald, welk semester niet 
begint te lopen vooraleer de hoger 
bedoelde administratieve of rechterlijke 
beslissing werd genomen en aan de 
betrokkene werd aangezegd, zodat aan 
eiser geen vertraging in die betaling kan 
verweten worden v66r het verstrijken 
van gezegd semester en de door arti
kel 1153 van het Burgerlijk Wetboek 
bedoelde verwijlintresten niet kunnen 
lopen vanaf een datum die aan het 
verstrijken van gezegd semester vooraf
gaat : 

Overwegende dat, luidens artikel 3, 11 o, 

v~~ de wet van 16 april 1963, het 
RIJksfonds voor sociale reclassering van 
de minder-validen tot opdracht heeft 
« aan de minder-validen aile nodige hulp 
te v~rl.enen v66r, tij dens en na de beroeps
oplmdmg, o:r;nscho~mg en herscholing , ; 

Dat? ter mtvoermg van deze bepaling, 
de ar~1kelen 9~ t<?t 95 van het koninklijk 
beslmt van 5 JUh 1963, die hoofdstuk X 
ervan vormen, de toekenning van sociale 
hulp regelen ; 

Dat luidens artikel 93, 4o, van dit 
besluit, het Rijksfonds ermee belast 
wordt « aan de minder-valide aile mate
riele hulp te verlenen die nodig is voor 
de beh?orlijke uitvoering van de, met 
toepassmg van dit besluit, te zijnen 
opzichte genomen maatregelen " ; dat, 
krachtens artikel 94, de minister tot 
wiens bevoegdheid de tewerksteiling 
behoort, de criteria bepaalt volgens 
welke de in. artikel 93, 4°, bedoelde 
tegemoetkommgen kunnen worden toe
gekend; 

Dat de artikelen 17 tot 20 van het 
ministerieel besluit van 27 december 1967 
de V<?~rwaarden van toekenning van 
matenele hulp bepalen ; dat, luidens 
artikel 20, « de beslissingen betreffende 
de materiele hulp worden genomen, 
rekening houdend met de bijzonderheden 
van elk geval, inzonderheid de belang
rijkheid en de aard van de gemaakte 
kosten, de graad van noodzakelijkl1eid 
en het normaal bedrag ervan en, even
tueel, de belangrijkheid van de inkomsten 
van de betrokken minder-validen,; 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt tot betaling aan verweerster 
van een som van 85.000 frank als 
materiele hulp in de zin van de voor
noemde bepalingen ; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de minder-valide 
die aan de door en krachtens de wet va~ 
16 april 1963 gestelde voorwaarden 
voldoet, een subjectief recht op de 
prestaties heeft ; dat, wanneer de wet aan 
eiser de bevoegdheid verleent om de aard 
en de omvang van de verstrekking of 
h.et bedrag van de uitkering te bepalen, 
e1ser over de toekenning van de prestaties 
beslist en de inhoud en de omvang ervan 
niet kunnen vaststaan, alvorens de 
administratieve beslissing is genomen ; 

Overwegende dat de arbeidsrechtbank 
die, krachtens artikel 26 van de genoemd~ 
wet, kennis neemt van de geschillen over 
de beslissingen van eiser betreffende de 
toekenning van de prestaties, over de 
wettigheid van de administratieve beslis-
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sing en het recht van de minder-valide 
uitspraak doet ; 

Dat, wanneer de rechtbank oordeelt 
dat eiser de prestatie onwettig geweig~rd 
heeft, uit de rechterlijke veroor?-elmg 
tot toekenning volgt dat de mmder
valide op de prestatie aanspraak h:;td. op 
het ogenblik dat de weigerende beshssmg 
werd genomen ; 

Dat, wanneer, zoals ten deze, de 
prestatie bestaat uit een bepaalde geld
sam, verwijlintresten derhalve, met toe
passing van artikel 1153 van het Burg~r
lijk Wetboek, v66r de rechterlijke beshs
sing verschuldigd kunnen zijn ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 7 4 van het 
koninldijk besluit van 5 juli 1963 ~e 
betaling regelt van « de bedragen die 
verschuldigd zijn aan de. pers<?~en of 
instellingen die gemachtigd ZIJil om 
vergoedbare prestaties te verstrekken "• 
dit wil zeggen aan <:le P.~rsonen ~n 
instellingen die gemachtigd ZIJil om de In 
hoofdstuk VI van dit besluit genoemde 
prestaties te verlenen; . . 

Dat artike1 74 geen toepassmg vm~t 
op de betaling van materiele hulp, die 
rechtstreeks aan de minder-valide wordt 
toegekend en uitbetaald. met t~epassing 
van hoofdstuk X van dit beslmt ; 

Overwegende dat het arb~idshof .de 
in het middel vermelde bepalmgen met 
schendt door eiser te veroordelen tot 
betaling van verwijlintresten, v66r de 
rechterlijke beslissing, op een geldsom 
als materiele hulp ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

26 juni 1978.- 3e kamer.- Voorzitter, 
de H. Gerniers, raadsheer waarnemend 
voorzitter. - Verslaggever, de H. Boon. 
- Gelijkluidende conclusie, de H. 
Lenaerts, advocaat-generaal. - Pleiter, 
de H. Bayart. 

Een analoog arrest werd op dezelfde 
datum gewezen op de voorziening van 
dezelfde eiser tegen Dejace. 

2e KAMER. - 27 juni 1978. 

CAS SA TIE. 0MVANG. STRAF· 
ZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVOR· 
DERING. - REGELMATIGE VOORZIE· 
NINGEN VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE 
BESLISSING DIE HEM VEROORDEELT 
TOT VERGOEDING VAN DE GETROFFENE 
VAN EEN ONGEVAL OF VAN DEGENE 
DIE IN DIENS REOHTEN IS GETREDEN, 
EN VAN EEN VRIJWILLIG TUSSENGE
KOMEN PARTIJ TEGEN DE BESLISSING 
WAARBIJ DE VEROORDELING VAN DE 
BEKLAAGDE VOOR HEM BIND END WORDT 
VERKLAARD.- VERNIETIGING, OP DE 
VOORZIENING VAN DE VRIJWILLIG 
TUSSENGEKOJ\'i:EN PARTIJ, VAN DE BE· 
SLISSING TE HAREN OPZIOHTE GEWEZEN. 
- VERNIETIGING DIE OOK GELDT VOOR 
DE BESLISSING WELKE DOOR DEZELFDE 
ONWETTIGHEID IS AANGETAST EN TEN 
OPZIOHTE VAN DE BEKLAAGDE IS 
GEWEZEN. 

T¥annee1·, op de voo1·ziening .?an een 
v1•ijwillig tussengekomen pa1·t~J, de be
slissing wordt ve1·nietigd die vo.o1· haar 
bindend ve1·klam·t de ve1'001'dehng van 
de beklaagde om de getroffene of degen_e 
die in de rechten van de get1·ojjene ~s 
get1·eden te ve1·goeden voor de doo1· hem 
ve1·oorza~kte schade, omdat de beslissing 
geen antwoord Ve?'strekt op de conclusie 
over een gemeenschappelijk geschil van 
die pa1·tij en de beklaag~e,. geldt de 
ve1·nietiging voo1· de beshss~ng welke 
door dezelfde onwettelijkheid is aa;nget~st 
en waarbij de beklaagde, d~e z.~ch 
1·egelmatig in cassatie heeft vooTz~en, 
woTdt verooTdeeld, hoewel deze geen 
enkel middel aanvoeTt ( 1). 

(STULTJENS EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
« GROEP EAGLE STAR · BRUSSELSE 
MAATSOHAPPIJ 1821 >>, VERZEKERINGS
MAATSOHAPPIJ, T. VAN ROYE EN LITIS
OONSORTEN; VAN ROYE EN LITISOON
SORTEN, T. STULTJENS EN NAAMLOZE 
VENNOOTSOHAP « GROEP EAGLE STAR · 
BRUSSELSE MAATSOHAPPIJ 1821 l>, VER· 
ZEKERINGSMAATSOHAPPIJ.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

27 juni 1978.- 2e kamer.- Voo1·zitte1', 

(1) Raadpl. cass., 8 september 1975 CArr. 
cass., 1976, biz. 35). 
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Ridder de Schaetzen, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Soetaert. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Tiilekaerts, advocaat-generaal. -
Pleiters, de HH. Dassesse en Hutzler. 

28 KAMER. - 27 juni 1978. 

HERZIENING. - VEROORDELING TOT 
EEJN STRAF WEGENS VERSOHEIDENE 
MISDRIJVEN.- Nmuw FElT WAARUIT 
DE ONSOHULD VAN DE VEROORDEELDE 
SOHIJNT TE VOLGEN. GUNSTIG 
ADVIES VAN HET HOF VAN BEROEP MET 
BETREKKING TOT EEN VAN DE MIS
DRIJVEN EN ONGUNSTIG ADVIES MET 
BETREKKING TOT DE ANDERE MIS
DRIJVEN.- STRAF DIE VERANTWOORD 
BLIJFT DOOR DE LAATSTGENOEMDE 
MISDRIJVEN. - VERNIETIGING BE
PERKT TOT DE SOHULDIGVERKLARING 
MET BETREKKING TOT HET EERST
GENOEMD MISDRIJF. 

W annee1• het hof van beroep, belast met het 
onderzoek van de aanvraag tot herziening 
van een veroordeling, na regelmatig 
onderzoek het advies uitbrengt dat er 
aanleiding is tot he1·ziening van de 
veroordeling voor zove1· de veroordeling 
bet1·ekking heeft op een van de telast
leggingen, doch niet voor zover de 
veroordeling betrekking heeft op de 
ande1·e telastleggingen, en wanneer het 
Hof vaststelt dat de uitgesp1•oken stmj 
wettelijk blijjt vemntwo01·d door de 
misd1·ijven waarvo01" het advies on
gunstig is, vernietigt het de veroordeling 
enkel in zove1Te eiser is schuldig 
ve1·klaard aan het eerstgenoemde mis
drijj (1). (Sv., art. 445.) 

(MEEVIS.) 

ARREST. 

RET HOF;- Gelet op het arrest van 
het Hof van 20 september 1977 (2), 

(1) Raadpl. cass., 23 november 1953 (Bull. 
en Pas., 1954, I, 226), 21 november 1955 (ibid., 
1956, I, 265), 14 oktober 1969 (A1·r. cass., 1970, 
blz. 163) en 17 januari 1978, sup1·a, blz. 602. 

(2) Supra, blz. 88. 

waarbij werd bevolen dat door het Hof 
van Beroep te Antwerpen de aanvraag 
zal worden onderzocht die Marc Meevis 
heeft ingediend tot herziening van het op 
9 augustus 1963 door het Hof van Beroep 
te Brussel gewezen en in kracht van 
gewijsde gegane arrest, waarbij hij 
veroordeeld werd tot een enkele gevan
genisstraf van twee jaar, tot ontzetting 
voor een termijn van vijf jaar van de 
rechten bepaald bij artikel 31, 1 o, 3o, 4o 
en 5°, van het Strafwetboek en tot de 
kosten, om, te Hekelgem tussen I februari 
1962 en 28 mei 1963, A) tweemaal het 
misdrijf, geacht verkrachting, te hebben 
gepleegd op de persoon van A ... M ... , 
kind beneden de voile leeftijd van veer
tien j aar en hoven die van tien j aar op 
het ogenblik van de feiten, B) herhaalde 
malen een aanranding der eerbaarheid 
zonder geweld of bedreiging te hebben 
gepleegd op of met behulp van A ... 
M ... , kind beneden de voile leeftijd 
van zestien jaar op het ogenblik van de 
feiten, 0) herhaalde malen openbare 
zedenschennis te hebben gepleegd in 
tegenwoordigheid van A ... M ... , kind 
beneden de voile leeftijd van zestien 
jaar op het ogenblik van de feiten; 

Gelet op het met redenen omkleed 
arrest, op 2 mei 1978 gewezen door de 
eerste kamer van het Hof van Beroep 
te Antwerpen, waarbij het advies wordt 
uitgebracht dat er grand bestaat tot 
herziening van de veroordeling voor zover 
die betrekking heeft op de feiten van 
verkrachting, doch niet voor zover die 
betrekking heeft op de feiten van 
aanranding der eerbaarheid en openbare 
zedenschennis ; 

Overwegende dat de bij artikel 445 
van het W etboek van Strafvordering 
voorgeschreven rechtsvormen in acht 
werden genomen ; 

Om die redenen, vernietigt het op 
9 augustus 1963 door het Hof van Beroep 
te Brussel gewezen arrest, doch enkel in 
zoverre het eiser schuldig verldaart aan 
de feiten van verkrachting op de persoon 
van A... M ... ; verwerpt de aanvraag 
tot herziening voor het overige ; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing van het Hof van 
Beroep te Brussel ; laat de kosten ten 
laste van de Staat ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Beroep 
te Antwerpen. 

27 juni 1978.- 2• kamer.- Voorzitter, 
Ridder de Schaetzen, raadsheer waar-
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nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', de 
H. Lebbe.- Gelijkluidende conclusie, de 
H. Tillekaerts, advocaat-generaal. 
PleiteT, de H. VanRyn. 

2° KAMER. - 27 juni 1978. 

HERZIENING.- VEROORDELING UIT
GESPROKEN DOOR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK. - MET REDENEN OM
KLEED GUNSTIG ADVIES VAN HET HOF 
VAN BEROEP. - VERNIETIGING VAN 
DE VEROORDELING. - VERWIJZING 
NAAR EEN HOF VAN BEROEP. 

Wannee1· het hoj van beToep, belast met 
het ondeTzoek van de aanvmag tot 
he1'Ziening van een doo1· de coTTectionele 
Techtbank uitgespToken vm·ooTdeling, het 
met 1•edenen omkleed advies heeft uitge
bmcht dat m· gTond bestaat tot heTziening, 
veTnietigt het Hoj de vm·ooTdeling indien 
het vaststelt dat het ondm·zoek van de 
aanvmag Tegelmatig is en veTwijst het 
de zaak naaT een hof van beToep (1). 
(Sv., art. 445, lid 3 en 4.) 

(PROCUREUR-GENERAAL 
IN HET HOF VAN CASSATIE, 

IN ZAKE GODART.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het arrest van 
het Hofvan 24 januari 1978 (2), houdende 
bevel tot onderzoek, door het Hof van 
Beroep te Gent, van de aanvraag tot 
herziening van de veroordeling die bij 
het in kracht van gewijsde getreden 
vonnis van de Correctionele Rechtbank 
te leper van 9 november 1976 is uitge
sproken ten laste van Godart Philippe, 
wegens diefstal door middel van braak, 
inklimming of valse sleutels, ten nadele 
van de kloostergemeenschap van de 
Zusters van Liefde te W ervik, in de 
nacht van 2 op 3 oktober 1976; 

Gelet op het met redenen omkleed 
arrest van 18 mei 1978 van de eerste 

(1) Oass., 22 februari 1971 (A1'1', cass., 1971, 
biz. 598). 

(2) Supra, biz. 622. 

kamer van het Hof van Beroep te Gent, 
waarin advies voor herziening wordt 
uitgebracht ; 

Overwegende dat de bij artikel 445 
van het W etboek van Strafvordering 
voorgeschreven vormen zijn in acht 
genomen; 

Om die redenen, vernietigt de veroor
deling ten laste van Godart Philippe 
uitgesproken bij vonnis van de Correc
tionele Rechtbank te leper van 9 novem
ber 1976; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing ; laat de 
kosten ten laste van de Staat ; verwijst 
de zaak naar het Hof van Beroep te 
Antwerpen. 

27 juni 1978.- 2° kamer.- VooTzitte1·, 
Ridder de Schaetzen, raadsheer waar
nemend voorzitter. - VeTslaggeveT, de 
H. Soetaert. - Gelijkluidende conclusie, 
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. 

2° KAMER. - 27 juni 1978. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE. 
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CAS
BATIE TE VOORZIEN OF TEGEN WIE EEN 
CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGE
STELD. - STRAFZAKEN. - VERZEKE
RAAR VAN DE BEKLAAGDE, TOT TUSSEN
KOMST EN VRIJWARING GEDAAGDE 
PARTIJ. - VOORZIENING TEGEN HET 
OPENBAAR MINISTERIE. - GEEN VER
OORDELING IN KOSTEN VAN DE STRAF
VORDERING. - NIET ONTVANKELIJKE 
VOORZIENING. 

2° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. 
- !NOIDENTEEL HOGER BEROEP. -
DRAAGWIJDTE. 

3° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN. 
- DEVOLUTIEVE KRACHT. - BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING. - VONNIS 
VAN DE POLITIERECHTBANK WAARBIJ 
DE BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD 
OP DE STRAFVORDERING EN OP DE 
OIVIELRECHTELIJKE VORDERING EN 
WAARBIJ DE CIVIELRECHTELIJKE VCR
DERING, IN ZOVERRE ZIJ EVENEENS 
WAS INGESTELD TEGEN DE TOT TUSSEN
KOMST EN VRIJWARING GEDAAGDE 
VERZEKERAAR VAN DE BEKLAAGDE, 
NIET ONTV ANKELIJK WORDT VER-
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KLAARD.- PRINCIPAAL HOGER BEROEP 
VAN DE BEKLAAGDE EN HOGER BEROEP 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE. -
INOIDENTEEL HOGER BEROEP VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN DE BE
KLAAGDE EN DE VERZEKE1RAAR. 
00RREOTIONELE REOHTBANK DIE DE 
VERZEKERAAR VEROORDEELT OP DE 
REOHTSVORDERING VAN DE BURGER
LIJKE PARTIJ. - ONWETTELIJKHEID. 

4° VERWIJZING NA CASSATIE. -
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTS
VORDERING. - BESLISSING IN HOGER 
BEROEP VERNIETIGD OMDAT DE REOH
TER IN HOGER BEROEP KENNIS HE1EFT 
GENOMEJN VAN EE1N BURGERLIJKE 
REOHTSVORDERING DIE BIJ HEM NIET 
AANHANGIG WAS GEMAAKT. - VER
NIETIGING ZONDER VERWIJZING. 

1° De verzeke1·aar van de bu?·ge?·rechtelijke 
aanspmkelijkheid van de beklaagde, die 
in de rechtsvorde?·ing van de btwge?'lijke 
partij tot tussenkomst en vrijwaring is 
gedagvaa?·d, is niet ontvankelijk om 
zich tegen het openbaar ministerie in 
cassatie te voorzien, wannee?' hij niet 
in kosten van de stmfvo?'de?·ing is 
veroO?·deeld ( 1). 

2° Het incidenteel hoge?' beroep dat de 
gefntimee?·de ter terechtzitting van het 
strafgerecht kan instellen, is slechts de 
uitoefening, doo?' die pa?·tij, van het 
rechtsmiddel dat zij had kunnen aan
wenden bij wege van principaal hoge?' 
be?·oep, binnen de bij de wet gestelde 
termijnen, tegen de beslissing die be
t?·ekking heeft op de pa?·tij door wier 
hager beroep zij ge~ntimee1·de is (2). 
(Sv., art. 203, § 4.) 

3o W anneer de politierechtbank de be
klaagde heejt ve?'oordeeld op de straj
vordering en op de civielrechtelijke 
vO?·dering, en deze laatste vordering, in 
zoverre zij eveneens tegen de tot tussen
komst en vrijwaring gedaagde ve?'
zekema?' van de beklaagde was gericht, 
niet ontvankelijk heeft verklaard, wordt 
artikel 203, § 4, van het Wetboek van 
Strajvordering geschonden doo?' de co?'
?'ectionele ?'echtbank die, ntt slechts het 
principaal hager beroep van de 
beklaagde, het hoge?' be1·oep van het 
openbaar ministerie en het incidenteel 

(1) Raadpl. cass., 22 maart 1977 (A1•r. cass., 
1977, biz. 790). 

(2) Cass., 28 juni 1976 (A?'1'. cass., 1976, 
biz. 1218). 

(3) Raadpi. cass., 25 juni 1974 (A?'1'. cass., 

hoge?' be?'Oep van de bu?·gerlijke pa?·tij 
tegen de beklaagde en de verzekemar 
bij haar aanhangig waren, de ver
zekeraar ve?'oordeelt op de burgerlijke 
rechtsvordering, ve?·mits die hogere be
roepen deze laatste rechtsvO?·dering, in 
zover1·e zij tegen de verzeke?·aar was 
gericht, niet bij haa?' aanhangig 
maakten (3). 

4° Wannee?' een beslissing in hoge1· beroep 
wordt vernietigd in zove1·re de ?'echter 
in hoge?' beroep heeft beslist over een 
burgerlijke ?'echtsvo?·dering die bij hem 
niet aanhangig was, w01·dt de vernieti
ging uitgesp?·oken zonder ve1•wijzing (4). 

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
« GROEP EJAGLE STAR - O.B. 1821 », 

T. PLOMP EN ADRIAEJNSENS.) 

ARREST. 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 29 maart 1978 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht
bank te Antwerpen ; 

I. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen het openbaar ministerie : 

Overwegende dat eiseres, tot tussen
komst en vrijwaring gedagvaarde partij, 
die niet in kosten van de strafvordering 
werd veroordeeld, geen hoedanigheid 
heeft om zich te voorzien ; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is ; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de verweerders : 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 203 van het W etboek van 
Strafvordering, zoals gewijzigd bij arti
kel 2 van de wet van 31 mei 1955, 

doo1·dat het bestreden vonnis, door 
eiseres te veroordelen tegenover de 
burgerlijke partij, het beroepen vonnis 
hervormende, de perken van het hoger 
beroep is te buiten gegaan, daar de 
burgerlijke partij geen principaal hoger 
beroep had ingesteld door een verklaring 
ter griffie, en het beweerd incidenteel 

1974, biz. 1190), 14 april 1975 (ibid., 1975, 
biz. 887), 10 november 1975 en 28 juni 1976 
(ibid., 1976, biz. 319 en 1218). 

(4) Cass., 3 januari 1972 (A1'1', cass., 1972, 
biz. 430) en25 juni 1974 (ibid., 1974, biz. 1190). 
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hoger beroep, geformuleerd bij schrifte
lijke conclusie, geen uitwerking kon 
hebben, daar de burgerlijke partij de 
hoedanigheid van gedaagde in hoger 
beroep, vereist bij artikel 203, § 4, van 
het W etboek van Strafvordering om bij 
conclusie in elke stand van de rechts
pleging hoger beroep te kunnen instellen, 
niet bezat tegenover eiseres, die zelf geen 
hoger beroep had ingesteld tegen de 
burgerlijke partij of tegen welke partij 
ook: 

Overwegende dat het beroepen vonnis 
van de Politierechtbank te Antwerpen, 
onder meer op grond dat « er in casu 
geen rechtstreeks verhaal bestaat zoals 
voorzien door de wet op de verplichte 
aansprakelij kheidsverzekering inzake mo
torvoertuigen ,,, de civielrechtelijke vor
dering van de burgerlijke partij 
Adriaensens niet ontvankelijk had ver
klaard in zoverre zij gericht was tegen 
eiseres, die door de beklaagde Plomp 
rechtstreeks gedaagd was tot tussenkomst 
en vrijwaring ; 

Overwegende dat alleen het openbaar 
ministerie en de beklaagde Plomp tegen 
dit vonnis hoger beroep hadden ingesteld, 
en derhalve de door de burgerlijke partij 
Adriaensens tegen eiseres ingestelde 
civielrechtelijke vordering bij het gerecht 
in hoger beroep niet aanhangig was 
gemaakt; 

Overwegende dat, zo die burgerlijke 
partij in haar ter terechtzitting genomen 
conclusie verklaarde incidenteel beroep 
in te stellen, zij nochtans dit rechtsmiddel 
niet wettelijk kon uitbreiden tot haar 
rechtsvordering tegen eiseres, nu die 
rechtsvordering bij het gerecht in hoger 
beroep niet aanhangig was en nu de 
burgerlijke partij, met betrekking tot 
die rechtsvordering, niet de hoedanigheid 
van gei:ntimeerde had ; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, 
door niettemin een veroordeling van 
eiseres ten behoeve van tweede ver
weerder uit te spreken, het in het middel 
vermelde artikel 203 van het Wetboek 
van Strafvordering schendt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, en ongeacht de 
andere middelen, die niet tot ruimere 
cassatie kunnen leiden, vernietigt het 
bestreden vonnis in zoverre het uitspraak 
doet op de door Adriaensens tegen eiseres 
ingestelde civielrechtelijke vordering; 
verwerpt de voorziening in zoverre zij 
gericht is tegen het openbaar ministerie ; 
beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 

gedeeltelijk vernietigde beslissing; ver
oordeelt tweede verweerder in tweederde 
van de kosten en laat de overige kosten 
ten laste van eiseres ; zegt dat er geen 
grond is tot verwijzing. 

27 juni 1978.- 2e kamer.- Voorzitter, 
Ridder de Schaetzen, raadsheer waar
nemend voorzitter. - Verslaggever, de 
H. Versee.- Gelijkluidende conalusie, de 
H. Tillekaerts, advocaat-generaal. 
Pleiter, de H. Goemans (van de balie te 
Antwerpen). 

2e KAMER. - 27 juni 1978. 

1° WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEMENT VAN 1 DECEMBER 1975, 
ARTIKEL 17.2.2°, a.- DRAAGWIJDTE. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). FouT EN 
OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN FOUT 
EN SCHADE. - VASTSTELLING DOOR 
DE FEITENRECHTER.- TOEZIOHT VAN 
HET HoF. 

3° OASSATIE. - BEVOEGDHEID. -
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING. - FOUT EN OORZAKELIJK 
VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE.
V ASTSTELLING DOOR DE FEITENRECH
TER.- TOEZIOHT VAN HET HOF. 

4o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). - VERKEERS
ONGEVAL. - SCHADE VOOR DE TWEE 
BETROKKEN "\VEGGEBRUIKERS.- FouT. 

00RZAKELIJK VERBAND TUSSEN 
FOUT EN SCHADE. - RECHTER DIE, 
NA IEDER VAN DIE "\VEGGEBRUIKERS 
TE HEBBEN VEROORDEELD WEGENS EEN 
OVERTREDING VAN HET WEGVERKEERS
REGLEMENT, DE AANSPRAKELIJKHEID 
VOOR DE WEDERZIJDSE SCHADELIJKE 
GEVOLGEN VAN HET ONGEV AL TUSSEN 
HEN VERDEELT. - WETTELIJK VER
ANTWOORDE BESLISSING. 

1° Het bij artikel 17.2.2°, a, van het 
W egverkeers?·eglement van 1 deaembe?' 
1975 bepaalde ve?·bod een gespan of een 
voe?·tuig met meer dan twee wielen links 
in te haZen op een kr~tispunt wam· de 
voorrang van ?'eahts geldt, is toepasselijk 
op alle k1·uispunten waa?' de voorr·ang 
van rechts geldt, onverschillig of de 
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bestttu1·der voorrang heejt dan wel 
niet (1). 

2° en 3° Het Hof dient na te gaan of de 
jeitenrechte1•, uit de jeiten die hij op 
onaantastbare wijze heejt vastgesteld (2), 
het bestaan van een jout en van een 
oorzakelijk ve1•band tussen fmtt en 
schade wettelijk heeft ajgeleid (3). (Im
pliciete oplossing.) 

4° Wettelijk verantwoord is de beslissing 
die, met betrekking tot een verkeers
ongeval waarbij aan de twee betrokken 
weggeb1·uikers sahade werd veroorzaakt, 
na de ene weggeb1·uike1· te hebben ver
oo1·deeld wegens miskenning van de 
voorrang van 1'eahts en de andere wegens 
ove1't1·eding van artikel 17.2.2°, a, van 
het rVegverkee1's1·eglement van 1 decembe1• 
1975, de aansprakelijkheid voor de 
wede1·zijdse sahadelijke gevolgen van 
het ongeval tttssen hen verdeelt. (B.W., 
artt. 1382 en 1383.) 

(OLEEMPUT, T. LEYSEN.) 

ARREST. 

HET HOF;- Ge1et op het bestreden 
vonnis, op 3 mei 1978 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Recht bank 
te Antwerpen ; 

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

Overwegende dat eiser, noch als mede
beklaagde, noch als rechtstreeks dagende 
burgerlijke partij die niet werd veroor
deeld in kosten van de tegen verweerder 
ingestelde strafvordering, enige hoedanig
heid heeft om zich in cassatie te voorzien ; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is ; 

(1) Zie het aan het Wegverkeersreglement 
van 1 december 1975 voorafgaand verslag 
aan de Koning in het Belgisch Staatsblad van 
9 december 1975, biz. 15630. 

Onder de gelding van het W egverkeers
regiement van 14 maart 1968 was het 
inhaien van een bespannen voertuig of enig 
ander drie- of meerwielig voertuig verboden 
bij het oversteken van een kruispunt, rechts 
inhaien uitgezonderd, behaive wanneer het 
verkeer er door een bevoegd persoon of door 
verkeerslichten was geregeid of wanneer de 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de tegen eiser 
ingestelde strafvordering en op de door 
en tegen hem ingestelde civielrechtelijke 
vordering : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 12.3.1 en 17.2.2o, a, 
van het W egverkeersreglement van 1 de
cember 1975 en 97 van de Grondwet, 

dom·dat het vonnis eiser veroordeelt 
we gens overtreding van artikel 17.2.2°, a, 
van het voornoemd Wegverkeersregle
ment en ieder van de betrokken bestnnr
ders voor de helft aansprakelijk verklaart 
voor de schadelijke gevolgen van het 
ongeval, 

te1·wijl het vonnis, na te hebben beslist 
dat eiser de voorrang van rechts genoot 
afgezien van de plaats welke hij op de 
rijbaan innam, dit principe in rechte 
miskent door aan eiser slechts de helft 
van zijn schade toe te kennen en het 
vonnis zich in rechte tegenspreekt, 
althans niet motiveert waarom het dit 
voorrangsprincipe beknot, 

en terwijl de font van eiser, namelijk 
inbrenk op artikel 17.2.2°, a, geen 
oorzakelijk verband heeft of afbrenk kan 
doen aan de geldigheid van artikel12.3.1, 
hetwelk in het nieuwe verkeersreglement 
zonder enig voorbehoud werd herop
genomen en de voorrang van rechts in 
zijn absolnutheid bevestigd heeft : 

Overwegende, eensdeels, dat het bij 
artikel 17.2.2°, a, van het Wegverkeers
reglement van 1 december 197 5 bepaalde 
verbod links in te halen toepasselijk is 
op al de krnispunten waar de voorrang 
van rechts geldt, onverschillig of de 
bestunrder die voorrang geniet ; 

Overwegende, anderdeels, dat de feiten
rechter op onaantastbare wijze in feite 
het bestaan van een oorzakelijk verband 
tussen de font en de schade beoordeelt ; 

bestuurder er voorrang had ten opzichte van 
hen die reden op ai de op het kruispunt 
uitiopende wegen : zie cass., 21 juni 1977 
(A?'r. cass., 1977, biz. 1091). 

(2) Cass., 4 oktober 1977 en 10 februari 
1978, sttp?'a, biz. 152 en 693. 

(3) Cass., 28 april 1978, supm, biz. 1004, 
en de conciusie van de Eerste .Advocaat
Generaai Duman, op biz. 1004, aismede 
6 juni 1978, supm, biz. 1184; raadpl. cass., 
29 november 1976, twee arresten, en 8 maart 
1977 (Arr. cass., 1977, biz. 350 en 359). 
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Overwegende dat het vonnis derhalve 
zonder tegenstrijdigheid en wettig heeft 
kunnen beslissen dat eiser, hoewel hij de 
voorrang van rechts genoot, voornoe1nde 
wetsbepaling heeft overtreden en dat 
beide aangehouden overtredingen, zowel 
die ten laste van eiser als die ten laste 
van verweerder, hebben bijgedragen tot 
de aanrij ding ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

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

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

27 juni 1978.- 2ekamer.- Voorzitter 
en Vm·slaggever, Ridder de Schaetzen, 
raadsheer waarnemend voorzitter. 
Gelijkluidende conclusie, de H. Tille
kaerts, advocaat-generaal. - Pleiter, de 
H. De Feyter (van de balie te Antwerpen). 

2e KAMER. - 28 juni 1978, 

HERROEPING VANHET GEWIJSDE. 
- REOHTSOOLLEGE DAT ERVAN KAN 
KENNIS NEMEN. 

De herroeping van het gewijsde, die een 
middel is tot intrekking en niet tot 
wijziging, moet, kmchtens m·tikel 1134 
van het Gm·echtelijk Wetboelc, op stra.ffe 
van nietigheid worden voo1·gelegd aan 
de rechte1' die de best?·eden beslissing 
heeft gewezen; hij alleen is bevoegd om 
ervan lcennis te nemen en hij mag de 
berechting e1·van niet naar een ander 
rechtscollege veTwijzen onde1· meeT we gens 
samenhang (1). 

(RENNOTTE, T. NELIS.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 

(1) Raadpl. Rep. p1·at. dr. belge, v 0 Requete 
civile, ill'S. 286 en vlg. ; SOLUS en PERROT, 

D1•oit judiciaire prive, d. II, 607 ; GARSONNET 

en OE:zAR-BRu, Traite de p?'ocedu?·e civile, d. VI, 
487 ; Encyclopedie Dalloz, Requete civile, 

arrest, op 9 februari 1978 door het Hof 
van Beroep te Luik gewezen ; 

Gelet op het arrest van het Hof van 
15 september 1977 in zake eiser en de 
naamloze vennootschap Uranus tegen 
verweerder (2); 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van het algemeen beginsel van 
samenvoeging van samenhangende zaken, 
van de artikelen 2, 30, 566, 780 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 226, 227 van het 
W etboek van Strafvordering en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het arrest, ter afwijzing van het 
verzoek tot verwijzing van de zaak naar 
het Hof van Beroep te Bergen dat bij een 
arrest van het Hof van Cassatie van 
15 september 1977 een samenhangende 
zaak te behandelen heeft gekregen, 
vermeldt dat het middel waarin eiser 
zich op de samenhang beroept om te 
verkrijgen dat de zaak naar het Hof van 
Beroep te Bergen wordt verwezen, niet 
kan worden aangenomen 01ndat « de 
toetsing van het door Rennotte inge
diende verzoek tot de bevoegdheid 
behoort van het Hof van Beroep te 
Luik ,, 

te1·wijl de verwijzing naar een andere 
rechtsmacht van vorderingen die onder
ling zo nauw verbonden zijn dat het 
wenselijk is ze samen te behandelen en 
te berechten ten einde oplossingen te 
vermijden die onverenigbaar konden 
zijn wanneer de zaken afzonderlijk 
werden berecht, een principiele kwestie 
is wanneer de vorderingen die moeten 
worden smnengevoegd, volgens de be
voegdheidsregels voor verschillende 
rechtbanken zouden moeten worden 
gebracht als zij afzonderlijk werden 
ingesteld ; door de vordering tot samen
hangshalve verwijzing te verwerpen op 
de enkele grond dat het Hof van Beroep 
te Luik bevoegd is om over die vordering 
tot herroeping van het gewijsde uitspraak 
te doen, het bestreden arrest ingaat tegen 
het algemeen beginsel van de samen
voeging van de samenhangende zaken 
alsook het wettelijk begrip van samen
hang miskent (schending van de arti
kelen 2, 30, 566 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 226 en 227 van het Wetboek 
van Strafvordering) en op eisers con-

nr. 250; VINCENT, P1·ecis Dalloz, P1·oc. civ., 
652 en vlg. ; FETTWEIS, D1•oit judiciai1·e p1·ive, 
d. II, 442 en vlg., en in verband met de 
samenhang, P1·ecis de d1·oit judiciai1·e, d. II, 
La competence, ill'S. 182 en vlg. 

(2) Sttp1'a, blz. 70. 
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clusie een duister en onduidelijk antwoord 
verschaft (schending van de artikelen 780 
van het Gerechtelijk W etboek en 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat het Hof van Beroep 
te Luik bij zijn arrest van 28 april 1977 
eiser en diens verzekeraar, de naamloze 
vennootschap Uranus, in solidum veroor
deeld heeft tot betaling van bepaalde 
sommen, ter vergoeding van de schade 
die veroorzaakt werd bij een ongeval 
waarvoor eiser aansprakelijk was be
vonden; 

Overwegende dat bij zijn arrest van 
15 september 1977, het Hof akte verleend 
heeft van de afstand van een eerste 
voorziening die eiser tegen het arrest 
van 28 april 1977 had ingesteld, een 
tweede door eiser tegen dat zelfde arrest 
ingestelde voorziening verworpen heeft, 
dat arrest vernietigt heeft in zoverre het 
de verzekeraar veroordeeld had, en de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Bergen verwezen heeft ; 

Overwegende dat eiser tegen het arrest 
van 28 april 1977 achteraf bij het Hof 
van Beroep te Luik een verzoek tot 
herroeping van het gewijsde heeft inge
diend, maar, op grond van de samenhang 
met de zaak van de verzekeraar, de 
verwijzing heeft gevorderd naar het Hof 
van Beroep te Bergen ; 

Dat het Hof van Beroep te Luik zich 
bij het bestreden arrest bevoegd heeft 
verklaard maar het verzoek tot her
roeping van het gewijsde ontvankelijk 
doch niet gegrond heeft geacht ; 

Overwegende dat het Hof van Beroep 
te Luik zich terecht bevoegd heeft 
verklaard en, bij de berechting van eisers 
verzoek tot herroeping van het gewijsde, 
even terecht geoordeeld heeft dat het 
middel met beroep op de samenhang 
niet kon worden aangenomen ; 

Dat het verzoek tot herroeping van het 
gewijsde namelijk niet een middel tot 
wijziging maar een middel tot intrekking 
is dat krachtens artikel 1134 van het 
Gerechtelijk Wetboek, op straffe van 
nietigheid, moet onderworpen worden 
aan de rechter die de bestreden beslissing 
gewezen heeft ; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

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

28 juni 1978.- 2e kamer.- Voo1·zitte1" 
en Verslaggeve?", de H. Legros, raadsheer 
waarnemend voorzitter.- Gelijkluidende 
conclusie, de H. Ballet, advocaat-gene
raal. - Pleiter, de H. Van Ryn. 

26 KAMER. - 28 juni 1978. 

PREJUDICIEEL GESOHIL. - TE
LASTELEGGING VAN INMENGING IN 
OPENBARE AMBTEN. - BEKLAAGDE 
DIE BETWIST DAT HET BESTUUR VAN 
WATERS EN BOSSEN ENIG ONROEREND 
ZAKELIJK RECHT HEEFT OP DE BOSSEN 
WAAROP DIT BESTUUR BEWEERT EEN 
EIGENDOMSRECHT UIT TE OEFENEN.
PREJUDICIEEL GESCHIL DAT ONDER 
DE BEVOEGDHEID VALT VAN DE BUR· 
GERLIJKE RECHTER. - VOORWAARDE. 

W annee1" een beklaagde, die we gens in
menging in openbare ambten wordt 
ve?"volgd, namelijk wegens het vm·kopen 
van hout en het ve?"hunn van g?"onden 
van een gemeente, betwist dat het Bestuu?" 
van W ate?"s en Bossen enig on?"oe?"end 
zakelijk ?"echt heejt op de bossen waa?"op 
dit Bestuu?" bewee?"t een eigendoms1·echt 
uit te oefenen, moet de stmj1·echte1", bij 
wie die prejudiciiile exceptie aanhangig 
is, hetzij de exceptie venom-pen indien 
blijkt dat zij niet geg1·ond is op een 
deugdelijk schijnende titel of op wel 
bepaalde jeiten van bezit waa1·doo1" het 
feit, waarop de ve1·volging be?"ust elk 
kamktm· van misd1·ijj ve?"liest, hetzij 
de exceptie aannemen en de pa1"tijen 
naa?' de bu1·ge1·lijke rechte?" ve1"wijzen; 
hij lean zelj het geschil niet beslechten ( 1). 
(Artt. 17 en 18 wet van 17 april1878.) 

(EICHER EN LITISCONSORTEN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 22 februari 1978 door het Hof 
van Beroep te Bergen gewezen; 

Gelet op het arrest van dit Hof van 
21 juni 1976 (2) ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 17 en 18 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het W etboek van Strafvorde
ring, 

dom·dat, na te hebben vastgesteld dat 
de feiten die aan de vervolgingen ten 
grondslag liggen hun karakter van 
misdrijf zouden verliezen als bewezen 

(1) en (2) Cass., 21 juni 1976 (A1·r. cass., 1976, 
biz. ll81). 
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was dat de in de tenlastelegging bedoelde 
gronden en bossen wel degelijk prive 
goederen zijn die gemeenschappelijk aan 
de beklaagden en aan de andere inwoners 
van Nieder- en Ober-Emmels toebehoren, 
en na te he b ben herinnerd aan het 
beginsel volgens hetwelk " de beslissiD.g 
over dit geschil inderdaad tot de be
voegdheid zou behoren van de burger
lijke rechtbanken (waarnaar het straf
gerecht het tussengeschil dan ook zou 
dien,en te verwijzen) indien de gegevens 
van de zaak aanduidden dat men in 
onderhavig geval waarschijnlijk met 
dergelijke goederen te maken heeft, het
zij doordat het dossier ten voordele van 
de beklaagden het bestaan aan het licht 
brengt van deugdelijk schijnende titels 
van prive eigendom over de bewuste 
bossen en gronden, hetzij doordat daarin 
gewag wordt gemaakt van welbepaalde 
feiten van bezit van die goederen ,, 
het b~streden arrest de prejudiciele 
except1e verwerpt, op grond dat, " in 
verband daarmee, uit de verdelingsakte 
van 17 56 en uit het geheel van de door 
beklaagden ter adstructie hunner ver
dediging aangevoerde gerechtsbeslissin
gen blijkt dat de litigieuze goederen van 
oudsher gemeentegoederen zijn in de 
zin van artikel 542 van het Burgerlijk 
Wetboek, en dat ook door alle tijden, 
stelsels en wetgevingen heen gebleven 
zijn ,, 

terwijl, eerste onderdeel, doordien het 
op de door eisers overgelegde titels 
steunt om te beslissen dat de litigieuze 
goederen geen prive goederen waren die 
gemeenschappelijk aan de ingezetenen 
van Nieder- en Ober-Emmels toebe
hoorden, maar wel gemeentegoederen, 
dat wil zeggen, goederen waarop de 
inwoners van de gemeente een verkregen 
recht van eigendom of van genot hebben, 
het bestreden arrest impliciet de schijn
bare deugdelijkheid van die titels heeft 
erkend maar hun de werkelijke deugde
lijkheid heeft ontzegd, wa~rdoor het, 
in strijd met de artikelen 17 en 18 van 
de in het middel vermelde wet van 
17 april 1878, zelf beslist heeft over het 
prejudicieel geschil ; 

tweede onde1·deel, noch de hierboven 
weergegeven gronden, noch enige andere 
grond van het bestreden arrest een 
passend antwoord verschaffen op het 
middel waarin eisers bij conclusie deden 
gelden " dat zij, evenals de andere 
rechthebbende inwoners, sedert meer dan 
een jaar regelmatige bezitters waren 
van de litigieuze goederen" (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest de eisers 
veroordeelt uit hoofde van aanmatiging 
van ambten (artikel 227 van het Straf
wetboek) omdat zij hout verkocht en 
j~chtterreinen verhuurd hebben, terwijl 
d1e goederen aan de gemeente Crombach 
toebehoorden; 

Overwegende dat naar luid van arti
kel 17 van de wet van 17 april 1878 de 
prejudiciele exceptie slechts wordt aan
genomen voor zover zij gegrond is op 
een deugdelijk schijnende titel of op 
welbepaalde feiten van bezit, waarbij 
de overgelegde titels of de gestelde feiten 
overigens aan het feit waarop de ver
volging berust elk karakter van misdrijf 
moeten ontnemen ; 

Overwegende dat het arrest er ener
zijds op wijst « dat de feiten die aan de 
vervolgingen ten grondslag liggen, hun 
karakter van misdrijf zouden verliezen 
als bewezen was dat de in de tenlaste
legging bedoelde gronden en bossen wel 
degelijk prive goederen zijn die gemeen
schappelijk aan de beklaagden en aan 
de andere inwoners van Nieder- en 
Ober-Emmels toebehoren " ; 

Overwegende dat, om te beslissen dat 
de litigieuze goederen niet gemeen
schappelijk aan de eisers en aan de andere 
inwoners van Nieder- en Ober-Emmels 
toebehoorden, het arrest anderzijds ver
meldt dat uit de door eisers overgelegde 
titels blijkt dat die goederen " van 
oudsher gemeentegoederen zijn in de zin 
van artikel 542 van het Burgerlijk 
Wetboek"; 

Overwegende dat, naar luid van die 
wetsbepaling, "gemeentegoederen die 
goederen zijn waarop de inwoners van 
een of meer gemeenten een verkregen 
recht van eigendom of van genot 
hebben "; 

Overwegende dat de prejudiciele ex
ceptie in dit geval gegrond was op titels 
waaruit redelijkerwijze een recht van 
eigendom of een ander onroerend zakelijk 
recht kon blijken, en dat het hof van 
beroep onder die omstandigheden niet 
zelf over dat geschil mocht beslissen ; 

Dat, doordien het eisers niet naar de 
burgerlijke rechter verwijst terwijl het 
oordeelt dat zij op de litigieuze goederen 
een verkregen recht van eigendom of 
genot hadden, het arrest de in het middel 
vermelde wetsbepalingen schendt ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die red en en, ... , vernietigt het 
bestreden arrest ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 



- 1271-

de kant van de vernietigde beslissing ; 
laat de kosten ten laste van de Staat ; 
verwijst de zaak naar het Hof van Beroep 
te Brussel. 

28 juni I978.- 2e kamer.- Voorzitter 
en Verslaggever, de H. Legros, raadsheer 
waarnemend voorzitter.- Gelijkluidende 
conclusie, de H. Ballet, advocaat-gene
raal.- Pleite1·, de H. Kirkpatrick. 

2e KAMER. - 28 juni 1978, 

GERECHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN. 
- KOSTEN VEROORZAAKT DOOR EEN 
PROCEDURE WAARVAN DE NIETIGHEID 
IS UITGESPROKEN. - BEKLAAGDE IN 
DIE KOSTEN VEROORDEELD. - 0N
WETTELIJKHEID. 

De beklaagde die door de rechter in hager 
beroep schuldig ve1•klam·d en veroordeeld 
wordt, draagt de kosten niet die veroor
zaakt zijn do01' een procedure wamvan 
de nietigheid is uitgesproken (I). (Sv., 
artt. I62, I94 en 2Il.) 

(ZOAGLI A. EN L., T. PASTORELLI 
EN LITISOONSORTEN.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 3 maart I978 gewezen door 
het Hof van Beroep te Bergen ; 

I. Op de voorziening van de beklaagde 
Alain Zoagli : 

Overwegende dat eisers voorziening 
enkel gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering te zijnen laste : 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen I62, 
I94 en 2ll van het Wetboek van Straf
vordering : 

Overwegende dat het arrest het voor de 

(1) Cass., 25 maart 1957, twee arresten 
(Bull. en Pas., 1957, I, 889 en 890), 4 oktober 
1971 (Ar1·. cass., 1972, blz. 134) en 2 april1974 
(ibid., 1974, blz. 849). 

eerste rechter gedane onderzoek en het 
beroepen vonnis nietig verklaart en bij 
een nieuwe uitspraak eiser zonder onder
scheid veroordeelt « in de kosten van 
eerste aanleg en van hoger beroep jegens 
de openbare partij » ; 

Overwegende dat de in artikelen I62, 
I94 en 2ll van het Wetboek van Straf
vordering neergelegde regel, volgens 
welke de veroordeelde beklaagde de 
kosten dient te dragen van de tegen hem 
ingestelde vervolgingen, hierop berust 
dat die kosten veroorzaakt werden door 
het misdrijf waaraan de beklaagde 
schuldig bevonden werd ; dat in de 
kosten die aan de veroordeelde dienen 
ten laste te worden gelegd, dan ook niet 
de kosten mogen begrepen zijn die 
veroorzaakt werden door een procedure 
waarvan de nietigheid is uitgesproken ; 

Dat het arrest derhalve in strijd is 
met de in het middel bedoelde wets
bepalingen ; 

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 arrest in zoverre het de beklaagde 
Alain Zoagli veroordeelt in de kosten 
van eerste aanleg en van hoger beroep 
jegens de openbare partij en Lenino 
Zoagli burgerrechtelijk aansprakelijk ver
klaart voor de ten laste van zijn zoon 
Alain Zoagli uitgesproken veroordeling 
in de kosten ; verwerpt de voorzieningen 
voor het overige ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing ; veroordeelt elke eiser in drie 
vierde van de kosten van zijn voorzie
ning ; legt het overige van de kosten ten 
laste van de Staat ; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van Beroep 
te Brussel. 

28 juni I978.- 2e kamer.- Voorzitte1·, 
de H. Legros, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggeve1·, de H. Sace.
Gelijkluidende concl1tBie, de H. Ballet, 
advocaat-generaal. 

2e KAMER. - 28 juni 1978. 

I 0 WEGVERKEER. - WEGVERKEERS
REGLEMENT, ARTIKEL 27-l. - VoOR-
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ZIENBARE OF ONVOORZIENBARE HIN
DERNIS. - BEOORDELING DOOR DE 
FEITENREOHTER. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE. -
VoRM. - STRAFZAKEN. - VooRZIE
NING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.
MEMORIE TER GRIFFIE VAN HET HOF 
VAN 0ASSATIE NEERGELEGD.- ANBTE
LIJKE TUSSENKOMST VAN EEN ADVO
OAAT BIJ HET HoF VAN 0ASSATIE 
NOODZAKELIJK. 

1° De feitewrechte?' beoo1·deelt op onaan
tastba?'e wijze, volgens de gegevens van 
de zaak, of een hindeTnis al dan niet 
doo?' een bestuwrde?' kon worden voo1'
zien (1). (Art. 27-1 Wegverkeers
reglement.) 

2° Niet ontvankelijk is de mem01·ie van de 
bu1·ge1'lijke paTtij, eise1·es tot cassatie, 
die te1· griifie van het Hof van Oassatie 
is neM·gelegd zondeT de ambtelijke 
tussenkomst van een advocaat bij het 
Hof (2). (Art. 425 Sv.) 

(BOTHY, T. KOUSTAS EN PERSONENVEN
NOOTSOHAP MET BEPERKTE AANSPRA
KELIJKHEID « DUTRIEUX FRl!lRES ».) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 27 februari 1978 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Dinant; 

I. Op de voorziening van eiser als 
beklaagde: 

Over het derde middel, het enige dat 
tegen de beslissingen wordt aangevoerd 
en dat afgeleid is uit de schending van 
artikel 27-1, tweede lid, van het konink
lijk besluit van 14 maart 1968 houdende 
algemeen reglement op de politic van 
het wegverkeer, 

doo1·dat eiser veroordeeld werd om 
verzuimd te hebben zijn snelheid te 
regelen ten einde in alle omstandigheden 
te kunnen stoppen voor een hindernis 
die kan worden voorzien, 

te1·wijl het vonnis vaststelt dat ver
weerder in het midden van de rijbaan 

(1) Cass., 17 januari 1977 (A1'1', cass., 
1977, blz. 549). 

(2) Cass., 27 september 1977 (A1'1', cass., 
1978, blz. 129). 

gemaneuvreerd heeft en rechtuit is 
blijven rijden met zijn rechter richtings
licht aan, welke vaststellingen uitwijzen 
dat het op die verwarde manier bestuurde 
voertuig van verweerder voor eiser een 
hindernis heeft opgeleverd die niet kon 
worden voorzien : 

Overwegende dat het vonnis vermeldt 
dat « beroeper (thans eiser) niet kan 
aanvoeren dat de gei'ntimeerde (thans 
verweerder) voor hem een niet te voor
ziene hindernis heeft opgeleverd, vermits 
hij gezien heeft dat die de parkeerstrook 
verliet, de rijbaan opreed en zijn rechter 
richtingslicht aanzette, en dat gebleken 
is dat op het ogenblik van de botsing 
de gei'ntimeerde, met de geringe snelheid 
waarmee hij reed, op de rijbaan 
56,20 meter had afgelegd » ; 

Dat uit die onaantastbare beoordeling 
van de rechter blijkt dat de hindernis 
wel kon worden voorzien ; 

Dat het middel feitelijke grondslag 
mist; 

En overwegende dat ten aanzien van 
de beslissing op de strafvordering de 
substantiele 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 eiser als 
burgerlijke partij : 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel aanvoert waarop het Hof vermag 
acht te slaan ; dat de memorie die op 
23 mei 1978, zonder ambtelijke tussen
komst van een advocaat bij het Hof van 
Cassatie, ter griffie van dat Hof werd 
neergelegd, niet ontvankelijk is in zoverre 
zij de beslissing betreft over eisers 
burgerlijke rechtsvordering jegens de 
verweerders ; 

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

28 jtmi 1978.- 2e kamer.- VooTzitteT, 
de H. Legros, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- VeTslaggever, de H. Bosly. 
- Gelijkhtidende conclttsie, de H. Ballet, 
advocaat-generaal. 

1e KAMER.- 29 juni 1978. 

1° CASSATIEMIDDELEN.- BURGER
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT OP EEN 
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VERKEERDE UITLEGGING VAN DE BE
STREDEN BESLISSING BERUST, -MID
DEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE 
ZAKEN.- MOTIVERINGSVERPLICRTING. 

- VoRMVEREISTE. 

1 o F'eitelij ke g1·ondslag mist het middel 
dat op een verkee1·de uitlegging van de 
bestreden beslissing berust ( 1). 

2o De verpliehting vonnissen en arresten 
met 1•edenen te omlcleden is een vorm
ve?·eiste; de omstandigheid, dat een 
reden naa1· recht onjuist zou zijn, levert 
geen schending op van a1·tilcel 97 van 
de G1'0ndwet ( 2). 

(NAAMLOZE VENNOOTSCRAP «FALCONI 
BELGIQUE », T. COOPERATIEVE VEN
NOOTSCRAP « LA MAISON LIEGEOISE » 
EN NATIONALE MAATSCRAPPIJ VOOR DE 
RUISVESTING.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 10 februari 1977 door het Hof 
van Beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1147, 
1168, 1175, 1176, 1177, 1181, 1183, 1382, 
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 97 
van de Grondwet, 

dom·dat, na erop gewezen te hebben 
dat eiseres die de laagste inschrijving 
had ingediend niet belast werd met voor 
rekening van de eerste verweerster uit 
te voeren werken en een andere in
schrijver hoven haar werd verkozen, en 
dat de Raad van State bij arrest van 
13 februari 1970 de vernietiging heeft 
uitgesproken van de beslissing waarbij 
de litigieuze overeenkomst aan de andere 
inschrijver werd toegewezen, daar die 
beslissing artikel 35 had geschonden van 
de algemene aannemingsvoorwaarden in
zake de overeenkomsten die gesloten 
worden door de door de N ationale Maat
schappij voor de Huisvesting erkende 
vennootschappen, het arrest zegt dat de 
verplichting van de bouwheer om de 
overeenkomst toe te wijzen aan degene 

(1) Cass., 22 december 1977, supra, blz. 498. 
(2) Cass., 16 maart 1978, supm, blz. 835. 

die de laagste regelmatige offerte heeft 
gedaan en, bijgevolg, het daaruit voort
vloeiende recht van deze laatste, niet 
onvoorwaardelijk zijn, daar de bouwheer 
krachtens de artikelen 35 D en 39 van de 
aannemingsvoorwaarden het recht heeft, 
in bepaalde omstandigheden, de overeen
komst niet toe te wijzen aan de inschrij
ver die de laagste regelmatige offerte heeft 
gedaan, en dat het feit dat de bouwheer 
ten deze eiseres de overeenkomst niet 
heeft gegund door onrechtmatig gebruik 
te maken van de mogelijkheid waarvan 
sprake in artikel35D van de aannemings
voorwaarden niet toelaat te zeggen dat 
hij zich niet had kunnen beroepen op de 
bepalingen van artikel 39 van dezelfde 
aannemingsvoorwaarden, zodat eiseres 
niet bewijst dat, bij ontstentenis van de 
door haar aangevoerde onwettelijkheid, 
de overeenkomst haar noodzakelijk zou 
toegewezen zijn, en op deze overwegingen 
steunt voor de ongegrondverklaring van 
de rechtsvordering van eiseres tot ver
goeding van de schade ten gevolge van 
de onwettelijke beslissingen van de 
verweersters en die hierin bestaat dat de 
overeenkomst haar niet werd gegund, 

terwijl, em·ste onderdeel, na te hebben 
erkend dat de inschrijver die de laagste 
regelmatige offerte had gedaan een 
voorwaardelijk recht op de aanbesteding 
had en nate hebben gepreciseerd dat als 
voorwaarde voor dit recht op de aanbe
steding gold dat de bouwheer niet een van 
de maatregelen waarvan sprake in de 
artikelen 35 D en 39 van de algemene 
aannemingsvoorwaarden regelmatig had 
genomen, het arrest, dat vaststelt dat de 
bouwheer ten deze, enerzijds, onrecht
matig de maatregel als bedoeld in 
artikel 35 D heeft toegepast en, ander
zijds, dat hij geen beroep heeft gedaan 
en dat hij geen beroep zal doen op een 
van de maatregelen waarvan sprake in 
artikel 39, noodzakelijk moest beslissen 
dat, ten gevolge hetzij van de vervulling 
van de opschortende voorwaarde, hetzij 
van de niet-vervulling van de ontbindende 
voorwaarde inzake het recht van eiseres 
op de aanbesteding, dit recht onvoor
waardelijk is geworden, zodat de ver
weersters, door afbreuk te doen aan dit 
recht, eiseres onbetwistbaar schade 
hebben toegebracht; het arrest, door, 
op grond van de erin vermelde beginselen 
en van de erin vastgestelde feiten, te 
beslissen dat eiseres geen recht had op 
de aanbesteding en dat haar schade niet 
vaststaat, het begrip voorwaardelijk 
recht miskent en zijn beslissing op 
onsamenhangende en tegenstrijdige 
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gronden steunt (schending van alle in het 
middel vermelde bepalingen) ; 

tweede onderdeel, door voor de beslissing 
dat er geen oorzakelijk verband bestaat 
tussen de door eiseres geleden schade en 
de onwettelijke beslissingen waarbij de 
verweersters de overeenkomst aan een 
andere inschrijver hebben toegewezen, 
alleen te steunen op de omstandigheid 
dat die schade kon worden geleden 
indien de bouwheer rechtmatig een 
beroep had gedaan op andere maat
regelen dan de onwettelijke maatregel 
die hij heeft genomen, het arrest . geen 
rekening houdt met de door mseres 
geleden schade zoals ze zich concre~t 
heeft voorgedaan en aldus het begnp 
oorzakelijk verband miskent (schending 
van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, dat de 
bewoordingen van de conclusie van 
eiseres letterlijk overneemt, zegt dat 
eiseres erkent « dat de verplichting van 
de bouwheer om de overeenkomst toe te 
wijzen aan degene die de laags~~ regel
matige offerte heeft gedaan, en, biJgevolg, 
het daaruit voortvloeiende recht van deze 
laatste, niet onvoorwaardelijk zijn " ; 

Dat uit de context van de conclusie 
van eiseres blijkt dat eiseres aldus niet 
een aan een opschortende voorwaarde 
of aan een ontbindende voorwaarde 
onderworpen recht op het oog had, doch 
een recht dat afhing van bepaalde 
toepassingsvoorwaarden die volgens haar 
in casu vervuld waren ; 

Overwegende dat het arrest tot staving 
van zijn beslissing, naast andere gronden, 
overweegt dat eiseres « niet bewijst dat, 
bij ontstentenis van de door haar 
aangevoerde onwettelijkheid, de overeen
komst haar noodzakelijk zou toegewezen 
zijn ; dat integendeel uit bovenvermelde 
overwegingen blijkt dat haar kansen 
dat zulks zou geschieden hypothetisch 
waren en dat het verlies van die kansen 
geen vaststaande schade oplevert " ; 

Overwegende dat uit het geheel van de 
gronden van het arrest blijkt dat het hof 
van beroep niet heeft overwogen dat 
eiseres een aan een opschortende of 
ontbindende voorwaarde onderworpen 
recht had, doch heeft geoordeeld dat de 
toewijzing van de overeenkomst aan 
haar conj ecturaal was ; 

W at het tweede onderdeel betreft 

Overwegende dat uit de in het ant-

woord op het eerste onderdeel ~an het 
middel weergegeven gronden bhJkt dat 
het arrest, om de op de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
gesteunde vordering af te :':'ijzen, niet 
beslist dat er geen oorzakehJk verband 
bestaat tussen de fout en de schade, 
doch van oordeel is dat eiseres niet 
bewijst dat zij onbetwistbaar schade 
heeft geleden ; 

Dat de beide onderdelen van het 
middel, dat op een onjuiste uitlegging 
van het arrest berust, feitelijke grand
slag missen ; 

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

doo1·dat het arrest, voor de afwijzing 
van de subsidiaire vordering van eiseres 
die betoogde dat zij althans haar kans 
om de aanbesteding toegewezen te 
krijgen had verloren, beslist dat de 
kansen van eiseres om de overeenkomst 
toegewezen te krijgen « hypothetisch 
waren en dat het verlies van die kansen 
geen vaststaande schade oplevert " en 
die beslissing laat steunen op de overwe
ging dat : 1 o « het feit dat de bouwheer 
appellante (thans eiseres) de overeen
komst niet heeft gegund door te~ de~e 
gebruik te maken van de mogehJkheid 
waarvan sprake in artikel 35 D van de 
aannemingsvoorwaarden niet toelaat te 
zeggen dat hij zich niet had kunnen 
beroepen op de bepalingen van artikel 39 
van dezelfde aannemingsvoorwaarden "• 
2o de eerste verweerster « vrij was in de 
keuze van de gronden ter rechtvaardiging 
van de toepassing van dat artikel 39, 
onder het enige voorbehoud van rechts
misbruik "• 3° eiseres niet bewijst « dat, 
bij ontstentenis van de door haar 
aangevoerde onwettelijkheid, de overeen
komst haar noodzakelijk zou toegewezen 
zijn "• 

terwijl noch de omstandigh~id dat de 
bouwheer zich op de bepalmgen van 
artikel 39 van de aannemingsvoor
waarden had kunnen beroepen om de 
overeenkomst niet aan eiseres toe te 
wijzen, nu het vaststaat dat hij dit 
artikel 39 niet heeft toegepast, noch de 
omstandigheid dat de bouwheer, onder 
voorbehoud van het verbod rechts
misbruik te begaan, vrij was in de keuze 
van de gronden ter rechtvaardiging van 
de toepassing van artikel 39 ~at ~iet .werd 
toegepast, noch de omstand1ghe1d, m de 
onderstelling dat ze juist is, dat eiseres 
niet bewijst dat de overeenkomst haar 
noodzakelijk zou toegewezen zijn, kunnen 
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doen aannemen dat de kansen van eiseres 
om de overeenkomst toegewezen te 
krijgen hypothetisch en nihil waren, 
zodat het arrest, om de rechtsvordering 
af te wijzen voor zover ze strekte tot 
vergoeding van schade ten gevolge van 
het verlies van haar kansen om de 
overeenkomst toegewezen te krijgen, 
zijn beslissing heeft doen ste1.men op 
ontoereikende gronden waardoor ze niet 
wettelijk wordt verantwoord (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat uit de bewoordingen 
van het middel blijkt dat de ontoe
reikende motivering die het aan het arrest 
toeschrijft hieruit voortvloeit dat de 
gronden de beslissing niet wettelijk 
verantwoorden ; 

Dat voor het onderzoek van deze grief 
moet ·worden nagegaan of de gronden 
van het arrest de toepasselijke wettelijke 
bepalingen schenden ; 

Dat het middel niet preciseert om welke 
bepalingen het gaat ; dat het alleen de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet aanvoert ; dat deze bepaling geen 
betrekking heeft op de grief volgens 
welke de beslissing niet wettelijk ver
antwoord is ; 

Dat het middel derhalve niet ont
vankelijk is ; 

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

29juni 1978.-1elmmer.- Voorzitter, 
de H. Wauters, eerste voorzitter. -
Verslaggeve1·, de H. Meeus. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Delange, procu
reur-generaal. - Pleiters, de HH. Van 
Ryn, van Heeke en Dassesse. 

1 e KAMER. - 29 juni 1978. 

1° HOGER BEROEP.- BuRGERLI.JKE 
ZAKE1N. - GETUIGENVERHOOR DOOR 
DE RECHTER IN HOGER BEROEP BE
VOLEN. - RECHTER VAN HET RECHTS
COLLEGE IN EERSTE AANLEG BELAST 
MET DE UITVOERING VAN DIE DAAD 
VAN ONDERZOEK. - AMBTELI.JKE OP
DRACHT DIE AAN DAT RECHTSOOLLEGE 
MOET WORDEN GEGEVEN.- RECHTER 
NIET BI.J NAME AANGEWEZEN DOOR DE 
RECHTER IN HOGER BEROEP. 

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- RECHTSMAOHT.- VERBOD VOOR DE 
RECHTERS HUN RECHTSMACHT OVER TE 
DRAGEN.- BEVOEGDHEID OM AMBTE
LI.JKE OPDRACHTEN TE GEVEN. 

3° RECHTBANKEN.- RECHTSMACHT. 
- VERBOD VOOR DE RECHTERS HUN 
RECHTSMACHT OVER TE DRAGEN. -
BEVOEGDHEID OM AMBTELI.JKE OP
DRACHTEN TE GEVEN. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. - BURGERLI.JKE 
ZAKEN. - 00NCLUSIE. - MIDDEL DAT 
TER ZAKE NIET DIENEND IS WEGENS 
EEN BESLISSING VAN DE RECHTER. -
DE RECHTER IS NIET VERPLICHT OP DAT 
MIDDEL TE ANTWOORDEN. 

1° W anneer de 1·echter in hoge1· beroep, 
alvorens 1·echt te doen, een getuigen
verhoor beveelt en beslist dat dit verhoor 
door een 1·echter van het t•echtscollege 
van eet·ste aanleg wot"dt gehouden, moet 
hij aan dat 1·echtscollege een ambtelijke 
opdmcht geven om de daad van onde1·zoek 
te doen ve1'richten, zonder bij name de 
rechtet• aan te wijzen die ermee wordt 
belast. (Artt. 11, 873, 874, 918 en 1078, 
tweede lid, G.W.) 

2° en 3° De rechter in hoge1· beroep die, 
alv01·ens t•echt te doen, een getuigen
verhoor beveelt en beslist dat dit ve?'hoor 
door een rechter van het 1·echtscollege 
van eerste aanleg wo1·dt gehottden, geeft 
aan dat ?'echtscollege een ambtelijke 
opdmcht om de daad van onde1'zoek 
te doen verrichten, zonde?' bij name de 
1'echter aan te wijzen die ermee w01·dt 
belast; hij dmagt aldus zijn rechtsmacht 
niet ove1' (1). (Artt. 11, 873, 874, 918 
en 1072, tweede lid, G.W.) 

4° De rechtet• is niet ve?'plicht te antwoo?"den 
op een bij conclusie aangevoe?'d middel, 
dat wegens zijn beslissing niet meer te1' 
zake dienend is (2). (Art. 97 Grondwet.) 

(R ... , T. T ..•• ) 

ARREST (vet•taling). 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
arresten, op 8 december 1971 en 30 maart 

(1) Raadpl. cass., 19 september 1974 (Arr. 
cass., 1975, blz. 84). 

(2) Cass., 16 januari 1978, supra, blz. 577. 
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1976 door het Hof van Beroep te Luik 
gewezen; 

Over het eerste en het tweede middel 
samen, afgeleid, 

het ee?'ste, uit de schending van de 
artikelen 10, 11, 915, 916, 917, 918, 920, 
921, 922, 1042, 1068, 1072 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest van 8 december 1971, 
na het houden van getuigenverhoren 
te hebben toegestaan, << daartoe die 
magistraat van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Luik aanstelt welke de voor
zitter van die rechtbank zal willen 
aanwijzen )), 

te?·wijl, hoewel artikel 918 van het 
Gerechtelijk Wetboek niet noodzakelijk 
gebiedt dat het getuigenverhoor wordt 
gehouden door de rechters die het hebben 
toegestaan of bevolen, deze wetsbepaling 
voorschrijft dat, wanneer zulks niet het 
geval is, het getuigenverhoor << wordt 
gehouden door de rechter die in het 
vonnis is aangewezen ))' waaruit volgt 
dat het arrest de voorzitter van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik 
niet wettelijk kon belasten met de aan
wijzing van de rechter die de getuigen
verhoren moest houden; het arrest 
immers zodoende de voor het houden 
van de getuigenverhoren aangestelde 
rechter niet aanwijst (schending van alle 
in het middel vermelde bepalingen en 
inzonderheid van artikel 918 van het 
Gerechtelijk Wetboek), doch de bevoegd
heid en de macht om die magistraat 
aan te wijzen aan een andere magistraat 
overdraagt, hetgeen het niet kon doen 
zonder artikel 11 van het Gerechtelijk 
Wetboek te schenden (schending van dit 
artikel 11 en van de andere in het middel 
vermelde bepalingen); 

het tweede, uit de schending van de 
artikelen 10, 11, 915, 916, 917, 918, 920, 
921, 922, 1042, 1068, 1072 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

dom·dat het arrest van 30 maart 1976 
de hoofdvordering van eiser afwijst op 
grand van de door het arrest van 8 decem
ber 1971 bevolen getuigenverhoren, 

terwijl de voor het houden van het 
getuigenverhoor aangestelde rechter niet 
regelmatig werd aangewezen zoals dat 
in het arrest van 8 december 1971 had 
moeten geschieden (artikel 918 van het 
Gerechtelijk Wetboek) doch werd aange
wezen door de voorzitter van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Luik aan 

wie dat arrest de macht en de bevoegd
heid om die aanwijzing te doen onwette
lijkhad overgedragen (artikelen 11 en 918 
van het Gerechtelijk Wetboek); de 
getuigenverhoren dus onregelmatig 
waren, zodat het arrest van 30 maart 
1976, door zijn beschikkende gedeelte op 
die onregelmatige getuigenverhoren te 
doen steunen, niet wettelijk is verant
woord en de in het middel vermelde 
wettelijke bepalingen en inzonderheid 
de artikelen II en 918 van het Gerechte
lijk Wetboek schendt : 

Overwegende dat artikel 918 van het 
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het 
getuigenverhoor wordt gehouden door de 
rechters die het hebben toegestaan of 
bevolen of door de rechter. die in het 
vonnis is aangewezen ; 

Dat, krachtens artikel 1072 van het
zelfde wetboek, de uitvoering van de 
maatregelen die de rechter in hager 
beroep alvorens recht te doen heeft 
bevolen, aan de eerste rechter of aan de 
rechter in hager beroep staat, naar
gelang deze laatste beslist ; 

Dat, hoewel, naar luid van artikel 11 
van het Gerechtelijk Wetboek, de rech
ters hun rechtsmacht niet kunnen over
dragon, zij niettemin, volgens het tweede 
lid van dit artikel, aan een andere recht
bank of aan een andere rechter ambte
lijke opdrachten kunnen geven om 
daden van onderzoek te doen verrichten ; 

Overwegende dat uit de vergelijking 
van die bepalingen volgt dat, wanneer 
de rechter in hager beroep overeen
komstig artikel 1072, lid 2, van het 
Gerechtelijk W etboek beslist dat het 
getuigenverhoor wordt gehouden door 
een rechter van het rechtscollege van 
eerste aanleg, hij, in afwijking van arti
kel 918, een ambtelijke opdracht aan 
dat rechtscollege moet geven om die daad 
van onderzoek te doen verrichten, zonder 
bij name de rechter aan te wijzen die 
met de uitvoering van die ambtelijke 
opdracht wordt belast ; 

Dat de rechter in hager beroep aldus 
zijn rechtsmacht niet overdraagt ; 

Dat de middelen naar recht falen ; 

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

doordat het arrest van 8 december 1971 
beslist << dat de door gei:ntimeerde (thans 
verweerster) aanhangig gemaakte proce
dures voor het verkrijgen van een 
machtiging om het loon te ontvangen 
niet beledigend zijn )), << dat noch het feit 
dat gemtimeerde zich tot de jeugd-
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rechtbanken heeft gewend, zomin als 
haar stappen bij de opvoeders in ver
band met beslissingen ten aanzien van de 
gemeenschappelijke kinderen beledigend 
zijn », « dat het aangevoerde feit dat 
zij, in de gegeven omstandigheden, 
heeft verklaard « thans ben ik de baas >> 

op zichzelf niet beledigend is », dat 
het feit « dat zij de kinderen en de 
familie op de hoogte heeft gehouden van 
de lopende procedures niet noodzakelijk 
wijst op een kwaadwillige bedoeling ; 
dat zulks ook geldt voor de eventuele 
handelingen van gemtimeerde om de 
kinderen voor zich te winnen ; dat, zo 
gei:ntimeerde wellicht heeft getalmd al
vorens appellant een termijn toe te 
kennen om te verhuizen, hetgeen, in 
beginsel, haar trouwens niet kan worden 
verweten, zij hem deze niet heeft ge
weigerd ; dat tenslotte het erkende feit 
dat zij voor een kleine aankoop, zonder 
dat men de redenen ervan kent, de 
handtekening van appellant (thans eiser) 
heeft nagebootst niet noodzakelijk impli
ceert dat zij bedoeling heeft gehad te 
beledigen » en vervolgens alvorens recht 
te doen beslist de door eiser gevraagde 
getuigenverhoren slechts toe te staan 
voor drie feiten, 

en do01·dathet arrest van 30 maart 1976, 
nadat die getuigenverhoren werden ge
houden, de hoofdvordering van eiser 
afwijst op grond « dat bij het lezen van de 
getuigenverhoren de aangevoerde grieven 
buiten mate overdreven blijken geweest 
te zijn ; dat in werkelijkheid het bewijs 
werd geleverd van bepaalde afzonderlijke 
feiten van enige omvang die echter niet 
voldoende is om ze als grove beledigingen 
te kunnen beschouwen ; - met betrek
king tot feit 1 - dat zo blijkbaar ... 
de kinderen de neiging hebben gehad 
van hun vader te vervreemden en zulks 
zelfs is geschied, niet is aangetoond dat 
dit te wijten is aan hun moeder, appel
lante (thans verweerster);- met betrek
king tot feit 2 - ... dat indien deze feiten 
inderdaad het gezag van de vader over 
zijn kinderen konden ondermijnen, ja 
zelfs hmn in hun ogen konden vernederen 
en derhalve ten zeerste af te keuren zijn 
bij gei:ntimeerde in het tussengeschil 
(thans verweerster), ze ten aanzien van 
appellant in het tussengeschil (thans 
eiser) slechts grove beledigingen zijn 
indien ze gewild en uitgevoerd zijn om 
hem te krenken, dat niet is aangetoond 
dat zulks het geval is geweest ; - met 
betrekking tot het feit 3 - dat uit het 
rechtstreeks getuigenverhoor helemaal 
niet is gebleken dat het feit waar was, 

doch wel dat appellant in het tussen
geschil met zijn zonen naar zijn eigen 
familie ging ... », 

terwijl voormelde gronden van de 
bestreden arresten niet antwoorden op 
de middelen van eisers conclusie waarin 
werd aangevoerd dat (( gei:ntimeerde 
(thans eiser) niet wilde beweren dat elk 
element, dat hij in het hoofdgeding 
aanvoerde, volstond om als grondslag 
te dienen voor de rechtsvordering, doch 
dat tal van elementen het beslist waren 
en dat de verschillende elementen, als 
ze met name worden samengebracht 
uit de verschillende procedures die de 
echtgenote voorheen tegen haar man had 
ingesteld, een geheel vormden van vol
doende en ernstige gronden om de 
scheiding te vorderen ( ... ), dat natuurlijk 
over het geheel van de aangevoerde 
grieven een beslissing 1noet worden 
genomen in verband met de door beide 
partijen ingestelde vorderingen ( ... ) » 
en (( dat concluant de nadruk wil leggen 
op het feit dat hoewel bepaalde ele
menten, die in het arrest van 8 december 
1971 afzonderlijk zijn beoordeeld, niet 
in aanmerking werden genomen, niets 
zich ertegen verzet ze opnieuw en dit keer 
in hun geheel en in het licht van de 
afgelegde getuigenverldaringen te be
schouwen » ; nadat aldus gevraagd werd 
te onderzoeken of de door eiser in zijn 
eerste conclusie van hoger beroep aan
gevoerde feiten, synthetisch en globaal 
genomen, een grove belediging konden 
vormen die tot een scheiding van tafel 
en bed kon leiden, het arrest van 8 decem
ber 1971 het aanbod van bewijs van een 
aantal van die feiten niet kon terzijde 
leggen op grond aileen dat ze, afzonderlijk 
genomen, geen grove belediging waren, 
en het arrest van 30 maart 1976 de 
rechtsvordering van eiser niet kon af
wijzen op grond aileen van de beoordeling 
van afzonderlijk genomen feiten ; de 
arresten van 8 december 1971 en 30 maart 
1976 zodoende niet antwoorden op 
voormelde conclusie van eiser en dus 
niet regelmatig met redenen zijn omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet): 

Overwegende dat uit de in het middel 
weergegeven conclusie, genomen v66r 
het arrest van 8 december 1971, blijkt 
dat, als eiser betoogde dat de door hem 
aangevoerde feiten in hun geheel moesten 
worden beschouwd, dit enkel was om te 
bewijzen dat die feiten, als ze werden 
samengebracht, voldoende ernstig waren 
om als grondslag te dienen voor zijn 
vordering tot scheiding van tafel en bed ; 
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Overwegende dat het arrest van 8 de
cember 1971 afwijzend beschikt op het 
verzoek tot bewijslevering van sommige 
aangevoerde feiten door te beslissen 
dat ze niet beledigend zijn; dat het 
derhalve niet meer moest antwoorden op 
de conclusie voor zover ze op de samen
brenging van die feiten stecmde om de 
ernst van hun beledigend karakter te 
bewijzen, daar die conclusie niet meer 
ter zake diende ingevolge de beslissing 
dat die feiten niet een zodanig karakter 
hadden; 

Overwegende dat in de in het middel 
aangevoerde conclusie, die eiser had 
genomen v66r het arrest van 30 maart 
1976, enkel werd betoogd dat niets zich 
ertegen verzette de feiten, die het arrest 
van 8 december 1971 niet in aanmerking 
had genomen, in hun geheel en in het 
licht van de afgelegde getuigenverkla
ringen te beschouwen ; 

Overwegende dat dit laatste arrest 
had beslist dat die feiten niet beledigend 
waren, zodat de rechters niet moesten 
antwoorden op de conclusie waarin enkel 
werd aangevoerd dat niets zich ertegen 
verzette ze in hun geheel te beschouwen ; 

Dat het middel niet kan worden aan
genomen; 

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

29 juni 1978.- 1 e kamer.- Voo1·zitter, 
de H. Wauters, eerste voorzitter. -
Verslaggeve1·, de H. Meeus. - Gelijk
luidende conclusie (1), de H. Delange, 
procureur-generaal. - Pleiters, de HH. 
Dassesse, L. Simont en VanRyn. 

1 e KAMER. - 30 juni 1978. 

WEGVERKEER. - BESTUURDER DIE 
OPNIEUW AANZET EN RECHTS AFSLAAT 
NA STILSTAND VOOR RODE LICHTEN.
BOTSING MET EEN ANDERE BESTUURDER 
DIE IN BEWEGING WAS GEBLEVEN EN 
AAN WIE DE EERSTE BESTUURDER GEEN 
VOORRANG HAD VERLEEND.- MANEU
VER GEREGELD DOOR ARTIKEL 17 VAN 

(1) Raadpl. de conclusie van de Procureur
Generaal Delange v66r dit arrest, verschenen 
in Bull. en Pas., 1978, I, blz. 1241. 

HET WE1GVERKEERSREGLEMENT VAN 
14 MAART 1968. 

Hoewel de beweging om 1·echts aj te slaan 
ten einde de rijbaan te verlaten in de 
regel beheM·st wm·dt door a1·tikel 25 
van het Wegverkeers1·eglement van 
14 mam·t 1968 en niet doo1· a1·tikel 17 
van dat wetboek (2), wordt die laatste 
bepaling evenwel geschonden als een 
bestuurde1· zijn voertuig opnieuw aanzet 
en rechts ajslaat na een stilstand voor 
rode lichten, zondm· een andere in 
beweging gebleven bestuurder te hebben 
laten voorgaan. 

(DEJONCKHEERE, T. VENNOOTSCHAP NAAR 
ENGELS RECHT « THE OCEAN ll EN 
LITISCONSORTEN ; VENNOOTSCHAP NAAR 
ENGELS RECHT << THE OCEAN ll EN 
LITISCONSORTEN, T. DEJONCKHEERE.) 

ARREST. 

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

Overwegende dat de voorzieningen 
tegen dezelfde beslissing zijn gericht ; 
dat zij, overeenkomstig artikel 1083 
van het Gerechtelijk Wetboek, dienen te 
worden samengevoegd ; 

Wat de voorziening van Dejonckheere 
betreft: 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 17 en 25 van het 
koninklijk besluit van 14 maart 1968 
houdende algemeen reglement betreffende 
de politic over het wegverkeer, 

doo1·dat, na geconstateerd te hebben 
dat de door eiser bestuurde vrachtwagen 
had stilgestaan voor de rode verkeers
lichten aan de ingang van een kruispunt, 
dat laatste verweerster per fiets de 
vrachtwagen rechts voorbijreed terwijl 
deze nog stilstond, dat zij niet diende 
te stoppen daar de lichten op groen 
oversloegen, dat zij rechts afsloeg, dat 
op hetzelfde ogenblik de vrachtwagen 
zich terug in beweging stelde en insgelijks 
rechts afsloeg, dat gezegde verweerster, 
van het normaal traject voor het nemen 
van de bocht was afgeweken, bij zover 
dat zij zelfs de indruk gaf rechtdoor te 
willen rijden, en dat tijdens deze bewe-

(2) Cass., 16 november 1977, supm, blz. 315. 
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ging de rechtervoorkant van de vracht
wagen in aanraking kwam met het 
voorwiel van de fiets, zodat gezegde 
verweerster onder het wiel van de vracht
wagen terechtkwam en verwond werd, 
het arrest beslist dat eiser voor twee 
derden en gezegde verweerster voor een 
derde aansprakelijk zijn voor het ongeval, 
zulks op grand dat de rijbeweging van 
eiser niet uitsluitend beheerst was door 
artikel 25 van het algemeen wegverkeers
reglement, dat, wanneer een bestuurder 
stilstaat omdat de lichten op rood staan, 
hij bij het terug aanzetten de andere 
bestuurders, die normaal in beweging 
zijn, moet laten voorgaan overeenkomstig 
de bepaling van artikel 1 7 van het 
wegverkeersreglement, dat ten deze de 
samenlopende fouten van beide bestuur
ders het ongeval hadden veroorzaakt, 
doch dat de fout van eiser, die de voor
rang moest verlenen, grater was dan die 
van gezegde verweerster, 

terwijl eiser, zoals hij terecht liet gelden 
in zijn conclusie, door v66r de licht
signalen te stoppen en, zodra het groen 
licht aanging, zijn voertuig terug in 
beweging te zetten, onmiddellijk deel 
uitmaakte van het normaal verkeer dat 
hij trouwens nooit had verlaten, en, 
door daarna rechts in te slaan, een 
beweging uitvoerde welke uitsluitend 
beheerst was door artikel 25 van voor
meld algemeen wegverkeersreglement, en 
aldus op geen enkel ogenblik onder 
toepassing viel van artikel 1 7 van gezegd 
reglement of om die reden voorrang 
aan gezegde verweerster verschuldigd 
was: 

Overwegende dat, zoals uit het middel 
blijkt, het arrest vaststelt dat de door 
eiser bestuurde vrachtwagen v66r de 
rode verkeerslichten aan de ingang van 
het kruisptmt had stilgestaan, dat vijfde 
verweerster per fiets de vrachtwagen 
rechts voorbijreed toen deze nog stilstond, 
dat zij niet diende te stoppen omdat de 
lichten op groen oversloegen, dat zij 
rechts afsloeg en dat " op hetzelfde 
ogenblik » de vrachtwagen zich terug in 
beweging stelde en insgelijks rechts 
afsloeg; 

Overwegende dat het arrest verder 
erop wijst dat artikel 17 van het toen in 
vigeur zijnde algemeen wegverkeers
reglement toepasselijk is, welke ook 
de reden van de stilstand was, en dat de 
bestuurder die aanzet dus gehouden was 
uit te zien of hij dit kon doen zonder de 
andere weggebruikers te hinderen, vooral 
wanneer hij afsloeg en zodoende kans 

liep de weg af te snijden van de fietsers 
die tijdens het stilstaan naast de wach
tende auto's kwamen rijden; 

Overwegende dat, op grand van die 
vaststellingen en beschouwingen, het 
arrest wettelijk oordeelt dat, al was de 
richtingsverandering van eiser door arti
kel 25 van voormeld wegverkeersregle
ment beheerst, hij niettemin artikel 17 
van dit reglement had overtreden door 
zijn voertuig, na een stilstand v66r de 
verkeerslichten, terug in beweging te 
stellen zonder vijfde verweerster, die 
steeds in beweging was gebleven, te laten 
voorgaan; 

Dat het middel naar recht faalt ; 

Wat de voorziening van« The Ocean "• 
de consorten Bollein, Knockaert en 
Swijngedouw betreft : 

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

Dat het middel, dat op een verkeerde 
interpretatie van het arrest berust, 
feitelijke grondslag mist ; 

Om die redenen, voegt samen de zaken 
op de algemene rol ingeschreven onder 
nrs. 2133 en 2288; rechtdoende in de 
zaak nr. 2133 : verwerpt de voorziening 
en veroordeelt eiser in de kosten ; 
rechtdoende in de zaak nr. 2288 : ver
werpt de voorziening en veroordeelt 
de eisers in de kosten. 

30 juni 1978.- 1 e lmmer.- Voorzitte1·, 
de H. de Vreese, raadsheer waarnemend 
voorzitter.- Verslaggevm·, de H. Sury.
Gelijkluidende conclusie, de H. Velu, 
advocaat-generaal. - Pleitm·s, de HH. 
Bayart en Dassesse. 

V AKANTIEKAMER. - 20 juli 1978, 

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN.- BESOHIKKING VAN DE 
RAADKAMER WAARBIJ EEN WANBEDRIJF 
WORDT GEOONTRAVENTIONALISEERD.
VONNIS VAN ONBEVOEGDVERKLARING 
GESTEUND OP HET BESTAAN VAN EEN 
01\'ISTANDIGHEID WAARDOOR HET FElT 
MET EEN ZWAARDERE OORREOTIONELE 
STRAF STRAFBAAR WORDT. 0M
STANDIGHEID DIE VOOR DE RAADKAMER 
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NIET ONBEKEND IS GEBLEVEN EN DOOR 
HAAR OOK NIET BUITEN BESOHOUWING 
IS GELATEN. - BESLISSINGEN DIE IN 
KRACHT VAN GEWIJSDE ZIJN GEGAAN.
REGELING VAN REOHTSGEBIED. 
To:mziOHT DOOR HET HoF. - VERNIE
TIGING VAN HET VONNIS. - VERWIJ
ZING NAAR DEZELFDE REOHTBANK DIE 
ANDERS IS SA:MJ11NGESTELD. 

W anneer de raadkamer met aanneming 
van VM'Zaohtende omstandigheden de 
dader van een wanbedrijf naar de 
politie1•eohtbank heeft verwezen, en een 
vonnis van onbevoegdvM·kla1·ing wordt 

(1) Steeds talrijker worden de gevallen 
waarin, nadat de raadkamer, na de regel
matige contraventionalisering van een wan
bedrijf, een beklaagde naar de politierechtbank 
heeft verwezen, deze rechtbank zich onbe
voegd verklaart na gewezen te hebben op 
het bestaan van een omstandigheid waardoor 
de feiten strafbaar worden met een zwaardere 
correctionele straf dan die van de beschikking 
van verwijzing. 

De uit de aldus geschapen toestand voort
vloeiende jurisdictiegeschillen moeten een 
oplossing krijgen die verschilt van geval tot 
geval. 

1° N a de beschikking tot verwijzing, 
ontstaat een omstandigheid waardoor het feit 
strafbaar wordt met een zwaardere correc
tionele straf. 

Aldus : de raadkamer verwijst een be
klaagde naar de politierechtbank wegens 
onopzettelijke slagen en verwondingen en 
die rechtbank stelt vast dat het slachtoffer 
na de verwijzing overladen is en dat het 
overlijden te wijten zou kunnen zijn aan de 
slagen en verwondingen ( cass., 26 november 
1973, A1·r. cass., 1974, blz. 345, en 14 juni 1978, 
supra, blz. 1207). 

In dat geval moet het vonnisgerecht zich 
onbevoegd verklaren en het jurisdictieconfiict 
wordt opgelost door de vernietiging van de 
beschikking en de verwijzing van de zaak 
naar de anders samengestelde raadkamer van 
dezelfde rechtbank. 

2° Het vonnisgm·echt stelt vast aan de hand 
van andere gegevens dan die uit het voor
onderzoek of het onderzoek dat er een om
st11ndigheid bestaat waardoor het feit strafbaar 
wordt met zwaardere correctionele straf. 

Aldus : een beklaagde wordt naar de politie
rechtbank verwezen wegens opzettelijke slagen 
en verwondingen en de politierechtbank die 
vaststelt dat de slagen en verwondingen een 
arbeidsongeschiktheid of een blijvende onge
schiktheid hebben veroorzaakt, verklaart 
zich onbevoegd (cass., 30 november 1977, 
supra, blz. 372). 

uitgesp1·oken op grand van het bestaan 
van een omstandigheid waa1·door het 
feit bij de wet strafbaar wm·dt met een 
zwaa1·de1'e oorreotionele st?·af, onderzoekt 
het Hof, dat kennis neemt van het ve1·zoek 
tot 1·egeling van reohtsgebied, of beide 
beslissingen in kmoht van gewijsde 
zijn gegaan, of genoemde omstandigheid 
voor de ?'aadkamer niet onbekend is 
gebleven en of ze, zij het implioiet, door 
haar niet buiten besohouwing we1·d 
gelaten en of het feit zoals het door de 
feitenreohter is gekwalifioeerd vatbaar 
is voor oontraventionalise1·ing; zo ja, 
dan VM'nietigt het Hof het vonnis en 
verwijst de zaak naar de anders samen
gestelde politiereohtbank ( l). 

Evenzo : de raadkamer heeft een beklaagde 
naar de politierechtbank verwezen wegens 
onopzettelijke slagen en verwondingen en 
die rechtbank stelt vast dat het slachtoffer 
op de datum van de beschikking overladen 
was zonder dat de raadkamer daarvan op de 
hoogte was en dat het overlijden te wijten 
zou kunnen zijn aan de genoemde slagen en 
verwondingen ( cass., 13 november 1972, 
A?'r. cass., 1973, 255). 

Ook hier moet de rechtbank zich onbevoegd 
verklaren en moet de beschikking worden 
vernietigd en moet de zaak naar de anders 
samengestelde raadkamer van dezelfde recht
bank worden verwezen. 

Zo de arresten van het Hof niet steeds een 
precies onderscheid maken tussen de beide 
bovenvermelde gevallen, een verzwarende 
omstandigheid die na de beschikking tot 
verwijzing is ontstaan en die achteraf werd 
vastgesteld, of die bestond op de dag van de 
beschikking maar achteraf aan het licht 
kwam, is zulks misschien omdat in beide 
gevallen toepassing van de dezelfde beginselen 
wordt gemaakt en dezelfde oplossingen worden 
toegepast. 

De contraventionalisering van een wan
bedrijf door een beschikking van verwijzing 
impliceert niet dat de raadkamer de beklaagde 
van verzachtende omstandigheden wil doen 
genieten indien voor het vonnisgerecht een 
omstandigheid aan het licht zou komen 
waardoor het feit strafbaar wordt met een 
zwaardere correctionele straf (cass., 4 oktober 
1926, Revue droit penal, 1926, 973). 

3° Ornstandigheid waardoor het feit strafbaar 
wordt met een zwaardere correctionele straf, 
die echter voor de raadkamer niet onbekend is 
gebleven en door haar ook niet buiten 
beschouwing wm·d gelaten. 

Zulks is hier het geval : de beklaagde werd 
naar de politierechtbank verwezen wegens 
onopzettelijke slagen en verwondingen; uit 
het vooronderzoek bleek echter dat een van 
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( P.ROCUREUR DES KONINGS TE CHARLEROI, 
IN ZAKE JACQUEMART,j 

ARREST (vertaling). 

HET HOF ; - Gelet op het verzoek 
tot regeling van rechtsgebied, op 30 juni 
1978 door de Procureur des Konings te 
Charleroi ingediend ; 

Overwegende dat de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Char-

de slachtoffers aan de gevolgen van deze 
verwondingen was overleden. 

Die omstandigheid waarop wordt gewezen 
in het vonnis van de politierechtbank kan 
voor de raadkamer niet onbekend zijn 
gebleven. 

In zijn arrest van 11 oktober 1943 (Bull. 
en Pas., 1943, I, 386), leidde het Hof uit een 
dergelijke vaststelling at dat de raadkamer 
die uitspraak moet doen over de feiten zoals 
ze door het rekwisitoor van het openbaar 
ministerie werden voorgebracht en over de 
daaraan te geven kwalificatie, impliciet en 
zonder enige twijfel rekening had gehouden 
met die verzwarende omstandigheid bij de 
verwijzing van de beklaagde naar de politie
rechtbank. 

Aangezien de raadkamer de uit het voor
onderzoek gebleken feiten slechts voorlopig 
kwalificeert, moet de politierechtbank, met 
inachtneming van de rechten van de ver
dediging, de voor haar gebrachte feiten 
werkelijk kwalificeren gelet op aile omstandig
heden die de juiste kwalificering mogelijk 
maken (cass., 16 juni 1970, A1'1', cass., 1970, 
976). 

Indien het anders gekwalificeerde feit 
vatbaar is voor contraventionalisering hoewel 
het zwaarder wordt bestraft is de politie
rechtbank bevoegd ( cass., 1 februari 1978, 
sup1·a, blz. 655) en, bij een negatief jurisdictie
geschil, moet het vonnis worden vernietigd 
en de zaak verwezen naar de anders samen
gestelde politierechtbank ( cass., 17 december 
1945, Bull. en Pas., 1945, I, 290 en de noot 1, 
getekend R.B.J. ; zie ook de noot 1, getekend 
R.H., onder cass., 16 oktober 1939, Bull. en 
Pas., 1939, I, 418, en de noot 2 onder cass., 
2 september 1942, Bull. en Pas., 1942, I, 186). 

Indien het anders gekwalificeerde feit niet 
vatbaar is voor contraventionalisering door 
de raa.dkamer, moet de politierechtbank zich 
onbevoegd verklaren en dient de beschikking 
tot verwijzing vernietigd te worden, op grond 
dat de door de raadkamer aangenomen 
verzachtende omstandigheden niet wettelijk 
konden worden aangenomen (bovenvermelde 
noten 1 onder cass., 16 oktober 1939 en 
17 december 1945). 

CASSATIE, 1978. 41 

leroi, bij beschikking van 4 april 1977 
en met aanneming van verzachtende 
omstandigheden, Raoul Ghislain Marie 
Jacquemart, geboren te Sosoye op 10 mei 
1953, wonende te Anhee (Sosoye), rue de 
Quinvay 13a, naar de bevoegde politie
rechtbank verwezen heeft, uit hoofde 
van te Acoz, kanton Chatelet, op 20 no
vember 1976, door gebrek aan voor
zichtigheid of voorzorg maar zonder 
het oogmerk de persoon van een ander 
aan te randen, onopzette1ijk slagen of 

4° Omstandigheid waardoor het feit straf
baar wordt met een zwaardere correctionele 
straf die voor de raadkamer niet onbelcend is 
gebleven doch die doo1· haa1· buiten beschouwing 
werd gelaten. 

Volgens het arrest van 11 februari 1946 
(Bull. en Pas., 1946, I, 65) en het voornoemd 
arrest van 11 oktober 1943, moet de politie
rechtbank zich onbevoegd verklaren zodat 
de beschikking van verwijzing moet vernietigd 
worden en de zaak verwezen moet worden 
naar de anders samengestelde raadkamer 
van dezelfde rechtbank. 

In zijn arr!"st van 27 februari 1922 (Bull. 
en Pas., 1922, I, 176 en de conclusie van 
Procureur-Generaal Leclercq) had het Hof 
evenwel beslist dat het vonnisgerecht, zelfs 
indien een feit door de beschikking tot 
verwijzing buiten beschouwing was gelaten, 
rekening kan houden met dat feit dat in 
werkelijkheid en in rechte een verzwarende 
omstandigheid is van het feit dat door het 
rechtscollege naar het vonnisgerecht werd 
verwezen. 

In dat arrest heeft het Hof duidelijk 
gesteund op het beginsel dat een feit en niet 
een kwalificatie bij het vonnisgerecht aan
hangig wordt gemaakt. 

Nu de jurisdictieconfticten die ontstaan 
door de beslissingen van onbevoegdheid van 
de politierechtbanken op grond van het 
bestaan van een niet in de beschikking tot 
verwijzing opgenomen omstandigheid waar
door het feit strafbaar wordt met een 
zwaardere correctionele straf op verschillende 
wijze wordt opgelost naargelang die om
standigheid voor de raadkamer aJ dan niet 
onbekend is gebleven en, in het laatste geval, 
al dan niet buiten beschouwing is gelaten, 
moet het vonnisgerecht preciseren of die 
omstandigheid pas aan het Iicht is gekomen 
na de beschikking tot verwijzing dan wei of 
het bestaan ervan reeds bleek uit de gegevens 
van het vooronderzoek of van het voor
bereidend onderzoek (cass., 1 februari 1978, 
supra, blz. 655 en de noot 4 en Rev. d1•. pen. 
et m·im., 1978, blz. 418 en de noot get. SCRE
VENS en QUARRE). 

L.F.D. 
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verwondingen te hebben toegebracht 
aan Mary-Lise Boussingault, Chantale 
Boussingault, Maryline Boussingault, 
Anne-Marie Belin, Ferdinand Gelay, 
Annick Eloy en Frangois Belin ; 

Overwegende dat de Politierechtbank 
te Charleroi zich bij vonnis van 8 decem
ber 1977 onbevoegd heeft verklaard zowel 
ten aanzien van de voormelde tenlaste
legging als ten aanzien van de andere door 
het openbaar ministerie aan de beklaagde 
ten laste gelegde feiten, op grond dat 
« blijkens een deskundig verslag, Frangois 
Belin aan de gevolgen van dat ongeval 
zou overleden zijn " ; 

Overwegende dat, na hoger beroep van 
het openbaar ministerie, de Correctionele 
Rechtbank te Charleroi bij haar vonnis 
van 19 april 1978 heeft vastgesteld dat 
het vonnis van de politierechtbank van 
8 december 1977 wegens de onontvanke
lijkheid van het hoger beroep in kracht 
van gewijsde was gegaan; 

Overwegende dat de beschikking van 
de raadkamer van 4 april 1977 en het 
vonnis van de politierechtbank van 
8 december 1977 beide in kracht van 
gewijsde zijn gegaan en dat de onderlinge 
tegenstrijdigheid van die beslissingen 
aanleiding heeft gegeven tot een geschil 
van rechtsmacht dat de rechtsgang 
belemmert ; dat er derhalve grond bestaat 
tot regeling van rechtsgebied; 

Overwegende dat, blijkens de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, 
het overlijden van Frangois Belin, door 
welke omstandigheid het betwiste feit 
bij de wet strafbaar werd met een 
zwaardere correctionele straf dan de in 
de beschikking van verwijzing omschre
ven overtreding, voor de raadkamer niet 
onbekend is gebleven en door haar ook 
niet buiten beschouwing werd gelaten ; 

Dat de omzetting in overtreding 
derhalve gold voor het bij die beschikking 
in aanmerking genomen feit, met inbe
grip van de bewuste omstandigheid, en 
de politierechtbank dan ook bevoegd was 
om kennis te nemen van dat door haar 
als doding door gebrek aan voorzichtig
heid of voorzorg gekwalificeerde feit ; 

Om die redenen, beslissende tot rege
ling van rechtsgebied, vernietigt het 
vonnis van de Politierechtbank van 
Charleroi van 8 december 1977; beveelt 
dat van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernietigde 
beslissing; verwijst de zaak naar de 
anders samengestelde Politierechtbank 
te Charleroi. 

20 juli 1978. - Vakantiekamer. -

Voo1·zitter, Baron Richard, voorzitter.
Verslaggever, de H. Legros. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Duchatelet, 
advocaat-generaal. 

V AKANTIEKAMER. - 20 juli 1978. 

REGELING VAN RECHTSGEBIED. 
- STRAFZAKElN.- BESOHIKKING VAN 

DE RAADKAMER TOT VERWIJZING VAN 
EEN VERDAOHTE NA:AR DE OORREO
TIONELE REOHTBANK, MET AANNEMING 
VAN VERZAOHTENDE OMSTANDIGHEDEN, 
WEGENS EEN NIET DOOR HET ONDER
ZOEKSGEREOHT TE OORREOTIONALISE
REN MISDAAD EN EEN WANBEDRIJF.

BESLISSING TOT ONBEVOEGDVERKLA
RING VAN HET VONNISGEREOHT, -
BESLISSINGEN DIE IN KRACHT VAN 
GEWIJSDE ZIJN GEGA:AN. - TOEZICHT 
VAN RET HoF. - VERNIETIGING VAN 
DE BESOHIKKING. - VERWIJZING NAAR 
DE KAMER VAN INBESOHULDIGING
STELLING. 

Wanneer de 1·aadkame1·, met aanneming 
van verzachtende omstandigheden, een 
verdachte naar de correctionele 1'echt
bank heeft verwezen, wegens een niet 
door het onderzoeksgerecht te correc
tionaliseren misdaad en een wanbedriJf, 
en het vonnisgerecht zich wegens de 
samenhang voor alles onbevoegd heeft 
verklaard, onderzoekt het Hof, waarbij 
een ve1·zoek tot regeling van 1'echts
gebied aanhangig is, of beide beslis
singen in kmcht van gewijsde zijn 
gegaan, of de misdaad niet kan ge
C01'1'ectionaliseerd worden en of het wan
bedrijf met de misdaad blijkt samen 
te hangen; zo ja, dan vernietigt het 
Hof de beschikking en venvijst de zaak 
naa1· de kame1· van inbeschuldiging
stelling (1). 

(PROOUREUR-GENERA:AL 
BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL, 

IN ZAKE DEVOGHEL.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF;- Gelet op het verzoek-

(1) Oass., 14 februari 1977 (.Arr. cass., 1977, 
biz. 655). 
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schrift tot regeling van rechtsgebied 
dat op 16 juni 1978 werd ingediend door 
de procureur-generaal bij het Hof van 
Beroep te Brussel ; 

Overwegende dat de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel, bij beschikking van 3 april 1978, 
met aanneming van verzachtende om
standigheden, de voorlopig gehechte 
Charly Devoghel, geboren te Brussel 
op 25 juli 1959, wonende te Schaarbeek, 
Chazallaan 131, naar de correctionele 
rechtbank verwezen heeft uit hoofde van, 
in het gerechtelijk arrondissement 
Brussel, door uitvoering van het misdrijf 
of door rechtstreekse medewerking aan 
de uitvoering ervan, 

A) op 8 oktober 1977 gepoogd te 
hebben, door middel van geweld of 
bedreigingen, verscheidene roerende voor
werpen en onder Ineer een damestas 
van onbepaalde waarde, die hem niet 
toebehoorde, bedrieglijk weg te ne
men ten nadele van J adot Pulcherie, 
met de omstandigheden dat de diefstal 
gepleegd werd bij nacht door twee of 
meer personen en dat het geweld of de 
bedreigingen hetzij een ongeneeslijk 
lijkende ziekte, hetzij een blijvende 
fysische of psychische ongeschiktheid, 
hetzij een volledig verlies van het 
gebruik van een orgaan, hetzij een zware 
verminking ten gevolge heeft gehad, 
waarbij het voornemen om de misdaad 
te plegen zich geopenbaard heeft door 
uitwendige daden die een begin van 
uitvoering van die misdaad uitmaakten 
en aileen ten gevolge van omstandig
heden, onafhankelijk van de wil van de 
dader, werden gestaakt of hun uitwerking 
hebben gemist ; 

B) tussen 31 julien 10 september 1977 
ten nadele van Baussart Alina een niet 
nader bepaalde geldsom die hem niet 
toebehoorde bedrieglijk weggenomen te 
hebben; 

Overwegende dat het Hof van Beroep 
te Brussel, onder wijziging van het 
beroepen vonnis, bij zijn arrest van 
1 juni 1978 heeft vastgesteld dat de 
eerste rechter niet bevoegd was om van 
die feiten kennis te nemen, de straf- en 
burgerrechtelijke bepalingen van het 
vonnis te niet heeft gedaan en bevolen 
heeft dat het dossier aan de procureur
generaal bij het hof van beroep zou 
worden toegezonden, op grand dat de 
feiten strafbaar zijn gesteld met !evens
lange dwangarbeid en derhalve niet in 
een wanbedrijf kunnen worden omgezet ; 

Overwegende dat zowel de beschikking 
als het arrest in kracht van gewijsde zijn 

gegaan en dat uit hun onderlinge tegen
strijdigheid een geschil van rechtsmacht 
is ontstaan dat de gang van het gerecht 
belemmert; 

Overwegende dat enerzijds het in de 
tenlastelegging A omschreven feit bij 
de artikelen 473 en 476 van het Straf
wetboek strafbaar is gesteld met !evens
lange dwangarbeid en derhalve door het 
onderzoeksgerecht niet in een wanbedrijf 
kan worden omgezet ; 

Dat anderzijds de procedurestukken 
lijken uit te wijzen dat de tweede 
tenlastelegging met de eerste samen
hangt; 

Om die redenen, beslissende tot rege
ling van rechtsgebied, vernietigt de 
beschikking van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel 
van 3 april 1978 ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
verwijst de zaak naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling van het Hof van 
Beroep te Brussel. 

20 juli 1978. - Vakantiekamer. -
VoorzittM·, Baron Richard, voorzitter.
VM·slaggever, de H. Legros. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Duchatelet, 
advocaat-generaal. 

V AKANTilllKAMER. - 20 juli 1978. 

1° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. -'--- VEROORDEELDE DIE DE 
VOORZITTER VAN HET HOF VAN As
SISEN VERWIJT AAN DE JURY GEEN 
VRAAG TE HEBBEN GESTELD OVER DE 
VOORBEDAOHTHEID. -MID DEL ZONDER 
BELANG. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

20 HOF vAN ASSISEN.- AAN DE JURY 
VOORGELEGDE VRAAG. - VEROOR
DEELDE DIE DE VOORZITTER VAN HET 
HOF VAN ASSISEN VERWIJT AAN DE 
JURY GEEN VRAAG TE HEBBEN GESTELD 
OVER DE VOORBEDAOHTHEID. -MID
DEL ZONDER BELANG. - NIET-ONT
VANKELIJKHEID. 

3° TAALGEBRUIK. - STRAFZAKEN. -
TOEVOEGING VAN EEN FRANSE VER
TALING BIJ HET DOSSIER VAN DE IN 
HET NEDERLANDS OPGESTELDE STUK
KEN. - TOEVOEGING ENKEL VEREIST 
WANNEER DE VERDAOHTE DIE GEEN' 
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NEDERLANDS VERSTAAT DAAROM VER
ZOEKT, 

4° HOF VAN ASSISEN. - DISORE
TIONAIRE MACHT VAN DE VOORZITTER. 
- VOORZITTER DIE, ZONDER DAT DE 
BESOHULDIGDE ZULKS HEEFT GE
VRAAGD, IN HET DOSSIER VAN DE 
REOHTSPLEGING DE FRANSE VERTALING 
VAN DE IN HET NEDERLANDS OPGE
STELDE STUKKEN HEEFT DOEN VOEGEN, 
- NIET ONDERTEKENDE VERTALING.
VERTALING DIE WERD MEDEGEDEELD 
AAN HET OPENBAAR MINISTERIE, AAN 
DE BESOHULDIGDE EN ZIJN RAADS
LIEDEN ZONDER DAT ENIGE OPMERKING 
WERD GEMAAKT.- GEEN NIETIGHEID. 

5° VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN.- PROOES-VERBAAL VAN 
DE DEBATTEN VAN HlJJT HoF VAN 
ASSISEN. NIET GOEDGEKEURDE 
DOORHALINGEN. - GEEN VERBAND 
MET DE VERVULLING VAN DE SUBSTAN
TIELE VORMVEREISTEN.- GEEN NIE
TIGHEID. 

6° HOF VAN ASSISEN. - PROOES
VERBAAL VAN DE DEBATTEN. - NIET 
GOEDGEKEURDE DOORHALINGEN. 
GEEN VERBAND MET DE VERVULLING 
VAN DE SUBSTANTIELE VORMVEREJISTEN. 
- GEEN NIETIGHEID. 

7° HOF VAN ASSISEN.- ARTIKEL 320 
VAN HlJJT WETBOEK VAN STRAFVORDE
RING. - VERPLIOHTING VAN DE GE
TUIGE IN DE GEHOORZAAL TE BLIJVEN 
NA ZIJN VERKLARING.- BEPALING DIE 
NIET OP STRAFFE VAN NIETIGHEID IS 
VOORGESOHRElVEN. 

1° en 2° Niet-ontvankelifk bif geb1·ek aan 
belang is het middel dat de voorzitter 
van het Hof van Assisen verwijt geen 
vraag over de voo1·bedachtheid te hebben 
gesteld. 

3° Van de in het Nede1·lands gestelde 
stukken moet bij het dossie1' slechts een 
Fmnse vertaling wo1·den gevoegd als de 
verdachte die geen Nederlands verstaat 
daa1·toe een verzoek indient ( 1). (Wet 
van 15 juni 1935 betreffende het 
gebruik der talen in gerechtszaken, 
art. 22.) 

4° Geen nietigheid kan worden afgeleid 
uit het feit dat de voorzitter van het hof 
van assisen, gebruikmakend van zifn 

(1) Cass., 13 april 1976 (.Arr. cass., 1976, 
blz. 941). 

discretionaire macht, zonder dat de 
beschuldigde zulks heeft gevmagd, in het 
dossier van de rechtspleging de Franse 
vertaling van de in het N ederlands 
opgestelde stukken heeft doen voegen, 
zelfs wanneer de vertaling niet onde1'
tekend is, nu zif aan het openbaar 
ministerie, aan de beschuldigde en diens 
raadslieden we1·d medegedeeld en nu 
geen enkele opmerking werd gemaakt. 

5° en 6° H et niet aanduiden van het aantal 
geschrapte woorden in het proces-ve1·baal 
van de debatten van het Hof van Assisen 
en de niet-goedkeuring van de doo1'
halingen tasten genoemd p1·oces-ve1·baal 
niet aan wannee1· die doo1·halingen geen 
betl·ekking hebben op de vermelding 
van substantiele of op stl·affe van 
nietigheid voorgeschreven 1'echts
vormen (2). (Sv., art. 78.) 

7° De verplichting van de getuige om na 
zijn verklaring in de gehoo1·zaal te 
blijven, indien de voorzittm· niet ande1·s 
heeft bevolen, is niet op straffe van 
nietigheid voo1·geschreven (3). (Sv., 
art. 320.) (Impliciete oplossing.) 

(KAPPENBURG.) 

ARREST (vertaling). 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 24 mei 1978 door het Hof 
van Assisen van Brabant gewezen ; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 337, 338 van 
het Wetboek van Strafvordering en 20 
van de wet van 15 mei 1838 betreffende 
de jury, 

do01·dat de voorzitter van het Hof van 
assisen in verband met de poging tot 
doodslag waarop de eerste vraag betrek
king had, aan de jury geen vraag heeft 
gesteld over de voorbedachtheid, 

teTwijl hij dat wel gedaan heeft in 
verband met de opzettelijke slagen en 
verwondingen waarop de tweede en 
bijkomende vraag betrekking had : 

Overwegende dat de jury de eerste 
vraag bevestigend beantwoord heeft ; 

(2) Vgl. cass., 26 mei 1952 (Bull. en Pas., 
1952, I, 625) ; raadpl. cass., 22 september 1972 
(ibid., 1973, I, 89) en de noot 4. 

(3) Cass., 15 mei 1899 (Bull. en Pas., 1899, 
I, 248). 
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Overwegende dat voorbedachtheid een 
strafverhogende omstandigheid kan zijn 
en eiser in het uitblijven van een des
betreffende vraag derhalve geen grief 
kan vinden; 

Dat het middel niet ontvankelijk is 
bij gebrek aan belang ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 223 en 231 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doo1·dat enerzijds diverse nederlands
talige stukken van het dossier krachtens 
de discretionaire macht van de voor
zitter in het Frans vertaald werden door 
een persoon die de vertaling ondertekend 
heeft met een onleesbare handtekening 
en zonder vermelding van zijn naam, 
zodat eiser onmogelijk diens hoedanig
heid van beiidigd vertaler kan nagaan, 
en, anderzijds, de Nederlandse vermel
dingen op de bij het dossier gevoegde 
situatietekening in het Frans vertaald 
werden zonder dat die vertaling eens
luidend verklaard en ondertekend werd 
en zonder dat de naam van de vertaler 
werd vermeld : 

Overwegende dat een Franse vertaling 
van de in het Nederlands gestelde stuk
ken slechts bij het dossier dient gevoegd 
te worden indien de beschuldigde, die 
aileen Frans verstaat, zulks gevorderd 
heeft overeenkomstig artikel22, lid 2 en 3, 
van de wet van 15 juni 1935 op het 
gebruik der talen in gerechtszaken; 

Overwegende dat niet aileen de eiser 
van dat recht geen gebruik heeft gemaakt, 
maar dat het proces-verbaal van de 
terechtzitting ook uitdrukkelijk ver
meldt dat de voorzitter bevolen heeft 
de map met de vertalingen ter inzage te 
geven aan het openbaar ministerie, aan 
de beschuldigde en aan diens raads
lieden, dat de partijen inzage hebben 
genomen van die stukken die daarna aan 
de voorzitter werden teruggegeven en 
dat deze bevolen heeft ze bij de proce
durestukken te voegen, waarbij geen 
der aanwezige partijen dienaangaande 
enige opmerking heeft gemaakt ; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen ; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 78 van het Wetboek 
van Strafvordering, 

doordat op de bladzijden 12, 23, 24 
en 27 (lees : 25) van het proces-verbaal 
van de debatten niet goedgekeurde 
doorhalingen voorkomen die derhalve 
als niet bestaande dienen beschouwd 

te worden, waardoor onmogelijk kan 
worden nagegaan of de op straffe van 
nietigheid voorgeschreven vormen in 
acht werden genomen, en de logische 
orde van de debatten niet kan worden 
gevolgd: 

Overwegende dat de regels van arti
kel 78 van het Wetboek van Straf
vordering betreffende de opmaak van de 
processen-verbaal van de proceshande
lingen niet voorgeschreven zijn op straffe 
van nietigheid van de procedure noch 
zelfs van het proces-verbaal der de
batten; 

Dat artikel 78 enerzijds bepaalt dat 
het niet in acht nemen van die regels 
aanleiding geeft tot toepassing van de bij 
artikel 77 gestelde straffen en anderzijds 
dat het tussen de regels geschrevene en 
de niet goedgekeurde doorhalingen en 
verwijzingen als niet bestaande be
schouwd worden, zulks met de bedoeling 
nauwkeurig en met de grootst mogelijke 
zekerheid te bepalen welke de rechts
geldige tekst is ; 

Overwegende dat op bladzijde 12 van 
het proces-verbaal der debatten in zake 
eiser, sommige vermeldingen overtypt 
werden met een reeks letters X en dat op 
de bladzijden 23, 24 en 25 een deel van 
de tekst met een pennetrek werd door
gehaald; 

Overwegende dat die overschrijvingen 
en doorhalingen niet werden goedgekeurd 
en derhalve als niet bestaande dienen 
beschouwd te worden ; 

Dat zij de tekst van het proces-verbaal 
niet onleesbaar maken ; 

Overwegende dat eiser voor het overige 
niet aangeeft waarom de doorgehaalde 
delen volgens hem niet met het geheel 
van de tekst te verenigen zijn noch 
waarom het, zoals hij in het middel stelt, 
onmogelijk is de regelmatigheid van de 
procedure en de orde van de debatten 
nate gaan; 

Dat het middel 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 ; 

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

20 juli 1978. - Vakantiekamer. 
V oo1·zitter, Baron Richard, voorzitter. -
Verslaggever, de H. Legros. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Duchatelet, 
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advocaat-generaal. - Pleiter, de H. E. 
Vergauwen (van de balie te Brussel). 

V AKANTIEKAMER. - 20 juli 1978. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. STRAFZAKEN. 
RECHTER DIE NIET ANTWOORDT OP EEN 
BRIEF MET EEN VORDERING, VERWEER 
OF EXCEPTIE DIE DE BEKLAAGDE 
REGELMATIG TER ZITTING HEEFT NEER· 
GELEGD. 

Niet regelmatig met redenen omkleed is 
de beslissing waa1·in niet wm·dt ge. 
antwoord op een brief met een vm·dering, 
verweer of exceptie die de beklaagde 
1·egelmatig tm· zitting heeft neerge
legd (1). (Grondwet, art. 97.) 

(BRUCCOLERI.) 

ARREST (vertaling). 

RET HOF ; - Gelet op het bestreden 
arrest, op 19 mei 1978 door het Hof van 
Beroep te Brussel gewezen ; 

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

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet 
en van het algemeen beginsel van eer
biediging van de rechten van de ver
dediging, 

doordat het bestreden arrest, met 
bevestiging van het beroepen vonnis, 
eiser veroordeelt uit hoofde van al de 
hem ten laste gelegde feiten zonder te 
antwoorden op de brief die regelmatig 
ter zitting van het hof van beroep van 
17 mei 1978 werd neergelegd en waarbij 
eiser omstandig verzocht dat bijkomende 
onderzoekingen zouden worden bevolen, 
met name het verhoor van getuigen 

(1) De rechter moet evenwel niet ant
woorden op een conclusie die hem per brief 
is toegestuurd en die hem tijdens de debatten 
ter zitting niet regelmatig is overgelegd 
(cass., 28 maart 1977, A1·r. cass., 1977, 
blz. 814). 

waaronder een juwelier, en zonder dat 
uit de redengeving van het bestreden 
arrest kan blijken dat het hof van beroep 
op die door eiser ondertekende brief wel 
acht heeft geslagen : 

Overwegende dat het arrest met geen 
enkele overweging de verweermiddelen 
beantwoordt die eiser bij de in het middel 
vermelde brief heeft aangevoerd ; 

Dat het middel derhalve gegrond is ; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering jegens eiser : 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering de 
vernietiging meebrengt van de daaruit 
volgende beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering ; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den 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 
Bergen. 

20 juli 1978. - Vakantiekamer. -
Voorzittm·, Baron Richard, voorzitter.
VM·slaggeve1·, de H. Sace. - Gelijk
luidende conclusie, de H. Duchatelet, 
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. B. 
Ronse (van de balie te Brussel). 

V AKANTIEKAMER. - 20 juli 1978. 

1o RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 
- STRAFZAKEN. - SAMENSTELLING 
VERSCHILLEND VOLGENS HET PROCES· 
VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING EN 
HET DOOR DE GRIFFIER EENSLUIDEND 
VERKLAARD AFSCHRIFT VAN HET 
VONNIS. 

2o VONNISSEN EN ARRESTEN. -
STRAFZAKEN. - BEROEPEN VONNIS 
NIETIG.- ARREST VAN HET HOF VAN 
BEROEP DAT DIE NIETIGHEID OVER· 
NEEMT. N IETIGHEID VAN HET 
ARREST. 

1 o W anneer, volgens de vermeldingen van 
het proces-verbaal van de terechtzitting, 
ene1·zijds, en volgens die van het doo1· de 
grijjier eensluidend verklaard afschrift 
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van het vonnis, anderzijds, de rechters 
die het vonnis hebben gewezen niet 
dezelfde zijn, is dit vonnis nietig (1). 
(Art. 779 G.W.) 

2° N ietig is het arrest van het hof van 
beroep dat de nietigheid overneemt 
waardoor het beroepen vonnis is aan
getast (2). 

(DAVIDT P. EN M.-A. EN HINNEBAUT.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op ll mei 1978 door het Hof van 
Beroep te Brussel gewezen ; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 779, eerste 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek : 

Overwegende dat het arrest de eisers 
veroordeelt onder bevestiging van aile 
beschikkingen van het beroepen vonnis ; 

Overwegende dat enerzijds het be
roepen vonnis vaststelt dat het werd 
uitgesproken op 23 maart 1978 door de 
Correctionele Rechtbank te Brussel die 
bestond uit Mevrouw de rechter Schmidt, 
waarnemend ondervoorzitter, en de heren 
Van Nieuwenhuyse, rechter, en Carly, 
plaatsvervangend rechter ; 

Dat anderzijds, luidens het proces
verbaal van die terechtzitting, het vonnis 
gewezen werd door voornoemde Mevrouw 
Schmidt en de heren rechters Scholler 
en Van Nieuwenhuyse ; 

Overwegende dat het Hof wegens die 
tegenstrijdige vermeldingen niet kan 
nagaan of het beroepen vonnis, zoals 
voorgeschreven bij de in het middel 
bedoelde wetsbepaling, gewezen werd 
door rechters die aile zittingen over de 
zaak hebben bijgewoond; 

Om die redenen, vernietigt het bestre
den 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 
Bergen. 

20 juli 1978. ~ Vakantiekamer. ~ 
Voo1·zitte1·, Baron Richard, voorzitter. ~ 

(1) Oass., 17 december 1974 (.A1·r. cass., 
1975, biz. 456), 

(2) Oass., 4 oktober 1977, supm, biz. 154. 

Verslaggever, de H. Bosly. ~ Gelijk
luidende conclusie, de H. Duchatelet, 
advocaat-generaal. 

VAKANTIEKAMER. ~ 20 juli 1978, 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - TER
BESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGE
RING. ~ GEVAL WAARIN DE MAATREGEL 
BIJ DE WET NIET IS OPGELEGD. ~ VER
PLICHTING VOOR DE RECHTElR DE REDE
NEN VAN DE BEVOLEJN MAATREGEL 
NAUWKEURIG OP TE GEVEN. 

De beslissing die de terbeschikkingstelling 
van de regering beveelt in een geval 
waarin deze maat1·egel door de wet niet 
geboden wordt, moet concreet en nauw
keurig' de 1·edenen opgeven waarom de 
rechter geom·deeld heeft van de hem door 
de wet geboden mogelijkheid geb1•uik 
te moeten maken (3). (Artt. 23 en 24 
Wet tot bescherming van de maat
schappij.) 

(DELBOUILLE.) 

ARREST (ve1·taling). 

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden 
arrest, op 18 mei 1978 door het Hof van 
Beroep te Luik gewezen ; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 2 3 en 24 van de Wet 
tot bescherming van de maatschappij, 

doordat het bestreden arrest eiser eerst 
veroordeelt tot een gevangenisstraf van 
een jaar uit hoofde van zware en van 
eenvoudige diefstal, welke feiten gepleegd 
werden in de bij artikel 56, tweede lid, 
van het Strafwetboek bepaalde staat 
van wettelijke herhaling, en daarna 
beveelt dat eiser voor een termijn van 
vijf jaar ter beschikking zal worden 
gesteld van de regering, op grond dat de 
terbeschikkingstelling van de regering 
voor een termijn van vijf jaar, zoals die 
door de eerste rechters was beslist, 
volkomen verantwoord is, 

terwijl, eerste onderdeel, wanneer, zoals 

(3) Oass., 4 november 1975 (.A1·r. cass., 
1976, biz. 303). 
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in onderhavig geval, de terbeschikking
stelling van de regering niet bij de wet 
verplicht is, de beslissing waarbij die 
maatregel wordt bevolen nauwkeurig 
de redenen moet opgeven waarom de 
rechter geoordeeld heeft van de hem bij 
de wet geboden mogelijkheid gebruik 
te moeten maken ; door zonder meer te 
beslissen dat de door de eerste rechters 
bevolen terbeschikkingstelling van de 
regering voor een termijn van vijf jaar 
volkomen terecht is, de feitenrechter de 
gronden van zijn beslissing niet om
schreven heeft : 

Overwegende dat om de terbeschik
kingstelling van de regering te bevelen 
voor een termijn waarvan de onwette
lijkheid niet kan worden vastgesteld 
op de enkele voorziening van eiser, het 
hof van beroep, met overneming van de 
gronden van de eerste rechters, vermeldt 
dat eiser " in de omstandigheden verkeert 
van artikel 23 van de wet van 1 juli 
1964 ,, en zich beroept op eisers aan
houdende neiging tot wetsovertredingen 
alsmede " op de bijgevoegde proce
dures"; 

Overwegende dat de feitenrechter die 
een dergelijke maatregel beveelt zich 
niet mag beperken tot de vaststelling 
dat de wettelijke voorwaarden vervuld 
zijn, maar nauwkeurig de redenen moet 
opgeven waarom hij meent ten aanzien 
van de beklaagde gebruik te moeten 
maken van de hem bij artikel 23 van de 
wet tot bescherming van de maatschappij 
geboden mogelijkheid ; 

Dat het middel gegrond is ; 
Overwegende dat de terbeschikking

stelling van de regering met de uitge
sproken gevangenisstraf een onsplitsbaar 
geheel uitmaakt ; 

Overwegende dat de vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering de 
vernietiging meebrengt van de beslissing 
op de vordering van de burgerlijke 
partij, welke beslissing een gevolg is van 
de eerste; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op het tweede onderdeel van het 
middel, dat niet zou kunnen leiden tot 
cassatie zonder verwijzing, vernietigt 
het bestreden arrest ; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de vernietigde beslissing ; 
laat de kosten ten laste van de Staat ; 
verwijst de zaak naar het Hof van Beroep 
te Brussel. 

20 juli 1978. - Vakantiekamer. -
V oorzitter, Baron Richard, voorzitter. -

Verslaggever, de H. Stranard.- Gelijk
luidende conclusie, de H. Duchatelet, 
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. 
Langenus (van de balie te Brussel). 

V AKANTIEKAMER. - 17 augustus 1978. 

1o GERECHTSKOSTEN. STRAF-
ZAKEN. - VEROORDELING VAN BE
KLAAGDEN WEGENS EENZELFDE MIS
DRIJF EN WEGENS VERSOHEIDENE MIS
DRIJVEN.- HOOFDELIJKE VEROORDE
LING IN ALLE KOSTEN VAN DE STRAF
VORDERING. - VOORWAARDE. 

2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAF
ZAREN. - VERNIETIGING VAN DE VER
OORDELING IN DE KOSTEN VAN DE 
STRAFVORDERING. - VERNIETIGING 
DIE LEIDT TOT VERNIETIGING VAN DE 
VEROORDELING TOT LIJFSDWANG DIE 
DAARVAN HET GEVOLG IS. 

1° Onwettig is de hoofdelijke veroordeling 
van verschillende beklaagden in alle 
kosten van de st?·ajvo?·de?·ing, wanneer 
sommige van hen slechts schuldig zijn 
bevonden aan een gedeelte van de mis
drijven die aan een andm·e beschuldigde 
ten laste zijn gelegd, en de beslissing niet 
vaststelt dat alle. kosten zijn ve?·om·zaakt 
door de misd1·ijven welke aan de be
schuldigden gemeen zijn (1). (Art. 50 
S.W.) 

2° V ernietiging van de vero01•deling in 
de lwsten van de stmjvO?'dm·ing leidt 
tot vernietiging van de ve1·oordeling tot 
lijjsdwang, die daa1•van het gevolg is (2). 
(Artt. 2, 3, 4 en 5 wet van 27 juli 1871.) 

(SPANU, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP 
« KREDIETBANK ll,) 

Met de notities overeenstemmend 
arrest. 

17 augustus 1978. - Vakantiekamer. 
- Voorzitter, de H. Wauters, eerste 

(1) en (2) Oass., 31 mei 1976 (A1-r. cass., 
1976, blz. 1085); raadpl. cass., 20 september 
1977, supm, blz. 89. 
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voorzitter. - Ve1·slaggever, de H. Jans
sens. - Gelijkluidende conolusie, de H. 
Velu, advocaat-generaal. 

VAKANTIEKAMER. - 17 augustus 1978. 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN. STRAFZAKEN. 
STRAFVORDERING. - BESLISSING VAN 
DE 00MMISSIE TOT BESOHERMING VAN 
DE MAATSOHAPPIJ WAARBIJ WORDT 
VASTGESTELD DAT DE GEESTESTOE· 
STAND VAN DE GEINTERNEERDE VOL· 
DOENDE VERBETERD IS EN DAT DE 
VOORWAARDEN VOOR ZIJN REOLASSE· 
RING VERVULD ZIJN. - BESOHIKKENDE 
GEDEELTE WAARBIJ HET VERZOEK VAN 
DE GEINTERNEERDE TOT INVRIJHEID· 
STELLING WORDT AFGEWEZEN. - TE
GENSTRIJDIGE BESLISSING. - BESLIS· 
SING NIET REGELMATIG GEl\WTIVEERD. 

Tegenstrijdig en derhalve niet 1•egelmatig 
gemotiveerd is de beslissing van de 
Oommissie tot Bescherming van de 
Maatschappij die, nadat is vastgesteld 
dat de geestestoestand van de ge~nter
neerde voldoende verbete1·d is en dat de 
vom·waarden voor zijn 1'eclasse1'ing ver
vuld zijn, het ve1·zoek waarbij de 
ge~nternee1·de om zijn invrijheidstelling 
vraagt ajwijst. 

(GOEMANS.) 

Met de notitie overeenstemmend 
arrest. 

17 augustus I978. - Vakantiekamer 
- Voorzitte1·, de H. Wauters, eerste voor 
zitter. - Verslaggever, de H. Boon. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Velu, 
advocaat-generaal. 

VAKANTIEKAMER.- 17 augustUS 1978. 

BESOHERMING VAN DE MAAT
SOHAPPIJ (WET TOT). - BESLIS· 
SING VAN DE 00MMISSIE TOT BESOHER· 
MING VAN DE MAATSOHAPPIJ TOT 
WEDEROPNEMING VAN EEN OP PROEF 

IN VRIJHEID GESTELDE GEINTER· 
NEERDE.- WETTELIJKHEID.- VOOR· 
WAARDEN. 

W anneer een op p1·oej in vrijheid gestelde 
ge~nternee1·de, op vm·dering van de 
procu1·eu1· des Konings, weder opge
nomen is in een psychiatrische ajdeling, 
kan de Oommissie tot Bescherming van 
de Maatschappij de wederopneming van 
de bet1'0kkene in een dom· haar aange
wezen instelling slechts bevelen, als 
zij in haar beslissing vaststelt dat de 
voorwam·den voo1· de wederopneming 
ve1·vuld zijn (I). (Art. 20 Wet tot 
Bescherming van de Maatschappij.) 

(COOLS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 20 juni 1978 gewezen 
door de Oommissie tot bescherming van 
de maatschappij, ingesteld bij de psychia
trische afdeling van de gevangenis te 
Antwerpen; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 7, 97 van de 
Grondwet, 5 van het Verdrag van Rome 
van 4 november I950 tot bescherming 
van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij 
de wet van 13 mei 1955, 20, tweede lid, 
van de wet van I juli I964 tot bescher
ming van de maatschappij tegen de 
abnormalen en de gewoontemisdadigers, 

doordat eiser op 8 juni 1978, op vorde
ring van de procureur des Konings, 
opnieuw werd opgenomen in de psychia
trische afdeling van de gevangenis te 
Antwerpen, omdat hij, volgens de procu
reur des Konings, zoals bedoeld in 
artikel 20, tweede lid, van de wet van 
I juli 1964, de hem opgelegde voor
waarden van zijn invrijheidstelling op 
proef niet in acht nam, en de beslissing 
niet vaststelt dat inderdaad deze voor
waarden niet werden nageleefd, 

terwijl de beslissing reeds had moeten 
constateren dat de opgelegde voor
waarden van invrijheidstelling op proef 
niet werden in acht genomen en artikel 20, 
tweede lid, van de wet van 1 juli I964 
schendt door niet, voorafgaandelijk, na 
te gaan of de voorwaarden van invrijheid-

(1) Cass., 2 mei 1978, sup1·a, biz. 1024. 
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stelling op proef waren overtreden ; 
de eiser dit verweer in conclusie had 
ontwikkeld : 

Overwegende dat de beslissing welis
waar vermeldt dat het gaat om « niet 
naleven der voorwaarden "• maar uit de 
beslissing niet blijkt dat eiser de hem 
opgelegde voorwaarden van zijn invrij
heidstelling op proef inderdaad niet 
heeft in acht genomen ; dat de commissie 
onmiddellijk voorbereidingen treft om 
«ten grande te beslissen "• met name over 
de eventuele definitieve invrijheidstelling 
of invrijheidstelling op proef; dat aldus 
eiser door de commissie als weder
opgenomen wordt beschouwd en deze 
impliciete beslissing niet wettelijk wordt 
verantwoord ; 

Dat het middel gegrond is ; 

Om die redenen, vernietigt de bestreden 
beslissing ; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing; verwijst 
de zaak naar de Commissie tot bescher
ming van de maatschappij, ingesteld bij 
de psychiatrische afdeling van de gevan
genis te Antwerpen, anders samengesteld. 

17 augustus 1978. - Vakantiekamer. 
- Vom·zitter, de H. Wauters, eerste voor
zitter.- Verslaggever, de H. Janssens.
Gelijkluidende conclusie, de H. Velu, 
advocaat-generaal. 

V AKANTIEKAMER. - 17 augustus 1978. 

1° WEERSPANNIGHEID.- MoREEL 
BESTANDDEEL.- BEGRIP. 

2° MISDRIJF. - MoREEL BESTAND
DEEL.- BEGRIP. 

3° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. - STRAFVORDERING. - MID
DEL GEGROND OP SOHENDING VAN DE 
WET DOOR DE REOHTER. - SOHENDING 
ZONDER INVLOED OP DE WETTELIJK
HEID VAN HET BESOHIKKENDE GE
DEELTE. - MIDDEL ZONDER BELANG. 
- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

4° CASSATIEMIDDELEN. - STRAF
ZAKEN. MIDDEL DAT KRITIEK 
OEFENT OP EEN TEN OVERVLOEDE GE
GEVEN REDEN. - NIET-ONTVANKE
LIJKHEID. 

1° en 2° De vaststelling dat de we gens 
weerspannigheid vervolgde beklaagde, 
in zekere mate instinctiej heeft ge1·ea
gee1·d, dwingt de jeiten1·echter niet aan 
te nemen dat de beklaagde zonde1· opzet 
heejt gehandeld of dat hij gedrongen 
werd door een macht die hij niet heejt 
kunnen weerstaan. 

3° Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, 
is het middel dat aan de t•echter vet•wijt 
de wet te hebben geschonden, als die 
schending geen invloed heeft op de 
wettelijkheid van het bestreden beschik
kende gfdeelte (1). 

4° Niet ontvankelijk, bij gebt·ek aan 
belang, is het middel dat kt·itiek oefent 
op een ten overvloede gegeven reden van 
de bestreden beslissing (2). 

(WALLEYN EN VAN DE ZANDE, 
T. STAD OOSTENDE.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestreden 
arrest, op 15 juni 1978 door het Hof van 
Beroep te Gent gewezen ; 

A. Op de voorziening van eiser, in 
zoverre zij gericht is tegen de beslissing 
op de tegen hem ingestelde strafvorde
ring: 

Over het vierde rniddel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 70 en 71 van het Strafwetboek, 

doordat het arrest als een verzachtende 
omstandigheid in het voordeel van eiser 
aanneemt : « de instinctieve reactie van 
de beklaagde wanneer hij, zonder de 
reden daarvan te kennen, een meisje 
ten grande zag liggen "• 

terwijl, indien dit verzet gepleegd werd 
in een instinctieve reactie, dit niet kan 
aangehouden worden als het misdrijf 
van actieve weerspannigheid, wat een 
opzettelijk misdrijf is, daar een constitu
tief element van het misdrijf, namelijk 
het opzet, ontbreekt : 

Overwegende dat het arrest, om eiser 
wegens weerspannigheid te veroordelen, 

(1) Cass., 28 maart 1977 (A1•r. cass., 1977, 
blz. 814). 

(2) Cass., 23 september 1975 (Ar1·. cass., 
1976, blz. 111). 
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onder meer beschouwt dat « er dient bij 
de strafmaat in een bepaalde mate reke
ning gehouden met de instinctieve reactie 
van de beklaagde wanneer hij, zonder de 
reden daarvan te kennen, een meisje 
ten gronde zag liggen >> ; 

Overwegende dat de vaststelling dat 
eiser « in zekere mate >> gehandeld heeft 
ten gevolge van een instinctieve reactie, 
het hof van beroep geenszins verplichtte 
aan te nemen dat eiser zonder opzet 
handelde of gedrongen werd door een 
macht die hij niet heeft kunnen weer
staan ; dat het hof, zonder de in het 
middel aangehaalde wetsbepalingen te 
schenden, heeft kunnen aannemen dat 
de aangeduide omstandigheid de vrije 
wil van de dader niet heeft vernietigd en 
het bestaan van het opzet niet heeft 
uitgesloten, en derhalve eiser wettig 
heeft kunnen veroordelen terwijl het 
nochtans met die omstandigheid rekening 
hield bij het bepalen van de strafmaat ; 

Dat het middel faalt naar recht ; 

B. Op de voorzieningen van beide 
eisers in zoverre zij gericht zijn tegen 
de beslissing op de tegen hen ingestelde 
strafvordering : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 14, 19, 97 
en 107 van de Grondwet en van de alge
mene beginselen van behoorlijk bestuur 
(motiveringsplicht, plicht van zorgvul
digheid, verbod van machtsafwending, 
verbod van willekeur en rechtszekerheid), 

doordat het arrest bepaalt dat het 
stadsbestuur bij het uitvaardigen van 
het samenscholings- en betogingsverbod 
ook rekening hield met de handelwijze 
van de betogers bij vroegere vergade
ringen en betogingen, 

te1·wijl hieruit blijkt dat, volgens het 
arrest, het samenscholings- en betogings
verbod niet !outer op wettige criteria 
steunt en het karakter heeft van een 
machtsafwending; immers het aan
vaarden van het in het arrest vermelde 
motief het verbod van elke toekomstige 
openbare vergadering en betoging van 
de bedoelde groep zou rechtvaardigen ; 
de politieverordeningen waarvan sprake 
in artikel 19, tweede lid, van de Grand
wet in het licht van de beginselen van een 
behoorlijk bestuur moeten worden ge
lezen: 

Overwegende dat het arrest de straf
vordering, tegen de eisers ingesteld 
wegens inbreuk op het samenscholings
en betogingsverbod, uitgevaardigd bij 

besluit van 25 juli 1975 van de burge
meester van de Stad Oostende, vervallen 
verklaart door verjaring; dat het eiser 
en~el ver~:>Ordeelt wegens weerspannig
heid en e1seres wegens weerspannigheid 
en het toebrengen van slagen aan politie
agenten van de Stad Oostende, dragers 
van de openbare macht in de uitoefening 
of ter gelegenheid van de uitoefening 
van hun bediening ; dat het de beslissing 
steunt op het als zodanig niet aange
vochten motief dat de door de eisers 
opgeworpen onwettelijkheid van het 
politiereglement van 22 juni 1973 van 
de Stad Oostende en van het sam en
scholingsverbod van 25 juli 197 5 van de 
burgemeester van Oostende in elk geval 
niet manifest en onbetwistbaar was en 
derhalve de feiten, en allerminst het 
toebrengen van slagen, kon rechtvaar
digen; 

Overwegende dat hieruit volgt dat het 
middel, dat uitsluitend opkomt tegen een 
overweging van het arrest met betrekking 
tot de wettelijkheid van het samen
scholings- en betogingsverbod, een reden
geving van het arrest bestrijdt die geen 
invloed heeft op de wettelijkheid van de 
beslissing, en derhalve, bij gebrek aan 
belang, niet ontvankelijk is ; 

Over het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 106 van de Gemeentewet, 
19 en 20 van de wet van 2 december 1957 
op de Rijkswacht, 

doo1·dat het arrest bepaalt dat de drie 
voorafgaande waarschuwingen waarvan 
sprake in artikell06 van de Gemeentewet 
enkel opgelegd zijn voordat vuurwapens 
of blanke wapens worden gebruikt, en 
niet voordat lichtere wapens, zoals 
gummiknuppels, worden gebruikt, 

te1•wijl uit de tekst van artike1 106 van 
de Gemeentewet volgt dat de betogers 
voorafgaandelijk moeten worden gewaar
schuwd, telkens voordat de overheid 
geweld wenst te gebruiken, met of 
zonder wapens, en onafgezien van het 
soort wapens : 

Overwegende dat het arrest releveert 
dat, waar de betogers eenvoudig tegen
gehouden werden en verzocht werden 
uiteen te gaan, zij weigerden op het bevel 
van de po1itieagenten in te gaan en, 
hetzij onmiddellijk met de door hen 
gedragen spandoeken en stokken be
gonnen te slaan, hetzij nog zich teg'en 
hun eigen opleiding of die van mede
betogers gewelddadig verzetten door 
actieve wederspannigheid ; 

Dat het arrest aldus vaststelt dat de 
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politieagenten gebruik van geweld tegen 
de betogers maakten daar gewelddaden 
of feitelijkheden door de betogers tegen 
hen werden gepleegd ; 

Overwegende dat, nu deze vaststelling 
van het arrest volstaat om de beslissing 
volgens welke het gebruik van geweld 
door de openbare maoht zonder vooraf
gaande waarsohuwing vanwege de bur
gerlijke overheid ten deze prinoipieel 
gereohtvaardigd was, wettelijk te verant
woorden, de aangevoohten oonsiderans 
betreffende de interpretatie van arti
kel 106 van de Gemeentewet als een 
overtoilige beweegreden voorkomt en 
derhalve het middel, dat hiertegen op
komt, bij gebrek aan belang niet ont
vankelijk is ; · 

Over het derde middel, afgeleid uit 
de sohending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 416 van het Strafwetboek, 

doo?·dat het arrest stelt dat, om te weten 
of het door de politie gebruikte geweld 
aangepast was aan het verzet, dit enkel 
moet beoordeeld worden ten opziohte 
van de beklaagden, en niet ten opziohte 
van anderen die niet ter zake zijn, 

terwijl de wettige zelfverdediging welke 
door de beklaagden wordt ingeroepen 
niet aileen bestaat wanneer zij zioh 
verzetten tegen onwettig politieoptreden 
tegenover henzelf, dooh ook tegenover 
anderen : 

Overwegende dat de in het middel 
aangehaalde oonsiderans van het arrest 
enkel betekent dat, voor de beoordeling 
van de rechtmatigheid en aangepastheid 
van het door de politie tegenover de 
beklaagden gebruikte geweld, aileen het 
verzet van de beklaagden en niet dit van 
anderen in aanmerking komt ; dat het 
hof van beroep aldus geenszins de voor
waarden bepaalt waarin zelfverdedig:ing 
gerechtvaardigd is ; 

Dat het m:iddel op een onjuiste lezing 
van het arrest steunt, en derhalve feite
lijke grondslag mist ; 

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

0, Op de voorziening van eiser, in 
zoverre zij gericht is tegen de beslissing 
op de tegen hem ingestelde civielrechte
lijke vordering van de Stad Oostende : 

Overwegende dat het hof van beroep 
zioh onbevoegd verklaart om kennis te 

nemen van de oivielrechtelijke vordering 
in zoverre zij tegen eiser is gericht ; 

Dat de voorziening derhalve, bij 
gebrek aan belang, niet ontvankelijk is ; 

D. Op de voorziening van eiseres, in 
zoverre zij gerioht is tegen de beslissing 
op de tegen haar ingestelde civielreohte
lijke vordering van de Stad Oostende : 

Overwegende dat eiseres geen bijzonder 
middel aanvoert ; 

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

17 augustus 1978. - Vakantiekamer. 
- Voo?'Zitte?', de H. Wauters, eerste voor
zitter, - Verslaggever, de H. Lebbe. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Velu, 
advocaat-generaal. - PleitB?·, de H. 
L. Denys (van de bal~e te Brussel). 

V AKANTIEKAMER. - 17 augustUS 1978. 

10 BEWI.JS. - STRAFZAKEN. - ARTI
KEL 154 VAN HET WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING.- GEEN BEPERKEN
DE BEPALING. 

2° DRONKENSCHAP.- BEGRIP. 

3° WEGVERKEER. - ADElVITEST. 
WET BETREFFENDE DE POLITIE OVER 
HET WEGVERKEER, ARTIKEL 59,§ 1, 2°. 
- DRAAGWIJDTE. 

1° A?·tikel154 van het Wetboek van Straf
vorde?·ing is slechts een aanwijzing en 
ver biedt niet dat de feitenrechte?·, wanneer 
de wet geen bijzonder bewijsmiddel 
voorschrijjt, zijn overtuiging grondt op 
alle regelmatig bekomen gegevens van 
de zaak waarover de partijen tegenspmak 
hebben kunnen voeren (1). 

2o De staat van dronkenschap vaststellen 
implicee?·t de constatatie dat hij die in die 
toestand ve?·keB?·de, niet in staat was 
zijn daden voortdurend te beheB?'sen (2}. 

(1) Cass., 19 december 1972 (.Ar1•. cass., 
1973, blz. 405). 

(2) Raadpl. cass., 14 april 1974 (Ar1•. cass., 
1974, blz. 916). 
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3° Artikel59, § 1, 2°, van de Wet bet1·ejfende 
de politie over het wegve1·kee1·, krachtens 
hetwellc de ademtest kan worden opgelegd 
aan ieder die op een openbare plaats 
een voertuig bestuu1·t, zegt niet binnen 
wellce tijd zulks moet gebeuren en stelt 
de toepassing van die test niet afhankelijk 
van de omstandigheid dat de bevoegde 
agenten persoonlijk de betrokkene hebben 
zien sturen (1) (2). 

(SEGERS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op het bestreden 
vonnis, op 22 juni 1978 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te leper; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
grondwet en 154 van het Wetboek van 
Strafvordering, 

doordat het vonnis beschouwt dat de 
telastleggingen B en a bewezen worden 
door de ongewone omstandigheden waar
in eiser ten val kwam en waarvoor hijzelf 
geen uitleg kon verstrekken, door het feit 
dat zijn adem sterk naar drank rook, 
dat zijn blik wazig was en zijn ogen 
met, bloed doorlopen waren, 

te1·wijl, eerste onderdeel, artikel 154 
van het Wetboek van Strafvordering 
de wijze bepaalt waarop de overtre
dingen dienen te worden bewezen en 
noch " ongewone omstandigheden " noch 
het feit dat een beklaagde geen uitleg 
kan verstrekken in dit artikel worden 
opgesomd; 

tweede onderdeel, de rechtbank niet 
antwoordt op het bij conclusie ont
wikkelde argument dat noch de verba
lisant noch de geneesheer verklaard 
hebben dat eiser dronken zou geweest 
zijn : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis eiser 
onder meer veroordeelt wegens de telast
leggingen B : in een openbare plaats in 
staat van dronkenschap te zijn bevonden 
geweest en a : op een openbare plaats 
een voertuig, namelijk een fiets, te 

(1) Zie Gedr. St. Kamer, zitt. 1965-1966, 
231, nr. 10, biz. 11-12-

(2) Raadpl. cass_, 30 n.ei 1978, supra, 
biz. 1152. 

hebben bestuurd terwijl hij in staat van 
dronkenschap verkeerde ; 

Overwegende dat artikel 154 van het 
Wetboek van Strafvordering slechts een 
aanwijzing geeft nopens de wijze waarop 
de overtredingen dienen te worden 
bewezen en niet verhindert dat de feiten
rechter, wanneer de wet, zoals ten deze, 
geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, 
zijn overtuiging grondt op aile regelmatig 
bekomen gegevens van de zaak, die 
de partijen hebben kunnen bespreken; 

Dat het onderdeel faalt naar recht ; 

W at het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het vonnis beschouwt 

dat eiser van zijn fiets gevailen is en 
de reden hiervan niet heeft kunnen 
aangeven, dat de verbalisanten hebben 
vastgesteld dat zijn adem sterk naar 
drank rook, zijn blik wazig was en zijn 
ogen met bloed doorlopen waren ; dat 
de rechtbank aldus de feitelijke gegevens 
aanduidt waarop zij steunt om aan te 
nemen dat eiser in staat van dronkenschap 
verkeerde en zodoende eisers verweer, 
dat op andere gegevens was gesteund, 
te weten de afwezigheid van uitdrukke
lijke vermelding van de dronkenschap 
in de verslagen van de verbalisant en van 
de geneesheer, beantwoordt; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1 van de 
besluitwet van 14 november 1939 betref
fende de beteugeling van de dronkenschap 
en 38, eerste lid, van de Wegverkeerswet, 

doordat de rechtbank de dronkenschap 
van eiser bewezen acht, 

te1·wijl de rechtbank niet aanduidt 
dat eiser zich derwijze onder de invloed 
van de drank bevond dat hij niet meer 
beschikte over de bestendige beheersing 
van zijn daden : 

Overwegende dat het vonnis de telast
leggingen B en a bewezen verklaart in 
de termen van de wet en zodoende het 
bestaan vaststelt van aile door de wet 
vereiste bestanddelen van de misdrijven; 
dat de vaststeiling van de dronkenschap 
de vaststeiling inhoudt dat eiser niet 
beschikte over de bestendige beheersing 
van zijn daden ; 

Dat het middel niet kan aangenomen 
worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 59, eerste lid, en. 63 van de 
Wegverkeerswet, 
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doordat het vonnis vooropstelt dat eiser 
zich in de voorwaarden bevond voorzien 
bij de artikelen 59, eerste lid, 2°, en 63 
van de Wegverkeerswet, daar hij erkende 
met de fiets gereden te hebben te leper 
een uur en driekwart voor de aank01nst 
van de verbalisanten, 

terwijl, wanneer vaststaat dat eiser 
geen verkeersongeval heeft veroorzaakt 
noch bij een verkeersongeval betrokken 
was, dat de verbalisanten eiser niet kort 
voordien een voertuig zagen besturen, 
en dat eiser zich thuis bevond, dus niet 
op een openbare plaats, eiser zich geens
zins in een van de drie gevallen bevond, 
waarin krachtens artikel 59, eerste lid, 
van de Wegverkeerswet een ademtest 
of een bloedproef kan worden afgenomen, 
hetgeen hij bij conclusie liet gelden ; 
immers zowel de N ederlandse als de 
Franse tekst van artikel 59, eerste lid, 
in de tegenwoordige tijd zijn gesteld en 
bijgevolg in princiepe een effectief be
sturen van een voertuig vereisen, uitge
nomen wanneer het zou vaststaan dat de 
verbalisanten kort voordien de be
trokkene een voertuig zagen besturen, 
hetgeen ten deze niet het geval was : 

Overwegende dat het vonnis op eisers 
conclusie antwoordt dat : artikel 59 niet 
als voorwaarde oplegt dat de verbali
santen de beklaagde zouden hebben zien 
een voertuig besturen ; de ademtest mag 
opgelegd worden aan ieder persoon die 
in een openbare plaats een voertuig 
bestuurt en de bloedproef dient opgelegd 
wanneer een ademtest doet vermoeden 
dat de bestuurder een alcoholhaemie 
bezit die hoger ligt dan 0,8 pro mille, of 
wanneer de ademtest geweigerd wordt; 
waar appellant, thans eiser, aan de 
verbalisanten erkend heeft met de fiets 
gereden te hebben een uur en driekwart 
voor hun aankomst en er afgevallen 
te zijn zonder zelfs in een verkeersongeval 
te zijn betrokken, appellant zich in de 
voorwaarden voorzien bij de artikelen 59, 
eerste lid, 2°, en 63 van de Wegverkeers
wet bevond; 

Overwegende dat, zo artikel 59, eerste 
lid, 2°, van de W egverkeerswet bepaalt 
dat de ademtest kan worden opgelegd 
aan iedere persoon die een voertuig 
bestuurt, deze maatregel slechts kan 
worden toegepast nadat de betrokkene 
opgehouden heeft te sturen ; dat gezegde 
wetsbepaling geen tijdruimte bepaalt 
binnen dewelke de test moet worden 
opgelegd en de toepassing van de maat
regel evenmin afhankelijk stelt van de 
omstandigheid dat de bevoegde agenten 

persoonlijk de betrokkene hebben z1en 
sturen; 

Dat het vonnis derhalve, op de gronden 
die het vermeldt, wettig heeft kunnen 
aannemen dat ten deze de ademtest 
en de bloedproef op regelmatige wijze 
werden afgenomen ; 

Dat het middel faalt naar recht ; 

En overwegende voor het overige dat 
de substantiele of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en dat de beslissing 
geen onwettelijkheid bevat die eiser 
kan grieven ; 

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

17 augustus 1978.- Vakantiekamer. 
- Voo1·zitte1·, de H. Wauters, eerste voor
zitter. - Verslaggevm·, de H. Lebbe. -
Gelijkluidende conclttsie, de H. Velu, 
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. de 
Ponthiere (van de balie te leper). 

VAKANTIEKAMER. - 17 au~ustus 1978. 

1° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - ADVIES 
VAN DE 00MMISSIE TOT BESOHERMING 
VAN DE MAATSOHAPPIJ VERLEEND 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 21 VAN DE 
WET TOT BESOHERMING VAN DE MAAT-
SOHAPPIJ. 0ASSATIEBEROEP. 
N IET-ONTV ANKELIJKHEID. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT).- MINISTE
RIEEL BESLUIT TOT INTERNERING VAN 
EEN VEROORDEELDE. 0ASSATIE
BEROEP. - NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

1° Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van een veroordeelde tegen het advies 
van de Oommissie tot Besche1·ming van 
de Maatschappij dat is ve1'leend met 
toepassing van artikel 21 van de wet 
tot Besche1·ming van de Maatschappij. 

2° Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
van een veroordeelde tegen het besluit 
van de minister van J ustitie dat beveelt 
dat hij tijdens zijn hechtenis zal worden 
ge'intemee1·d (1). (Art. 21 wet tot 
Bescherming van de Maatschappij.) 

-----------------
(1) Raadpl. cass., 25 april 1978, supra, 

blz. 987. 
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(DIRIKX,) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beschikking op 25 mei 1978 verleend 
door de Commissie tot bescherming van 
de maatschappij ingesteld bij de psychia
trische afdeling van de gevangenis te 
V orst, en op het bestreden besluit, op 
14 juni 1978 genomen door de minister 
van Justitie; 

Overwegende dat eiser veroordeeld 
werd tot verschillende gevangenisstraffen 
en in de gevangenis verblijft tot uit
voering van die straffen; dat de Com
missie tot bescherming van de maat
schappij ingesteld bij de psychiatrische 
afdeling van de gevangenis te V orst, bij 
de bestreden beschikking van 25 mei 1978 
een gunstig advies verleende voor de 
toepassing op eiser van de maatregel van 
internering voorzien bij artikel 21 van de 
wet van 9 april 1930; dat de minister 
van Justitie, bij het bestreden besluit 
van 14 juni 1978, bij toepassing van 
evengenoemde wetsbepaling, besliste dat 
eiser zal gei'nterneerd worden in een 
inrichting tot bescherming van de maat
schappij; 

I. In zoverre de voorziening gericht is 
tegen het advies van de Commissie tot 
bescherming van de maatschappij : 

Overwegende dat zulk advies, verleend 
bij toepassing van artikel 21 van de wet 
van 9 april 1930 ten aanzien van een 
veroordeelde, niet het karakter heeft 
van een gerechtelijke beslissing waarbij 
over de persoonlijke vrijheid van de 
betrokkene uitspraak wordt gedaan ; 

Dat hiertegen derhalve geen cassatie
beroep kan worden ingesteld ; 

II. In zoverre de voorziening gericht 
is tegen het besluit van de minister van 
Justitie : 

Overwegende dat zulk besluit geen 
beslissing is van een rechtscollege ; 

Dat het derhalve evenmin voor cas
satieberoep vatbaar is ; dat de voorzie
ning niet ontvankelijk is ; 

Om die redenen, en zonder acht te 
slaan op de brieven van eiser van 18, 19 
en 20 juli 1978, en op de stukken door 
eiser op 1 augustus 1978 neergelegd ter 
griffie van het Hof, waarvan de inhoud 
vreemd is aan de ontvankelijkheid van 
de voorziening, en op de brief van 

13 augustus 1978, ter griffie van het Hof 
neergelegd op 16 augustus 1978, dit is 
buiten de bij artikel 420bis, eerste lid, 
van het Wetboek van Strafvordering, 
bepaalde termijn, verwerpt de voor
ziening. 

17 augustus 1978.- Vakantiekamer. 
- Voorzittrw, de H. Wauters, eerste voor
zitter. - Ve1·slaggever, de H. Lebbe. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Velu, 
advocaat-generaal. 

VAKANTIEKAMER. - 17 augustUS 1978. 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). - BESLIS
SING BETREFFENDE DE WIJZE VAN 
TENUITVOERLEGGING VAN DE INTER
NERING. - BESLISSING DIE NIET VOOR 
CASSATIEBEROEP OPENSTAAT. 

Tegen de beslissing van de commissie tot 
besche1·ming van de maatschappij ove1· 
de wijze van tenuitvoerlegging van de 
inte1•nering staat geen cassatiebe1·oep 
open (1}. 

(MESKENS.) 

ARREST. 

HET HOF ; - Gelet op de bestreden 
beslissing, op 4 juli 1978 door de Com
missie tot bescherming van de maat
schappij, ingesteld bij de psychiatrische 
afdeling van de gevangenis te Antwerpen, 
gewezen; 

Overwegende dat eiser voor de com
missie werd opgeroepen wegens " niet 
naleven der voorwaarden '' en de te 
zijnen opzichte getroffen beslissing luidt : 
"Overbrenging naar Merksplas B G 
wegens het niet naleven der gestelde 
voorwaarden, die hem opgelegd werden 
bij zijn opname in het N euro-Psychia
trisch Instituut St. Jan de Deo te Gent 
en gezien zijn psychische toestand. De 
Commissie acht het noodzakelijk dat de 
internering dient voortgezet in een 
veilige instelling waar de ontvluchtings
mogelijkheden tot een minimum herleid 
zijn "; 

(1) Oass., 5 april 1978, supra, blz. 895. 
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Overwegende dat dergelijke beslissing 
slechts een modaliteit van de uitvoering 
van de internering uitmaakt en derhalve 
niet vatbaar is voor een voorziening in 
cassatie; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, verwerpt de voor
ziening. 

17 augustus 1978. - Vakantiekamer. 
- Voorzitte1·, de H. Wauters, eerste voor
zitter. - Verslaggever, de H. Boon. -
Gelijkluidende conclusie, de H. Velu, 
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Ver
heyen (van de balie te Turnhout). 

ETABLISSEMENTS 1i1MILE BRUYLANT, naamloze vennootschap, Brussel 

Een dir.-gen.: Angele Van Sprengel, V. Rousseaulaan 256, 1190 Brussel 



ALF ABETISCHE INHOUDSOPGA VE 
VAN DE ARRESTEN 

OPGENOMEN IN DE VERZAMELING 

ARRESTEN VAN HET HOF VAN 

JAARGANG 197 

Alfabetische Iijst van de titelwoorden waaronder de korte 
inhoudsopgaven gerangschikt zijn (1). 

A 

Aanplakbiljetten. 
Aansprakelijkheid (buiten 

overeenkomst). 
Administratieve geldboe-

ten. 
Advocaat. 
Afstamming. 
Afstand. 
Ambtenaar. 
Arbeid. 
Arbeidsongeval. 
Arbeidsovereenkomst. 
Arbeidsvoorziening, 
Arbitrage. 
Architect (tucht en be

scherming van de titel). 

B 

Bankbreuk en bedrieglijk 
onvermogen. 

Belasting op slijterijen 
van gegiste dranken. 

Belediging en. smaad. 
Beroepsgeheim. 
Berusting. 
Be slag. 
Bestendige deputatie. 
Betekening van exploten. 

Betichting van valsheid. 
Bevoegdheid en aanleg. 
Bewijs. 
Bezit. 
Bloedproef. 
Burgerlijke rechtsvorde

ring. 

c 
Cassatie. 
Cassatiemiddelen. 
Cheque. 
Commissie. 

D 
Dagvaarding. 
Deelneming aan misdrij-

ven. 
Deskundigenonderzoek. 
Diefstal en afpersing, 
Dienstplicht. 
Douane en accijnzen. 
Dronkenschap. 

E 
Echtscheiding en schei

ding van tafel en bed. 

Eigenlijke rechtspraak. 
Elektrische energie. 
Erfdienstbaarheid. 
Europese Gemeenschap-

pen. 

F 

Faillissement, gerechte
lijk akkoord en faillis
sementsakkoord. 

G 

Gemeente. 
Gemeente- en provincie-

belastingen. 
Gemeenteverordening. 
Geneeskunst. 
Gerechtsdeurwaarder. 
Gerechtskosten. 
Gezinsbijslag. 
Grondwet. 

H 
Heling. 
Herroeping van het ge

wijsde. 
Herstel in eer en rechten. 
Herstel- en vergoedings

pensioen. 

(1) N. B. Onder elke korte inhoudsopgave worden de datum van het arrest en de 
bladzijde, waar het in de verzameling gedrukt staat, vermeld. 

CASSATIE, 1978. - 42 
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Herziening. 
Hof van assisen. 
Hoger beroep. 
Huur van diensten. 
Huur van goederen. 
Huwelijk. 
Huwelijkscontract. 

I 

Inkomstenbelastingen. 

J 
Jaarlijkse vakantie. 
Jacht. 
J eugdbescherming. 

K 

Koop. 
Koophandel-Koopman. 
Krankzinnige. 

L 

Landbouw. 
Landloperij. 
Lasterlijke aangifte. 
Lastgeving. 
Levensonderhoud. 
Lijfsdwang. 
Logementhuizen. 
Loon. 

M 

Makelaar. 
Mandeligheid. 
Mensenrechten. 
Met het zegel gelijkge-

stelde taksen. 
Minderjarigheid. 
Minder-validen. 
Misbruik van vertrou

wen. 
Misdrijf. 

N 

Nachtgerucht of nachtru
moer. 

Nieuwe vordering. 

0 

Onaantastbare beoorde
ling door de feiten
rechter. 

Onderzoek (in strafza
ken). 

CASSATIE, 1978. - 42 

Onderzoeksgerechten. 
Onderzoeksrechter. 
Onopzettelijk toebrengen 

van verwondingen en 
onopzettelijk doden. 

Onteigening ten algeme-
nen nutte. 

Ontucht en prostitutie. 
Onverdeeldheid. 
Openbaar domein. 
Openbaar ministerie. 
Openbare dienst. 
Openbare orde. 
Openbare schennis van 

de goede zeden. 
Oplichting. 
Opzettelijk toebrengen 

van verwondingen en 
opzettelijk doden. 

Overeenkomst. 
Overspel. 
Overtreding. 

p 

Paritair comite. 
Prejudicieel geschil. 

R 

Rechtbanken. 
Rechten van de verdedi-

ging. 
Rechterlijk gewijsde. 
Rechterlijke macht. 
Rechterlijke organisatie. 
Rechtsbeginselen (Alge-

mene). 
Rechtspersoonlijkheid. 
Redenen van de vonnissen 

en arresten. 
Regeling van rechtsgebied. 
Rust- en overlevingspen

sioen. 

s 
Samenhang. 
Samenloop van misdrij

ven. 
Scheiding van machten. 
Schenkingen en testamen-

ten. 
Schip-Scheepvaart. 
Sociale zekerheid. 
Spelen en weddenschap-

pen. 
Stedebouw. 
Straf. 
Strafvordering. 

T 

Taalgebruik. 
Telegraaf en telefoon. 
Tussenkomst. 

u 
Uitlevering. 
Uitvoerende macht. 

v 
Valsheid en gebruik van 

valse stukken. 
Vennootschappen. 
Verbintenis. 
Verdeling. 
Verhaal op de rechter. 
Verjaring. 
Verkiezingen. 
Verlating van familie. 
Vernieling van ander-

mans roerende eigen
dommen. 

Veroordeling met uitstel 
en opschorting van de 
veroordeling. 

Verrijking zonder oor
zaak. 

Verwijzing na cassatie. 
Verwijzing van een recht-

bank naar een andere. 
Verzekeringen. 
Verzet. 
Vonnissen en arresten. 
Voorlopige hechtenis. 
Voorrechten en hypothe-

ken. 
Voorziening in cassatie. 
V ordering in rechte. 
Vreemdelingen. 
Vrijheid van handel en 

nijverheid. 
Vrijheid van vereniging. 

w 
Weerspannigheid. 
Wegen. 
Wegverkeer. 
Werkloosheid. 
W etten en besluiten. 
Wisselbrief. 
Wraking. 

z 
Ziekte- en invaliditeits

verzekering. 



A 

AANPLAKBILJETTEN. 

1. - Regeling van de aanplaklcing. -
Wetboek der met het zegel gelijkgestelde 
taksen, m·tilcel 200. - Recht van de 
?'egering aanplalcking van aanplakbrieven 
op bepaalde plaatsen te verbieden. - De 
regering wordt gemachtigd om, ten einde 
de schoonheid der gebouwen, monu
menten, zichten en landschappen te 
vrijwaren, de aanplakking van aile hoe 
ook genaamde plakbrieven of plak
brieven die een zekere grootte te buiten 
gaan, te verbieden op bepaalde plaat
sen. (Art. 200 Wetb. der met het zegel 
gelijkgestelde taksen.) 

20 juni 1978. 1220 

2. - Regeling van de aanplaklcing. -
W etboek der mfJt het zegel gelijkgestelde 
taksen, artikel 200. - Betelcenis van de 
woo1·den « bepaalde plaatsen ". - Onder 
« bepaalde plaatsen " in artikel 200 van 
het Wetboek der met het zegel gelijk
gestelde taksen wordt bedoeld de plaatsen 
die de regering zal aanwijzen, ongeacht 
of zij tot het gemeentelijk domein 
behoren en ongeacht of die plaatsen op, 
langs of buiten bepaalde wegen gelegen 
zijn. 

20 juni 1978. 1220 

3. - Regeling van de aanplakking. -
Wetboelc der met het zegel gelijkgestelde 
talcsen, artikel 200. ~ Betekenis van het 
woord "plalcb1·ieven "· -In de betekenis 
van artikel 200 van het W etboek der met 
het zegel gelijkgestelde taksen zijn onder 
" plakbrieven >> niet aileen aanplakbil
jetten in eigenlijke zin begrepen, maar 
elk vast of beweeglijk, al dan niet duur
zaam visueel reclame- of publiciteits
middel, door welk procede ook tot stand 
gebracht. 

20 juni 1978. 1220 

4. - Regeling van het aanplakken en 
reclame malcen. - Koninklijlc besluit van 
14 december 1959, artikel 5, gewijzigd bij 
de koninklijlce besluiten van 28 juni 1963 

en 27 februari 1964. - Aanplaklcen en 
?'eclame maken toegestaan op de zijgevels 
van gebouwen en op de voorgevel van 
handels- of nijverheidspanden. - Aanplak
biljetten en andere visuele reclame- of 
publiciteitsmiddelen mogen op de plaat
sen, bepaald in artikel 4 van het konink
lijk besluit van 14 december 1959 
waarbij regelen worden gesteld op het 
aanplakken en reclame maken, en met 
name langs de bij de Koning bepaalde 
verkeerswegen slechts worden aange
bracht op de zijgevels van gebouwen 
of op de voorgevel van de gebouwen die 
voor handels- of nijverheidsdoeleinden 
worden gebruikt, met inachtneming van 
de voorwaarden van artikel 5 van dit 
koninklijk besluit, zoals het 1° van dit 
artikel is gewijzigd bij artikel 4 van het 
koninklijk besluit van 28 juni 1963 en 
bij artikel 1 van het koninklijk besluit 
van 27 februari 1964. 

26 juni 1978. 1252 

5. - Regeling van het aanplalcken en 
reclame malcen. - Koninklijk besluit van 
14 december 1959, artikel 5, 1°, gewijzigd 
bij de lconinlclijlce besluiten van 28 juni 
1963 en 27 februari 1964.- Regel volgens 
welke de ?'eclame in het vlalc van de zijgevel 
moet w01•den geplaatst.- Begrip.- Naar 
luid van artikel 5, 1°, van het koninklijk 
besluit van 14 december 1959 waarbij 
regelen worden gesteld op het aanplakken 
en reclame maken, gewijzigd bij de 
artikelen 4 van het koninklijk besluit 
van 28 juni 1963 en 1 van het koninklijk 
besluit van 27 februari 1964, mogen de 
visuele reclame- of publiciteitsmiddelen 
aangebracht worden op zijgevels van 
gebouwen, voor zover die zijgevels geen 
lijstgoot, dakoversteek of dekplaat heb
ben en niet, zoals de voorgevel, in gevel
steen zijn opgetrokken, of gepleisterd zijn, 
of geverfd, en mits inachtneming en 
onder de voorwaarden vermeld onder de 
letters a tot en met g van diezelfde 
bepaling, met name de voorwaarde, 
waarvan sprake is in letter a, dat de 
reclames in het vlak van de zijgevel 
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worden geplaatst ; vorenvermelde ver
ordeningsbepaling schrijft niet voor en 
laat niet verstaan dat alle delen van een 
gevel in hetzelfde vlak moeten liggen ; 
de in a vermelde regel betekent dat een 
reclame- of publiciteitsmiddel tegen een 
zijgevel enkel kan worden geplaatst 
als het in het vlak ervan is aangebracht, 
zonder dat het dwars of schuin ten 
opzichte van het gevelvlak mag be
vestigd zijn of er uitsprong mag op 
nemen. 

26 juni 1978. 1252 

6. - Regeling van het aanplakken en 
reclame maken. - Koninklijk besluit van 
14 december 1959, artikel 5, 1°, gewijzigd 
bij de koninklijke besluiten van 28 juni 
1963 en 27 feb1·uari 1964. - Niet het 
verbod maM wel de vergunning 1·eclame 
te maken is afhankelijk van de vervulling 
van alle in die bepaling vermelde voor
waarden.- Artikel 5, 1°, van het konink
lijk besluit van 14 december 1959 waarbij 
regelen worden gesteld op het aanplakken 
en reclame maken, gewijzigd bij de arti
kelen 4 van het koninldijk besluit van 
28 juni 1963 en 1 van het koninldijk 
besluit van 27 februari 1964, stelt niet 
het verbod, maar wel de vergunning 
reclame te maken afhankelijk van de 
vervulling van alle in die bepaling 
vermelde voorwaarden. 

26 juni 1978. 1252 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST). 

1. - Doden. - Schade die de recht
verk1·ijgenden van de get1·ojfene ondergaan 
ten gevolge van het vM·lies van diens 
inkomsten. - V aststelling van die schade. 
- Geen samenvoeging mogelijk van de 
krachtens de arbeidsongevallenwet uitge
keerde vergoedingen en de naar gemeen 
recht voor dezelfde schade of een deel van 
dezelfde schade toegekende vergoedingen. -
De schade die de rechtverkrijgenden 
van de getroffene van een dodelijk 
ongeval ondergaan ten gevolge van het 
verlies van diens inkomsten bestaat in 
het verlies van het aandeel in diens 
inkomen, waaruit zij voordeel trokken 
of hadden kunnen trekken ; de vergoe
dingen die met toepassing van de 
arbeidsongevallenwet aan de weduwe 
en aan de kinderen van de getroffene 
worden uitgekeerd, en die eveneens de 
schade uit hetzelfde inkomstenverlies 
dekken, kunnen niet worden samen
gevoegd met naar gemeen recht voor 

dezelfde schade of een deel van de
zelfde schade toegekende vergoedingen. 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.; art. 46, § 2, 
tweede lid, wet van 10 april 1971.) 

6 september 1977. 17 

2.- Omvang van de schade.- Bedrag 
van de vergoeding. - Beoo1·deling door de 
feitenrechtM·. - De rechter beoordeelt 
op onaantastbare wijze, in feite, de 
omvang van de door een onrechtmatige 
daad veroorzaakte schade en het bedrag 
van de vergoeding tot volledig herstel 
ervan. 

7 september 1977. 28 

3. - WegverkeMsongeval. Vonnis 
dat vaststelt dat het plotseling opdagen 
van een voertuig voor de bestuurder van 
een ander voM·tuig een niet te voorziene 
hindernis kon geweest zijn. - Vonnis dat 
beslist dat ten laste van deze bestuurder 
geen fout is bewezen. - W ettig verantwoord 
vonnis. - Wettig verantwoord is het 
vonnis dat beslist dat er geen fout 
bewezen is ten laste van een bestuurder 
van een in een wegverkeersongeval 
betrokken voertuig, op grond dat het 
plotseling opdagen van een ander voer
tuig voor deze een niet te voorziene 
hindernis kon geweest zijn. (Artt. 1382 en 
1383 B.W.) 

8 september 1977. 33 

4. - Schade aan een andM' veroo1'
zaakt door een persoon die zich in staat 
van krankzinnigheid bevinrlt of in staat 
van ernstige geestesstoo1·nis of zwakzin
nigheid die hem voor de controle van 
zijn daden ongeschikt maakt. - Burger
lijk Wetboek, artikel 1386bis. - Vergoe
ding waartoe deze persoon eventueel kan 
veroordeeld wo1·den. - W anneer een 
persoon, die zich in staat van kranlr
zinnigheid bevindt of in een staat van 
ernstige geestesstoornis of zwakzinnig
heid die hem voor de controle van zijn 
daden ongeschikt maakt, aan een ander 
schade veroorzaakt, kan de rechter hem 
veroordelen tot de gehele vergoeding of 
tot een gedeelte van de vergoeding 
waartoe hij zou zijn gehouden, indien 
hij de controle van zijn daden had; 
de rechter doet daarbij uitspraak naar 
billijkheid, rekening houdende met de 
omstandigheden en met de toestand 
van de partijen. (Art. 1386bis B.W.) 

13 september 1977. 45 

5. - Schade aan een andM veroo1·zaakt 
door een persoon die zich in staat van 
krankzinnigheid bevindt of in staat van 
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ernstige geestesstoornis of zwakzinnigheid 
die hem voor de cont1·ole van ziJn daden 
ongeschikt maakt. - Burge1'liJk Wetboek, 
artikel 1386bis. - WetteliJke bepaling 
op grand waarvan de rechter uitstel mag 
ve1'lenen voor de betaling van de door hem 
vastgestelde vergoeding. - Bij de vast
stelling overeenkomstig artikel 1386bis 
van het Burgerlijk Wetboek van het 
bedrag van de vergoeding, waartoe de 
persoon die zich in staat van krank
zinnigheid bevindt of in staat van 
ernstige geestesstoornis of zwakzinnig
heid die hem voor de controle van zijn 
.daden ongeschikt maakt gehouden is, 
is de rechter bevoegd om uitstel te 
verlenen voor de betaling van deze 
vergoeding. (Art. 1386bis B.W.) 

13 september 1977. 45 

6. - Wegve?·kee1·songeval. Vonnis 
waarbiJ wordt vastgesteld dat een ongeval 
zich heeft voorgedaan op een plaats waar 
een de1' voertuigen zich slechts bevond ten 
gevolge van een ]out van ziJn bestuurde1·. 
- Vonnis waarbiJ wordt beslist dat tussen 
deze fout en het ongeval geen oorzakeliJk 
ve1·band bestaat. - Vaststellingen van het 
vonnis waa1·uit niet kan worden ajgeleid 
dat het ongeval zonde1· deze fout zou ziJn 
gebeurd. - TegenstriJdige beslissing. -
Tegenstrijdig is het vonnis dat, hoewel 
het erop wijst dat zich een ongeval heeft 
voorgedaan op een plaats waar een der 
voertuigen zich slechts bevond ten 
gevolge van een fout van zijn bestunrder, 
beslist dat tnssen de fout van deze 
bestuurder en het ongeval geen oorzake
lijk verband bestaat, als uit de vast
stellingen van het vonnis niet kan worden 
afgeleid dat het ongeval zonder deze fout 
zon zijn gebenrd. 

14 september 1977. 60 

7. - Geen uitvoering van een contmc
tuele verbintenis. - AansprakeliJkheid in 
de 1·egel vreemd aan de artikelen 1382 en 
1383 van het BU?·ge?·liJk Wetboek. - De 
aansprakelijkheid van hem die nalaat 
een contractuele verbintenis nit te voeren 
kan in de regel niet leiden tot schending 
van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk W etboek. 

16 september 1977. 72 

8. - Oorzakelijk verband tussen fout 
en schade. - Onaantastba1·e beoordeling 
door de jeiten1·echter. - De feitenrechter 
beoordeelt op onaantastbare wijze in 
feite of er al dan niet een oorzakelijk 

verband tussen font en schade bestaat. 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

4 oktober 1977 en 10 februari 1978. 
152 en 693 

9. - Vrijwaring van degene die de fout 
heeft begaan door de medeaanspmkelijke 
voo1· deze jout. - Wettigheid. - Geen 
enkel rechtsbeginsel verbiedt aan degene 
die een font heeft begaan zich door een 
medeaansprakelijke te doen vrijwaren 
voor de gevolgen van die fout. 

6 oktober 1977. 163 

10. - OorzakeliJk verband tussen fout 
en schade. - Bediende getroffen door 
arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een 
door een derde Ve?'001'Zaakt ongeval. -
Werkgever wettelijk verplicht tot betaling 
van de sociale biJdragen op het loon dat 
gedurende de eerste de1·tig dagen van de 
arbeidsongeschiktheid aan de bediende 
we1·d gesto1·t. - Vordering van de werk
gever tot terugbetaling van die bedragen 
door de dader. - Geen oorzakelijk verband 
tussen de betaling van die bijdragen en de 
fout van de dader. - Ongeg1·onde vorde
ring. - Aangezien er geen oorzakelijk 
verband bestaat tussen de fout van de 
dader van een ongeval ten gevolge 
waarvan een bediende arbeidsongeschikt 
is en de betaling door de werkgever van 
de bijdragen voor sociale zekerheid 
op de bezoldiging van deze bediende, 
voor de eerste dertig dagen van zijn 
arbeidsongeschiktheid, welke betaling het 
gevolg is van een wettelijke verplichting, 
is niet gegrond de vordering van de 
werkgever tot terngbetaling van die 
bedragen door de dader. 

12 oktober 1977. 203 

11. - Overlijden van de echtgenote van 
de bu1·ge1·lijke partij ten gevolge van een 
ongeoorloojd feit. - M ateriele schade ten 
gevolge van het verlies van de hulp die het 
slachtoffer verschafte in de handelsbezig
heden en als huishoudster. -Schade door 
de jeitenrechter vaststaande ve1'lclaa1·d. -
V 01•dering niettemin afgewezen op grand 
dat de onderhoudskosten op een bepaald 
bedmg werden vastgesteld zonder te be
slissen over de 1·aming op een hager bedrag 
van deze schade door de burgerlijke partij. 
- Niet wettelijk verantwoo1·de beslissing. 
- Niet wettelijk verantwoord is de 
ontzegging van de eis tot betaling van 
een door de eiser, bnrgerlijke partij, 
ex aequo et bono geraamd bedrag als 
vergoeding voor de materiele schade die 
hij heeft geleden door het verlies van de 
hulp die zijn echtgenote, omgekomen 
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bij een ongeval, hem verschafte bij zijn 
handelsbezigheden en in het huishouden, 
wanneer het hof van beroep er zich toe 
beperkt, enerzijds, vast te stellen dat de 
kosten van het onderhoud van de echt
genote ten minste zo groot waren als een 
door het hof genoemd bedrag, en, 
anderzijds, te overwegen dat, indien 
eiser al zodanige schade heeft geleden 
en al kan deze niet dan ex aequo et bono 
worden geraamd, hij nochtans niet 
bewijst dat de dood van zijn vrouw hem 
schade heeft veroorzaakt die uitgaat 
boven het door het hof genoemde bedrag, 
zulks terwijl het door eiser gevorderde 
bedrag hoger was en het hof niet beslist 
of de raming van eiser al dan niet gegrond 
is. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

19 oktober 1977. 231 

12.- Schade.- Voertuig vernield.
Belasting over de toegevoegde waarde. -
Aansprakelijke veroorzakm· van het ongeval 
moet het bedrag m·van aan de geM·offene 
terugbetalen. - V oorwaarden. - W anneer 
een voertuig bij een ongeval is vernield, 
moet de aansprakelijke veroorzaker van 
dat ongeval aan de getroffene het bedrag 
van de belasting over de toegevoegde 
waarde terugbetalen dat werkelijk bij 
de aankoop van het vervangingsvoertuig 
werd gekweten, voor zover de waarde 
van dit laatste die van het vervangen 
voertuig niet te boven gaat. (Art. 1382 
B.W.) 

19 oktober 1977. 235 

13. - Schade ten gevolge van een 
gemeenschappelijke fout van verscheidene 
pm·sonen. - Aandeel van een iedm· in de 
schade.- Beoordeling dam· dejeitervrechter. 
- Rechter die beslist dat een van de daders 
geen deel heeft in de schade. - Onwette
lijkheid. - Hoewel de rechter op onaan
tastbare wijze oordeelt hoe ernstig de 
fout is van een ieder die schade heeft 
berokkend en op grond daarvan ieders 
aandeel in de schade in hun onderlinge 
verhouding bepaalt, kan hij echter niet 
beslissen dat in deze onderlinge verhou
ding een van de daders geen deel heeft 
in de schade, zonder meteen het oorzake
lijk verband tussen de fout van die dader 
en de aan een derde veroorzaakte schade 
te negeren. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

21 oktober 1977. 242 

14. - Aansprakelijkheid van de op
drachtgever. - Verhouding van onder
geschiktheid. - Begrip. - De verhouding 
van ondergeschiktheid die het begrip 
aangestelde veronderstelt, bestaat zodra 

een persoon zijn gezag of zijn toezicht 
in feite kan uitoefenen op de daden van 
een andere. 

25 oktober 1977. 258 

15. - Aansprakelijkheid van de op
drachtgever.- Schade door de aangestelde 
veroorzaakt tijdens zijn bediening. -
Begrip. - Opdat schade veroorzaakt 
werd tijdens de bediening van de aan
gestelde, is het niet vereist dat de 
onrechtmatige en schadeverwekkende 
daad tot de bediening van de aangestelde 
behoort ; het volstaat dat deze daad 
verricht werd tijdens deze bediening en, 
ook al is het onrechtstreeks en occa
sioneel, ermee verband houdt. 

25 oktober 1977. 258 

16.- Wegve1·kem·songeval.- Beslissing 
waarbij een bestuu1·der alleen aanspralcelijk 
wordt verklaard voor de schade. - Geen 
vaststelling waaruit lean worden afgeleid 
dat de schade zich oak zou hebben voo1'
gedaan zonder de Jout die ten laste van het 
slachtoffer van het ongeval werd vastgesteld. 
- Geen wettig verantwoorde beslissing.
Niet wettig verantwoord is de beslissing, 
waarbij een bestuurder aileen aan
sprakelijk wordt verklaard voor de 
gevolgen van een wegverkeersongeval, 
als zij niet vaststelt dat de schade, zoals 
zij zich heeft voorgedaan, ook zou 
veroorzaakt zijn zonder de fout die 
ten laste van het slachtoffer van het 
ongeval werd vastgesteld. (Artt. 1382 
en 1383 B.W.) 

16 november 1977. 310 

17. - Te vergoeden schade. - Beg1·ip. 
- N oodzalcelijlchaid een be1·oep te doen 
op de hulp van een derde. - Dit is op 
zichzelf een materieel nadeel.- Be grip.
De noodzakelijkheid voor het slachtoffer 
van een ongeval een beroep te doen op de 
hulp van een derde is op zichzelf een 
materieel nadeel ; de hulp van de echt
genote van het slachtoffer stoelt op een 
oorzaak zonder enig verband met een 
fout van de dader van het ongeval en 
kan dus niet in aanmerking komen bij 
de beoordeling van de omvang van de 
vergoeding waartoe laatstgenoemde is 
gehouden. 

30 november 1977. 368 

18. - Vergoeding van de mate1·iele 
schade voortvloeiend uit de ru·beidsonge
schiktheid ten gevolge van een ongeval. 
- Betaling, aan het slachtoffer van het 
ongeval, van zijn contractuele of statutai1·e 
wedde gedurende de tijd van zijn arbeids-
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ongeschiktheid. - Dit jeit heeft geen 
invloed op de vergoeding die de veroorzaker 
van het schadegeval verschuldigd is.- De 
vergoeding die aan het slachtoffer van 
een ongeval door de veroorzaker van 
het schadegeval verschuldigd is voor de 
materiels schade ten gevolge van de 
aantasting van zijn arbeidsgeschiktheid 
is noch uitgesloten noch beperkt door 
het feit dat het slachtoffer verder zijn 
contractuele of statutaire wedde heeft 
ontvangen. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

2 december 1977. 394 

19.- Rijksambtenaar tijdelijk arbeids
ongeschikt. - Onrechtmatige daad van 
een derde. - De Staat is krachtens het 
statuut van het slachtoffer verplicht diens 
wedde te betalen gedurende de arbeids
ongeschiktheid. - Tijdelijke ve1·vanging 
van het slachtoffer. - Vervanging onmis
baar om de staatsdienst behoo1'lijk te 
verzeke1·en. - Omvang van de door de 
Staat geleden schade. - Kosten eventueel 
belangrijker dan het bedrag van de wedde 
die aan de ambtenaa1· tijdens zijn onge
schiktheid verde?· w01·dt betaald. - Wan
neer een rijksambtenaar arbeidsonge
schikt wordt ten gevolge van een door 
een derde veroorzaakt ongeval, hij 
overeenkomstig zijn statuut gedurende 
de arbeidsongeschiktheid zijn wedde 
heeft ontvangen en de Staat een amb
tenaar ad interim heeft moeten aanwerven 
om de dienst behoorlijk te verzekeren, 
heeft de Staat slechts eventueel, uit 
hoofde van de schade die hij wegens de 
fout van een derde heeft geleden, recht 
op de aanvullende kosten voor de ver
vanging van de ambtenaar, d.w.z. de 
kosten boven het bedrag van de wedde 
die de Staat aan de ambtenaar tijdens 
diens ongeschiktheid verder betaalt. 

2 december 1977. 394 

20. - Schade veroo1·zaakt door de 
1·espectieve fouten van verscheidene per
sonen. - Een ieder van hen is t.a.v. het 
slachtoffer gehouden tot volledige schade
vergoeding. - Wanneer door de respec
tieve fouten van verscheidene personen 
schade is veroorzaakt, is een ieder van 
hen t.a.v. het slachtoffer gehouden tot 
volledige schadevergoeding. (Artt. 1382 
en 1383 B.W.) 

8 december 1977, 31 
bruari en 12 april 1978. 

januari, 17 fe-
422, 646, 

722 en 923 

21. - Aansprakelijkheid wegens de 
daad van een zaak die men onder zijn 
bewaring heeft. - Artikel 1384, ee1·ste lid, 

Bu1·gerlijk W etboelc. - Gebrek van de 
zaak.- Begrip.- Men is aansprakelijk 
voor de schade ten gevolge van de daad 
van een zaak die men onder zijn bewaring 
heeft, voor zover bewezen is dat die 
schade is veroorzaakt door een gebrek 
van die zaak; zulk een gebrek is niet 
uitsluitend een blijvend element, dat 
inherent is aan de zaak en dat bestaat of 
zich voordoet buiten toedoen van een 
derde. (Art. 1384, eerste lid, B.W.) 

19 januari 1978. 610 

22. - Wegverkeersongeval. Vonnis 
waarin beslist wordt dat de jout van een 
der bestuurde1•s niet de oorzaak van het 
ongeval was. - V aststelling van het vonnis 
waaruit blijkt dat het ongeval zich zonder 
die fout zou voorgedaan hebben. 
Wettige beslissing. - Wettig verantwoord 
is het vonnis dat, na te hebben vast
gesteld dat twee bij een wegverkeers
ongeval betrokken bestuurders een ver
keerd maneuver hebben uitgevoerd, be
slist dat de enige oorzaak van de botsing 
de fout van de eerste bestuurder is en 
dat er tussen het misdrijf ten laste van 
de tweede bestuurder en het ongeval 
geen oorzakelijk verband bestaat, wan
neer uit de vaststellingen van het vonnis 
blijkt dat het ongeval zich, zonder de 
fout van de tweede bestuurder, toch 
zou voorgedaan hebben, zoals het is 
gebeurd. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

24 januari 1978. 618 

23. - Schade ve1·oorzaakt door de 
respectieve fouten van twee personen. -
Schade die zich niet zou hebben voorgedaan 
zonder de fout van de ene. - Heejt niet 
het ontbreken van om·zakelijk verband 
tussen de schade e.n de fout van de andere 
tot gevolg. - Wanneer schade is veroor
zaakt door de respectieve fouten van 
twee personen, heeft het feit aileen dat 
de schade zich niet zou hebben voor
gedaan zonder de fout van de ene niet 
het ontbreken van oorzakelijk verband 
tussen de schade en de fout van de 
andere tot gevolg. (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

31 januari 1978. 646 

24. - Raming van de schade ex aequo 
et bono. - Wettigheid.- Voorwaarden. 
- De door een ongeoorloofde daad 
veroorzaakte schade wordt wettelijk 
ex aequo et bono geraamd door de rechter, 
die de reden aangeeft waarom de door 
een partij voorgestelde berekeningswijze 
niet kan worden aangenomen en die de 
onmogelijkheid vaststelt om het juiste 
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bedrag van de schade te bepalen bij 
gebrek aan vaststaande toetsingsgronden. 
(Art. 97 Grondwet; art. 1382 B.W.) 

8 februari 1978. 685 

25. - WegveTkeeTsongeval. Voor-
ranghebbende bestJUurde1·. - Bestuu1·der 
die over een witte dooTlopende lijn is 
ge1·eden. - Beslissing dater een oo1·zakelijk 
verband bestaat tussen dit misdrijj en het 
ongeval. - Wettelijke beslissing. - De 
feitenrechter kan wettig beslissen dat 
er een oorzakelijk verband bestaat 
tussen de fout van de voorranghebbende 
bestuurder die over de witte doorlopende 
lijn op de rijbaan is gereden en de botsing 
van het voertuig van die bestuurder 
met het voertuig van een andere be
stuurder, die verplicht was hem te laten 
voorgaan. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

15 februari 1978. 713 

26. - H ij die de dooT hem veToorzaakte 
schade heeft vergoed beschikt over een 
regresvoTdering tegen de de1·de die de 
schade mede heeft veroorzaakt. - Beg1·ip. 
- De veroorzaker van de schade, die 
het slachtoffer heeft vergoed, is gerechtigd 
om, bij wijze van regresvordering, van 
derden die de schade mede hebben ver
oorzaakt, hun aandee1 in de schadeloos
stelling te vorderen. 

17 februari 1978. 722 

27. - Schade verooTzaakt door de 
1·espectieve fouten van ve1·schillende per
sonen. - Ve1·ooTdeling van de andere 
veroorzakers van de schade tot « vrijwaTing >> 

van degene die het slachtojJM· heeft vergoed 
door hem « alle bedragen, interesten en 
kosten >> terug te betalen, die hij aan het 
slachtojJe1· heeft betaald. - Onwettelijk
heid.- De artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek worden geschonden 
door de beslissing die de veroorzakers 
van de schade veroordeelt tot vrijwaring 
van een andere die het slachtoffer volledig 
heeft vergoed, en dus tot terugbetaling 
van << alle bedragen in hoofdsom, inte
resten en kosten )), die hij aldus heeft 
betaald. 

17 februari 1978. 722 

28. - V aststelling door de 1·echter dat 
e1· geen oo1·zakelijk verband bestaat tussen 
de aan de beklaagde ten laste gelegde feiten 
en de schade van de bu1·gerlijke partij. -
OnaantastbaTe beoordeling, in feite, door 
de rechter. - Van feitelijke aard en 
derhalve onaantastbaar is de uitspraak 
van de rechter die beslist dat het niet 
tijdig inkohieren van de belastingschuld 

niet het gevolg is van de strafbare feiten 
<< valsheid in geschriften >> en << ge bruik 
van valse stukken ))' die de beldaagden 
hebben gepleegd om belasting te ont
duiken, daar de rechter derwijze de 
loutere bewering tegenspreekt dat die 
misdrijven de administratie hebben belet 
de belastingschuld binnen de wettelijke 
aanslagtermijnen door inkohiering uit
voerbaar te verklaren, d.w.z. te maken 
dat die schuldvordering vaststaande 
en opeisbaar wordt. 

21 februari 1978. 728 

29. - Mate1·iele schade ten gevolge van 
de aantasting van de fysieke integriteit en 
de arbeidsgeschiktheid van de getmffene.
Beg1'ip. - De rechter die beslist, dat een 
blijvende arbeidsongeschiktheid van 
achttien pet. stellig invloed heeft op de 
waarde van de getroffene op de arbeids
markt en dat een dergelijke handicap 
per se een weerslag heeft op zijn beroeps
werkzaamheid, al was het maar doordat 
daardoor van hem dagelijks inspanningen 
worden gevergd om die handicap te 
overwinnen, en zulks tevens een voort
durende bezorgdheid tot gevolg heeft 
die de arbeidslast voor hem slechts kan 
vergroten, stelt wettig de schade vast 
op grand van de bijzondere toestand 
van de getroffene. (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

22 februari 1978. 736 

30. -Schade. - BeooTdeling door de 
rechte1·. - 01·iteria. - Bij de beoordeling 
van tweeerlei schade is de rechter niet 
verplicht voor beide gevallen dezelfde 
criteria toe te passen. 

22 februari 1978. 736 

31. - Ongeval. - Vermindering van 
het economisch ve1·mogen van de getToffene. 
- Raming van het nadeel volgens de 
gemeenrechtelijke regels. - Rechter die 
1·ekening houdt met de we1·kzaamheid 
van de getroffene ten dage van de uitspmak. 
- Wettigheid.- Geen enkele wettelijke 
bepaling verbiedt aan de rechter, die 
het door de getroffene van een ongeval 
geleden nadeel ten gevolge van zijn 
waardevermindering op de ar beidsmarkt 
volgens de gemeenrechtelijke regels moet 
ramen, als beoordelingsgegeven het be
roep in aanmerking te nemen dat de 
getroffene uitoefende ten dage van de 
uitspraak. 

22 februari 1978. 736 

32. - Aanspmkelijkheid van de op
dmchtgeve1'. - Fout door de aangestelde 
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tijdenB zijn bediening begaan. - Begrip. 
- Om de opdrachtgever voor een foutieve 
daad van de aangestelde aansprakelijk te 
stellen, volstaat het dat die daad tijdens 
de bediening van de aangestelde is 
verricht en daarmee, als is het onrecht
streeks en occasioneel, verband houdt. 
(Art. 1384, derde lid, B.W.) 

28 februari 1978. 760 

33. - Wegen. - AanBprakelijkheid 
van de gemeenten. - GrondBlag. - De 
aansprakelijkheid van de gemeenten 
t.a.v. degenen die van de openbare weg 
gebruik maken, is niet enkel gegrond 
op de algemene regel van artikel 1382 
van het Burgerlijk Wetboek, maar ook 
op de artikelen 50 van het decreet van 
14 december 1789 en 3, 1°, van titel XI 
van het decreet van 16-24 augustus 1790 
en op artikel 90, 12°, van de gemeentewet 
van 30 maart 1836. 

30 maart 1978. 852 

34. - Wegen. - RijkBweg die over een 
gemeente loopt. - Schade geleden door een 
weggebruiker. - AanBprakelijkheid. -
Begrip.- Wanneer aan hem, die op een 
rijksweg rijdt, schade wordt toegebracht 
daar waar die weg over het grondgebied 
van een gemeente loopt, moet .de rechter 
uitmaken of, in de omstandigheden van 
de zaak zelf, de Staat of de gemeente, of 
beiden, niet hebben voldaan aan de 
verplichting te zorgen voor de veiligheid 
van het verkeer in de straten. 

30 maart 1978. 852 

35. - Wegen. AanBprakelijkheid 
door het feit van een zaak. - Begrip. -
Wanneer aan hem, die op een rijksweg 
rijdt, schade wordt toegebracht, wordt 
door de rechter die vaststelt, enerzijds, 
dat de rioolkolken van die weg normaal 
uitgevoerd en onderhouden waren en 
ook in alle andere omstandigheden 
hadden gefunctioneerd en, anderzijds, 
dat de overstroming op die openbare weg, 
waardoor de schade is veroorzaakt, te 
wijten was aan het uitzonderlijk slechte 
weer, wettig beslist dat die schade niet 
is veroorzaakt door het gebrek van de 
zaak die de Staat onder zijn bewaring 
had. (Art. 1384 B.W.) 

30 maart 1978. 852 

36. - Omvang van de Bchade.- Bedrag 
van de vergoeding. - Raming van de 
schade ex aequo et bono. - Geen be
twiBting dat de Bchade ex aequo et bono 

. dient te worden geraamd. - Tegenpm·tij 
van de getroffene die zich ertoe beperkt 

aanbod te do en van een bepaald be drag. -
Beoordeling door de jeiten1·echte1'. 
Wanneer niet wordt betwist dat de door 
een onrechtmatige daad veroorzaakte 
schade slechts ex aequo et bono kan 
worden geraamd en de tegenpartij van 
de getroffene zich ertoe beperkt aanbod 
te doen van een bepaald bedrag, met 
verwijzing naar rechtspraak die zelf op 
een raming ex aequo et bono steunt, 
beoordeelt de rechter op onaantastbare 
wijze, in feite, ex aequo et bono de omvang 
van de veroorzaakte schade en het 
bedrag van de vergoeding tot volledig 
herstel ervan. (B.W., artt. 1382 en 1383.) 
(Impliciete oplossing.) 

4 april 1978. 882 

37.- Werkelijk beBtaan van schade.
VerlieB van een kanB. - Beoordeling 
door de jeitem·echter. - De rechter 
beoordeelt op onaantastbare wijze, in 
feite, het werkelijk bestaan van de schade 
ten gevolge van een onrechtmatig feit, 
met name de werkelijkheid van het 
verlies van een kans en van het nadeel 
dat eruit kan voortvloeien. (B.W., 
artt. 1382 en 1383.) 

7 april 1978. 910 

38. - Omvang van de schade. - Ver
goedingBrente. - AanvangBpunt. - On
aantaBtbare beoordeling van de feiten
rechter. - De feitenrechter beoordeelt 
op onaantastbare wijze, binnen de per ken 
van de conclusies der partijen, welke de 
omvang is van de door een onrechtmatige 
daad toegebrachte schade, of er als 
bijkomende vergoeding vergoedingsrente 
moet worden toegekend en wat het 
aanvangspunt is voor de berekening van 
die interest. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

19 april 1978. 952 

39. - Derde die heeft medegewerkt aan 
een contractbreuk. - Medeplichtigheid 
van een derde.- Voorwaarden.- Wette
lijk verantwoord is de beslissing van 
de rechter die - nu hij vaststelt dat, 
in een tussen twee partijen gesloten 
contract van borgstelling, een van de 
partijen jegens de andere een verplichting 
van bierafname had aangegaan en zich 
ertoe had verbonden deze verplichting 
bij verkoop van de handelszaak aan de 
nieuwe verkrijger op te leggen, en dat zij 
haar handelszaak aan een derde heeft 
verkocht zonder vermelding van de 
genoemde verplichting in de verkoop
akte - zegt dat de derde een aquiliaanse 
fout jegens de andere partij heeft begaan, 
op gTOnd dat hij, aangezien hij op de 
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hoogte was van het contract van borg
stelling, door de aankoop van de handels
zaak « wetens en willens » of « bewust », 
in volkomen kennis van aile omstandig
heden van de zaak, << medegewerkt » heeft 
aan de contractbreuk die werd begaan 
door de partij die hem de handelszaak 
heeft verkocht, waardoor hij geacht 
wordt aan deze contractbreuk << mede
plichtig >> te zijn en te hebben gehandeld 
met bedrieglijke schending van de rechten 
van de andere partij. 

21 april 1978. 961 

40. - Begrafeniskosten betaald door de 
weduwe van het slachtoffer. - Recht van 
die weduwe op VM'goeding van de eruit 
voortvloeiende schade, vanwege degene 
die voor het ove?'lijden aansprakelijk is. -
De weduwe die, ten gevolge van het 
ongeval waarvan haar echtgenoot het 
slachtoffer was, begrafeniskosten ge
maakt heeft, heeft recht op vergoeding 
van de eruit voortvloeiende schade 
vanwege degene die voor het ongeval 
aansprakelijk is. (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

26 april 1978. 988 

41. - Schade. - Oorzakelijk vet·band 
tussen een fout en de schade.- Wettelijke 
bepalingen waarbij een ovM·heid verplicht 
wordt de wmkken te lichten van schepen 
die in bevaarbare waterlopen of havens zijn 
gezonken. - Kosten die werden gemaakt 
om zich van een de1·gelijke verplichting 
te kwijten. - Kosten die, in de zin van 
artikel 1382 van het Burge1·lijk Wetboek, 
geen schade zijn die veroorzaakt is dom· 
een eventuele fout van een derde aan wie 
de schipbreuk te wijten was.- De kosten 
die een overheid maakt om zich te 
kwijten van haar verplichtingen inzake 
de bevaarbare waterlopen of havens 
die haar bij wettelijke bepalingen worden 
opgelegd, onder meer de verplichting 
het wrak van een gezonken schip te 
lichten, zijn, in de zin van artikel 1382 
van het Burgerlijk W etboek, geen schade 
die aan de genoemde overheid is toe
gebracht door een eventuele fout van 
een derde die de schipbreuk zou hebben 
veroorzaakt. (Art. 1382 B.W.) 

28 april 1978. 1004 

42. - Schadelijke onrechtmatige daad. 
- Kind dat nog niet tot de jaren des 
onderscheids is gekomen. - Geen pet·
soonlijke burgM·rechtelijke aansprakelijk
heid. - Hoewel, in beginsel, de burger
rechtelijke aansprakelijkheid objectief 
moet worden beoordeeld, dit wil zeggen 

op grond van de gedraging van een 
normaal voorzichtig persoon, toch kan 
een kind dat nog niet tot de jaren des 
onderscheids is gekomen niet aansprake
lijk worden gesteld voor zijn daden. 
(Burg. Wetb., artt. 1382 en 1383.) 

3 mei 1978. 1037 

43. - Schadelijke onrechtmatige daad 
van een kind dat nog niet tot de jaTen des 
ondeTscheids is gekomen. RechtM' 
ooTdeelt in feite en deThalve soevet·ein of 
een kind die jaTen heeft bM·eikt. - De 
rechter bij wie een rechtsvordering inzake 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid aan
hangig is, beoordeelt in feite en derhalve 
soeverein of een kind al dan niet tot de 
jaren des onderscheids is gekomen. 
(Burg. Wetb. artt. 1382 en 1383.) 
(Impliciete oplossing.) 

3 mei 1978. 1037 

44. -Schade vet·ooTzaakt aan een kind 
dat nog niet tot de jat·en des onderscheids 
is gekomen. - Schade vM·ooTzaakt dooT 
de gedt•aging van dat slachtoffeT en dooT 
de fout van aen deTde. - DeTde die wettig 
WOTdt VBTOOTdBBld tot VOlledigB vergoeding 
van de schade. - W anneer schade werd 
veroorzaakt door de fout van een derde 
en door de gedraging van het slachtoffer 
dat, als kind dat nog niet tot de jaren des 
onderscheids is gekomen, niet burger
rechtelijk aansprakelijk is, dan moet die 
derde worden veroordeeld tot volledige 
vergoeding van die schade. (Burg. Wetb., 
artt. 1382 en 1383.) 

3 mei 1978. 1037 

45. - Aanspmkelijkheid van de vade1· 
en de moBdet· voot· de schade vBrooTzaakt 
dooT hun mindBTjaTig kind dat bij hen 
inwoont. - Aanspmkelijkheid die bestaat 
zodTa de schadB weTd VBt'OOTZaakt doot· eBn 
objectief ont'BChtmatige daad van dit 
mindeTjat·ig kind, ook al hBeft hBt geen 
ooTdBBl des ondet·scheids. - Aansprake
lijkheid van de vader en de moeder als 
bedoeld in artikel 1384, lid 2, van het 
Burgerlijk W etboek bestaat zodra de 
schade werd veroorzaakt door de objec
tief onrechtmatige daad van hun minder
jarig kind, ook al heeft het geen oordeel 
des onderscheids. (Impliciete oplossing.) 

3 mei 1978. 1037 

46. - Raming ex aequo et bono van 
dB schade.- Wettigheid.- VooTwaat·dB. 
- De rechter mag de door het slachtoffer 
van een onrechtmatige daad geleden 
schade slechts ex aequo Bt bono ramen, 
als hij de redenen opgeeft waarom 
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enerzijds de door partijen aangegeven 
ramingsgegevens moeten worden ver
worpen en anderzijds de raming slechts 
ex aequo et bono kan geschieden. 

12 mei 1978. 1070 

47. - Beslissing waarbij de benadeelde 
partij volledig wordt vergoed voor de schade 
waarvoo1· die partij 1•eeds gedeeltelijke 
schadevergoeding had bekomen. - On
wettigheid. - Onwettig is de beslissing 
waarbij de benadeelde partij volledig 
wordt vergoed voor de schade waarvoor 
zij reeds gedeeltelijke schadevergoeding 
had bekomen, zoals de beslissing die in 
het bedrag van de aan het slachtoffer 
toegekende schadevergoeding opneemt 
het bedrag tot betaling waarvan de 
veroorzaker van de schade reeds provi
sioneel veroordeeld is, enerzijds, en het 
bedrag dat die veroorzaker ingevolge 
veroordeling provisioneel aan de ver
zekeraar-arbeidsongevallen moest betalen 
en dat door laatstgenoemde aan het 
slachtoffer is gestort, anderzijds. 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

17 mei 1978. 1102 

48. - Fouten van twee openba1·e 
weggebruike1·s. - Geen oorzakelijk ver
band tussen de fout van de ene bestuurder 
en de schade. - Valt niet aj te leiden uit 
het jeit alleen dat het ongeval zich zonder 
de jout van de ande1·e bestuurder niet zou 
hebben voorgedaan. - Wanneer bij een 
verkeersongeval door de twee bestuurders 
fouten begaan zijn, kan de rechter de 
afwezigheid van oorzakelijk verband 
tussen de fout van de ene bestuurder en 
de schade ten gevolge van dit ongeval 
niet afleiden uit de enkele omstandigheid 
dat die schade zich niet zou hebben 
voorgedaan zonder de fout van de andere 
bestuurder. (Art. 1382 B.W.) 

23 mei 1978. 1117 

49. - Oorzakelijk verband tussen jout 
en schade. - Bu1·gerlijk W etboek, m·ti
kel1382.- Toezicht van het Hoj.- Ret 
Rof van Cassatie gaat na of de rechter 
uit zijn onaantastbare vaststellingen 
i.v.m. het bestaan van de feiten wettig 
heeft kunnen afleiden dat er tussen fout 
en schade een oorzakelijk verband, in de 
zin van artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek, aanwezig is. (Art. 1382 B.W.) 

6 juni 1978. 1184 

50. - Schadelijke handeling. - Aan
sprakelijkheid. - Voo1·waarden. - Een 
handeling behoeft niet van die aard te 

zijn dat ze noodzakelijk schade zal 
kunnen veroorzaken om een gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg op te leveren, 
in de zin van de artikelen 418 en 420 van 
het Strafwetboek, en de op de artike
len 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek rustende burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid met zich te brengen ; het 
is voldoende dat uit de handeling schade 
kan voortkomen en dat die mogelijkheid 
te voorzien is en verwezenlijkt wordt. 

13 juni 1978. 1202 

51. - Wegverkeersongeval. - Fouten 
begaan door twee in het ongeval betrokken 
bestuurders. - Geen oorzakelijk verband 
tussen de fout van een van die bestuurders 
en de schade. - Dit kan rviet worden 
afgeleid uit het jeit alleen dat de andere 
bestuurder niet gepoogd heeft de door de 
eerste bestuu1·de1· teweeggebrachte hindernis 
te ontwijken. - De rechter die vaststelt 
dat aan de bestuurder van een voertuig 
kan worden verweten dat hij voor het 
maneuver om uit zijn garage te komen 
op de tramsporen is gereden, die daar 
in een eigen baan liggen, en dat hij ze niet 
zo vlug mogelijk heeft ontruimd, geeft 
geen verantwoording voor zijn beslissing 
dat die bestuurder geen fout heeft begaan 
die in oorzakelijk verband staat met het 
ongeval op grand van de enkele over
weging dat de bestuurder van de tram 
niet gepoogd heeft de door de eerste 
bestuurder teweeggebrachte hindernis te 
vermijden. 

15 juni 1978. 1209 

52. - Fout en oorzalcelijk verband 
tussen fout en schade. - Vaststelling door 
de feitenrechter. - Toezicht van het Hoj. 
- Ret Rof dient na te gaan of de feiten
rechter, uit de feiten die hij op onaan
tastbare wijze heeft vastgesteld, het 
bestaan van een fout en van een oor
zakelijk verband tussen fout en schade 
wettelijk heeft afgeleid. (Impliciete op
lossing.) 

27 juni 1978. 1266 

53. - Verkee~·songeval. Schade voor 
de twee betroklcen weggebruilcers. - Fout. 
- Oo1·zalcelijk ve1•band tussen fout en 
schade. - Rechter die, na ieder van die 
weggebruilce1•s te hebben veroordeeld wegens 
een overtreding van het W egverlcee~·s-
1'eglement, de aansprakelijlcheid voor de 
wederzijdse schadelijke gevolgen van het 
ongeval tussen hen ve~·deelt. - Wettelijlc 
verantwoorde beslissing. Wettelijk 
verantwoord is de beslissing die, met 
betrekking tot een verkeersongeval waar-
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bij aan de twee betrokken weggebruikers 
schade werd veroorzaakt, na de ene 
weggebruiker te hebben veroordeeld 
wegens miskenning van de voorrang van 
rechts en de andere wegens overtreding 
van artikel 17.2.2°, a, van het Weg
verkeersreglement van 1 december 1975, 
de aansprakelijkheid voor de weder
zijdse schadelijke gevolgen van het 
ongeval tussen hen verdeelt. (B.W., 
artt. 1382 en 1383.) 

27 juni 1978. 1266 

ADMINISTRATIEVE 
TEN. 

GELDBOE-

Toepassing van de administratieve geld
boete gevm·dm·d door de bevoegde ambtenaar 
die aan een werkgever een dergelijke geld
boete heeft opgelegd. - De arbeids
gM·echten mogen noch ambtshalve noch op 
verzoek van de 1·ekwirant het bedrag 
verhogen van de door hem vastgestelde 
geldboete waa1·van hij aan de we1·kgever 
kennis heejt gegeven. - De arbeids
gerechten waarbij een verzoek tot toepas
sing van de administratieve geldboete 
aanhangig is, kunnen noch ambtshalve 
noch op verzoek van de rekwirant een 
hogere geldboete uitspreken dan het 
bedrag dat door de bij artikel 6 van de 
wet van 30 juni 1971 aangewezen 
ambtenaar is vastgesteld bij de kennis
geving van zijn beslissing. (Artt. 7 en 8 
wet van 30 juni 1971 betreffende de 
administratieve geldboeten toepasselijk 
in geval van inbreuk op sommige sociale 
wetten.) 

12 december 1977. 439 

ADVOCAAT. 

1. - Tuchtraad van beroep van de 
balies van een hof van beroep. - Open
baarheid van de pleidooien, verslagen en 
vonnissen voorgesch?·even bij a1'tikel 757 
van het Gerechtelijk Wetboek. - Wette
lijke bepaling niet toepasselijk. - De 
regel van artikel 757 van het Gerechtelijk 
Wetboek dat de pleidooien, verslagen 
en vonnissen openbaar zijn is niet van 
toepassing op de debatten voor de 
tuchtraad van beroep van de balies en 
ook niet op de door dat rechtscollege 
gewezen beslissingen. 

1 december 1977. 380 

2. - Tuchtraad van beroep van de 
balies van een hof van beroep. - Gerech
teliJk Wetback, artikel 476. - Debatten in 

openbare zitting als de ve1·dachte advocaat 
dit vraagt. - Draagwijdte van deze 
wettelijlce bepaling. - Door te bepalen 
dat << de debatten voor de tuchtraad 
van beroep enkel in openbare zitting 
plaatshebben wanneer de verdachte advo
caat dit vraagt" verschaft artikel 476 
van het Gerechtelijk Wetboek, dat 
uitzondering maakt op de regel dat 
tuchtzaken met gesloten deuren be
handeld worden, aan deze advocaat een 
waarborg waarvan hij het nut beoordeelt 
en waarvan hij kan afzien, maar stelt 
geen substantiele rechtsvorm vast. 

1 december 1977. 380 

3. - Raad van de Orde. - Tucht
rechtelijlce beslissing. - Artikel 468 van 
het Gerechtelijk Wetboek. - Draagwijdte. 
- Artikel 468 van het Gerechtelijk 
W etboek heeft tot doel vast te stellen 
tegen welke beslissingen van de raad van 
de Orde van advocaten die in tuchtzaken 
over de zaak zelf uitspraak doen, hoger 
beroep kan worden ingesteld. 

1 december 1977. 380 

4. - Raad van de 01·de. - Beslissing 
alvorens recht te doen in tuchtzalcen. -
Beslissing waartegen hager bM·oep lean 
worden ingesteld. - Tegen beslissingen 
alvorens recht te doen van een raad van 
de Orde van advocaten, in tuchtzaken, 
kan hoger beroep worden ingesteld hetzij 
onmiddellijk, hetzij samen met het 
hoger beroep tegen de eindbeslissing. 
(Artt. 1050 en 1055 G.W.) 

1 december 1977. 380 

5.- Verschijning voo1· de ge?·echten. -
Gevolmachtigde die niet van enige volmacht 
moet doen blijken, behalve indien de wet 
een bijzondere lastgeving vereist. - De 
advocaat treedt voor alle gerechten op 
als gevolmachtigde zonder daartoe van 
enige volmacht te moeten doen blijken, 
behalve indien de wet een bijzondere 
lastgeving vereist. (Art. 440 G.W.) 

9 februari 1978. 688 

AFSTAMMING. 

1. - Rechtsvordering tot ontlcenning 
van vaderschap. - BurgM·lijlc Wetboek, 
artilcel 313, ee1·ste lid. - Voorwaarden 
voor de uitoefening en de gegrondheid van 
de rechtsvordering. - De rechtsvordering 
tot ontkenning van vaderschap, bedoeld 
in artikel 313, eerste lid, van het Burger
lijk Wetboek, kan enkel slagen indien 
allereerst is voldaan aan een toelaatbaar-
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heidsvereiste, nl. dat de heling van de 
geboorte of de staat van zwangerschap 
is bewezen, en vervolgens, als de verde
ring is toegelaten, indien het bewijs is 
geleverd dat de echtgenote overspel 
heeft gepleegd en dat de echtgenoot niet 
de vader is. 

15 september 1977. 65 

2. - Rechtsvordering tot ontkenning 
van vade?·schap. - Burgerlijk Wetboek, 
artikel 313, eerste lid. - Verborgen 
houden van de geboorte. -Be grip. - Het 
« verborgen houden van de geboorte )), 
in de zin van artikel 313, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek, bestaat erin dat 
de vrouw de geboorte of de zwangerschap 
opzettelijk verborgen heeft gehouden 
voor haar man ; onwettig is dan ook de 
beslissing van de feitenrechter die aan
neemt, dat de rechtsvordering tot out
kenning van vaderschap waarvan sprake 
is in deze wettelijke bepaling kan 
toegelaten worden, op grond dat de man 
zich vergist heeft nopens of niet vol
doende oplettend is geweest voor een 
houding of gedraging van zijn vrouw 
waardoor zij toch heeft willen aantonen 
dat zij zwanger was. 

15 september 1977. 65 

3.- Natuurlijke afstamming.- Ma
terie die de openbare orde makt. - Afstand 
van een rechtsvordering tot onderzoek naar 
het natuurlijlc vaderschap. - Nietigheid. 
- Natuurlijke afstamming heeft betrek
king op de staat van de personen en 
raakt derhalve de openbare orde ; niet 
geldig is de afstand van een rechts
vordering tot onderzoek naar het natuur
lijk vaderschap. 

10 november 1977. 303 

4. - Levensonde1·houd. - Verplichting 
voo?' de oude?·s aan hun kinderen kost en 
onderhoud te verschaffen. - Burgerlijlc 
Wetboelc, de artilcelen 203 en 303.- Ver
plichting onafhankelijlc van elke vm·dering 
in rechte. -De bij de artikelen 203 en 303 
van het Burgerlijk Wetboek vastgestelde 
verbintenissen ten behoeve van de 
kinderen bestaan afgezien van elke 
vordering in rechte om de uitvoering 
ervan te bekomen. 

2 juni 1978. 1173 

AFSTAND. 

1.- Afstand van een recht.- Begrip. 
- De afstand van een recht moet strikt 

worden gei:nterpreteerd en kan slechts 
worden afgeleid uit feiten welke voor 
geen andere uitlegging vatbaar zijn. 

4 november 1977. 284 

2. - Partij die tot staving van een 
vordering of een verwee?·middel verscheidene 
feiten heeft aangevoerd. - Rechter die op 
onaantastbare wijze, in feite, onder het 
voorbehoud o.a. dat het rechtsbegrip << af
stand >> niet wordt miskend, beslist dat 
die pa1·tij e?'Van afgezien heeft een van die 
feiten aan te voeren. - Geen verplichting 
te antwoorden op de conclusie waa1·in 
dat feit wordt aangevoerd. - W anneer 
een partij in haar akte van hager beroep 
en vervolgens in een conclusie ver
scheidene feiten heeft aangevoerd tot 
staving van een vordering of van een 
verweermiddel, beoordeelt de rechter 
op onaantastbare wijze, in feite, onder 
het voorbehoud dat de bewijskracht van 
die akten wordt in acht genomen en dat 
het rechtsbegrip « afstand >> niet wordt 
miskend, of die partij ervan afgezien 
heeft te steunen op de in de ene of de 
andere akte aangevoerde feiten ; stelt hij 
vast dat er afstand was, dan behoeft hij 
zich, ter voldoening van de bij artikel 97 
van de Grondwet voorgeschreven moti
veringsverplichting, niet meer uit te 
spreken over de feiten waarvan afstand 
is gedaan. (Art. 97 Grondwet.) 

2 juni 1978. 1174 

AMBTENAAR. 

Belang genomen of aanvaard door een 
ambtenaar, een openbaa?' officier of ieder 
met een openbare dienst belast pm·soon, 
in verrichtingen of bedrijven, o.m., waar
over hij geheel of ten dele het behee?' of 
toezicht had. - Strafwetboelc, m·tikel 245. 
- Begrip. - Ret arrest dat vaststelt 
dat een lid van de bestendige deputatie 
van een provincieraad persoonlijke be
langen had in een bedrijf aan de op
richting waarvan een gemeente van 
die provincie had deelgenomen en waarin 
die gemeente enige aansprakelijkheid en 
financiele lasten droeg, leidt daaruit 
wettig af dat, aangezien die bestendig 
afgevaardigde, overeenkomstig arti
kel141 van de Gemeentewet, diende deel 
te nemen aan de beslissingen inzake 
goedkeuring van de begroting en reke
ningen van die gemeente, hij, in de 
betekenis van artikel 245 van het 
Strafwetboek, « het beheer of toezicht >> 

had over de gemeente bij wier financiele 
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verbintenissen hij een belang had ge- ARBEIDSONGEVAL. 
nomen. 

1 februari 1978. 656 

ARBEID. 

HoOFDSTUK I. - Algemene begrippen 
(Sociale bescheiden ... ). 

HooFDSTUK II. - Arbeids- en 1·usttijden. 

HooFDSTUK III.- Vrouwen. 

HooFDSTUK IV.- Jongeren. 

HooFDSTUK V. - Gezondheid en veilig-
heid. 

HooFDSTUK VI. - Bijzondere 1·egelingen. 
(Bouw, Diamant, Haven, Ambachten 
en neringen). 

HOOFDSTUK I. 

ALGEMENE BEGRIPPEN 
(SOOIALE BESOHEIDEN ... ). 

HOOFDSTUK II. 

ARBEIDS- EN RUSTTIJDEN. 

Wet van 16 maart 1971. - Arbeids- en 
rusttijden.- Arbeidsduur.- Werken die 
wegens hun aard niet mogen wm·den 
onderb1·oken. - Begrip. - Werken die 
wegens hun aard niet mogen worden 
onderbroken, in de zin van artikel 22, 2°, 
van de arbeidswet van 16 maart 1971, 
zijn werken die uit hun aard dag en 
nacht gedurende aile dagen van de week 
zonder onderbreking moeten worden 
uitgevoerd. 

6 december 1977. 413 

HOOFDSTUK III. 

VROUWEN. 

HOOFDSTUK IV. 

JONGEREN. 

HOOFDSTUK V. 

GEZONDHEID EN VEILIGHEID. 

HOOFDSTUK VI. 

BIJZONDERE REGELINGEN 
(Bouw, DIAMANT, HAVEN, 

AMBAOHTEN EN NERINGEN). 

1. - Burgerrechtelijke aansprakelijk
heid. - Vordering tegen de werkgever, 
zijn lasthebbers of aangestelden.- Vorde-
1'ing van ve1·goeding voor morele schade.
Grenzen van toelaatbaarheid. - De door 
een arbeidsongeval getroffene of zijn 
rechthebbenden kunnen van de werk
gever, zijn lasthebbers of aangestelden 
geen vergoeding voor morele schade 
volgens het gemeen recht vorderen, 
tenzij de werkgever, zijn lasthebber of 
aangest.elde het arbeidsongeval opzette
lijk heeft veroorzaakt, de werkgever 
opzettelijk een ongeval heeft veroorzaakt 
dat een arbeidsongeval tot gevolg heeft 
of het ongeval zich heeft voorgedaan op 
de weg naar en van het werk. (Wet van 
10 april 1971, art. 46, § I, 1o, go en 5o.) 

20 september 1977. 86 

2. - Verbod om de gemeenrechtelijke 
schadevergoeding samen te voegen met de 
arbeidsongevallenvergoeding. - Draag
wijdte van dit verbod. Voor de toepas
sing van artikel 19, vierde lid, van de 
gecoordineerde arbeidsongevallenwetten 
van 28 september 1931, luidens hetwelk 
de gemeenrechtelijke schadevergoeding 
niet mag worden samengevoegd met de 
krachtens deze wetten toegekende ver
goeding voor eenzelfde schade of, in 
geval van gedeeltelijke aansprakelijkheid, 
eenzelfde deel van de schade, moeten de 
vergoedingen wegens materiele profes
sionele schade spruitende uit de door het 
arbeidsongeval veroorzaakte tijdelijke en 
blijvende arbeidsongeschiktheid worden 
beschouwd als vergoedingen voor posten 
van eenzelfde schade ; bij de berekening 
van de arbeidsongevallenvergoeding voor 
blijvende arbeidsongeschiktheid moet 
derhalve rekening worden gehouden met 
de toegekende gemeenrechtelijke vergoe
ding voor tijdelijke arbeidsongeschikt
heid. 

26 september 1977. 120 

3. - Tijdelijke, gedeeltelijke arbeids
ongeschiktheid. - Vergoeding voor tijde
lijke, algehele arbeidsongeschiktheid. -
V om·waarden. - De door een arbeids
ongeval getroffene wiens tijdelijke ar
beidsongeschiktheid gedeeltelijk is of 
wordt, geniet tot de dag van zijn volledige 
wedertewerkstelling of van de consoli
datie, de vergoeding voor tijdelijke, 
algehele arbeidsongeschiktheid, telkens 
als, om welke reden ook, hem geen weder
tewerkstelling wordt aangeboden of hem 
geen behandeling met het oog op zijn 
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wederaanpassing wordt voorgesteld. (Wet 
van IO april I971, art. 23, vierde lid, 2°.) 

IO oktober I977. ISO 

4. - Blijvende m·beidsongeschilctheid. 
- Omvang van de schade. - W aarmee 
moet relcening worden gehouden ? 
Blijvende arbeidsongeschiktheid ten ge
volge van een arbeidsongeval bestaat in 
het verlies of de vermindering van de 
economische waarde op de arbeidsmarkt 
van de getroffene ; de omvang van de 
schade wordt niet enkel beoordeeld op 
grond van de lichamelijke ongeschiktheid, 
doch ook op grond van de leeftijd, de 
beroepsbekwaamheid, het aanpassings
vermogen, de omscholingsmogelijkheid 
en het concurrentievermogen van de 
getroffene op de algemene arbeidsmarkt. 
(Art. 24 arbeidsongevallenwet van 
IO april I971.) 

28 november I977. 356 

5. - Verzelcering. Verbod een 
vervalbeding in te roepen. - Dmag
wijdte. - Het verbod een vervalbeding 
in te roepen tegen de personen die rechten 
op een vergoeding kunnen doen gelden, 
verplicht de verzekeraar niet tot ver
goeding van een arbeidsongeval dat 
veroorzaakt is door een risico dat door de 
verzekeringsovereenkomst niet gedekt is. 
(Gecoordineerde wetten van 28 september 
I93I, art. I5, vierde lid.) 

4 januari I978. 526 

6. - Basisloon. - Premie door de 
we?·lcgever betaald aan een verzelcerings
maatschappij voor een g?·oepsverzelcering 
ten behoeve van zijn pm·soneel. - Maalct 
deel uit van het basisloon. - De premie 
die de werkgever aan een verzekerings
maatschappij betaalt voor een groeps
verzekering ten behoeve van zijn per
soneel, maakt deel uit van het basisloon, 
dat in aanmerking komt voor de bereke
ning van de arbeidsongevallenvergoeding. 
(Wet van IO april I97I, art. 35.) 

I6 januari I978. 594 

7. - Tijdelijlce m·beidsongeschilctheid. 
Wede?·tewerlcstelling. Wet van 

10 april 1971, artilcel 23, derde lid. -
Niet toepasselijlc in geval van algehele 
arbeidsongeschilctheid.- Artikel 23, derde 
lid, van de Arbeidsongevallenwet van 
IO april I971, luidens hetwelk de ge
troffene die gedurende zijn wedertewerk
stelling recht heeft op een vergoeding 
welke gelijk is aan het verschil tussen 
het loon verdiend v66r het ongeval en 

het loon dat hij ingevolge zijn weder
tewerkstelling ontvangt, vindt aileen 
toepassing indien de tijdelijke arbeids
ongeschiktheid gedeeltelijk is of wordt. 

I3 februari I978. 707 

8.- Ongeval op de weg naar en van het 
we1·lc. - Vm·blijfplaats. - Beg1·ip. -
De verblijfplaats van de werknemer, in 
de zin van artikel 8, § I, tweede lid, van 
de Arbeidsongevallenwet van IO april 
I971, is de plaats waar de werlrnemer, 
ten minste tijdelijk, zijn woonplaats 
vestigt ; geen verblijfplaats is dus de 
plaats waar een woning wordt gebouwd 
en waarheen de werknemer zich begeeft 
om er te werken. 

20 maart I978. 839 

9.- Ongeval op de weg naar e?~ van het 
we1·lc. - Normaal tmject. - Werlcnemer 
die geregeld een tmject volgt dat niet 
no1·maal is. - Door die omstandigheid 
wm·dt het tmject niet per se normaal. -
De omstandigheid dat een werknemer 
geregeld een weg volgt, maakt van die 
weg niet pe?' se een normaal traject als 
die werknemer daarvoor een omweg moet 
maken die slechts door persoonlijke 
redenen is gerechtvaardigd. (Art. 8, § I, 
tweede lid, Arbeidsongevallenwet van 
IO april I971.) 

20 maart I978. 839 

10. - Rentevormend lcapitaal aan een 
minderja1·ige ve1·schuldigd ten gevolge van 
een ongeval na het openvallen van de 
voogdij. - De voogd lean dat lcapitaal 
niet innen zonder de bijstand van de 
toeziende voogd. - De voogd kan on
mogelijk, zonder de bijstand van de 
toeziende voogd, het rentevormend kapi
taal innen dat aan een minderjarige is 
verschuldigd ten gevolge van een arbeids
ongeval na het openvallen van de 
voogdij. (Art. 6I wet van I6 december 
I85I houdende herziening van de wet 
over de hypotheken.) 

IO april I978. 9I4 

11. - Ongeval op de weg naar en van 
het werlc. - Ongeval overlcomen tijdens de 
schorsing van de arbeidsovereenlcomst. -
Beg1·ip. - Geen ongeval op de weg naar 
en van het werk is het ongeval dat de 
werknemer overkomt, wanneer hij, 
tijdens de schorsing van de arbeids
overeenkomst, naar huis terugkeert na, 
op eigen initiatief, zonder opdracht of 
aanwijzing van zijn werkgever, een arts 
te hebben geraadpleegd in verband met 
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de gevolgen van een vorig arbeids
ongeval. (Wet van 10 april 1971, art. 8, 
§ 1, tweede lid.) 

17 april 1978. 944 

12. - Ongeval op de weg naar en van 
het werk. - Plaats waa1· de werknemer 
werkt. - Begrip. - De plaats waar de 
werknemer werkt, in de zin van artikel 8, 
§ 1, tweede lid, van de Arbeidsongevallen
wet van 10 april 1971, is de plaats, waar 
hij, in de uitvoering van zijn arbeids
overeenkomst, onder het gezag van de 
werkgever staat. 

17 april 1978. 944 

13. - Ongeval overkomen tijdens de 
rustpauze. - Voorwaarden waaronder 
het een arbeidsongeval is.- Een ongeval 
dat de werknemer overkomt in de loop 
van de rustpauze, tijdens welke de arbeid 
onderbroken wordt, is een arbeidsongeval, 
wanneer de werknemer de rusttijd door
brengt op de plaats waar de arbeid wordt 
verricht, tenzij het veroorzaakt is doordat 
hij persoonlijke bezigheden verricht die 
buiten de normale besteding van de rust
tijd vallen; de getroffene die een bezig
heid verricht waarmee de werkgever 
uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn instem
ming heeft betuigd, wordt tot het bewijs 
van het tegendeel geacht de rusttijd op 
een normale wijze te hebben gebruikt. 
(Gecoordineerde wetten van 28 september 
1931, art. 1, eerste en zesde lid.) 

3 mei 1978 (eerste zaak). 1026 

14. - W erknemer die ten gevolge van 
een opdraoht versoheidene dagen buitens
huis verblijft. - Ongeval ovm·komen 
tijdens het verblijf buiten het vervullen 
van de opdmoht. - V oorwaarden waar
onder het een arbeidsongeval is. - Een 
ongeval dat de werknemer die zich 
gedurende verscheidene dagen op een 
plaats buiten zijn woning of zijn verblijf
plaats dient op te houden om zijn 
opdracht te vervullen, overkomt tijdens 
dit verblijf op een ogenblik dat hij zijn 
opdracht niet uitvoert, is een arbeids
ongeval, tenzij het is veroorzaakt doordat 
hij persoonlijke bezigheden verricht die 
buiten een normale vrijetijdsbesteding 
vallen. (Gecoi:irdineerde wetten van 
28 september 1931, art. 1, eerste en 
zesde lid.) 

3 mei 1978 (tweede zaak). 1026 

15. - Getroffene of zijn reohthebbende 
die de uitbetaling vraagt, als kapitaal, 

van ten hoogste een dm·de van de waru·de 
van de hem toelcomende rente. - Reohter 
die de uitbetaling beveelt. - Tijdstip 
waa?'op het kapitaal eisbaar wo?'dt. -
W anneer de getroffene of zijn recht
hebbende, met toepassing van artikel 45 
van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971, de uitbetaling vraagt, als kapitaal, 
van ten hoogste een derde van de waarde 
van de hem toekomende rente en de 
rechter die uitbetaling beveelt, is het 
kapitaal eerst eisbaar vanaf de rechter
lijke beslissing. 

29 mei 1978. 1146 

16. - Intrest die van reohtswege 
versohuldigd is op de in de wet van 10 april 
1971 bedoelde uitkeringen. - Reohter 
dia de uitbetaling, als kapitaal, beveelt 
van ten hoogste een derde van de waarde 
van de aan de getroffene toelcomende 
arbeidsongevallenrente. - Tijdstip vanaf 
hetwellc intrest van ?'eohtswege versohuldigd 
is op het lcapitaal.- Wanneer de rechter, 
met toepassing van artikel 45 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 
de uitbetaling, als kapitaal, beveelt van 
ten hoogste een derde van de waarde van 
de aan de getroffene of zijn rechthebbende 
toekomende arbeidsongevallenrente, is 
eerst vanaf die beslissing van rechtswege 
intrest op het kapitaal verschuldigd. 
(Wet van 10 april1971, art. 42, derde lid.) 

29 mei 1978. 1146 

17. - Wetten gecoordineerd bij koninlc
lijlc besluit van 28 september 1931, arti
Jcel 1. - Werkgevm· die niet gewoonlijlc 
een of meer werlclieden bezigt gedurende 
ten minste twee maanden per jaar. -
W etgeving niet toepasselijlc. - De wetten 
betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen, 
gecoi:irdineerd bij koninklijk besluit van 
28 september 1931, vinden geen toepas
sing wanneer de werkgever niet gewoon
lijk een of meer werklieden bezigt 
gedurende ten minste twee maanden 
per jaar (Art. 1 van de bij K.B. van 
28 september 1931 gecoord. wetten.) 

21 juni 1978. 1224 

ARBEIDSOVEREENKOMST. 

1. - Zeelieden. - Wet van 5 juni 
1928. A1·beidsovereenkomst wegens 
soheepsdienst. - V oorwaarden van afdan
king van een zeeman door de lcapitein, 
zonder opzeggingstermijn, en van onmid
dellijke ontscheping van de zeeman door de 
kapitein. - Gevolgen. - De kapitein 
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van een zeeschip mag een zeeman slechts 
zonder opzeggingstermijn afdanken en 
hem onmiddellijk doen ontschepen, in
dien zodanige maatregel wegens een 
ernstige reden gerechtvaardigd is en na 
onderzoek door de waterschout of de 
consul ; in zodanig geval kan van de 
zeeman schadevergoeding worden gevor
derd indien de reder door de verbreking 
van de arbeidsovereenkomst nadeel heeft 
geleden. (Wet van 5 juni 1928, houdende 
regeling van de arbeidsovereenkomst we· 
gens scheepsdienst, artt. 93 en 85.) 

4 oktober 1977. 152 

2. - Zeelieden. - Strafzaken. - Bur
gerlijke rechtsvordering. - Arbeidsover
eenkomst wegens scheepsdienst. - Afdan
king van een zeeman doo?' de kapitein, 
zonde1· opzeggingstermijn, en onmiddel
lijke ontscheping van die zeeman door de 
kapitein, wegens een ernstige reden, zon
der voorafgaand onderzoek door de water
schout of de consul. - Beslissing die, 
na te hebben vastgesteld dat de afdanking 
en de onmiddellijke ontscheping wegens 
een ernstige reden zijn geschied en dat 
overmacht het voorajgaand onderzoek van 
de consul onmogelijk maakte, de zeeman 
verom·deelt om aan de reder de kosten 
van zijn repatriiiring en vervanging te 
vergoeden. - W ettelijk vemntwoorde be
slissing. - Wettelijk verantwoord is de 
beslissing die, na te hebben vastgesteld 
dat de afdanking van een zeeman door 
de kapitein, zonder opzeggingstermijn, 
en de onmiddellijke ontscheping van die 
zeeman door de kapitein wegens een 
ernstige reden zijn geschied en dat het 
bij artikel 93 van de wet van 5 juni 
1928, houdende regeling van de arbeids
overeenkomst wegens scheepsdienst, be
paalde voorafgaand onderzoek door een 
consul wegens overmacht onmogelijk 
was, die zeeman veroordeelt om aan de 
reder de kosten van zijn repatriering 
en vervanging te vergoeden. (Artt. 93 
en 85 wet van 5 juni 1928.) 

4 oktober 1977. 152 

3. - Ove1·eenkomst voor onbepaalde 
tijd. - Opzegging. - Gevolg. - De 
door een partij opgezegde arbeidsover
eenkomst voor onbepaalde tijd blijft 
voortbestaan tot het verstrijken van de 
in de opzegging bepaalde termijn. 

10 oktober 1977. 177 

4. - Overeenkomst voor onbepaalde 
tijd. - Opzegging. - Beiiindiging met 
wederzijdse toestemming tijdens de opzeg
gingstermijn. - Wettelijkheid. - Nadat 

een arbeidsovereenkomst voor onbe
paalde tijd door een partij is opgezegd, 
kunnen beide partijen v66r het verstrij
ken van de opzeggingstermijn nog een 
einde aan de overeenkomst maken met 
hun wederzijdse toestemming. (B.W., 
art. ll34.) 

10 oktober 1977. 177 

5. - Bedienden. - Lid van het V?·ij 
onderwijs. - Kloosterlinge. - A?·beids
overeenkomst of niet ? - Rechte1· die 
onder meer steunt op de verplichtingen 
die voor deze kloosterlinge voortvloeien 
uit haar << religieuze toetredingsverbinte
nis ». - Geen schending van het grond
wetsbaginsel van wederzijdse onajhanke
lijkheid tussen Staat en Kerk en evenmin 
van artikel 1165 van het Burge?'lijk Wet
boek. - W anneer de rechter moet be
slissen of iemand die deel uitmaakt van 
een kloostergemeenschap of -orde en die 
les geeft in een vrije onderwijsinstelling, 
m.b.t. deze werkzaamheid, al dan niet 
gebonden is door een arbeidsovereen
komst onder andere jegens de inrich
tende macht van deze installing, kan 
hij, zonder schending van enige wette
lijke bepaling en onder meer van het 
grondwetsbeginsel van wederzijdse onaf
hankelijkheid tussen Staat en Kerk en 
evenmin van het beginsel van arti
kel ll65 van het Burgerlijk Wetboek, 
nagaan of de verplichtingen die voor 
deze persoon voortvloeien uit zijn reli
gieuze « toetredingsverbintenis » jegens 
de gemeenschap of de orde een derge
lijke overeenkomst niet uitsluiten. 

21 november 1977. 328 

6. - Bedienden. - Kloosterlinge die 
les geeft in een vrije onderwijsinstelling. 
- Omstandigheden die het gevolg zijn 
van verplichtingen voortvloeiende uit de 
« religieuze toetredingsve1·bintenis » alleen. 
- Omstandigheden die op zichzelf geen 
verantwoording zijn voor de beslissing 
dat een arbeidsovereenkomst is gesloten. 
- Begrip. - Uit de enkele omstandig
heid dat iemand, die deel uitmaakt van 
een kloostergemeenschap of -orde en 1es 
geeft aan een vrije onderwijsinstelling, 
van de geestelijke overheid van wie hij 
afhangt, krachtens zijn « religieuze toe
tredingsverbintenis ll richtlijnen krijgt om 
de hem aldus toevertrouwde taak te 
vervullen, dat hij onder de Ieiding en 
het toezicht van die overheid staat en 
zelfs dat de als dusdanig uitgeoefende 
werkzaamheid aanleiding heeft gegeven 
tot betaling door de Staat van een 
wedde-loon, valt niet af te leiden dat 



1314 ARBEIDSOVEREENKOMST. 

deze persoon gebonden is door een 
arbeidsovereenkomst, nu deze omstan
digheden ook het gevolg zijn van de 
« religieuze toetredingsverbintenis >> van 
de betrokkene. 

21 november 1977. 328 

7. - Bedienden. - Lid van het m·ij 
onderwijs. - Kloosterlinge. - Beg1·ip. 
- Niet wettelijk verantwoord is het 
beschikkende gedeelte van het arrest 
van een arbeidshof, waarbij beslist wordt 
dat een kloosterlinge, die les geeft, door 
een arbeidsovereenkomst gebonden is op 
grand aileen van omstandigheden die 
enkel het gevolg kunnen zijn van de 
« religieuze toetredingsverbintenis >> van 
deze kloosterlinge toen zij in de klooster
orde of in de congregatie trad waarvan 
zij deel uitmaakt, om haar valle activi
teit te wijden aan de verwezenlijking 
van het doel van de orde onder obedientie 
van haar geestelijke oversten. (Artt. ll08 
en 1126 B.W. ; art. 5 gecoord. wetten 
betreffende het bediendencontract van 
20 juli 1955.) 

21 november 1977. 331 

8. - Handelsvertegenwoo1·digM'S, 
Arrest dat vaststelt dat een handelsagent 
niet onder het gezag van een opdmchtgever 
staat. - A1·rest waarin wettig wm·dt be
slist dat deze agent geen handelsvertegen
woordiger is in de zin van a1·tikel 2 van 
de wet van 30 juli 1963. - Ret arrest 
dat op grand van feitelijke gegevens, 
die het preciseert, vaststelt dat een han
delsagent niet onder het gezag van een 
opdrachtgever staat, beslist wettig dat 
deze agent geen handelsvertegenwoor
diger is in de zin van artikel 2 van de 
wet van 30 juli 1963 en dat het geschil 
tussen de partij en onder de bevoegdheid 
van de rechtbank van koophandel valt. 

24 november 1977. 341 

9. - Ontslag we gens d1·ingende reden. 
- Feit sedert ten minste drie dagen be
kend. - Begrip. - Onder het feit dat, 
inzake arbeidsovereenkomsten, ontslag 
zonder opzegging rechtvaardigt, maar 
dat, om te kunnen worden aangevoerd, 
niet sedert ten minste drie dagen mag 
bekend zijn aan de partij, die ontslag 
geeft, wordt verstaan het feit met alle 
omstandigheden die daarvan een drin
gende reden kunnen maken. (Art. 18 
gecoord. wetten betreffende het bedien
dencontract van 20 juli 1955.) 

28 november 1977. 349 

10. - Ontslag wegens dringende reden. 
- Schorsing van de uitvom·ing van de 
overeenlcomst tijdens de jaarlijkse vakan
tie. -De werlcgeve1· is verplicht opzegging 
te doen binnen drie dagen nadat hij ken
nis heejt van de jeiten tot rechtvaardiging 
van de beeindiging en moet van de d1·in
gende redenen binnen d1·ie dagen na het 
ontslag kennis geven. - Niettegenstaande 
schorsing van de uitvoering van de 
overeenkomst tijdens de jaarlijkse va
kantie moet de werkgever opzegging 
doen binnen drie dagen nadat de feiten 
tot rechtvaardiging van de dringende 
redenen hem bekend zijn en van deze 
redenen kennis geven binnen drie dagen 
na het ontslag. (Artt. 12quinquies en 
18 gecoord. wetten betreffende het be
diendencontract.) 

28 november 1977. 349 

11 . - Verjaring. - Rechtsvm·de1·in g 
volgend uit een overtreding van artilcel 11 
van de wet van 12 ap1·il 1965 betreffende 
de besche1·ming van het loon. - Verjaring 
door verloop van vijj jaa1·. - De rechts
vordering volgend uit een overtreding 
van artikel ll van de wet van 12 april 
1965 betreffende de bescherming van 
het loon der werknemers, verjaart door 
verloop van vijf jaren, te rekenen van 
de dag waarop het misdrijf is gepleegd. 
(Wet van 17 april 1878, artt. 26 en 28.) 

5 december 1977. 403 

12. - Bedienden. Verjaring. -
V ordering tot betaling van een opzeggings
vergoeding. - Verja1·ingste1·mijn van een 
jaa1·. - De rechtsvordering ingesteld 
wegens niet-betaling van een opzeggings
vergoeding en ontstaan uit een arbeids
overeenkomst voor bedienden, verjaart 
een jaar na het eindigen van de arbeids
overeenkomst. (Wetten betreffende het 
bediendencontract, gecoordineerd op 
20 juli 1955, art. 34.) 

5 december 1977. 403 

13. - Handelsverteganwoordigers. -
Verjaring. - Vordering tot betaling van 
een uitwinningsvergoeding.- Verjm·ings
te1·mijn van een jaar. -De rechtsvorde
ring ingesteld wegens niet-betaling van 
een uitwinningsvergoeding en ontstaan 
uit een arbeidsovereenkomst voor han
delsvertegenwoordigers, verjaart een jaar 
na het eindigen van de arbeidsovereen
komst. (Wetten betreffende het bedien
dencontract, gecoordineerd op 20 juli 
1955, art. 34.) 

5 december 1977. 403 
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14. - Handelsvertegenwoo1·diger. 
Opsporen en bezoeken van cliiinteel. 
Begrip. - Artikel 2, eerste lid, van de 
wet van 30 juli 1963 tot instelling van 
het statuut der handelsvertegenwoordi
gers sluit in dat hij die als handelsverte
genwoordiger werkt personen of inrich
tingen bezoekt, die klanten van een 
koopman zijn of kunnen worden; on
wettig is derhalve de beslissing die het 
opsporen en bezoeken van kleinhande
laars ten gunste van groothandelaars, 
die klanten van een koopman zijn, 
gelijkstelt met bezoeken aan personen 
die klanten van die koopman zelf zijn 
of kunnen worden. 

14 december 1977. 460 

15. - Handelsvertegenwoordige?', 
Arrest dat vaststelt dat het werk van een 
handelsvertegenwoordiger bestond in het 
opsporen en bezoeken van de cliiinteel 
van groothandelam·s, cliiinten van een 
koopman. - Arrest dat dit werk gelijlcstelt 
met het opsporen en bezoelcen van klein
handelaars die cliiinten van die koopman 
zijn of kunnen worden. - Onwettigheid. 
- Artikel 2, eerste lid, van de wet van 
30 juli 1963 tot instelling van het statuut 
der handelsvertegenwoordigers sluit in 
dat hij die als handelsvertegenwoordiger 
werkt personen of inrichtingen bezoekt, 
die klanten van een koopman zijn of 
kunnen worden ; onwettig is derhalve 
de beslissing die het opsporen en bezoe
ken van kleinhandelaars ten gunste van 
groothandelaars, die klanten van een 
koopman zijn, gelijkstelt met bezoeken 
aan personen die klanten van die koop
man zelf zijn of kunnen worden. 

14 december 1977. 460 

16. - Statuut van de handelsvertegen
wom·digers. - Ondergeschiktheidsvm·band 
vereist bij de wet van 30 juli 1963. -
Begrip.- Tot de uitoefening van gezag 
behoren de bevoegdheden van leiding 
en van toezicht zelfs als, voor een han
delsvertegenwoordiger die een bediende 
is, het gezag van de werkgever en der
halve zijn leiding en zijn toezicht kun
nen beperkt zijn. (Artt. 1 en 2 wet van 
30 juli 1963.) 

19 december 1977. 479 

17. - Gezagsverhouding. Begrip. 
- De gezagsverhouding die het kenmerk 
is van de arbeidsovereenkomst bestaat 
van zodra een persoon, in feite, gezag 
kan uitoefenen over de handelingen van 
een andere persoon ; bij het onderzoek 

nopens ~et bestaan van een dergelijke 
verhoudmg, moet de rechter de feitelijke 
toestand onderzoeken aan de hand van 
alle feitelijke gegevens van de zaak. 
(Art. 1 Wet van 10 maart 1900 op het 
ar beidscontract.) 

ll januari 1978. 558 

18. - Begrip. - Een overeenkomst 
tot het verrichten van arbeid is geen 
arbeidsovereenkomst, wanneer degene 
die zich tot het verrichten van arbeid 
verbindt, de overeenkomst uitvoert met 
de medewerking van door hem in dienst 
genomen en betaald personeel en wan
neer de uitvoering van de overeenkomst 
door deze medewerking leidt tot de 
exploitatie van een eigen onderneming. 

16 januari 1978. 577 

19. - Bedienden. - Verkorte opzeg
gingstermijn bij het bereiken van de 
pensioengerechtigde leejtijd. - Boding 
dat een langere door de werkgever in acht 
te nemen termijn bepaalt. - Geldigheid. 
- Het beding waarbij overeengekomen 
wordt dat de werkgever een langere 
opzeggingstermijn in acht moet nemen 
dan de verkorte termijn die door de 
wet van 21 november 1969 gesteld is 
voor de opzegging van de voor onbe
paalde tijd gesloten arbeidsovereenkomst 
op het tijdstip waarop de bediende de 
normale leeftijd bereikt voor het volledig 
wettelijk pensioen, of daarna, is geldig, 
zelfs indien het beding v66r de inwer
kingtreding van die wet is overeengeko
men. (Gecoi:irdineerde wetten van 20 juli 
1955, art. 15bis, ingevoegd bij art. 45 
van de wet van 21 november 1969.) 

13 februari 1978. 704 

20. - Bediende. - Ontslag zondm· 
opzegging. - Dringende 1·eden. - Ken
nisgeving. - Omsch1·ijving van de drin
gende ?'eden. - Feiten die kunnen in 
aanmerlcing lcomen. - De dringende 
reden ter verantwoording van het ont
slag zonder opzegging moet in de ken
nisgeving zodanig worden uitgedrukt, 
dat daardoor, enerzijds, de ontslagen 
partij op de hoogte wordt gebracht van 
de haar verweten feiten en, anderzijds, 
de rechter het ernstige karakter van de 
aangevoerde reden kan beoordelen en 
kan nagaan of het dezelfde is als die 
welke voor hem wordt ingeroepen. 
(Gecoi:irdineerde wetten van 20 juli 1955, 
art. 18.) 

27 februari 1978 (eerste zaak). 757 



1316 ARBEIDSOVEREENKOMST. 

21. - Bediende. - Ontslag zonder 
opzegging.- D1·ingende 1·eden.- Feiten 
die niet in de kennisgeving zijn vermeld. 
- Feiten die de als d1'ingende reden aan
gevoerdefeiten hmnen toelichten.- Feiten 
die niet in de kennisgeving van de drin
gende reden vermeld zijn, kunnen in 
aanmerking komen om de feiten die als 
dringende reden worden aangevoerd, toe 
te lichten. (Gecoordineerde wetten van 
20 juli 1955, art. 18.) 

27 februari 1978 (eerste zaak). 757 

22. - Bediende. - Ontslag zonder 
opzegging. -Dringende reden.- Bewijs. 
- Feiten die na het ontslag gebleken 
zijn. - Feiten die de als d?"ingende reden 
aangevoerde feiten kunnen bewijzen. -
Feiten die na het ontslag wegens drin
gende reden gebleken zijn, kunnen in 
aanmerking komen om de feiten die als 
dringende reden worden aangevoerd, te 
bewijzen. (Gecoordineerde wetten van 
20 juli 1955, art. 18.) 

27 februari 1978 (tweede zaak). 757 

23. - Gezagsvedwuding. - Begrip. 
- De gezagsverhouding, als henmerk 
van de arbeidsovereenkomst, bestaat 
zodra iemand in feite gezag kan hebben 
over andermans handelingen. 

14 maart 1978. 825 

24. - Hierarchie van de bronnen der 
verbintenissen in de arbeidsbetrekking. -
Gebruik kan niet afwijken van de arbeids
overeenkomst. - Het gebruik kan niet 
afwijken van een uitdrukkelijk beding 
van de arbeidsovereenkomst. (Art. 5 
wet van 5 december 1968.) 

3 april 1978. 872 

25. - Bediende. Opzeggingsvergoe-
ding. - W etten betreffende het bedionden
contmct, gecoi.h·dineerd op 20 juli 1955, 
artikel 20, tweede lid. - Dwingende bepa
ling ten vom·dele van de bediende.- Arti
kel 20, tweede lid, van de wetten betref
fende het bediendencontract, gecoordi
neerd op 20 juli 1955, luidens hetwelk 
de opzeggingsvergoeding niet aileen de 
wedden, maar ook de verdiensten ver
worven krachtens de overeenkomst be
heist, is een dwingende wetsbepaling, 
waarvan bij overeenkomst niet kan 
worden afgeweken in het nadeel van de 
bedienden. 

3 april 1978. 872 

26. - Bediende. Opzeggingsvergoe-
ding.- Berekening.- Toegekende einde-

jaarspremie komt in aanmerking. 
De eindejaarspremie die v66r het out
slag 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.) 

3 april 1978. 872 

27. - Bediende. - Overeenkomst voor 
onbepaalde tijd. - Kennisgeving van de 
opzegging. - Impliciete vermelding van 
de duur van de opzeggingstermijn. -
Geldigheid. - Voo1·waarden. - Hoewel 
artikel 14, derde lid, van de gecoordi
neerde wetten betreffende het bedien
dencontract uitdrukkelijk, op straffe 
van nietigheid, in het geschrift waarbij 
opzegging wordt gegeven, de vermelding 
vereist van het begin en de duur van 
de opzeggingstermijn, kan de aanduiding 
van de duur van die termijn impliciet 
voortvloeien uit de nauwkeurige vermel
ding van de data waarop hij aanvangt 
en verstrijkt ; om geldig te zijn, moeten 
deze vermeldingen duidelijk en ondub
belzinnig doen blijken van de juiste 
duur van de opzegging welke de partij, 
die de ar beidsovereenkomst beeindigt, 
wil geven. 

17 april 1978. 941 

28. - Bediende. - Overeenkomst voor 
onbepaalde tijd. - Kennisgeving van de 
opzegging. - Vermelding van de eindda
tum van de opzeggingstermijn. - Gevol
gen. - De feitenrechter kan oordelen 
dat de vermelding van de einddatum 
van de opzeggingstermijn in de kennis
geving van de opzegging niet de wil 
van de partij die opzegging geeft, tot 
uitdrukking brengt de arbeidsovereen
komst in elk geval en onherroepelijk op 
de vermelde datum te beeindigen, ook 
indien de opzeggingstermijn in de loop 
ervan krachtens de wet wordt geschorst. 
(Gecoordineerde wetten van 20 juli 1955, 
art. 14, derde lid.) 

17 april 1978. 941 

29. - Werklieden.- Artikel1, tweede 
lid, van de wet van 10 maMt 1900. -
Geen dwingende bepaling ten voordele 
van de werkgever. - Artikel 1, tweede 
lid, van de wet van 10 maart 1900 op 
de arbeidsovereenkomst, luidens het
welk de meesterknechts en de onderba· 
zen onder de werklieden waren begrepen, 
was geen dwingende bepaling ten voor
dele van de werkgever. 

8 mei 1978. 1046 



ARBEIDSOVEREENKOMST. 1317 

30. - Bediende. - Ovei'eenkomst voor 
bepaalde tijd. - Opeenvolgende ovm·een
komsten. - Geldigheid. - Het sluiten 
van opeenvolgende arbeidsovereenkom
sten voor een bepaalde tijd is niet als 
zodanig onwettig. (Wetten betreffende 
het bediendencontract, gecoordineerd op 
20 juli 1955, art. 2.) 

17 mei 1978. 1080 

31. - Bedienden. Arbeidsovereen-
komst van onbepaalde tijd. - Jaai·lijlcs 
loon dat meer dan 150.000.fmnk bedraagt. 
- OVM'eenkomst tot vaststelling van het 
bedmg van de opzeggingsvei·goeding. -
Overeenlcomst gesloten na het einde van 
de arbeidsovereenkomst. - Beding waarin 
een vei'goeding wordt vastgesteld gelijk 
aan een mindm· lange opzeggingstermijn 
dan die welke is bepaald bij artikel 15, 
§ 2, van de wetten op het bediendencon
tract. - Geldigheid. - Wettig is de 
overeenkomst die na het einde van de 
arbeidsovereenkomst is gesloten en waar
bij, voor een bediende wiens jaarlijks 
loon meer dan 150.000 frank bedraagt, 
een opzeggingsvergoeding wordt vastge
steld gelijk aan een minder lange opzeg
gingstermijn dan die welke is bepaald 
bij artikel 15, § 2, van de wetten op het 
bediendencontract, gecoordineerd bij 
koninklijk besluit van 20 juli 1955. 

22 mei 1978. lll5 

32. - Handelsvertegenwom·digers. -
OvM'eenkomst gesloten na het einde van 
de arbeidsovereenlcomst. - Ovei·eenlcomst 
waarin wordt vastgesteld dat de handels
vertegenwoordiger a.fstand doet van de 
uitwinningsvergoeding. - Geldigheid. -
W ettig is de overeenkomst die na het 
einde van de arbeidsovereenkomst is ge
sloten en waarbij de handelsvertegen
woordiger afstand doet van de vergoe
ding wegens uitwinning, bepaald bij 
artikel 15 van de wet van 30 juli 1963 
houdend het statuut van de handelsver
tegenwoordigers. 

22 mei 1978. lll5 

33. - Handelsvertegenwoordiger. 
Uitwinningsvergoeding. - Bewijs dat de 
vertegenwom·digei' geen nadeel hee.ft gele
den. - Begrip. - De omstandigheid dat 
de handelsvertegenwoordiger bij of na 
het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd is ontslagen en daarna geen 
beroepsarbeid meer verricht, houdt niet 
noodzakelijk in dat uit de beeindiging 
van de arbeidsovereenkomst geen enkel 
nadeel voor de vertegenwoordiger voort-

spruit. (Wet van 30 juli 1963, art. 15.) 
29 mei 1978. 1144 

34. - Bediende. Opzeggingsvei·goe-
ding. - Berelcening. - Valcantiegeld, 
bepaald bij artilcel 38, 1°, van het lconink
lijlc besluit van 30 maart 1967, niet in 
aanmei·lcing te nemen. - De opzeggings
vergoeding, bepaald in artikel 20 van 
de wetten betreffende het bediendencon
tract, omvat, naast de wedde, niet het 
vakantiegeld, bepaald in artikel 38, I o, 
van het koninklijk besluit van 30 maart 
1967. 

29 mei 1978. ll48 

35. - Bedienden.- Beding van pme.f
tijd. - Gecoordineerde wetten betre.f.fende 
de arbaidsovereenkomst vooi' bedienden, 
artilcel 3. - Jaarlijlcs loon van meer 
dan 180.000 .frank. -Die proe.ftijd mag 
niet langei' dan zes maanden duren. -
Onder de gelding van artikel 3, § 2, 
van de wetten betreffende de arbeids
overeenkomst voor bedienden, gecoordi
neerd bij het koninklijk besluit van 
20 juli 1955, mocht de proeftijd voor 
de bedienden, wier jaarlijks loon meer 
bedroeg dan 180.000 frank, niet langer 
duren dan zes maanden. 

5 juni 1978. ll79 

36. - Bedienden.- Beding van proe.f
tijd. - Wetsbepaling die de maximum
duui' van de proe.ftijd vaststelt. - Dwin
gende bepaling ten gunste van de werlc
nemM'. - De wetsbepaling tot vaststel
ling van de maximumduur van het in 
de arbeidsovereenkomst vervatte beding 
van proeftijd is een dwingende bepaling 
ten gunste van de werknemer. (Art. 3, 
§ 2, gecoord. wetten betreffende de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden van 
20 juli 1975.) 

5 juni 1978. ll79 

37. - Bedienden. - Beding van pi'oe.f
tijd. - Beding waarin een pi·oe.ftijd wm·dt 
vastgesteld die langei' is dan het wettelijlce 
maximum. - Gevolg. - Wanneer de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden een 
beding van proeftijd bevat waarin een 
proeftijd wordt vastgesteld die langer is 
dan het wettelijke maximum, wordt 
beschouwd dat dit beding de duur van 
de proeftijd niet bepaalt en bedraagt, 
overeenkomstig artikel 3, § 2, tweede 
lid, van de gecoordineerde wetten be
treffende de arbeidsovereenkomst voor 
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bedienden van 20 juli 1955, die proef
tijd een maand. 

5 juni 1978. 1179 

38. Beeindiging bij onderling 
akkoord. - Bepalingen bet1·ejfende de 
opzeggingsve1·goeding niet toepasselijk. -
Wanneer partijen de arbeidsovereen
komst bij onderling akkoord beeindigen 
en overeenkomen dat de ene partij aan 
de andere een vergoeding verschuldigd 
is, vinden de bepalingen van de arbeids
overeenkomstenwetgeving betreffende de 
opzeggingsvergoeding geen toepassing, 
ook al wordt de vergoeding in de over
eenkomst opzeggingsvergoeding ge
noemd. 

12 juni 1978. 1199 

39. - HandelsvM·tegenwoordiger. 
Uitwinningsvergoeding. - Bewijs dat 
de vertegenwoordiger geen nadeel heejt 
geleden.- Begrip.- De omstandigheid 
dat de handelsvertegenwoordiger na de 
beeindiging van de arbeidsovereenkomst 
dezelfde clienteel bezoekt voor een con
currerende onderneming impliceert niet 
noodzakelijk dat uit de beeindiging van 
de overeenkomst geen enkel nadeel voort
spruit voor de vertegenwoordiger. (Wet 
van 30 juli 1963, art. 15.) 

26 juni 1978. 1254 

ARBEIDSVOORZIENING. 

Sluiting van ondernemingen. - Stop
zetting van de hoofdactiviteit van de onder
neming.- Begrip.- Uit de vaststelling 
dat de inboedel en het materieel van de 
onderneming werden verkocht en dat 
het ganse personeel werd ontslagen en, 
behoudens enkele uitzonderingen, na het 
verstrijken van de opzeggingstermijn 
niet opnieuw in dienst werd genomen 
door de onderneming die de produktie
middelen heeft gekocht, kan de rechter 
wettelijk a:fleiden dat de hoofdactiviteit 
van de onderneming definitief werd stop
gezet. (Wet van 28 juni 1966, art. 2, 
vierde lid.) 

4 januari 1978. 524 

ARBITRAGE. 

1. - Scheidsrechte1·lijke uitspmak. -
Uitvoerbaarverkla1·ing. - Doel. - Een 
scheidsrechterlijke beslissing bestaat 
zodra zij door de scheidsrechters is ge-

wezen en ondertekend, daar het exe
quatur slechts vereist is om aan de be
slissing uitvoerbare kracht te verlenen. 
(Impliciete oplossing.) 

27 oktober 1977. 266 

2. - Scheidsrechte1·lijke uitspraak. -
Nietigverkla1·ing. - Toepasselijke 1·egels. 
- Toepassing van de wet die van kmcht 
is op de dag waarop de beslissing door 
de scheidsrechters is gewezen en onderte
kend. - Het arrest dat, al was het im
pliciet, vaststelt dat een scheidsrechter
lijke uitspraak is gewezen, uitvoerbaar 
verklaard en betekend v66r de inwer
kingtreding van de wet van 4 juli 1972 
tot goedkeuring van de Europese Over
eenkomst houdende een eenvormige wet 
inzake arbitrage en tot invoering in het 
Gerechtelijk Wetboek van een zesde deel 
betreffende de arbitrage, kan deze wet 
niet wettig toepassen op een vordering 
tot nietigverklaring van deze uitspraak, 
zelfs indien krachtens de vroegere wet
geving nietigverklaring van de uitspraak 
bij wege van hoger beroep kon gevorderd 
worden, nu zowel de termijn als de voor
waarden voor dit rechtsmiddel bij die 
wet zijn gewijzigd. 

27 oktober 1977. 266 

3. - Benoeming, op verzoek, van een 
scheidsman dam· de voo1·zitter van de 
rechtbank van koophandel. - Verzet. -
Niet-ontvankelijkheid. - Begrip. - Niet 
ontvankelijk is het verzet dat, na ken
nisgeving, gericht is tegen de beschikking 
van de voorzitter van de rechtbank van 
koophandel die, op eenzijdig verzoek, de 
scheidsman benoemt die een van de 
partijen niet wil aanwijzen, wanneer 
noch de partijen noch de feitenrechter 
ambtshalve opgeworpen hebben dat de 
voorzitter van de rechtbank van koop
handel onbevoegd was. (Artt. 1683-4, 
1684-1 en 1686 G.W.) 

15 december 1977. 470 

ARCHITECT (TUCHT EN BE
SCHERMING VAN DE TITEL). 

1. - U itoejening van het beroep van 
architect onve1·enigbaar met dat van aanne
mer van werken. - De uitoefening van 
het beroep van architect is onverenig
baar met dat van aannemer van open
bare of private werken. (Art. 6 wet van 
20 februari 1939,) 

26 januari 1978. 635 
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2. - Uitoejening van het beroep van 
architect onve1·enigbaa•· met dat van aanne
me?· van werken. - Doel van de wetgeve1·. 
- Door invoering van onverenigbaar
heid van het beroep van architect met 
dat van aannemer van openbare of 
prive werken heeft de wetgever, in het 
belang zowel van het beroep van archi
tect als van de opdrachtgevers, de con
ceptie van en het toezicht op de werken 
enerzijds en de uitvoering ervan ander
zijds van elkaar willen scheiden. (Art. 6 
wet van 20 februari 1939.) 

26 januari 1978. 635 

3. - Provinciale raad van de Orde.
Bu1·eau. - Samenstelling. - Plaatsver
vangend 1·echtskundig biJzitter. - Be
voegdheden. - Iedere provinciale raad 
van de Orde van Architecten kiest onder 
zijn leden een voorzitter, een ondervoor
zitter en een secretaris die, samen met 
de rechtskundig bijzitter, het bureau 
vormen ; de plaatsvervangend rechts
kundig bijzitter heeft dezelfde rechten 

BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN. 

Bankbreuk. - Strafvorde1'ing onajhan
kelijk van de jaillietve1·klaring. - De 
strafvordering wegens bankbreuk hangt 
niet. af van enige faillietverklaring door 
de rechtbank van koophandel. 

13 december 1977. 441 

BELASTING. 

1. - Wetsbepalingen vervat in een 
belastingwet .- Bepalingen die niet bij 
analogie kunnen worden toegepast. -
Begrip. - De draagwijdte van wetsbe
palingen betreffende de inkomstenbelas
tingen, zoals die van de artikelen 22, 
6°, en 31, 2o, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, kan niet bij ana
logie worden uitgebreid. 

13 april 1978. 928 

2. - Gelijkheid van de Belgen voo1· 
de belasting. - Begrip. - De in arti
kel 6 van de Grondwet bevatte regel 
van de gelijkheid van de Belgen voor 
de wet en de in artikel 112 van de 
Grondwet bevatte regel van de gelijk
heid van allen voor de belastingen hou
den in dat allen die in dezelfde toestand 

B 

en bevoegdheden als de effectief rechts
kundig bijzitter en wanneer hij deze 
vervangt behoeft in het proces-verbaal 
van de zitting van het bureau geen mel
ding te worden gemaakt van de oorzaak 
van het beletsel van de effectief rechts
kundig bijzitter. (Artt. 12, 13 en 14 wet 
van 26 juni 1963.) 

23 februari 1978. 743 

4. - Teko1·tlcoming aan de plichten
leer. - Begrip.- De voorschriften van 
de plichtenleer bestaan los van elk regle
ment inzake plichtenleer ; zelfs bij ont
stentenis van een verplichte norm inzake 
plichtenleer betreffende het bedrag van 
de erelonen, kan de Raad van de Orde 
beslissen dat een tekortkoming aan de 
eer en de waardigheid erin bestaat dat 
een architect onbeduidende erelonen aan 
zijn clienten vraagt, waarin de verkla
ring te vinden is voor zijn volstrekt 
abnormaal groot aantal clienten. (Art. 19 
wet van 26 juni 1963.) 

23 februari 1978. 743 

verkeren op dezelfde wijze worden be
handeld, maar sluiten niet uit dat een 
onderscheid wordt gemaakt naar be
paalde categorieen van personen, mits 
dit onderscheid niet willekeurig is, dit 
wil zeggen kan worden verantwoord. 

12 juni 1978. 1201 

BELASTING OP DE AUTOMA
TISCHE ONTSP ANNINGSTOE
STELLEN. 

Belasting vm·schuldigd ovm· het ganse 
jam· wannee1· het toestel in de loop van 
het eerste kwartaal wordt opgesteld. -
Buitengeb1·uikstelling van het toestel. -
Deze omstandigheid leidt niet tot tm·uggave 
of ontlasting van een gedeelte van de be
lasting. - Zelfs indien zij het gevolg is 
van een overheidsbeslissing. - De be
lasting op de automatische ontspannings
toestellen is uiteraard forfaitair en is 
verschuldigd over het ganse jaar wan
neer het toestel in de loop van het eerste 
kwartaal wordt opgesteld ; buitenge
bruikstelling van het toestel om welke 
reden ook, zelfs indien zij het gevolg 
is van een overheidsbeslissing, leidt niet 
tot teruggave of outlasting van een ge
deelte van de belasting. (Wetb. van de 
met de Inkomstenbelastingen gelijkge-



1320. BELASTING OP SLIJTERIJEN V. GEGISTE DRANKEN.- BERUSTING. 

stelde Belastingen [K.B. van 23 novem
ber 1965], artt. 76, § 1, en 82.) 

26 rnei 1978. 1142 

BELASTING OP SLIJTERIJEN 
VAN GEGISTE DRANKEN. 

1. - Beklaagde die bewem·t dat hij 
geen belasting ve1·schuldigd is omdat hij 
slechts een helper van de eigenaar is. -
Ar1·est waarbij wo1·dt vastgesteld dat de 
beklaagde de dmnkslijtm·ij exploiteerde, 
zonder daarvoor te worden bezoldigd, en 
him·uit wordt afgeleid dat hij dd belasting 
is vm·schuldigd. - Wettigheid. - Behou
dens de bepalingen van artikel 22 van 
de wetten betreffende de slijterijen van 
gegiste dranken, gecoordineerd bij ko
ninklijk besluit van 3 april 1953, wordt 
als lastgever alleen aangernerkt, in de 
zin van paragraaf 1 van artikel 21 van 
die wetten, hij 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. Is die voorwaarde niet ver
vuld, dan is hij die de slijterij exploi
teert de belasting verschuldigd. 

7 februari 1978. 676 

2. - Koninklijk besluit van 3 april 
1953, m·tikel19, 2°.- Ovemame van een 
bestaande slijterij. - Begrip. - In de 
zin van artikel 19, 2°, van de wetsbepa
lingen inzake de slijterijen van gegiste 
dranken, gecoordineerd bij koninklijk 
besluit van 3 april1953, wordt als nieuwe 
slijter aangernerkt hij die, zonder aan
spraak te kunnen maken op het bep.~al~~ 
in artikel 20, § 1, een bestaande shJterlJ 
overneernt ; de wet stelt de hoedanigheid 
van nieuwe slijter niet afhankelijk van 
de voorwaarde dat hij die de slijterij 
overneemt die persoonlijk exploiteert. 

5 april 1978. 889 

BELEDIGING EN SMAAD. 

Andere beledigingen dan in boek II, 
titel VIII, hoofdstuk V, van het Straf
wetboek zijn omschreven. - Strafwetboek, 
artikel 561, 7°. - Bestanddelen van het 
misdrijj. - De in artikel 444 van ~et 
Strafwetboek omschreven omstandlg
heden zijn geen bestanddelen van het 
misdrijf omschreven in artikel 561, 7°, 
van het Strafwetboek. 

11 oktober 1977. 193 

BEROEPSGEHEIM. 

Officim· van gerechtelijke politie. -
Getuigenis in rechte. - W eigm·ing kennis 
te geven van de naam van de pm·soor: die 
hem de inlichting heeft verstrekt d~e de 
of/icier van gm·echtelijke politie in rechte 
bekendmaakt. - Geheim in de zin van 
artikel 458 van het Strajwetboek. - Geen 
weigering in rechte getuigenis af te leggen. 
- Geen misdrijj. - De officieren van 
gerechtelijke politie die ~achte~~ hun 
wettelijke opdracht verphcht ZlJ~. de 
misdrijven op te sporen, de beWlJzen 
ervan te verzamelen en de daders ervan 
aan de rechtbanken over te leveren, 
moeten aan de bevoegde overheid alle 
.inlichtingen ter kennis brengen .die hun 
zijn verstrekt, daaronder ook d1e welke 
zij vernomen hebben onder de door .~e 
informant gestelde voorwaarde dat ZlJn 
naam wordt verzwegen ; zij zijn als 
zodanig, in de zin van artikel 458 van 
het Strafwetboek, personen die uit hoofde 
van hun staat of beroep kennis dragen 
van geheimen die hun zijn toevertrou~d 
en wanneer zij geroepen worden om m 
rechte getuigenis af te leggen, hebben 
zij dus het recht die inlichtingen ter 
kennis te brengen van het gerecht, zonder 
de naam van hun informant te noemen, 
indien zij in geweten oordelen die te 
moeten verzwijgen. (Art. 458 S.W. en 
80Sv.) 

10 januari 1978. 546 

BERUSTING. 

1. - Burgerlijke zaken. - Stilzwij gende 
berusting in een rechterlijke beslissing. -
Begrip. - Stilzwijgende berusting in een 
rechterlijke beslissing in burgerlijke zaken 
kan alleen worden afgeleid uit bepaalde 
en met elkaar overeenstemmende hande
lingen of feiten waaruit blijkt dat de 
partij het vaste V?ornemen heeft_ ~aar 
instemming te betmgen met de beshssmg. 
(Artt. 1044 en 1045 G.W.) 

17 november en 2 december 1977. 
319 en 398 

2. - Burgerlijke zalcen. - Vrijwillige 
betaling van de lcosten. - Dit volstaat niet 
om bm·usting te bewijzen. - Begrip. -
Aangezien voorziening in cassatie _in 
burgerlijke zaken niet schorsend 1s, 
behoudens andersluidende bepaling, vol
staat betaling van de kosten niet, zelfs 
van die welke door het bestreden arrest 
niet werden vereffend, doch die nadien 
hadden kunnen vereffend worden, en 
waaraan de eiser zich niet had kunnen 
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onttrekken, ook al was die betaling vrij
willig geschied, om aan te tonen dat de 
eiser afstand heeft gedaan van een rechts
middel dat hij nog kon aanwenden. 

17 november 1977. 319 

3.- Burgerlijke zaken.- Ajbetalingen 
na betekening bij deurwaardersexploot van 
de rechterlijke veroordelende beslissing met 
bevel tot betaling en bed1·eiging daartoe 
bij uitvoerende inbeslagneming te zullen 
worden gedwongen. - Impliceren geen 
stilzwijgende be1·usting in die beslissing. 
- Afbetalingen nadat de schuldeiser, bij 
deurwaardersexploot, de rechterlijke ver
oordelende beslissing aan de schuldenaar 
heeft doen betekenen met bevel tot 
betaling en bedreiging daartoe bij uit
voerend beslag te worden gedwongen, 
impliceren niet dat in deze beslissing 
wordt berust. 

2 december 1977. 398 

4. - Burgerlijke zaken. Vrijwillige 
tenuitvoerlegging van een rechterlijke be
slissing. - Sluit niet noodzakelijk in dat 
in de beslissing wordt berust. - In 
burgerlijke zaken sluit de vrijwillige 
tenuitvoerlegging door de veroordeelde 
partij van een rechterlijke beslissing 
niet noodzakelijk in dat hierin wordt 
berust, als niet blijkt dat de partij stellig 
met deze beslissing heeft ingestemd. 
(Ger. Wetb., art. 1045.) 

13 maart 1978. 824 

5. - Bu1·gerlijke zaken. - Uitdrukke
lijke bm·usting. - Advocaat die namens 
zijn client in een 1'echte1·lijke beslissing 
berust. - Bijzondere machtiging nood
zakelijk. - De advocaat kan namens 
zijn client niet geldig berusten in een 
rechterlijke beslissing, indien hij door 
hem daartoe niet bijzonder is gemachtigd. 
(Ger. Wetb., artt. 1044 en 1045.) 

13 maart 1978. 824 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT). 

1. - Intemering. - Belclaagde die 
een gevaar voo1• de maatschappij betekent. 
- Begrip. - Rechtvaardigt wettelijk 
zijn beslissing dat een aan drugs ver
slaafde beklaagde een gevaar voor de 
maatschappij betekent, de rechter die 
oordeelt dat de kans dat de beklaagde 
zal herbeginnen groot is en dat het 
vaststaat dat hij zware misdrijven van 
gemeen recht zal plegen om aan drugs 

te geraken. (Wet tot bescherming van 
de maatschappij, artt. 1 en 7.) 

20 september 1977. 90 

2. - Internering. - Beklaagde die 
een gevaar voor de maatschappij betekent. 
- Beoordelingsbevoegdheid van de rechter. 
- De rechter beoordeelt op onaantast-
bare wijze in feite of de beklaagde die 
ongeschikt is om zijn daden te con
troleren, een gevaar voor de maatschappij 
betekent. (Wet tot bescherming van de 
maatschappij, artt. 1 tot 7.) 

20 september 1977. 90 

3. - Beslissing van de Commissie tot 
Bescherming van de Maatschappij tot 
wederopneming van een op proef in 
vrijheid gestelde ge~nterneerde. - Wette
lijkheid. - Voorwaarden. - Wanneer 
een op proef in vrijheid gestelde ge
interneerde, op vordering van de procu
reur des Konings, weder opgenomen is 
in een psychiatrische afdeling, kan de 
Commissie tot Bescherming van de 
Maatschappij de wederopneming van 
de betrokkene in een door haar aange
wezen instelling slechts bevelen, als 
zij in haar beslissing vaststelt dat de 
voorwaarden voor de wederopneming 
vervuld zijn. (Art. 20 Wet tot Bescher
ming van de Maatschappij.) 

20 september, 19 oktober 1977, 2 mei 
en 17 augustus 1978. 91, 230, 1024 en 

1289 

4. - Beklaagde die nauwkeurige ge
gevens aanvoert in verband met zijn 
Mjelijkheid, zijn gedrag en zijn geestes
stoornis. - Rechter die enlcel beslist dat 
niet is bewezen dat de belclaagde verlceert 
in een van de staten waarvan sprake is in 
artilcel 1 van de Wet tot Bescherming van 
de Maatschappij. - Niet regelmatig 
gemotiveerde beslissing. - Niet regelmatig 
gemotiveerd is het arrest dat in antwoord 
op een conclusie van de beklaagde, die 
nauwkeurige gegevens aanvoert in ver
band met zijn erfelijkheid, zijn gedrag, 
zijn drankzucht en zijn geestesstoornis, 
enkel zegt dat geen enkel gegeven uit 
het dossier, waarop het Hof vermag acht 
te slaan, aantoont dat de eiser ten tijde 
van de beslissing in een van de staten 
verkeerde waarvan sprake is in artikel I 
van de Wet tot Bescherming van de 
Maatschappij. 

28 september 1977. 136 

5.- Commissie tot bescherming van de 
maatschappij. - Samenstelling. - Be
slissing van een commissie over een verzoek 
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tot invrijheidstelling. - Commissie voo1'
gezeten doo1' een magistraat die heeft deel
genomen aan de beslissing van het vonnis
gm·echt, wam·bij de internering werd 
bevolen. - Regelmatige samenstelling. -
Regelmatig samengesteld is de com
missie tot bescherming van de maat
schappij die, wanneer zij beslist over 
een verzoek tot invrijheidstelling, wordt 
voorgezeten door een magistraat die heeft 
deelgenomen aan de beslissing van het 
vonnisgerecht waarbij de internering 
werd bevolen. (Wet op de bescherming 
van de maatschappij, art. 12.) 

ll oktober 1977 en 21 maart 1978. 
189 en 846 

6.- Commissie tot bescherming van de 
maatschappij. - Verwe1ping van een 
ve1·zoek tot invrijheidstelling. - Ge'inter
neerde die een psychiatrisch VM'slag neer
legt. - Geen conclusie. - Geen verplich
ting te antwoorden op het verslag. - De 
commissie tot bescherming van de maat
schappij die een verzoek tot invrijheid
stelling verwerpt, is niet verplicht te 
antwoorden op de adviezen en over
wegingen van een psychiatrisch verslag 
dat tijdens de debatten werd neergelegd 
en die niet in een regelmatige conclusie 
zijn overgenomen. (Wet tot bescherming 
van de maatschappij, art. 18.) 

ll oktober 1977. 189 

7. - Inte1·nm·ingen voor een bepaalde 
tijd gelast onde1· de wm·king van de wet 
van 9 april 1930. - Interneringen nog 
aan gang bij de inwerkingtreding van de 
wet van 1 juli 1964.- Vaststelling van de 
we1·kelijke duur ervan behoort tot de 
bevoegdheid van de commissies tot bescher
ming van de maatschappij, die krachtens 
deze wet zijn ingesteld. - De vaststelling 
van de werkelijke duur van de inter
neringen, die voor een bepaalde termijn 
gelast werden onder de werking van de 
wet van 9 april 1930 en die nog aan de 
gang zijn op het ogenblik van de in
werkingtreding van de wet van 1 juli 
1964 houdende het stelsel van de inter
nering voor een onbepaalde duur, behoort 
uitsluitend tot de bevoegdheid van de 
commissies tot bescherming van de 
maatschappij, die krachtens de laatst
genoemde wet zijn ingesteld. 

22 november 1977. 335 

8. - Beslissing van de commissie tot 
besche1·ming van de maatschappij tot 
wederopneming van een op proef vrij
gestelde ge'interneerde. - Beslissing waarin 
niet wordt bepaald welke voorwaarden 

tot invrijheidstelling de betrokkene niet 
heeft ve1'Vuld en evenmin dat hij een gevaar 
oplevert voor de maatschappij. - On
wettigheid. - Niet wettelijk verantwoord 
is de beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij tot 
wederopneming van een op proef in 
vrijheid gestelde gei'nterneerde in een 
door haar aangewezen inrichting, waarin 
niet wordt bepaald welke voorwaarden 
tot invrijheidstelling de betrokkene niet 
heeft nageleefd en evenmin dat hij een 
gevaar oplevert voor de maatschappij. 

29 november 1977. 364 

9. - Internering. - Beklaagde die 
zich al dan niet in ernstige staat van 
geestesstoornis of van zwakzinnigheid be
vindt die hem ongeschikt maakt tot het 
cont1·oleren van zijn daden. - Onaan
tastbare beoordeling door de feitenrechter. 
- De rechter beoordeelt in feite en 
derhalve op onaantastbare wijze of de 
beklaagde zich in ernstige staat van 
geestesstoornis en van zwakzinnigheid 
bevindt die hem ongeschikt maakt tot 
het controleren van zijn daden. (Art. 1 
Wet tot Bescherming van de Maat
schappij.) 

20 december 1977. 482 

10. - Terbeschikkingstelling van de 
Rege1·ing van een beklaagde die zich in 
staat van herhaling bevindt. - Reden
geving. - Regelmatig gemotiveerd is de 
beslissing tot terbeschikkingstelling van 
de Regering van een beklaagde die zich 
in staat van herhaling bevindt, in de zin 
van artikel 56 van het Strafwetboek, 
wanneer zij erop wijst dat hij zich 
opnieuw aan zware misdrijven tegen 
eigendommen schuldig heeft gemaakt 
en dat herhaling van dergelijke feiten 
te vrezen valt. (Artt. 23 en 24 Wet tot 
bescherming van de maatschappij.) 

20 december 1977. 494 

11. - I nvrijheidstelling op proef van 
de ge'internee1·de. - Nieuwe 1'echterlijke 
beslissing tot internering. - Aanwijzing 
van de inrichting wam·in deze zal plaats
hebben en beslissing over een nieuw 
verzoek tot invrijheidstelling. - Territo
riale bevoegdheid van de commissie die 
de invrijheidstelling op proef had bevolen. 
- De commissie tot bescherming van de 
maatschappij die de invrijheidstelling op 
proef van een gei:nterneerde heeft bevolen, 
blijft ratione loci bevoegd om, ter uit
voering van een nieuwe rechterlijke 
beslissing tot internering, de inrichting 
aan te wijzen waarin deze zal plaatsheb-
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ben en uitspraak te doen over een nieuw 
verzoek tot invrijheidstelling. 

21 maart 1978. 846 

12. - Beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij waa1·bij 
de invrijheidstelling van de ge~nternem·de 
wordt geweigerd. - Geen conclusie. -
Redengeving. - Bij gebrek aan een 
conclusie is regelmatig met redenen 
omkleed de beslissing van de commissie 
tot bescherming van de maatschappij 
waarbij het verzoek om invrijheidstelling 
van de gei:nterneerde wordt afgewezen, 
nu is vastgesteld dat zijn geestestoestand 
niet voldoende verbeterd is en de voor
waarden voor zijn reclassering niet 
vervuld zijn. (Art. 97 Grondwet en 
art. 18, eerste lid, wet tot bescherming 
van de maatschappij.) 

21 maart 1978. 846 

13. - Beslissing van de commissie tot 
beschm·ming van de maatschappij ovm· het 
toestaan voor de ge~nterneerde van het 
stelsel van bepm·kte vrijheid of over de 
opheffing van dat stelsel. - V oorziening 
in cassatie. - Niet-ontvankelijkheid. -
Niet ontvankelijk is de voorziening van 
een gemterneerde tegen de beslissing 
van de commissie tot bescherming van 
de maatschappij over het toestaan voor 
hem van het stelsel van beperkte vrijheid 
of over de opheffing van dat stelsel. 
(Art. 15, derde lid, Wet tot bescherming 
van de maatschappij.) 

22 maart 1978. 851 

14. -De terbeschikkingstelling van de 
regering, bij toepassing van a?·tikel22 of 23 
van deze wet, is een straf. - De ter
beschikkingstelling van de regering, uit
gesproken bij toepassing van artikel 22 
of 23 van de wet van 9 april 1930 tot 
bescherming van de maatschappij tegen 
abnormalen en gewoontemisdadigers, zo
als zij werd vervangen bij artikel 1 van 
de wet van 1 juli 1964, is een straf. 

4 april 1978. 884 

15. Terbeschikkingstelling van de 
rege1·ing, bij toepassing van a1·tikel 22 
of 23 van deze wet. - Niet in st1·ijd met 
a1·tikel 5, lid 1 en 4, van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden. - De ter
beschikkingstelling van de regering, uit
gesproken bij toepassing van artikel 22 
of 23 van de wet van 9 april 1930 tot 
bescherming van de maatschappij tegen 
abnormalen en gewoontemisdadigers, zo
als zij werd vervangen bij artikel 1 van 

de wet van 1 juli 1964, is niet in strijd 
met artikel 5, lid 1 en 4, van het Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden. 

4 april 1978. 884 

16. - Terbeschikkingstelling van de 
regering, bij toepassing van artikel 22 
of 23 van deze wet. - Niet in strijd met 
artikel 4, lid 1 en 2, van het Verdrag tot 
bescherming van de 1·echten van de mens en 
de fundamentele vrijheden. - De ter
beschikkingstelling van de regering, uit
gesproken bij toepassing van artikel 22 
of 23 van de wet van 9 april 1930 tot 
bescherming van de maatschappij tegen 
abnormalen en gewoontemisdadigers zo
als zij werd vervangen bij artikel 1 van 
de wet van 1 juli 1964, is niet in strijd 
met artikel 4, lid 1 en 2, van het Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden. 

4 april 1978. 884 

17. - Beslissing betreffende de wijze 
van tenuitvoerlegging van de internering. 
- Beslissing die niet voor cassatieberoep 
openstaat. - Tegen de beslissing van de 
commissie tot bescherming van de maat
schappij over de wijze van tenuitvoer
legging van de internering staat geen 
cassatieberoep open. 

5 april en 17 augustus 197 8. 
895 en 1295 

18. - Beoordeling van de geestes
toestand van een ge~nte1·nee1·de door de 
commissie tot bescherming van de maat
schappij. - Onaantastbare beoordeling. 
- De commissie tot bescherming van de 
maatschappij beoordeelt op onaantast
bare wijze, in feite, de geestestoestand 
van een gemterneerde ; zij is niet ge
bonden door de beoordeling van de 
rechtbank van eerste aanleg die over 
diens echtscheiding beslist. (Wet tot 
bescherming van de maatschappij, 
art. 18, eerste lid.) 

5 april 1978. 895 

19. - Ministe1·ieel besluit waarbij 
internering van een verom·deelde wordt 
bevolen. - Voorziening in cassatie. -
Niet-ontvankelijlcheid. - Niet ontvanke
lijk is de voorziening van een veroordeelde 
tegen het besluit van de minister van 
Justitie waarbij wordt bevolen dat de 
veroordeelde tijdens zijn detentie wordt 
gei:nterneerd. (Art. 21 Wet tot bescher
ming van de Maatschappij.) 

25 april 1978. 987 
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20. - Beslissing van de commissie 
tot bescherming van de maatschappij 
waarbij aan de ge~nternee1·de verlof wordt 
geweige1·d. - Voo1·ziening in cassatie. -
Niet-ontvankelijkheid. - Niet-ontvanke
lijk is de voorziening van een gei:nter
neerde tegen de beslissing van de com
missie tot bescherming van de maat
schappij waarbij hem verlof wordt 
geweigerd. (Wet tot bescherming van de 
maatschappij, art. 18.) 

3 mei 1978. 1041 

21. - Oommissie tot bescherming van 
de maatschappij.- Ve1·zoek tot invrijheid
stelling van een ge~ntm·neerde. - Geen 
wetsbepaling die voorschTijjt dat de ge~n
terneeTde, nadat hij do01· de commissie 
weTd gehoord, op stmffe van nietigheid 
schTijtelijk kennis moet krijgen van de 
datum waarop de beslissing zal worden 
genomen. - Geen enkele wets bepaling 
schrijft voor dat de gei:nterneerde, die 
een verzoek tot invrijheidstelling heeft 
ingediend en door de commissie tot 
bescherming van de maatschappij is 
gehoord, schriftelijk kennis moet krijgen 
van de datum waarop de beslissing zal 
worden genom en. (Wet tot bescherming 
van de maatschappij, artt. 18 en 16.) 

30 mei 1978. 1156 

22. - TeTbeschikkingstelling van de 
Tege1-ing. - Geval waarin de maatTegel 
bij de wet niet is opgelegd.- VeTplichting 
vooT de rechte1" de Tedenen van de bevolen 
maatregel nauwkeuTig op te geven. -
De beslissing die de terbeschikkingstelling 
van de regering beveelt in een geval 
waarin deze maatrege1 door de wet niet 
geboden wordt, moet concreet en nauw
keurig de redenen opgeven waarom de 
rechter geoordeeld heeft van de hem door 
de wet geboden mogelijkheid gebruik 
te moeten maken. (Artt. 23 en 24 Wet 
tot bescherming van de maatschappij.) 

20 juli 1978. 1287 

23. - Advies van de Oommissie tot 
BeschM·ming van de Maatschappij ver
leend ove1·eenkomstig artikel 21 van de 
wet tot BescheTming van de Maatschappij. 
- OassatiebeToep. - Niet-ontvankelijk
lwid. - Niet ontvankelijk is het cassatie
beroep van een veroordeelde tegen het 
ad vies van de Commissie tot Bescherming 
van de Maatschappij dat is verleend met 
toepassing van artikel 21 van de wet tot 
Bescherming van de Maatschappij. 

17 augustus 1978. 1294 

24.- Ministerieel besluit tot interne1·ing 

van een vm·ooTdeelde. - Oassatieberoep. 
- Niet-ontvankelijkheid.- Niet ontvan
kelijk is het cassatieberoep van een 
veroordeelde tegen het besluit van de 
minister van .Tustitie dat beveelt dat hij 
tijdens zijn hechtenis zal worden ge
interneerd. (Art. 21 wet tot Bescherming 
van de Maatschappij.) 

17 augustus 1978. 1294 

BESLAG. 

1.- UitvoeTend beslag op roe1·end goed. 
- Beslag buiten de woonplaats van de 
sch~tldenaa1·. - Woonplaats. - Begrip. 
- Beslag is buiten de woonplaats van de 
schuldenaar gelegd, wanneer zulks ge
beurt op een andere plaats dan die waar 
de schuldenaar op de bevolkingsregisters 
is ingeschreven als hebbende aldaar zijn 
hoofdverblijf. (Artt. 36 en 1503 G.W.) 

3 maart 1978. 776 

2.- Uitvoerend beslag op 1"oeTend goed. 
- Beslag buiten de woonplaats van de 
schuldenaaT. - VeTzoeksch1·ijt aan de 
beslagTechtm· geTicht. - Vo1·m als bedoeld 
in artikel 1503, tweede lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek. - Niet op straffe van 
nietigheid voo1·gesch1-even. - De pleeg
vorm bedoeld in artikel 1503, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, naar luid 
waarvan het verzoekschrift dat aan de 
beslagrechter wordt gericht om buiten 
de woonplaats van de schuldenaar en 
bij een derde beslag te leggen, zo mogelijk, 
een korte opgave moet bevatten van de 
in beslag te nemen roerende goederen, 
is niet voorgeschreven op straffe van 
nietigheid, zodat niet-naleving van die 
vorm geen nietigheid van dit verzoek
schrift medebrengt. (Artt. 860 en 1503 
G.W.) 

3 maart 1978. 776 

3.- Uitvoerend beslag onde1· derden.
Betaling van veTvallen schulden dooT de 
gefailleerde na het ophouden van zijn 
betalingen en v661· het vonnis van jailliet
verklMing. - Niet-tegenstelbaarheid aan 
de boedel. - A1'tilcel 446 van het Wetboek 
van Koophandel. Betalingen van 
de1·den bekomen ten gevolge van een uit
voe1•end beslag onde1· derden. - Zij zijn 
betalingen van de schuldenam·. - Beta
lingen door de schuldenaar, in de zin 
van artikel 446 van het W etboek van 
Koophandel, zijn de betalingen door 
derden ten gevolge van een uitvoerend 
beslag onder derden. 

25 mei 1978. 1130 
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BESTENDIGE DEPUTATIE. 

Rechtscollege.- Gemeente- en provincie
belastingen. - Gepastheid van een gemeen
telijke belastingverordening. - Geen con
trole van de bestendige deputatie. - De 
beoordeling van de gepastheid van een 
gemeentelijke belastingverordening komt 
niet toe aan de bestendige deputatie van 
een provincieraad die als rechtscollege 
uitspraak doet over het bezwaarschrift 
van een belastingplichtige tegen de te 
zijnen laste ingekohierde aanslag. 
(Art. I07 Grondwet.) 

22 december I977. 50 I 

BETEKENING VAN EXPLOTEN. 

1. - Opgave, in het exploot, van de 
benaming, het rechtskarakter en de maat
schappelijke zetel van de ?'echtspM·soon aan 
wie het exploot is gericht. - Opgave van 
de m·oege?'e benaming. - Onregelmatig
heid waardoor de belangen niet we1·den 
geschaad van de partij die zich erop 
be?·oept. - Geen nietigverkla?·ing van de 
betekening mogelijk. - Het middel van 
niet-ontvankelijkheid van de verweerster, 
personenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid, kan niet worden aan
genomen op grond alleen dat het cassatie
verzoekschrift betekend is onder een 
benaming die vroeger bij een in het 
Belgisch Staatsblad bekendgemaakte be
slissing was gewijzigd, als niet blijkt dat 
haar belangen door deze onregelmatigheid 
zijn geschaad. (Artt. 703 en 86I G.W.) 

I5 september I977. 62 

2. - I ntm·nationaal V erdrag betreffende 
de bu?·ge?'lijlce ?'echtsvordering gesloten op 
1 maart 1954 te 's Gravenhage en goed
gekeurd bij de wet van 28 maart 1958. -
Ove?'eenkomst tussen de Belgische Regering 
en de Regering van de Bonds?·epubliek 
Dttitsland gesloten op 25 april 1959 tot 
het vergemalckelijken van de toepassing 
van dat Verdmg.- Overeenkomst waa?·bij 
niet wo?·dt bepaald dat de stukken recht
streeks over de post worden toegezonden 
aan de zich in het buitenland bevindende 
belanghebbende. -De tussen de Belgische 
Regering en de Regering van de Bonds
republiek Duitsland op 25 april I959 
gesloten Overeenkomst tot het verge
makkelijken van de rechtsbetrekkingen 
bij de toepassing van het op I maart I954 
te 's Gravenhage gesloten en bij de wet 
van 28 maart I958 goedgekeurde Verdrag, 
veroorlooft niet rechtstreeks over de post 

stukken toe te zenden aan de zich in het 
buitenland bevindende belanghebbende. 

7oktoberi977. I71 

3. - Betekening van een exploot in 
burgerlijke zaken of handelszaken doo?' 
bemiddeling van de procureurs-generaal 
of de procu?·eurs des Konings ovm·een
komstig de Overeenkomst van 25 april1959 
tussen de Belgische Regering en de 
Rege?'ing van de Bonds?'epubliek Duitsland. 
- Betekening van het exploot. - Beg?·ip. 
- Wanneer een in Belgie in burgerlijke 
zaken of in handelszaken opgemaakt 
exploot moet worden betekend volgens 
de toezendingswijze die is voorgeschreven 
in de Overeenkomst van 25 april I959 
tussen de Belgische Regering en de 
Regering van de Bondsrepubliek Duits
land, dit wil zeggen door tussenkomst 
van de procureurs-generaal of van de 
procureurs des Konings, is er slechts 
betekening in de zin van artikel 40, lid I, 
van het Gerechtelijk Wetboek, zodra de 
voorzitter van het « Landgericht " of 
« Amtsgericht ,, in wiens rechtsgebied 
de geadresseerde zich bevindt, de aan 
deze af te geven stukken ontvangt. 

7 oktober I977. I71 

4. -Inkomstenbelastingen.- Afsch?-ift 
van betekening. - Manier waarop het 
wordt afgegeven. - Luidens artikel 293, 
eerste lid, van het W etboek van de 
Inkomstenbelastingen, gewijzigd bij ar
tikel I9 van de wet van 30 mei I972, 
mogen de deurwaarders de afschriften 
van exploten bij ter post aangetekende 
brief toezenden, zelfs wanneer de exploten 
in het buitenland moeten worden be
tekend ; afgifte van de brief ter post 
geldt als betekening aan de betekende 
partij. 

2I oktober I977. 249 

5. - Vermelding in het exploot van 
de naam, de voornamen en in voorkomend 
geval de hoedanigheid van de persoon aan 
wie afschrift is tm· hand gesteld. - Ver
melding op straffe van nietigheid voorge
schreven. - Krachtens artikel 43-4° van 
het Gerechtelijk W etboek moet het 
exploot van betokening, op straffe van 
nietigheid, de naam, de voornamen en in 
voorkomend geval de hoedanigheid ver
melden van de persoon aan wie afschrift 
is ter hand gesteld. 

I8 november en 8 december I977. 324 
en 42I 

6. - Geen ve1·melding van de pe?'soon 
aan wie afschTift van het exploot is ter 
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hand gesteld. - On1·egelmatigheid die 
nietigheid van het exploot ten gevolge heejt. 
- Nietigheid hoewel op het exploot werd 
vermeld " kopij ontvangen n, met e1•onde1• 
een handtekening. - Niet-vermelding 
van de persoon aan wie afschrift van het 
exploot is ter hand gesteld, heeft nietig
heid van dit exploot ten gevolge ; deze 
nietigheid moet worden uitgesproken 
zelfs indien op dit exploot staat " kopij 
ontvangen n, met eronder een hand
tekening. (Art. 43, 4° G.W.) 

18 november 1977. 324 

7. - Geen vermelding van de naam en 
de voornaam van de pe1·soon aan wie het 
afschrijt van het exploot is te1· hand gesteld. 
- Onregelmatigheid waardoo1· het exploot 
nietig is. - Nietigheid die ambtshalve 
door de rechter kan worden uitgesproken. 
- Niet-vermelding van de naam en de 
voornaam van de persoon aan wie het 
afschrift van het exploot van betekening 
is ter hand gesteld heeft nietigheid van 
dit exploot ten gevolge ; deze nietigheid 
wordt ambtshalve door de rechter uitge
sproken. (Art. 862, § 1, 9°, en § 2, G.W.) 

8 december 1977. 421 

8.- BurgM·lijke zaken.- Ajschrift van 
het exploot van betekening van het cassatie
verzoeksch1·ijt niet overeenstemmend met 
het origineel. - De persoon aan wie het 
stuk is betekend kan zich op de nietigheid 
ten gevolge van die niet-overeenstemming 
slechts be1·oepen als hij daardoo1· in zijn 
belangen is geschaad. Nietigheid 
wegens de onregelmatigheid ten gevolge 
van de niet-overeenstemming van het 
afschrift van het exploot van betekening 
met het origineel kan slechts worden 
uitgesproken als de persoon aan wie het 
stuk is betekend daardoor in zijn belan
gen is geschaad. (Artt. 45, 861, 862, § 1, 
en 1079, eerste lid, G.W.) 

23 januari en 2 maart 1978. 616 
en 772 

BETICHTING VAN VALSHEID. 

1. - Stmjzaken. - Verzoekschrijt tot 
betichting van valsheid tot staving van een 
cassatieberoep. - Niet-ontvankelijkheid 
van het cassatieberoep. - Niet-ontvanke
lijkheid van het verzoekschrijt. - Niet 
ontvankelijk is het verzoekschrift tot 
betichting van valsheid tot staving van 
een cassatieberoep, als het cassatieberoep 
niet ontvankelijk is. 

18 oktober 1977. 224 

2. - Strajzaken. - Begrip. - Geen 
betichting van valsheid wordt ingesteld 
door het neerleggen van een conclusie 
tijdens de de batten voor de Roge 
Commissie tot bescherming van de 
maatschappij, waaruit niet blijkt dat 
het de bedoeling van de partij is geweest 
tegen een akte de bij zondere rechtspleging 
in te stellen om die akte te doen ver
beteren en met de waarheid te doen 
stroken. (Artt. 458 tot 464 Sv.) 
8 februari 1978. 680 

BEVOEGDHEID EN AANLEG. 

1. - Strajzaken. - Verwijzing naa1· 
het Hoj van Assisen.- Met een misdaad 
samenhangend wanbed1ijj. - Uitsluitende 
bevoegdheid van het Hof van Assisen. -
Ret wanbedrijf dat samenhangt met een 
misdaad die ter berechting naar het Rof 
van Assisen is verwezen behoort tot 
de uitsluitende bevoegdheid van dat hof. 

13 september 1977. 53 

2. - Eis tot echtscheiding. - Terri
toriale bevoegdheid. - Gerechtelijk Wet
bock, artikel 628, 1°. - Laatste echtelijke 
verbliJjplaats. - Beg1·ip. - De rechter 
die, op grond van feitelijke omstandig
heden die hij vermeldt, oordeelt dat de 
echtgenoten, overeenkomstig de bepalin
gen van artikel 213 van het Burgerlijk 
W etboek, hun echtelijke verblijfplaats 
met beider instemming hadden gevestigd, 
beslist wettig dat deze de laatste echte
lijke verblijfplaats is, in de zin van 
artikel 628, 1°, van het Gerechtelijk 
W etboek, zelfs indien de man niettegen
staande deze instemming, beweert dat 
hij daar nooit heeft verbleven. 

27 oktober 1977. 272 

3.- Bevoegdheid.- A1·beidshoj waar
bij aanhangig is de vorde1-ing van een 
bediende tot betaling van een opzeggings
vergoeding door de we1•kgever, omdat die 
geweigerd heejt de bediende opnieuw in 
dienst te nemen, niettegenstaande de 
verbintenis die de lasthebbe1· van de werk
gever had aangegaan. - Arbeidshof 
bevoegd om kennis ervan te nemen .. -
Ret arbeidshof is bevoegd om kennis te 
nemen van een vordering van een 
bediende tot betaling van een opzeggings
vergoeding door de werkgever, omdat die 
geweigerd heeft de bediende opnieuw 
in dienst te nemen niettegenstaande de 
verbintenis die de lasthebber van de 
werkgever had aangegaan. (Artt. 15 en 
564 G.W.) 

14 november 1977. 308 
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4. - Burgerlijke zalcen. - A1·rest wam·
in w01·dt vastgesteld dat een handelsagent 
niet onder het gezag van een opdrachtgever 
staat. - A1·rest waarin wettig beslist 
wordt dat deze agent geen handelsvertegen
woordiger is en dat het geschil tussen de 
partijen tot de bevoegdheid van de rechtbank 
van koophandel behoort. - Het arrest dat 
op grond van feitelijke gegevens, die het 
preciseert, vaststelt dat een handelsagent 
niet onder het gezag van een opdracht
gever staat, beslist wettig dat deze agent 
geen handelsvertegenwoordiger is in de 
zin van artikel 2 van de wet van 30 juli 
1963 en dat het geschil tussen de partijen 
onder de bevoegdheid van de rechtbank 
van koophandel valt. 

24 november 1977. 341 

5.- Bevoegdheid.- Arbeidsrechtbank. 
- Beslissing van de raad van beheer van 
het Rijksfonds voo?' sociale reclassering 
van minder-validen, volgens welke een 
schoolopleiding niet gelijkgesteld wordt 
met beroepsopleiding, omscholing en her
scholing. - Betwisting. - Arbeids
rechtbank bevoegd. - De arbeidsrecht
bank is bevoegd om kennis te nemen van 
een betwisting inzake de beslissing van 
de raad van beheer van het Rijksfonds 
voor sociale reclassering van minder
validen volgens welke een schooloplei
ding niet gelijkgesteld wordt met beroeps
opleiding, omscholing en herscholing. 
(Art. 582, 2°, G.W.; art. 26 wet van 
16 april 1963 betreffende de sociale 
reclassering van minder-validen; art. 56, 
§ 2, 1°, tweede lid, K.B. van 5 juli 1963 
betreffende de sociale reclassering van 
minder-valid en.) 

28 november 1977. 353 

6.- Bevoegdheid.- Bu?'(JM'lijlce zaken. 
- Volst1·ekte bevoegdheid. - Echtschei
ding. - Wederzijdse vorde?·ingen tot 
echtscheiding. - Eindbeslissing over een 
van die vorderingen, terwijl de andere 
vordering hangende blijjt. - Bevoegdheid 
van de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg om gedurende deze aanleg 
voorlopige maatregelen te bevelen, met 
name die inzalce de vM·plichtingen van de 
oude?·s ten aanzien van de kinderen. -
Wanneer de feitenrechter kennis heeft 
genomen van twee wederzijdse vorderin
gen tot echtscheiding en het beschikkende 
gedeelte van het eindvonnis of -arrest 
op een van deze vorderingen dat de 
echtscheiding toestaat, overgeschreven is 
in de registers van de burgerlijke stand, 
terwijl de andere vordering nog steeds 

hangende is, blijft laatstgenoemde vorde
ring een vordering tot echtscheiding ; 
in een dergelijk geval blijft de voorzitter 
van de rechtbank van eerste aanleg, met 
toepassing van artikel 1280 van het 
Gerechtelijk Wetboek, bevoegd om kennis 
te nemen van de voorlopige maatregelen 
die eventueel nodig zijn wegens de 
rechtsvordering tot echtscheiding die 
blijft bestaan en, met name, de maat
regelen betreffende de verplichtingen 
van de bij deze rechtsvordering betrokken 
partijen met het oog op het onderhoud 
van de gemeenschappelijke kinderen, 
waarover geen einduitspraak ten gronde 
kon worden geveld. 

5 januari 1978. 537 

7. - Burgerlijke zalcen. - Arbeidshof 
dat beslist dat de a?·beidsrechtbanlc niet 
bevoegd is. -Arrest dat de zaak naar een 
hof van beroep verwijst. - Onwettelijlcheid. 
- Het arbeidshof dat beslist dat de 
arbeidsrechtbank niet bevoegd was, kan 
de zaak niet naar een hof van beroep 
verwijzen. (Artt. 643 en 660 G.W.) 

23 januari 1978. 616 

8. - Bevoegdheid. Strafzalcen. -
Doo?' de raadlcame?' gecont1·aventionaliseerd 
wanbedrijj. - Verzwm·ende omstandig
heid waa1·op niet gewezen is in de beschik
king tot verwijzing naa?' de politie
?'echtbank. - Bevoegdheid van de politie
?'echtbank. - Beg1·ip. - Wanneer de 
raadkamer, met aanneming van ver
zachtende omstandigheden, de dader 
van een wanbedrijf naar de politierecht
bank heeft verwezen, is de politierecht
bank niet onbevoegd als een omstandig
heid, waardoor toepassing van een 
zwaardere straf op het wanbedrijf ge
wettigd is en waarop niet gewezen is 
in de beschikking tot contraventionalise
ring, en die niets afdoet aan contra
ventionalisering van het wanbedrijf, 
gebleken is uit het vooronderzoek of het 
voorbereidend onderzoek, eventueel in 
het licht van de behandeling ter zitting 
van het gerecht waarbij de zaak aan
hangig is ; ingeval zo'n omstandigheid 
slechts na een dergelijke beschikking 
aan het licht gekomen of gebleken is, is de 
politierechtbank niet bevoegd. 

1 februari 1978. 655 

9. - Bevoegdheid van de ?'echtbank van 
lcoophandel. - TM'?·itoriale bevoegdheid. 
- Faillietve?·lclaring. - Rechtbank van 
koophandel van de plaats waa?' de gejail
leerde op de bevolkingsregisters is inge-
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schreven als hebbende aldaa1· zijn hoofd· 
VM'blijf op het tijdstip van de staking van 
betaling. - De voor faillietverklaring 
bevoegde rechtbank van koophandel is 
de rechtbank van koophandel van de 
plaats waar de gefailleerde op de bevol
kingsregisters is ingeschreven als heb
bende aldaar zijn hoofdverblijf op het 
tijdstip van de staking van betaling. 

2 februari en 11 mei 1978. 
661 en 1066 

10. - Burgerlijke zaken. - Gerechte· 
lijk Wetboek, artikel 660, eerste lid. -
Bepaling van toepassing op het H of van 
Oassatie wanneer het een vonnis van de 
arrondissementsrechtbank vernietigt we
gens schending van een regel inzake be
voegdheid. - De bepaling van het eerste 
lid van artikel 660 van het Gerechtelijk 
Wetboek is van toepassing op het Hof 
van Cassatie wanneer het een vonnis van 
de arrondissementsrechtbank vernietigt 
wegens schending van een regel inzake 
bevoegdheid. 

2 februari en 11 mei 1978. 
661 en 1066 

11. - Volst1·ekte bevoegdheid. - Sociale 
zaken. - Arbeidsgerechten.- Ge1·echtelijk 
Wetboek, artikel 579, 1°. - Vorderingen 
betreffende arbeidsongevallenvergoedingen. 
- Begrip. - Artikel 579, 1o, van het 
Gerechtelijk W etboek verleent aan de 
arbeidsrechtbank alleen bevoegdheid om 
kennis te nemen van vorderingen betref
fende de arbeidsongevallenvergoedingen 
die krachtens de arbeidsongevallenwet
geving verschuldigd zijn, maar niet van 
vorderingen die steunen op een verzeke
ringsovereenkomst welke strekt tot toe
kenning van bijkomende vergoedingen. 

13 maart 1978. 816 

12.- Volstrekte bevoegdheiil.- Sociale 
zaken. - Arbeidsongevallen. - Bij
komende verzeke1·ing.- Vordering van de 
getroffene of zijn 1'echthebbenden. 
Vo1·dering die voor de rechtbank van koop
handel kan worden gebracht. - Een 
vordering die steunt op een verzekerings
overeenkomst welke strekt tot toekenning 
van bijkomende arbeidsongevallen
vergoedingen, kan door de getroffene of 
zijn rechthebbenden voor de rechtbank 
van koophandel worden gebracht. (Ger. 
W., art. 573, tweede lid.) 

13 maart 1978. 816 

13.- Volstrekte bevoegdheid.- Sociale 
zaken. - Arbeidsongevallen. - Samen
hangende vorde1·ingen. - Vorderingen 

tot het bekomen van wettelijke en contmc
tuele vergoedingen. - V o1·deringen die 
voor de arbeidsrechtbank kunnen worden 
gebmcht. - De getroffene of zijn recht
hebbenden kunnen een vordering tot het 
bekomen van arbeidsongevallenvergoe
dingen krachtens de arbeidsongevallen
wetgeving en een vordering tot het 
bekomen van bijkomende arbeidsonge
vallenvergoedingen ingevolge een verze
keringsovereenkomst, als samenhangende 
vorderingen voor de arbeidsreohtbank 
brengen. (Ger. W., artt. 565, 3°, 566, 
573, tweede lid, en 579, 1°.) 

13 maart 1978. 816 

14. - Bevoegdheid. Strafzaken. -
Misdaad. - Beschiklcing tot verwijzing 
naar de correctionele rechtbank. - Geen 
opgave van verzachtende omstandigheden. 
- Onbevoegdheid van de cor1·ectionele 
rechtbank. - W anneer de beschikking 
van de raadkamer tot verwijzing van 
een verdaohte wegens misdaad naar de 
oorreotionele reohtbank geen verzaoh
tende omstandigheden opgeeft, is de 
oorreotionele rechtbank niet bevoegd 
om kennis te nemen van het misdrijf. 
(Art. 1 wet van 4 oktober 1867 ; art. 3 
wet van 23 augustus 1919.) 

22 maart 1978. 848 

15.- Bevoegdheid ratione materiae.
Burgerlijlce zaken. - Geschillen betref
fende uitkeringen tot onderhoud. - Be
voegdheid van de vrederechter. - Beg1·ip. 
- De vredereohter neemt kennis van 
alle gesohillen betreffende uitkeringen tot 
onderhoud, ongeaoht het bedrag van de 
vordering, met uitsluiting evenwel van 
de geschillen waarvan sprake is in 
artikel 591, 7°, van het Gereohtelijk 
Wetboek. 

30 maart 1978. 857 

16. - Bevoegdheid. Burgerlijlce 
zaken. V erdrag van Brussel van 
27 septembe1· 1968 betreffende de 1'echter
lijke bevoegdheid, artikel 5, 1°. -:-- Geschil 
over de gevolgen van de schending, door 
de concessiegevm·, van een cont1·act van 
concessie van alleenverkoop. Ver
bintenis waarnaa1· moet worden gezien 
voo1· de toepassing van a1·tikel 5, 1 °. -
In een geschil over de gevolgen van de 
sohending door de conoessiegever van 
een contract van concessie van alleen
verkoop, is de verbintenis waarnaar 
moet worden gezien voor de toepassing 
van artikel 5, 1°, van het V erdrag van 
Brussel van 27 september 1968 betref
fende de reohterlijke bevoegdheid, de 
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verbintenis die uit het contract voort
vloeit ten laste van de concessiegever 
en waarvan niet-nakoming wordt aange
voerd door de concessiehouder voor zijn 
vordering tot schadevergoeding of tot 
ontbinding van het contract. 

6 april 1978. 898 

17. - Bevoegdheid. Bu1·ge1·lijke 
zaken. Verdmg van Brussel van 
27 septembe1· 1968 bet1·ef!ende de rechter
lijke bevoegdheid, a1·tikel 5, 1°. - Geschil 
over de gevolgen van de schending, door 
de concessiegever, van een contract van 
concessie van alleenve.rkoop. - Vorde1·ing 
van de concessiegever om compensatoire of 
bijkomende vm·goedingen te bekomen. -
Opdracht van de nationale 1·echtm·. -
W anneer de concessiehouder, we gens 
schending, door de concessiegever, van 
een contract van concessie van alleen
verkoop, betaling vordert van een com
pensatoire of bijkomende vergoeding, 
moet de nationale rechter, met toepassing 
van artikel 5, 1°, van het Verdrag van 
Brussel van 27 september 1968, nagaan 
of volgens het op het contract toe te 
passen recht, sprake is van een autonome 
contractuele verbintenis of van de toe
kenning van een vergoeding om de 
schendingen van een tot grondslag van 
de vordering dienende contractuele ver
bintenis te sanctioneren. 

6 april1978. 898 

18. - Bevoegdheid. - Burgedijke za
ken. - V erd1·ag van Bntssel van 27 sep
tembM· 1968 bet1·ef!ende de 1·echtm·lijke 
bevoegdheid, artikel5, 1°.- Overeenkomst. 
- Plaats waar de ve1·bintenis is uitgevom·d. 
- Plaats waar de verbintenis moet worden 
uitgevoerd. - Vaststelling. - De plaats 
waar een verbintenis is uitgevoerd of 
de plaats waar de aan de rechtsvordering 
ten grondslag liggende verbintenis moet 
worden uitgevoerd dient, overeenkomstig 
artikel 5, 1°, van het Verdrag van Brussel 
van 27 september 1968, te worden 
vastgesteld volgens de op het contract 
toe te passen wet. 

6 april 1978. 898 

19. - Bevoegdheid. - Strajzaken. -
Misdaad. - Beschikking van de raad
kamer tot ve1·wijzing naar de cm·1·ectionele 
rechtbank. - Geen opgave van vM·zach
tende omstandigheden. - Om·rectionele 
rechtbank en, in hogM' bemep, hof van 
bm·oep onbevoegd om van het jeit kennis 
te nemen, indien dit, zoals omschreven in 
de beschikking tot ve1·wijzing, niet tot hun 
bevoegdheid behoort. - De strafrechter 

CASSATIE, 1978. - 43 

bij wie een zaak is aangebracht, moet 
zijn bevoegdheid onderzoeken om kennis 
te nemen van de feiten zoals deze zijn 
omschreven in de akte die de zaak bij . 
hem aanhangig heeft gemaakt ; indien 
derhalve de raadkamer een als misdaad 
omschreven feit naar de correctionele 
rechtbank heeft verwezen zonder opgave 
van verzachtende omstandigheden, zijn 
de correctionele rechtbank en, in hoger 
beroep, het hof van beroep onbevoegd 
om van het feit kennis te nemen en 
derhalve om de omschrijving te wijzigen 
en slechts een wanbedrijf aan te houden. 
(Wet van 4 oktober 1867, art. 2, zoals 
vervangen bij de wet van 1 februari 1977, 
art. 1.) (Impliciete oplossing.) 

2 mei 1978. 1022 

20. - Bevoegdheid. Strajzaken. -
Misdaad en wanbedrijj. - Beschilcking 
tot verwijzing naar de cm·rectionele 1'echt
banlc. - Geen opgave van VM'Zachtende 
omstandigheden met bet1·elcking tot de 
misdaad.- Feiten samenhangend zijnde. 
- Onbevoegdheid van de correctionele 
rechtbank en, in hogM' beroep, van het hoj 
van beroep om kennis te nemen van de als 
misdaad en wanbedrijj omscMeven jeiten. 
- Wanneer de beschilddng van de raad
kamer tot verwijzing van een verdachte 
naar de correctionele rechtbank wegens 
een misdaad en een wanbedrijf, geen 
verzachtende omstandigheden opgeeft 
met betrekking tot de misdaad en het 
samenhangend wanbedrijf, zijn de correc
tionele rechtbank en, in hoger beroep, 
het hof van beroep onbevoegd om 
kennis te nemen van die in de beschikking 
van verwijzing als misdaad en wanbedrijf 
omschreven feiten. (Wet van 4 oktober 
1867, art. 2, zoals vervangen bij de wet 
van 1 februari 1977, art. I.) 

2 mei 1978. 1022 

21. - Sociale zalcen. - Volst1·elcte be
voegdheid. - Zielcte- en invaliditeitsver
zekM·ing. Arbeidsongeschilctheidsuit
km·ing. - Niet tijdige aangijte van de 
arbeidsongeschiktheid. - Vm·val van het 
1·echt op uitlcering voor de periode die de 
aangijte voomfgaat. - Onthejjing van het 
ve1·val in behartigenswam·dige gevallen. -
Weigering door de ve1·zelceringsinstelling 
onthejjing te verlenen. - Bevoegdheid van 
de a1·beids1·echtbanlc. - De arbeidsrecht
bank is bevoegd om kennis te nemen van 
een geschil ontstaan ingevolge een beslis
sing van de verzekeringsinstelling, waar
bij geweigerd wordt de verzekerde die de 
aangifte van zijn arbeidsongeschiktheid 
niet tijdig heeft ingediend, in een 



1330 BEWIJS. 

behartigenswaardig geval te ontheffen 
van het verval van zijn recht op arbeids
ongeschiktheidsuitkering voor de periode 
die de aangifte voorafgaat. (Wet van 
9 augustus 1963, art. 40, 11°, a, 47 en 100; 
G.W., art. 580, 2°; K.B. van 31 december 
1963, art. 8.) 

17 mei 1978. 1081 

22.- Bttrge?"lijke zaken.- Territo1·iale 
bevoegdheid. - Verscheidene ve1·wem·de1·s. 
- De eiser kan vreemdelingen voor de 
Belgische 1·echtbanken dagvaarden indien 
een van de verweerders in Belgie zijn 
woon- of vM·blijfplaats heeft. - V oor
waarclen. - Artikel 635, 10°, van het 
Gerechtelijk Wetboek krachtens hetwelk 
de vreemdelingen voor de rechtbanken 
van het Rijk kunnen gedagvaard worden 
hetzij door een Belg, hetzij door een 
vreemdeling, indien er verscheidene ver
weerders zijn, waarvan er een zijn woon
of verblijfplaats he eft in Belgie, onderstelt 
dat het gaat om een enkele vordering met 
hetzelfde voorwerp t.a.v. elkeen van de 
verweerders. (Impliciete oplossing.) 

5 juni 1978. 1176 

23.- BttrgM·Zijko zaken.- Ter1·itoriale 
bevoegdheid. - Verscheidene verweerders. 
- De eise1· kan vreemdelingen voor de 
Belgische 1·echtbanken dagvaarden indien 
een van de vm·wee1·ders in Belgie zijn 
woon- of vm·blijfplaats heeft. - Een enkele 
vordering. - Begrip. - Wanneer een 
van de verweerders in Belgie zijn woon
of verblijfplaats heeft, kan de rechter 
niet wettig beslissen dat een eiser geen 
vreemdel:ingen voor de Belgische recht
banken kon dagvaarden, op grond dat, 
daar de oorzaak van de vorderingen niet 
dezelfde was, zij niet hetzelfde voorwerp 
hadden. (Art. 635, 10°, G.W.) 

5 juni 1978. 1176 

24. - Bevoegdheid. - Stmfzaken. -
Raadkamer die een beklaagde wegens een 
wanbed1"i:Jf, met aanneming van VM'

zachtende omstandigheden, verwijst naa1· de 
bevoegde politierechtbank. - W anbedrijf 
gepleegd bttiten het a1·rondissement. -
Beklaagde die geen verblijfplaats heeft in 
het a1Tondissement en daar niet is gevonclen. 
- Onbevoegdheid van de 1'aadkamer van 
dit arrondissement. - De raadkamer van 
een rechtbank van eerste aanleg is niet 
bevoegd om een wanbedrijf te contra
ventionaliseren dat buiten haar arrondis
sement is gepleegd en dat toegeschreven 
wordt aan een beklaagde die daar geen 
verblijfplaats heeft en er niet is gevonden. 
(Sv., artt. 23, 29 en 63.) 

14 juni 1978. 1207 

BEWIJS. 

HooFDSTUK I. - Algemene begrippen. 

HooFDSTUK II. - Bewijs doo1· gesch1-ift. 

HooFDSTUK III. - Bewijs doo1· getuigen. 

HooFDSTUK IV.- Vermoedens. 

HOOFDSTUK V. - Bekentenis. 

HooFDSTUK VI.- Eed. 

HOOFDSTUK I. 

.ALGEMENE BEGRIPPEN. 

1. - Strafzaken. - Dader van een 
misdrijf ge~dentijicee1·d door een pa1·tictblie1• 
die zelf een misdrijf heeft begaan.- Geen 
nietigheid van deze vaststelling. - Geen 
enkele wettelijke bepaling belet dat de 
strafrechter zijn overtuiging laat berusten 
op de verklaringen van een getuige die 
zelf een misdrijf heeft begaan bij de 
vaststelling van een misdrijf of de 
identificering van de dader ervan. 

6 september 1977. 23 

2.- Stmfzaken. - Beklaagde die een 
feit aanvoert dat het misdrijf ttitsluit. -
Veroordelend vonnis hierop geg1•ond dat de 
beklaagde het aangevoerde feit niet bewijst. 
- Schending van de wettelijke 1·egels in
zake bewijsvoering. - Wanneer de be
klaagde een feit aanvoert dat het misdrijf 
uitsluit, worden de wettelijke regels 
inzake bewijsvoering miskend door het 
vonnis dat de beklaagde veroordeelt op 
grand alleen dat hij het aangevoerde 
feit niet bewijst. (Artt. 154, 176 en 
189 Sv.; algemeen beginsel van de 
bewijsvoering in strafzaken.) 

17 oktober 1977 en 17 januari 1978. 
220 en 595 

3. - Stmfzaken. - Beklaagde die 
omstandigheden aanvoert waardoor het te 
zijnen laste gelegde misdrijf w01·dt ttitge
sloten. - V onnis tot veroo1·deling op 
grand alleen dat de beklaagde niet dadelijk 
op deze omstandigheden gewezen heeft 
en dat een desbetreffend onderzoek dus niet 
mee1· mogelijk is. - Schending van de 
wettelijke regels inzake bewijslast. -
W anneer de beklaagde omstandigheden 
heeft aangevoerd waardoor het te zijnen 
laste gelegde misdrijf wordt uitgesloten, 
worden de wettelijke regels inzake bewijs
last geschonden door het vonnis dat de 
beklaagde veroordeelt op grand alleen 
dat hij deze omstandigheden niet heeft 
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aangegeven op het ogenblik zelf dat het 
hem ten laste gelegde feit was vastgesteld 
en dat derhalve geen onderzoek meer 
mogelijk is. 

29 november 1977. 358 

4.- Stmfzaken. - Stmfvordering. -
Onopzettelijk toebrengen van slagen of 
verwondingen. - Beslissing volgens welke 
niets toelaat te zeggen dat het slaahtoffer 
niet gewond leon zijn of geen slag had 
kunnen oplopen ten gevolge van het 
ongeval. - Beslissing die, om de telast
legging bewezen te ve1·klm•en, steunt op 
de gegevens van het dossim·. - Geen 
omkering van de bewijslast. - De regel 
inzake de bewijslast wordt niet miskend 
door de rechter die, om een telastlegging 
« onopzettelijk toebrengen van slagen 
of verwondingen " bewezen te verklaren, 
niet enkel steunt op de ontkennende 
overweging dat niets toelaat te zeggen 
dat het slachtoffer niet gewond kon zijn 
of geen slag had kunnen oplopen, maar 
ook op andere gegevens, o.m. zekere 
stukken uit het dossier. 

30 november 1977. 375 

5. - Strafzaken. - Geval wam·in de 
wet geen bijzondm· bew~jsmiddel oplegt. -
Onaantastbare beo01·deling do01· de feiten
reahte1'. - In strafzaken, wanneer de wet 
geen bijzonder bewijsmiddel oplegt, be
oordeelt de rechter vrij, in feite, de 
bewijswaarde van de hem voorgelegde 
gegevens en o.m. van medische attesten. 

30 november 1977. 375 

6. - Strafzaken. - Geval w am·in de 
wet geen bijzonder bewijsmiddel voo1'
sah1-ijft. - Onaantastba1•e beoordeling 
door de feitenreahte1'. - G1·enzen. -
W anneer, in strafzaken, de wet geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, be
oordeelt de rechter in feite en derhalve 
op onaantastbare wijze de bewijswaarde 
van de elementen waarop zijn overtui
ging is gesteund en die de partijen vrij 
hebben kunnen weerleggen. 

21 december 1977. 495 

7. - Strafzaken. Bewijslast. -
Beslissing wam·in wo1·dt vastgesteld dat de 
bewe1'ingen van een van de beklaagden 
helemaal niets bevatten om ze geloofwam·dig 
te maken. - Geen miskenning van de 
regels inzake het bewijs. - De regels 
inzake de bewijslast worden niet miskend 
door de beslissing waarin wordt vast
gesteld dat de beweringen van een van de 

beklaagden niets bevatten om ze geloof
waardig te maken. 

21 december 1977. 495 

8. - Strafzaken. - Geval waa1·in de 
wet geen bijzonder bewijsmiddel oplegt. -
Onaantastbare beoordeling door de feiten
rechter.- Grenzen.- Wanneer in straf
zaken de wet geen bijzonder bewijsmiddel 
voorschrijft, beoordeelt de rechter in 
feite en derhalve op onaantastbare wijze 
de draagwijdte en de juistheid van de 
verklaringen van de beklaagden en van 
de getuigen, mits hij de bewijskracht niet 
miskent van de akte waar zij opgenomen 
werden. 

3 januari 1978. 516 

9. - Strafzaken. - Geval waa1'in de 
wet geen bijzonde1' bewijsmiddel voo1'
sah1·ijft. - Onaantastba1·e beoordeling 
do01· de feitenrechter. - G1'enzen. -
W anneer de wet, in strafzaken, geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, be
oordeelt de rechter op onaantastbare 
wijze in feite de bewijswaarde van de 
gegevens op grond waarvan hij tot zijn 
overtuiging is gekomen en waartegen 
de partijen tegenspraak hebben kunnen 
voeren. 

7 februari 1978. 676 

10. - Stmfzalcen. - Geval wam·in de 
wet geen bijzondm· bewijsmiddel voo1'
schrijft. - Onaantastba1'e beoo1·deling doo1' 
de feitem·echte1', - In strafzaken, wanneer 
de wet geen bijzonder bewijsmiddel 
voorschrijft, beoordeelt de rechter in 
feite en derhalve op onaantastbare wijze 
de bewijswaarde van de hem voorgelegde 
gegevens. 

28 februari en 21 juni 1978. 
763 en 1231 

11. - Bu1'gerlijlce zalcen. - Rechter 
die enkel steunt op een loute1·e bewe1·ing 
van de eise1·es.- Schending van de regels 
inzalce de bewijslast. - De regels inzake 
de bewijslast worden geschonden door de 
rechter die enkel steunt op loutere 
beweringen van de eiseres. 

3 maart 1978. 780 

12. - Bu1·gm·lijlce zalcen. - Regels 
inza.lce de bewijslevering van een ver
bintenis. - Regels die de openbm·e o1·de 
niet ralcen. - De wettelijke regels inzake 
de bewijslevering van een verbintenis 
raken de openbare orde niet. (Art. 1315 
B.W.) 

20 april 1978. 958 
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13. - St1·ajzaken. - Door de gemeente
overheid ajgegeven inlichtingsblad. 
Stuk dat op zichzelf de e1·in ve1·melde 
veroordelingen niet bewijst. - Gegevens 
die bij de behandeling te?' zitting als 
inlichtingen kunnen geb1·uikt worden. -
Ofschoon het door de gemeenteoverheid 
afgegeven inlichtingsblad op zichzelf niet 
het bewijs oplevert van de erin vermelde 
veroordelingen, belet zulks niet dat de 
gegevens van dat stulc als inlichtingen 
kunnen worden gebruikt bij de behande
ling van de zaak ter zitting. 

25 april 1978. 977 

14.- Burge?'lijke zaken.- Bewijslast. 
- Ontbinding van de verkoop van waren 
ingeval de koper de waren niet binnen de 
overeengekomen tijd heejt afgehaald. -
He?·verlcoop van de wa1·en door de vm·lcoper 
tegen een lagere p1·ijs. - Het bewijs van de 
doo1· de ve?·lcopm· geleden schade dient door 
hem te wm·den gelev01·d. - Verwerping 
van de vergelijkingspunten die de leaper 
aangeejt om te bewijzen dat de ve?·lcoop
p?·ijs abnormaal hoog was. Geen 
omlcm·ing van de bewijslast. - Bij ant
binding van een verkoop van waren 
omdat de koper de waren niet binnen 
de overeengekomen tijd heeft afgehaald, 
dient de verkoper het bewijs te leveren 
dat hij schade heeft geleden ten gevolge 
van de herverkoop tegen een lagere 
prijs; de rechter miskent die regel niet, 
als hij de vergelijkingspunten, die de 
koper aangeeft om te bewijzen dat die 
prijs abnormaal was, verwerpt als zijnde 
niet ter zake dienend en niet overtuigend. 
(Artt. 1315 en 1657 B.W.) 

11 mei 1978. 1064 

15. - Stmjzalcen. - Processen-verbaal 
van het opsporingsonderzoek. - Geen 
verplichting die st~•klcen in origineel bij 
het dossier te voegen. - Geen wettelijke 
bepaling schrijft voor dat de processen
verbaal van het onderzoek in origineel 
bij het dossier worden gevoegd. 

21 juni 1978. 1228 

16. - Strajzaken. - A1·tilcel 154 van 
het Wetboelc van Strajvorde1·ing. - Geen 
beperkende bepaling. - Artikel 154 van 
het Wetboek van Strafvordering is 
slechts een aanwijzing en verbiedt niet 
dat de feitenrechter, wanneer de wet 
geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, 
zijn overtuiging grondt op alle regehnatig 
bekomen gegevens van de zaak waarover 
de partijen tegenspraak hebben kunnen 
voeren. 

17 augustus 1978. 1292 

HOOFDSTUK II 

BEWIJS DOOR GESCHRIFT. 

17.- Bewijs door geschrijt.- Bewijs
kracht van de akten. - Bu1·gerlijlce zalcen. 
- Alcte van verdeling. - Uitlegging van 
een beding door de rechter. - Uitlegging 
onverenigbaar met de bewoordingen van 
dat beding.- Mislcenning van de bewi]'s
lcracht van de alcte. - De bewijskracht 
van een akte van verdeling wordt mis
kend door de beslissing die, op grand 
enkel van een in de akte voorkomende 
eenzijdige verklaring van een van de 
partijen, van een beding van de overeen
komst een uitlegging geeft die onverenig
baar is met de bewoordingen ervan. 
(B.W., artt. 1319, 1320 en 1322.) 

9 september 1977. 36 

18.- Bewijs dam· geschrijt.- Bewijs
kmcht van de alcten. - Burge?'lijlce zaken. 
- Oonclusie. - Uitlegging doo1· de 
jeitem·echter. Uitlegging niet ver
enigbaar met de bewoordingen van de 
conclusie. - Mislcenning van de bewi]'s
lcracht van de alcten. - 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 
ervan. (Artt. 1319 en 1320 B.W.) 

22 september 1977. 104 

19. - BewiJ's dom· geschrift. - Be
wiJ'slcmcht van de alcten. - Strajzalcen. -
Oonclusie. - Uitlegging door de jeiten
?'echte?'. - Uitlegging niet te verenigen 
met de bewom·dingen e?'Van.- Mislcenning 
van de bewi]'slcracht van de alcten. - De 
bewijskracht van de conclusie van een 
partij wordt miskend door de rechter 
die er een uitlegging aan geeft welke 
niet te verenigen is met de bewoordingen 
ervan. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

20.- BewiJ's door geschrijt.- Bewijs
lcmcht van de akten. - Burge?·liJ'lce zaken. 
- Beslissing hie1·op geg1·ond dat een jeit 
door een partij niet wordt betwist. - Oon
clusie van deze partii waa1·in het bestaan 
van dit jeit wm·dt betwist. - Miskenning 
van de bewijslcmcht van deze conclusie.
De bewijskracht van de conclusie van 
een partij waarin een feit wordt betwist, 
wordt miskend door de rechter die beslist 
dat dit feit door deze partij in haar 
conclusie niet wordt betwist. (Artt. 1319, 
1320 en 1322 B.W.) 

3 oktober 1977. 149 
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21. - Bewijs door geschrijt. - Bewijs
kracht van de akten. - Directe belastingen. 
- Middelen ten betoge dat de best1·eden 
beslissing de bewijskracht van een bepaalde 
akte van het dossiM· miskent. - Beslissing 
niet gegrond op deze akte. - Middel dat 
feitelijke grondslag mist. - Feitelijke 
grondslag mist het middel ten betoge 
dat de bestreden beslissing de bewijs
kracht van een bepaalde akte van het 
dossier miskent, als de beslissing op 
deze akte niet steunt. (Artt. 1319, 1320 
en 1322 B.W.) 

17 oktober en 6 december 1977. 
212 en 414 

22.- Bewijs door gesch1·ijt.- Bewijs
kracht van de akten. - Bu1·ge1'lijke zaken. 
- Overeenkomst bij geschrifte vastgesteld. 
- Uitlegging. - Rechter die zich zowel 
op uitwendige als op inwendige gegevens 
van de akte bm·oept om de werkelijke bedoe
ling van de partijen te bepalen. - Uit
legging verenigbaar met de bewoordingen 
van het geschrift. - Geen schending van 
de bewijsk1·acht van de akten. - De 
bewijskracht van de akten wordt niet 
miskend door de rechter die, zonder de 
betekenis of de draagwijdte van een akte 
te miskennen, zich zowel op uitwendige 
als op inwendige gegevens van deze 
akte beroept om de werkelijke draag
wijdte te bepalen die de partijen aan 
hun overeenkomst hebben Willen geven. 

27 oktober 1977. 269 

23. - Bewijs do01· geschi-ijt. - Bewijs
kmcht van de alcten. - Burge1·lijlce zalcen. 
- Testament. - Uitlegging door de 
1·echtm· van een zin van het testament. -
Uitlegging niet verenigbam· met de be
wo01·dingen van deze zin. - Mislcenning 
van de bewijslcmcht van het testament. -
De bewijskracht van een testament 
wordt miskend door de rechter die aan 
een zin van de akte een uitlegging geeft 
die niet verenigbaar is met de bewoor
dingen van deze zin. 

28 oktober 1977. 274 

24.- Bewijs door geschi'ijt.- B~wger
lijlce zaken. - Ove1·eenkomst die uitlegging 
vm·eist. - Rechter die zich op extrinsieke 
gegevens beroept om de wm·kelijke wil van 
de partijen te bepalen. Uitlegging 
verenigbaar met de bewoordingen van de 
akte. - Geen miskenning van de bewijs
kracht van de akten. - De bewijskracht 
van de akten wordt niet miskend door 
de rechter die, zonder de bewoordingen 
te miskennen van een overeenkomst 

welke moet worden uitgelegd, zich op 
extrinsieke gegevens beroept om de 
werkelijke draagwijdte te bepalen die 
de partijen aan de overeenkomst hebben 
willen toekennen. (Artt. 1319, 1320 en 
1322 B.W.) 

3 november 1977. 280 

25. - Bewijs door geschrijt. - Bewijs
kracht van de akten. - Strafzaken. -
Verzekeringsovereenkomst. - I nterp1·etatie 
door de 1·echter. - I nte1'Pretatie niet 
verenigbaar met de akte tot vaststelling 
van de ove1·eenkomst. - Geen miskenning 
van de bewijskracht van deze akte.- Ret 
arrest dat beslist dat krachtens artikel 35 
van de algemene voorwaarden van de 
modelverzekeringspolis betreffende de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid in
zake motorrijtuigen, een verzekerings
overeenkomst niet geschorst is, bij gebrek 
aan wederzijdse instemming, door de 
eenzijdige mededeling van het verdwijnen 
van het risico door de verzekerde aan de 
verzekeraar en ook niet door een eenzijdig 
verzoek tot schorsing van de verzekerde, 
geeft aan dit beding een uitlegging die 
niet onverenigbaar is met deze akte en 
verbindt daaraan de gevolgen die er, in 
die interpretatie, wettelijk uit voort
vloeien. 

8 november 1977. 295 

26.- Bewijs doo1· geschrift. - Bewijs
kracht van de akten. - Burge1·lijke zaken. 
- Wisselbriej. - Uitlegging verenigbaar 
met de betekenis en de draagwijdte van 
deze alcte. - Geen miskenning van de 
bewijskmcht van de akte. - De bewijs
kracht van een wisselbrief wordt niet 
miskend door de rechter die daaraan 
een uitlegging geeft die verenigbaar is 
met de betekenis en de draagwijdte 
ervari. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

2 december 1977. 398 

27. - Bewijs door geschi-ijt. - Bewijs
kracht van de alcten. - Bu1·ge1'lijlce zaken. 
- VM·zelce1·ingsovereenlcomst. - Uitleg
ging. - Uitlegging die onve1·enigbaar is 
met de akte tot vaststelling van de ovm·een
komst.- Mislcenning van de bewijskracht 
van de akte. - Beg1·ip. - Wanneer een 
verzekeringsovereenkomst bepaalt dat 
de verzekeraar een verhaal heeft op de 
verzekerde als deze zich op het ogenblik 
van het ongeval in staat van dronken
schap bevindt en de overeenkomst 
dronkenschap omschrijft als de om
standigheid dat uit het door de verbalise
rende overheid bevolen medisch onder-
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zoek blijkt dat het alcoholgehalte in 
het bloed 1,5 pro mille overtreft op 
het ogenblik van de feiten, wordt de 
bewijskracht van deze verzekeringsover
eenkomst miskend door het vonnis, dat 
beslist dat het begTip dronkenschap moet 
worden begrepen in de zin van het 
strafrecht, met name als een dusdanige 
invloed van de drank dat degene die deze 
invloed ondergaat niet de bestendige 
controle van zijn handelingen heeft. 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

23 december 1977. 509 

28. - Bewijs doo?' gesch1·ijt. - Bewijs
kmcht van de akten. - Burgerlijke zaken. 

Uitlegging gegrond op extrinsieke 
elementen om de werkelijke wil van 
partijen te bepalen.- Uitlegging vm·enig
baa~· met de bf'!Woordingen van de akte. -
Geen mislcenning van de bewijslcracht 
van de alcten.- De bewijskracht van de 
akten wordt niet miskend door de rechter 
die, zonder de bewoordingen van een 
akte te miskennen, zowel op intrinsieke 
als op extrinsieke elementen steunt om 
de werkelijke draagwijdte te bepalen die 
de partijen aan de akte hebben willen 
geven. (B.W., artt. 1319, 1320 en 1322.) 

4 januari 1978. 520 

29. - Bewijs door gesch1·ijt. - Burger
lijke zaken. - Bewijslcmcht van de alcten. 

Uitlegging gegrond op uitwendige 
gegevens van de alcte. - Geen schending 
van de bewijskracht van de akten. - De 
bewijskracht van een akte wordt niet 
miskend door het feit aileen dat, om die 
te interpreteren, de beslissing steunt op 
uitwendige gegevens van die akte. 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

5 januari 1978. 539 

30. - Bewi}s doo1· geschrijt. - Bewi}s
kmcht van de akten. - Strajzaken. -
Rechter die in zi}n beslissing niet heeft 
vermeld wat een partij in haa1· conclusie 
aanvoerde. - Dit verzuim is geen mis
kenning van de bewi}skracht van die 
conclusie. - Uit het feit aileen dat de 
rechter in zijn beslissing niet heeft 
vermeld wat een partij in haar conclusie 
aanvoerde, kan niet worden afgeleid 
dat hij de bewijskracht van de conclusie 
heeft miskend. 

10 januari 1978. 550 

31. - Bewijs doo?' geschrijt. - Burger
li}ke zaken.- Bewi}skmcht van de akten. 
- Begrip. - De bewijskracht van een 
vonnis, waarbij heropening van de 
debatten wordt bevolen om de eiseres 

en haar echtgenoot alsmede de ver
weerster en haar echtgenoot te horen, 
noch die van een proces-verbaal tot 
vaststelling dat de eiser en de verweerder 
zijn verschenen, worden miskend door 
het vonnis dat erop wijst « dat partijen 
zelfs in persoon zijn verschenen », wan
neer uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan blijkt dat de eisers, 
enerzijds, en de verweerders, anderzijds, 
ieder een zelfde gemeenschappelijk belang 
verdedigden. (Artt. 1319 en 1322 B.W.) 

19 januari 1978. 606 

32. - Bewi}s door geschrijt. - Bewi}s
kmcht van de akten. - BtM'(Je?'li}ke zaken. 
- Oonclusie. - Uitlegging doo?' de feiten
?'echte?'. - Uitlegging onverenigbaa1· met 
de bewoordingen van de conclttsie. -
Miskenning van de bewijskmcht van de 
akten. - 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 ervan. 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

27 januari 1978. 641 

33.- Bewi}s doo?' gesch?'ift.- Bewi}s
kmcht van de akten. - Bu?'gm·lijke zaken. 
- B?'ief tot kennisgeving van de opzegging. 
- Uitlegging verenigbaa1· met de zin en 
de dmagwijdte van die b?'ief. - Geen 
schending van de bewijskracht van de 
akten. - De bewijskracht van een brief 
tot kennisgeving van de opzegging wordt 
niet geschonden door de beslissing die 
aan deze brief een uitlegging geeft die 
verenigbaar is met de zin en de draag
wijdte ervan. (Artt. 1319, 1320 en 
1322 B.W.) 

31 januari 1978. 650 

34. - Bewijs doo?' gesch?'ijt. - Bewijs
kmcht van de akten. - Burge?'lijke zaken. 
- Akte van hoge?' ve1•oep waa?'in twee 
g1·ieven wo?'den inge?'oepen. - A?'?'est 
alvo?'ens recht te doen dat alleen een onde?'
zoek beveelt om de geg1·ondheid van een 
van de g?'ieven te beoO?'delen. - Geen 
miskenning van de bewijskracht. - De 
bewijskracht van de akte van hager 
beroep die de opgave van twee grieven 
bevat, wordt niet miskend door het arrest 
alvorens recht te doen dat een onderzoek 
beveelt ter beoordeling van de gegrond
heid van een van de gTieven zonder 
gewag te maken van de andere grief. 

13 februari 1978. 708 

35.- Bewijs door geschrijt. - Bewijs
kmcht van de akten. - Bu?'ge?'lijke zaken. 
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- Uitlegging verenigbaar met de betelcenis 
van de alcte. - Geen mislcenning van de 
bewijslcracht van de alcte. - De bewijs
kracht van een akte wordt niet miskend 
en de verbindende kracht van de overeen
komst, die in deze akte wordt vastgesteld, 
wordt niet geschonden 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 uitleg
ging, wettelijk tussen partijen heeft. 

3 maart 1978. 777 

36.- Bewijs door geschrift.- Bewijs
lcmcht van de alcten. - Burge?"lijlce zalcen. 
- Op1·ichtingsalcte van een vennootschap. 
- Uitlegging verenigbaar met de betelcenis 
en dmagwijdte van deze alcte. - Geen 
mislcenning van de bewijslcracht van deze 
alcte. - De bewijskracht van de op
richtingsakte van een vennootschap 
wordt niet miskend door de rechter die 
van deze akte een uitlegging geeft die 
verenigbaar is met de betekenis en de 
draagwijdte van deze akte. (B.W., 
artt. 1319, 1320 en 1322.) 

10 maart 1978. 794 

37. - Bewijs door gesch?-ijt. - Bewijs
lcmcht van de alcten. - Burge?"lijlce zalcen. 
- Oonclusie.- Uitlegging door defeiten
?"echte?". - Uitlegging onvm·enigbaa1· met 
de alcte waatin die conclusie is ve?"vat. -
Miskenning van de bewijslcmcht van de 
akten. -De bewijskracht van de akten 
wordt miskend door de beslissing die 
aan de conclusie van een partij een uitleg
ging geeft die onverenigbaar is met de 
akte waarin ze is vervat. (Artt. 1319, 
1320 en 1322 B.W.) 

31 maart 1978. 865 

38. - Bewijs door gesch?-ijt. - Bewijs
lc?"acht van de alcten. - Stmjzalcen. -
Bu?·ge?"lijlce rechtsv01·dering. - Berelce
ningsnota van de bu?·ge?"lijlce par#j. -
Uitlegging doo?" de feitem·echter. - Uit
legging onverenigbaa1· met die be?·elcenings
nota. - Mislcenning van de bewijslcracht 
door de ?"echte?·. - De bewijskracht van 
de alden wordt miskend door de beslis
sing die van een door de burgerlijke partij 
overgelegde berekeningsnota een uitleg
ging geeft welke niet verenigbaar is met 
die akte. (B.W. artt. 1319, 1320 en 1322.) 

7 april 1978. 910 

39.- Bewijs doo1· geschrijt.- Bewijs
lcmcht van de alcten. - T~tchtzalcen. -
01·de dm· geneesheren. - Oonclusie. -
Uitlegging do01· de raad van bm·oep van de 

Orde der geneeshe1·en. Uitlegging 
onve1·enigbaar met die conclusie. - Mis
lcenning van de bewijslcracht do01· de. mad 
van beroep. - De bewijskracht van de 
alden wordt miskend door de beslissing 
die van een conclusie een uitlegging 
geeft welke niet verenigbaar is met die 
akte. (B.W., artt. 1319, 1320 en 1322.) 

14 april 1978. 933 

40. - Sch?-ijtelijlc bewijs. - Burger
lijlce zalcen. - Bewijslcmcht van de alcten. 
- Beg1•ip. - Uit de enkele omstandig
heid dat de rechter, enerzijds, geen 
melding maakt van een feit dat in het 
proces-verbaal van het onderzoek ter 
plaatse is vastgesteld en, anderzijds, 
een verklaring weergeeft die tijdens dat 
onderzoek zou gedaan zijn doch niet in 
het proces-verbaal is opgenomen, kan 
niet worden afgeleid dat hij de bewijs
kracht van die akte heeft miskend. 
(Burg. Wetb., artt. 1319 en 1320.) 

3 mei 1978. 1039 

41. - Bewijs do01• gesch?-ijt. - Bewijs
lc?·acht van de alcten. - Bu1·gerlijlce zaken. 
- Beg1·ip. - Uit de enkele omstandig
heid dat de rechter niet heeft geantwoord 
op een verweermiddel in een conclusie 
kan niet worden afgeleid dat hij de 
bewijskracht van die akte heeft miskend. 
(Artt. 1319 en 1320 B.W.) 

2 juni 1978. 1174 

42.- Bewijs door gesch1·ijt.- Bewijs
lc?·acht van de alcten. - Burgerlijlce zalcen. 
- Rechter die aan de conclusie van een 
partij een interpretatie geeft die Ve?"enig
baar is met de betelcenis en de draagwijdte 
e1•van.- Geen mislcenning van de bewijs
lcracht van die conclusie.- Een conclusie 
waarin bijkomende grieven worden 
uiteengezet wordt overeenkomstig haar 
zin en draagwijdte uitgelegd door de 
rechter die beslist dat die conclusie 
geen nieuwe of afzonderlijke vordering 
inhoudt aangezien dezelfde grieven reeds 
in de dagvaarding werden uiteengezet. 

22 juni 1978. 1242 

HOOFDSTUK III. 

BEWIJS DOOR GETIDGEN. 

43. - Strafzalcen. - Bewijs door 
getuigen. - Geval waarin de wet geen 
bijzonde1· bewijsmiddel voorsch?-ijjt. -
Getuigenissen. - Onaantastbm·e beoo?·
deling door defeitenrechter.- Grenzen.
W anneer, in strafzaken, de wet geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, be-
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oordeelt de rechter op onaantastbare 
wijze in feite de bewijswaarde van de 
verldaringen van de getuigen, mits hij 
de bewoordingen ervan niet miskent. 

6 en 20 september 1977. 23 en 85 

44. - Burgerlijke zaken. - Bewijs 
door getuigen. - Aanbod van bewijs door 
getuigen. - V aststelling van de rechter 
dat het tegendeel van de feiten dam· ver
moedens vaststaat. - Verwerping. -
Wettigheid. - De rechter wijst het 
aanbod van bewijs door getuigen wettig 
af, wanneer hij oordeelt dat het tegendeel 
van de te bewijzen feiten door feitelijke 
vermoedens vaststaat. 

26 juni 1978. 1258 

HOOFDSTUK IV. 

VERMOEDENS. 

45. - Ve1·moedens. - Bu?'gM·lijke 
zaken. - Bewijslevering doo1• een de1'de 
van het bestaan van een lastgeving. -
Bewijs dat doo1' ve1·moedens kan geleve1'd 
worden. - Het bewijs, door een derde, 
van het bestaan van een lastgeving, al 
was het om een dading aan te gaan, kan 
door vermoedens worden geleverd, zelfs 
indien de zaak de som of de waarde van 
3.000 frank te boven gaat. (Artt. 1341, 
1348, 1353 en 1985 B.W.) 

12 september 1977. 38 

46. - Vermoedens. Burgerlijke 
zaken.- Feitelijke ve1'moedens.- Beg1'ip. 
- Feitelijke vermoedens zijn gevolg
trekkingen die de rechter, onder de 
voorwaarden van artikel 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek, kan afleiden uit 
ieder bekend feit om te besluiten tot een 
onbekend feit en dus niet enkel uit 
positieve wilsuitingen van hem tegen wie 
zij worden ingeroepen. (Artt. 1349 en 
1353 B.W.) 

12 september 1977. 38 

47. - Ve1·moedens. - Gemeente- en 
p1·ovinciebelastingen. - Feitelijke vM'
moedens. - Bewijswaa1·de. - Onaan
tastbm·e beom·deling. - Onaantastbaar 
is de beoordeling door de rechter van 
de bewijswaarde van feitelijke ver
moedens. 

26 september 1977. 123 

48. - Directe belastingen. Bewijs 
doo1' wettelijke vermoedens toegelaten. -
Bestaan van ve1·moedens. - Beoo1·deling 

in jeite doo1' de rechtm·. - Onaantastbare 
beoo1·deling. - In de zaken waarin het 
bewijs door vermoedens bij de wet is 
toegelaten, beoordeelt de rechter op 
onaantastbare wijze in feite of uit zekere 
gegevens feitelijke vermoedens kunnen 
worden afgeleid. (Art. 1353 B.W.) 

14 februari 1978. 711 

HOOFDSTUK V. 

BEKENTENIS. 

49.- Burgerlijke zaken.- Bekentenis. 
- Buiteng61'echtelijke bekentenis. - De 
uitvoering van een huishuw·oveTeenkomst 
lean de buitengeTechtelijke bekentenis op
leve1'en van het bestaan van die ovm·een
komst. -De uitvoering van een huishuur
overeenkomst kan de buitengerechtelijke 
bekentenis opleveren van het bestaan 
van die overeenkomst. (Artt. 1354 en 
1714 B.W.) 

10 februari 1978. 698 

HOOFDSTUK VI. 

EED 

BEZIT. 

1. - Bezitsvo1'de1'ing. - Rechtsvo?·de
ring om in het bezit te blijven van een doo?' 
een titel gevestigde e1jdienstbam·heid van 
ove1'gang ove1' een bepaald deel van een erj. 
- RechtM' die de titel ondM'Zoekt om na te 
gaan of hij tot grondslag kan dienen voo1' 
bezit overeenkomstig de wettelijke ve1•eisten. 
- Geen miskenning van de ?'egel dat de 
bezitsvo1'de1·ing en de eigendomsvm·dering 
niet samen mogen worden ingesteld. -
De rechter over de bezitsvordering, bij 
wie een vordering aanhangig is om in 
het bezit te blijven van een door een titel 
gevestigde erfdienstbaarheid van over
gang, miskent niet de regel dat de bezits
vordering en de eigendomsvordering niet 
samen mogen worden ingesteld, als hij 
de door de eiser aangevoerde titel onder
zoekt om na te gaan of deze tot grand
slag kan dienen voor bezit overeen
komstig de wettelijke vereisten. 
(Art. 1371 G.W.) 

18 november 1977. 320 

2. - Doo1' 's mensen toedoen gevestigde 
e1'jdienstbam·heid van oveTgang. - Rech
te?' die vaststelt dat m· geen jeitelijkheden 
zijn gepleegd wam·door de uitoefening 
van de e1jdienstbaa1'heid is gestoo1'd. -
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Geen beslissing over de eigendomsvorde
ring. - Geen beslissing over de eigen
domsvordering is de vaststelling van de 
rechter dat er geen feitelijkheden zijn 
gepleegd waardoor de uitoefening van 
een door 's mensen toedoen gevestigde 
erfdienstbaarheid van overgang is ge
stoord. (Art. 688 B.W.; art. 1371 G.W.) 

18 november 1977. 320 

BLOEDPROEF. 

W eigering zonder wettige reden een 
bloedproef te laten nemen.- Bestanddelen 
van het misdrijj. - De rechter die de 
beklaagde veroordeelt omdat hij zonder 
wettige reden geweigerd heeft een bloed
proef te laten nemen, verantwoordt 
wettig zijn beslissing door vast te stellen 
dat de beklaagde de vermoedelijke dader 
van een verkeersongeval was en dat de 
ademtest deed vermoeden dat het alcohol
gehalte van het bloed hoger lag dan 
0,8 gram per liter. 

9 november 1977. 300 

BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING. 

1. - Rechtst1·eekse dagvaarding voor 
de correctionele rechtbank. - Dagvaarding 
geg1·ond op een misdrijj waarvoor, onder 
een andere kwalijicatie, een onderzoek 
tegen onbekende is ingesteld. - Onderzoek 
afgesloten met een beschikking tot buiten
vervolgingstelling. - Niet-ontvankelijk
heid. - Een partij die beweert benadeeld 
te zijn door een misdrijf is niet ontvan
kelijk om degenen, die zij als daders 
beschouwt van het misdrijf waarvan 
zij vergoeding vordert, rechtstreeks voor 
de correctionele rechtbank te dagvaarden, 
wanneer voor het feit dat ten grondslag 
ligt aan de dagvaarding, al was het 
onder een andere kwalificatie, een onder
zoek tegen onbekende is ingesteld dat 
is afgesloten met een beschikking van 
buitenvervolgingstelling. (Art. 246 Sv.) 

19 oktober 1977. 226 

2. - Schade ten gevolge van een 
misd1·ijj. - M isdrijven << onopzettelijk 
doden " en « onopzettelijk toeb1·engen van 
slagen of verwondingen "· - Misdrijven 
die tevens schade aan goederen hebben 
vm•oo1·zaakt. - Rechtsvordering tot ver
goeding van de schade aan goederen 
tegen dezeljde beklaagde wettelijk aan
hangig gemaakt bij de stmj1·echtm·. -
Rechtsvordering gegrond op de misd1·ijven. 

- De misdrijven « onopzettelijk doden " 
en « onopzettelijk toebrengen van slagen 
of verwondingen " kunnen tevens oorzaak 
zijn van schade aan goederen ; in zodanig 
geval is de burgerlijke rechtsvordering, 
die strekt tot vergoeding van de schade 
aan goederen en tegen dezelfde beklaagde 
wettig aanhangig is gemaakt bij de straf. 
rechter, een rechtsvordering die op de 
genoemde misdrijven is gegrond. 

31 januari 1978. 646 

3. - Strafvordering en burgerlijke 
rechtsvordering ajzonderlijk ingesteld. -
Schorsing van de bu1·gerlijke rechtsvo1·de
ring. - G<rondslag van de 1·egel. - De 
regel krachtens welke de burgerlijke 
rechtsvordering die niet terzelfdertijd en 
voor dezelfde rechters als de strafvorde
ring wordt vervolgd, geschorst is zolang 
niet definitief beslist is over de straf
vordering, is gesteld omdat het straf
vonnis, ten opzichte van de afzonderlijk 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering, 
gezag van gewijsde heeft aangaande 
de punten die aan de strafvordering en 
aan de burgerlijke rechtsvordering ge
meen zijn. (Wet van 17 april 1878, 
art. 4.) 

13 februari 1978. 701 

4. - Strajvorde1·ing en burgerlijke 
rechtsvordering ajzonderlijk ingesteld. -
Schorsing van de burgerlijke rechtsvorde-
1'ing. - Draagwijdte. - Wanneer de 
burgerlijke rechtsvordering niet terzelf
dertijd en voor dezelfde rechters vervolgd 
wordt als de strafvordering, kan de 
rechter bij wie de burgerlijke rechts
vordering aanhangig is, een onderzoeks
maatregel bevelen alvorens definitief 
is beslist over de strafvordering. (Wet 
van 17 april 1878, art. 4.) 

13 februari 1978. 701 

5. - Doel. - De burgerlijke rechts
vordering waarover het strafgerecht moet 
beslissen, heeft geen ander doel dan het 
herstel van de door een misdrijf veroor
zaakte schade. (Artt. 3 en 4 Wet van 
17 april 1878.) 

15 februari 1978. 714 

6. - Weduwe van een militair die een 
aanvraag tot ve1·goedingspensioen heeft 
ingediend overeenkomstig de bepalingen 
van de bij Regentsbesluit van 5 olctober 
1948 gecoo1'dineerde wetten en van de 
wet van. 9 maart 1953. -Die aanvraag 
maalct niet onontvankelijlc een latere 
vo1·dering tot gemeem·echtelijlce vergoeding, 
ingesteld tegen de militair die het ongeval 
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heeft ve?'OO?'Zaakt. - Bevoegdheden van de 
rechte?' bij wie de VO?'de?'ing aanhangig is. 
- Het feit alleen dat de weduwe van 
een militair, slachtoffer van een door 
een andere militair veroorzaakt ongeval, 
overeenkomstig de bepalingen van de bij 
Regentsbesluit van 5 oktober 1948 ge
coordineerde wetten en van de wet van 
9 maart 1953, een aanvraag om vergoe
dingspensioen ten laste van de Staat 
heeft ingediend, maakt niet onontvanke
lijk een latere vordering tot gemeen
rechtelijke vergoeding welke die weduwe 
heeft ingesteld tegen de dader van het 
ongeval, als haar geen vergoedings
pensioen is toegekend (impliciete oplos
sing); in dit geval behoeft de rechter, die 
beslist over de gemeenrechtelijke burger
lijke rechtsvordering van de weduwe, 

CASSATIE. 

INLEIDING. - Opdracht en bestaansreden 
van het Hoj van cassatie. - Aard 
van het cassatiegeding. 

HooFDSTUK I. - Bevoegdheid van het 
Hoj van cassatie. 

§ 1. - Bevoegdheid in het algemeen. 

§ 2.- Beslissingen in rechte en beslissingen 
in feite (zie : Voo1·ziening in cassatie). 

§ 3. - Ambtshalve op te werpen middelen 
en middelen van niet-ontvankelijkheid. 

4. - Respectieve bevoegdheid van de 
algemene vergadering, de verenigde ka
mers, de eerste, tweede en derde kamer 
en de voltallige terechtzittingen. 

§ 5. - Onaantastbare beoordeling door de 
feitenrechter (zie dit trefwoord). 

HooFDSTUK II. - Vorde?·ing tot vernie
tiging en cassatievoo?'Zieningen in 
het belang van de wet. 

HooFDSTUK III. - Voorzieningen in 
cassatie. - Memo1·ie tot staving van 
de voorziening ; memorie van ant
woord en van wederantwoord. (Zie 
V OORZIENING IN OASSATIE.) 

HooFDSTUK IV. - Oassatiemiddelen. (Zie 
0ASSATIEMIDDELEN.) 

HooFDSTUK V. Rechtspleging in 
het algemeen. - Vorm, gevolgen van 
de arresten van het Hoj van cassatie. 

c 

eens dat de elementen van de door de 
weduwe geleden schade verenigd zijn, 
zijn uitspraak niet uit te stellen en zich 
evenmin te beperken tot toekenning 
aan haar van een voorlopige vergoeding. 

26 april 1978. 988 

7. - Schade ten gevolge van een 
misdrijj. - Dronlcenschap achter het stutw. 
- D1·onkenschap waardoor de schade kan 
zijn ve?'oorzaakt. - Het misdrijf "dron
kenschap achter het stuur » kan de 
oorzaak zijn van de schade aan een derde ; 
de burgerlijke rechtsvordering tot ver
goeding van die schade is een rechts
vordering die op dit misdrijf is gegrond. 
(Art. 35 W egverkeerswet ; artt. 3 en 4 
wet van 17 april 1878.) 

14 maart 1978. 831 

§ 1. - Rechtspleging in belastingzaken. -
Omvang van de vernietiging. 

§ 2. - Rechtspleging in burgerlijke zaken 
(zaken van koophandel en sociale zaken 
inbegrepen). - Omvang van de vernie
tiging. 

§ 3. - Rechtspleging in dienstplichtzaken. 
- Omvang van de vernietiging. 

§ 4. - Rechtspleging in strafzaken (Douane 
en accijnzen inbegrepen). - Omvang 
van de vernietiging. 

5. - Rechtspleging in tuchtzaken. -
Omvang van de vernietiging. 

HooFDSTUK VI.- Verwijzing na cassa
tie. (Zie VOORZIENING IN OASSATIE.) 

HooFDSTUK VII.- Ajstand. (Zie : VooR
ZIENING IN OASSATIE.) 

HoOFDSTUK VIII. - Kosten. (Zie GE
REOHTSKOSTEN.) 

HooFDSTUK IX. - Registratie. - Zegel. 
(Zie VOORZIENING IN OASSATIE.) 

INLEIDING. 

0PDRAOHT EN BESTAANSREDEN VAN HET 
HoF VAN OASSATIE.- AARD VAN HET 
OASSATIEGEDING. 

1. - Taak van het Hoj. - Bu1·gerlijke 
zaken. - Bestreden beslissing die haar 
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beschikkende gedeelte gmndt op een doo1• de 
voorziening gekritisee?·de 1·eden. - Be
voegdheid van het Hof om deze te vervangen 
doo1· een 1'echtsgrond die het beschikkende 
gedeelte 1'echtvaardigt. - Indien de bestre
den beslissing haar beschikkende gedeelte 
grondt op een door de voorziening 
gekritiseerde reden, mag het Rof deze 
vervangen door een rechtsgrond die het 
beschikkende gedeelte rechtvaardigt. 

13 maart 1978. 816 

ROOFDSTUKL 

BEVOEGDHEID VAN HET RoF 
VAN CASSATIE. 

§ 1. - Bevoegdheid in het algemeen. 

2. - Bevoegdheid. - Schending van 
een ministeriele omzendbrief. - Schending 
waartegen geen cassatiebe1·oep openstaat. 
- Een ministeriele omzendbrief, die 
een wet interpreteert, is geen wet in de 
zin van artikel 608 van het Gerechtelijk 
Wetboek en de schending ervan levert 
geen grond tot cassatie op. 

27 oktober 1977. 264 

3.- Bevoegdheid.- BU?·gerlijke zalcen. 
- Afstand van een recht. - Vaststellingen 
en gevolgt1·ekkingen van de feitem·eohter. 
- Toezicht van het Hoj. - Roewel het 
aan de rechter staat de feiten waarop 
hij zijn beslissing grondt op onaantast
bare wijze vast te stellen, moet het Rof 
van Cassatie nagaan of hij uit deze 
vaststellingen wettig een afstand van 
een recht heeft kunnen a:fleiden. (Impli
ciete oplossing.) 

4 november 1977. 284 

4. - Bevoegdheid. Tuohtzaken. -
01·de van Geneeshm·en. - V m·schrijving 
in de bestreden beslissing. - Bevoegdheid 
van het Hof om ZB te verbeteren. - Ret 
Rof is, bij de beoordeling van een 
cassatiemiddel, bevoegd om een verschrij
ving in de bestreden beslissing te ver
beteren, als deze duidelijk blijkt uit 
de gedingstukken. 

1 december 1977. 387 

5.- Bevoegdheid.- Bu1•gerlijlce zaken. 
- Bevoegdheid van het Hof om zijn 
ar1·esten uit te leggen. - Beg1·ip. - Uit 
artikel 789, tweede lid, van het Gerechte
lijk Wetboek kan niet worden afgeleid 
dat het Rof van Cassatie niet bevoegd 
is om zijn arresten uit te leggen, als 
bedoeld in artikel 793 van hetzelfde 
wetboek, en dat als het een beslissing 

vernietigt, de rechter naar wie de zaak 
is verwezen bevoegd is om 's Rofs arrest 
uit te leggen. 

8 december 1977. 427 

6. - Bevoegdheid. Stmfzaken. -
Ve1·zoek tot invrijheidstelling van een 
beklaagde en ve1·zoek tot teruggave van de 
in beslag genomen stukken en tot benoe
ming van een onde1·zoeksreohte?'. - Het 
Hof is niet bevoegd om hiervan kennis te 
nemen. - Ret Rof van Cassatie is niet 
bevoegd om te bevelen dat een beklaagde 
wordt in vrijheid gesteld, dat de door de 
feitenrechter in beslag genomen stukken 
worden teruggegeven en evenmin om een 
onderzoeksrechter te benoemen. 

20 december 1977. 482 

7. - Bevoegdheid. Stmfzaken. -
Reohtstreelcse aangifte van misdaden of 
wanbedrijven in de uitoefening van hun 
ambt gepleegd door leden van een ?'eohtbank 
van eerste aanleg, van een arbeidsreohtbanlc 
of van een 1'eohtbanlc van koophandel of 
nag door magistraten van het openbaar 
ministe1·ie bij die reohtbanken. - Voor
waarden voor ontvankelijkheid. - Een 
misdaad of een wanbedrijf in de uit
oefening van hun ambt gepleegd door 
leden van een rechtbank van eerste 
aanleg, van een arbeidsrechtbank of van 
een rechtbank van koophandel, of door 
magistraten van het openbaar ministerie 
bij die rechtbanken, kan niet rechtstreeks 
bij het Rof worden aangegeven dan 
wanneer de ten laste gelegde feiten samen
hangend zijn met een misdaad of een 
wanbedrijf ten laste gelegd hetzij aan 
een gehele rechtbank van eerste aanleg, 
arbeidsrechtbank of rechtbank van koop
handel, hetzij individueel aan een of meer 
leden van de hoven van beroep en aan 
de procureurs-generaal en substituten 
bij de hoven. (Artt. 483, 485 en 486 Sv.) 

20 december 1977. 486 

8. - Bevoegdheid. Strafzaken. -
Stmfvordering. - Verjaring.- Bevoe.gd
heid van het Hof om na te gaan of e1• 
1·egelmatig overgelegde processtukken be
staan waaruit blijkt dat de verjaring van 
de stmfvordering is gestuit of geschorst. -
Ret Rof van cassatie is bevoegd om na 
te gaan of er onder de regelmatig over
gelegde processtukken stukken zijn waar
uit blijkt dat de verjaring van de straf
vordering is gestuit of waaruit kan 
worden afgeleid dat de verjaring is 
geschorst. 

10 januari 1978. 549 
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9.- Bevoegdheid.- Burgerlijke zaken. 
- A1·beidsovereenkomst. - Gezagsver
houding. - Toezioht van het Hof. - Het 
Hof van Cassatie is bevoegd om na te 
gaan of de feitenrechter uit de door hem 
vastgestelde feiten wettelijk heeft kunnen 
a:fleiden of er al dan niet een gezags
verhouding tussen de contracterende 
partijen bestaat en deze derhalve al dan 
niet door een arbeidsovereenkomst ge
bonden zijn. (Eerste en tweede zaak.) 

16 januari 1978 (2 arresten). 586 

10. - Bevoegdheid. - Burgerlijke 
zaken. - Ve1·sohrijving in de best1·eden 
beslissing. - Bevoegdheid van het Hof 
om ze te verbeteren. - Het Hof is, bij 
de beoordeling van een cassatiemiddel, 
bevoegd om een verschrijving in de 
bestreden beslissing te verbeteren, wan
neer die duidelijk blijkt uit de context 
ervan. 

27 februari 1978 (tweede zaak). 757 

11. - Bevoegdheid. - Berusting in de 
bestreden beslissing. - Bevoegdheid van 
het H of om die te beoordelen met betrekking 
tot de ontvankeliJ'kheid van de voorziening. 
- Ten einde de ontvankelijkheid van 
een voorziening na te gaan is het Hof 
bevoegd om te oordelen of uit de over
gelegde stukken het bewijs voortvloeit 
dat de eiser in de bestreden beslissing 
heeft berust. 

13 maart 1978. 824 

12. - Bevoegdheid. Strafzaken. -
Bescherming van de maatsohappij. -
Oassatieberoep van de ge~nterneerde tegen 
een beslissing van een oommissie tot 
besoherming van de maatschappij. -
Verzoek van de ge~nterneerde voor het H of 
om voortaan onde1· het gezag van een 
andere commissie te staan. - Het Hof is 
niet bevoegd om hierover te beslissen. -
Het Hof is niet bevoegd om, op een 
cassatieberoep tegen een beslissing van 
een commissie tot bescherming van de 
maatschappij, waarbij een verzoek tot 
invrijheidstelling wordt verworpen, te 
beslissen dat de betrokkene voortaan 
onder het gezag van een andere com
missie zal staan. 

5 april 1978. 895 

13. - Bevoegdheid. Burgerlijke 
zaken. - Verschrijving in het oassatie
verzoeksohrift en in het exploot van 
betekening van het verzoeksoh?·ift. - Be
voegdheid van het Hof om ze te verbeteren. 
- Om een cassatieberoep in burgerlijke 
zaken te beoordelen is het Hof bevoegd 

om een verschrijving in het cassatie
verzoekschrift en in het exploot van 
betekening ervan te verbeteren, wanneer 
die verschrijving duidelijk blijkt uit de 
context van die akten. 

6 april 1978. 898 

14. - Bevoegdheid. WanbedriJf ten 
laste gelegd van een magistraat in een hof 
van beroep of in een m·beidshof of van 
het parket bij deze gereohten. - Bevoegd
heid van de tweede kamer van het Hof van 
Oassatie. - Hof van Oassatie dat beslist 
hetzij dat e1· geen reden tot vervolging van 
de magistraat bestaat, hetzij de zaak te 
verwijzen naar een onderzoeksmagistraat 
of naar een hof van beroep.- Nadat hij 
van de Minister van Justitie de stukken 
heeft ontvangen over een wanbedrijf 
dat wordt ten 1aste gelegd van een 
magistraat in een hof van beroep of in 
een arbeidshof of van een magistraat 
van het parket bij een van deze gerechten 
en desnoods aanvullende inlichtingen 
heeft ingewonnen of doen inwinnen, 
maakt de Procureur-Generaal in het 
Hof van Cassatie de zaak aanhangig 
bij de tweede kamer van het Hof door 
schriftelijke vorderingen ; het Hof van 
Cassatie, in raadkamer uitspraak doende 
op de mondelinge vorderingen van de 
Procureur-Generaal, beslist hetzij dat 
er geen reden tot vervolging van de 
genoemde magistraat bestaat, hetzij 
de zaak te verwijzen naar een onder
zoeksmagistraat of rechtstreeks naar 
een hof van beroep ; die onderzoeks
magistraat zowel als dat hof moeten 
evenwel buiten het rechtsgebied waar de 
betrokken magistraat zijn ambt uitoefent 
worden aangewezen. (Artt. 479, 481, 
482 en 483 Sv.) 

9 mei 1978. 1051 

15. - Bevoegdheid. Stmfzaken. -
Reohtvam·digingsg1·ond. - OnovM·kome
lijke dwaling. - Oonolusie dom· de reohte1· 
uit zijn vaststellingen afgeleid. - Toezioht 
van het Hof. - De feitenrechter beoor
deelt op onaantastbare wijze of de door de 
beklaagde als rechtvaardigingsgrond aan
gevoerde onoverkomelijke dwaling be
staat, doch het staat aan het Hof na te 
gaan of de door hem vastgestelde feiten 
de gevolgen verantwoorden welke hij er 
in rechte uit a:fleidt. 

17meil978. 1096 

16. - Bevoegdheid. Om·zakelijk 
verband tussen fout en sohade. - Burger
lijk Wetboek, artikel 1382. - Toezicht 
van het Hof. - Het Hof van Cassatie 
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gaat na of de rechter uit zijn onaantast
bare vaststellingen i. v .m. het bestaan 
van de feiten wettig heeft kunnen 
afleiden dat er tussen fout en schade een 
oorzakelijk verband, in de zin van 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
aanwezig is. (Art. 1382 B.W.) 

6 juni 1978. 1184 

17. - Bevoegdheid. Stmjzaken. -
Burgerlijke ?'echtsvordering. - Fout en 
oorzakelijlc verband tussen fout en schade. 
- V aststelling door de jeiten?·echte?'. -
Toezicht van het Hoj. - Het Hof dient 
na te gaan of de feitenrechter, uit de 
feiten die hij op onaantastbare wijze 
heeft vastgesteld, het bestaan van een 
fout en van een oorzakelijk verband 
tussen fout en schade wettelijk heeft 
afgeleid. (Impliciete oplossing.) 

27 juni 1978. 1266 

§ 2. - Beslissingen in rechte 
en beslissingen in feite (zie : Voo1·ziening 

in cassatie). 

§ 3. - .Ambtshalve op te werpen middelen 
en middelen van niet-ontvankelijkheid. 

4. - Respectieve bevoegdheid van de 
algemene vergadering, de verenigde ka
mers, de eerste, tweede en derde kamer 
en de voltallige terechtzittingen. 

§ 5. - Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter (zie dit trefwoord). 

HOOFDSTUK II. 

VORDERING TOT VERNIETIGING EN OAS
SATIEVOORZIENINGEN IN HET BELANG 
VAN DE WET. 

18. - Voorziening van de procu?·eur
generaal. - Strajzalcen. - Artilcel 441 
van het Wetboek van Strajvordering. -
Beschilclcing van de raadlcamer, die, 
zonder verzachtende omstandigheden te 
vermelden, een beklaagde nam· de co?·rec
tionele rechtbanlc ve1·wijst wegens een 
misdaad. - Vernietiging. - Op de 
voorziening van de procureur-generaal, 
ingesteld met toepassing van artikel 441 
van het Wetboek van Strafvordering, 
vernietigt het Hof de beschikking van de 
raadkamer, die, zonder verzachtende 
omstandigheden te vermelden, een be
klaagde naar de correctionele rechtbank 
verwijst wegens een misdaad. (Art. 441 
Sv.) 

4 oktober 1977. 156 

19. - Voo1·ziening van de P?·ocut·eut·
Generaal. - Stmjzaken. - W etboelc van 
Strafvot·dering, m·tikel 441. - Arrest tot 
veroot·deling van de beklaagde tot een straf 
van een jaar gevangenis wegens ve1·lating 
~an jamilie binnen de te1·mijn van vijj 
Jaar, te 1·elcenen van een ee1·ste vm·om·deling 
wegens hetzeljde jeit. - Vemietiging en 
verwijzing. - Op het cassatieberoep van 
de Procureur-Generaal, ingesteld met 
toepassing van artikel 441 van het 
Wetboek van Strafvordering, vernietigt 
het Hof het arrest dat de beldaagde 
veroordeelt tot een straf van een jaar 
gevangenis wegens verlating van familie 
binnen de termijn van vijf jaar, te 
rekenen van een eerste veroordeling 
wegens eenzelfde feit; het verwijst de 
zaak naar een ander hof van beroep. 
(Artt. 427 en 441 Sv.; artt. 25 en 391bis 
S.W.) 

5 oktober 1977. 157 

20. - Voorziening van de P?·ocu?·eu?'
Generaal. - Stmjzalcen. - Wetboelc van 
Strajvorde1·ing, a?·tilcel 441. - Vonnis 
van de politie?·echtbank waarbij de be
klaagde wo1·dt ve1•oordeeld tot een straj 
welke bij de wet niet is vastgesteld. -
Vernietiging met verwijzing. - Op de 
voorziening van de Procureur-Generaal, 
ingesteld met toepassing van artikel 441 
van het W etboek van Strafvordering, 
vernietigt het Hof het vonnis van de 
politierechtbank, waarbij de beklaagde 
wordt veroordeeld tot een straf welke 
bij de wet niet is gesteld, en verwijst de 
zaak naar een andere politierechtbank. 
(Artt. 427 en 441 Sv.) 

5 oktober 1977. 158 

21. - Voorziening op bevel van de 
Minister van Justitie. - Strajzalcen. -
V onnis tot verom·deling van een belclaagde 
die reeds vroege1· wegens hetzelfde jeit is 
veroordeeld. - Vernietiging zonde?' ver
wijzing.- Op de voorziening in cassatie 
van de Procureur-Generaal, ingesteld 
op bevel van de Minister van Justitie, 
vernietigt het Hof zonder verwijzing het 
vonnis van de correctionele rechtbank 
tot veroordeling van een beklaagde 
wegens een feit waarvoor deze reeds 
vroeger is veroordeeld. (Art. 441 Sv.) 

5 oktober 1977. 162 

22. - V oorziening in cassatie van de 
Procu?·eur- Generaal. - Strajzaken. -
Wetboelc van StrajvO?·dering, artilcel 441. 
- V onnis van de politie?·echtbanlc tot 
vero01·deling van de beklaagde tot een 
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stmj die het wettelijke maximum te boven 
gaat. - Vemietiging en verwijzing. -
Op de voorziening van de Procureur
Generaal, ingesteld met toepassing van 
artikel 441 van het W etboek van Straf
vordering, vernietigt het Hof het vonnis 
van de politierechtbank tot veroordeling 
van de beklaagde tot een straf die het 
wettelijk maximum te boven gaat en 
verwijst het de zaak naar een andere 
politierechtbank. (Artt. 427 en 441 Sv.) 

5 oktober 1977 en 25 april 1978. 
161 en 986. 

23. - Vom·ziening van de Procureur
Genemal. - St1·ajzalcen. - Wetboek van 
Strajvordering, artikel 441. - Ve1·oo1·de
ling wegens ove1·spel. - Echtscheiding 
overgeschreven v66r de uitspraak van het 
vonnis.- Ve1·nietiging zonder verwijzing. 
- Op de voorziening van de Procureur
Generaal in het Hof van Cassatie, met 
toepassing van artikel 441 van het 
Wetboek van Strafvordering, vernietigt 
het Hof, zonder verwijzing, het vonnis 
tot veroordeling wegens overspel, als 
de echtscheiding in de registers van de 
burgerlijke stand werd overgeschreven 
v66r de uitspraak van dit vonnis. 
(Artt. 387 en 390 S.W.; art. 441 Sv.) 

18 oktober 1977. 225 

24. - Voorziening in cassatie van de 
Procureur- Generaal. - W etboek van Straf
vordering, artilcel 441. - Strafzalcen. -
V onnis dat een veroordeling t~itsp1·eekt 
ten laste van een ovededene. - Vernietiging 
zonder verwijzing. - Op de voorziening 
van de Procureur-Generaal overeenkom
stig artikel 441 van het W etboek van 
Strafvordering, vernietigt het Hof het 
vonnis dat een veroordeling uitspreekt 
ten laste van een overledene. (Art. 441 
Sv. ; art. 20 wet van 17 april 1878.) 

22 maart 1978. 850 

25. - Strajzalcen. - Voorziening van 
de Procuretw- Generaal. - W etboek van 
Strajvordering, artilcel 441. - Vonnis 
van de politim·echtbank waa1·bij de be
klaagde is veroordeeld zonder dat de zaalc 
1·egelmatig bij de 1·echtbank aanhangig is 
gemaakt. - Vemietiging zonder verwij
zing. - Op de voorziening van de 
Procureur-Generaal, ingesteld met toe
passing van artikel 441 van het Wetboek 
van Strafvordering, vernietigt het Hof, 
zonder verwijzing, het vonnis waarbij 
de politierechtbank de beldaagde veroor
deelt zonder dat de zaak regelmatig bij 
de rechtbank aanhangig is gemaakt door 
een beslissing tot verwijzing van een 

onderzoeksgerecht gevolgd van een dag
vaarding, door een dagvaarding of door 
de vrijwillige verschijning van de be
klaagde. (Art. 145, 147 en 441 Sv.) 

25 april 1978. 983 

26. - Strajzaken. - Voorziening van 
de Procu1·ew·- Generaal. - W etboelc van 
Strajvorde1·ing, a1·tikel 441. - Vonnis 
van de politierechtbank waarbij de be
klaagde wordt ve1·oordeeld tot een straf 
die het wettige maximum te boven gaat. -
V e1·nietiging van het vonnis. - Op de 
voorziening van de Procureur-Generaal, 
ingesteld met toepassing van artikel 441 
van het Wetboek van Strafvordering, 
vernietigt het Hof het vonnis van de 
politierechtbank waarbij de beklaagde 
wordt veroordeeld tot een straf die het 
wettelijke maximum te boven gaat. 

25 april 1978. 984 

27. - Strajzaken. - Voorziening van 
de P1·ocureu1·-Generaal. - Wetboek van 
Strajvordering, artikel 441. - Vonnis 
waa1·bij een ve1·oo1'deling wm·dt uitge
sproken wegens een verjaa1·d misd1·ijj. -
Vernietiging zonder ve1·wijzing. - Op 
de voorziening van de Procureur-Gene
raal, ingesteld met toepassing van arti
kel 441 van het W etboek van Straf
vordering, vernietigt het Hof, zonder 
verwijzing, het vonnis waarbij een 
veroordeling wordt uitgesproken wegens 
een misdrijf dat was verjaard. 

25 april 1978. 984 

28. - V oorziening in cassatie van de 
P1·ocu1'et~r- Generaal. - Strajzaken. -
Wetboek van Strajvordering, a1·tikel 441. 

Vonnis tot veroordeling van een 
beklaagde die reeds wegens eenzeljde jeit 
is veroordeeld. - Vernietiging zonde1' 
ve1·wijzing. - Op de voorziening, in 
cassatie van de Procureur-Generaal, in
gesteld met toepassing van artikel 441 
van het Wetboek van Strafvordering, 
vernietigt het Hof zonder verwijzing 
het vonnis van de politierechtbank tot 
veroordeling van een beklaagde wegens 
een feit waarvoor hij reeds vroeger is 
veroordeeld. (Art. 441 Sv.; algemeen 
rechtsbeginsel Non bis in idem.) 

14 juni 1978. 1208 

HOOFDSTUK III. 

VOORZIENINGEN IN OASSATIE. -MEMO

RIE TOT STAVING VAN DE VOORZIENING; 
MEMORIE VAN ANTWOORD EN VAN 
WEDERANTWOORD. 

(Zie : Voorziening in cassatie.) 
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HOOFDSTUK IV. 

CASSATIEli'IIDDELEN. 

(Zie : Oassatiemiddelen.) 

HOOFDSTUK V. 

RECHTSPLEGING IN RET ALGEMEEN. 
VoRM, GElVOLGElN VAN DE ARRElSTElN 
VAN RET HOF VAN CASSATIE. 

§ 1. - Rechtspleging in belastingzaken. 
Omvang van de vernietiging. 

§ 2. - Rechtspleging in burgerlijke zaken 
(zaken van koophandel en sociale zaken 
inbegrepen). - Omvang van de vernie
tiging. 

29. - Omvang. - Bu1'gM·lijke zaken. 
- Vernietiging van een beslissing. -
Vernietiging die vernietiging meeb1·engt 
van de beslissing wellce slechts het gevolg 
is van de eerste. - Vernietiging wegens 
aanvaarding van een middel brengt ver
nietiging mee van het dispositief dat het 
gevolg is van het vernietigde dispositief. 

15 september 1977. 65 

30. - Omvang. - Burge1'lijke zalcen. 
- Beschiklcend gedeelte niet te onderschei
den ten opzichte van de vernietiging. -
Begrip. - In burgerlijke zaken is, ten 
opzichte van de omvang van de vernieti
ging, geen beschikkend gedeelte dat 
onderscheiden is van het door het cassa
tieberoep bestreden beschikkende ge
deelte, datgene waartegen door geen 
van de partijen in het cassatiegeding 
een ontvankelijke voorziening kon wor
den ingesteld. 

7 oktober 1977. 173 

31. - Rechtspleging. Bu1·gerlijke 
zalcen. - Voo1·zieningen in cassatie van 
ve1·schillende partijen tegen dezelfde be
slissing.- Voeging van de voorzieningen. 
- Wanneer verschillende partijen tegen 
dezelfde beslissing voorziening in cassa
tie instellen, voegt het Hof de voorzie
ningen samen. (Art. 1083 G.W.) 

21 oktober 1977 en 23 juni 1978. 
242 en 1249 

32. - Omvang. - Burgerlijlce zalcen. 
- Ve1·nietiging van een beslissing. -
B1·engt vernietiging mee van de beslissing 
die het gevolg is van de eerste. - Vernieti
ging wegens inwilliging van een middel 
brengt vernietiging mee van de beslissin
gen die het gevolg zijn van het vernie
tigde beschikkende gedeelte. 

21 november 1977. 331 

33. - Omvang. - Burge1'lijlce zaken. 
- Vernietiging van een beslissing. -
Leidt tot de vernietiging van de beslissing 
die enlcel het gevolg is van de eB?·ste. -
Vernietiging van een beslissing leidt tot 
vernietiging van een beslissing die enkel 
het gevolg is van de vernietigde beslis
sing. 

23 januari en 17 april 1978 (eerste 
zaak). 616 en 937 

§ 3. - Rechtspleging in dienstplichtzaken. 
Omvang van de vernietiging. 

§ 4. - Rechtspleging in strafzaken (Douane 
en accijnzen inbegrepen). - Omvang 
van de vernietiging. 

34. - Omvang. - Stmjzaken. -
Voorziening van de belclaagde. - VM·nie
tiging van de beslissing op de strafvorde
ring. - Brengt ve1·nietiging mede van de 
niet definitieve beslissing op de 1'echtsvo1'
de1·ing van de burgerlijlce partij, niette
genstaande niet-ontvanlcelijlcheid van de 
voorziening tegen deze beslissing en afstand 
van deze voorziening zonde1· berusting. -
V ernietiging, op de voorziening van de 
beldaagde, van de beslissing op de straf
vordering brengt vernietiging mede van 
de niet definitieve beslissing op de rechts
vordering van de burgerlijke partij die 
het gevolg ervan is, hoewel de voor
ziening tegen de tweede beslissing voor
alsnog niet ontvankelijk is en de be
klaagde van deze voorziening afstand 
heeft gedaan zonder in deze beslissing 
te berusten. 

7 september en 12 oktober 1977. 
26 en 198 

35. - Omvang.- Stmfzalcen.- Niet 
bepe1•lcte voorziening van de belclaagde. -
Vernietiging van de beslissing op de straf
vordering. - Vernietiging dientengevolge 
van de eindbeslissing op de btt1'ge1'lijlce 
rechtsvm·dering tegen de belclaagde. -
Zelfs indien de vernietiging op de straf
vordering ambtshalve is ttitgesprolcen. -
Vernietiging, op de niet beperkte voor
ziening van de beklaagde, van de beslis
sing op de strafvordering brengt vernie
tiging mee van de eindbeslissing op de 
tegen hem ingestelde burgerlijke rechts
vordering, die het gevolg van de eerste 
beslissing is, zelfs indien de vernietiging 
van de beslissing op de strafvordering 
ambtshalve is uitgesproken. 

20, 27 september en 16 november 
1977. 82, 127 en 315 
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36. - Omvang. Strafzaken. 
Btwge?·lijke 1'echtsv01·de1'ing. - Niet be
pe1'kte vo01·ziening van de belclaagde. 
V emietiging van de beslissing op de 
strajv01·de1·ing. - B1·engt ve1'nietiging 
mee van de eindbeslissing op de btWge1'
Ujke 1'echtsvo1'de1'ing tegen de beklaagde. 
- V ernietiging, op de niet beperkte 
voorziening van de beklaagde, van de 
beslissing op de strafvordering, brengt 
vernietiging mee van de eindbeslissing 
op de tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering, welke het gevolg is van 
de eerste. 

21 september 1977. 102 

37. - Omvang. - Strafzaken. 
Vemietiging van de beslissing op de 
strajvo1'de1·ing ten laste van een beklaagde. 
- V Mnietiging die vemietiging kan mee
b1'engen van de beslissing op de bu1'ge1'
lijke 1'echtsv01·de1'ing van de beklaagde 
tegen een medebeklaagde. - Vo01'Waa1'
den. - In geval van vernietiging van 
de veroordelende beslissing op de straf
vordering, geldt deze vernietiging ook 
voor de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering van de beklaagde tegen 
een medebeklaagde, die voor de helft 
aansprakelijk verklaard is voor het onge
val, als in de vernietigde beslissing is 
vastgesteld dat tussen de veroordeling 
van de beklaagde en de beslissing op 
diens burgerlijke rechtsvordering een 
oorzakelijk verband bestaat ; deze ver
nietiging geldt niet voor de beslissing 
dat deze medebeklaagde ten belope van 
de helft ten minste aansprakelijk is voor 
de schade. 

21 september 1977. 102 

38. - Omvang. - Strajzaken. 
Vo01·ziening van de beklaagde tegen de 
beslissing op de strajvo1'de1'ing en tegen 
de eindbeslissing op de tegen en doo1' hem 
ingestelde bu1·ge1'lijke 1'echtsvo1'de1'ingen. 
- V emietiging van de beslissing op de 
strajv01·de1'ing en van de beslissing op de 
tegen de beklaagde ingestelde bu1'ge1'lifke 
nchtsv01·de1'ing. - B1'engt vernietiging 
mee van de doo1' de beklaagde ingestelde 
1'echtsvo1·de1'ing die op dezelfde onwette
lifkheid is geg1'ond en waa1'tegen hif zich 
1'egelmatig in cassatie heejt voorzien. -
Vernietiging, op de voorziening van de 
beklaagde, van de beslissing op de straf
vordering en van de eindbeslissing op 
de tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering brengt vernietiging mee 
van de eindbeslissing op de door hem 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering die 
op dezelfde onwettigheid is gegrond en 

waartegen hij zich regelmatig in cassatie 
heeft voorzien. 

27 september 1977 en 31 januari 1978. 
127 en 644 

39. - Omvang. Strajzaken. 
V oorziening van de p1·octWeu1·-generaal. 
- W etboelc van Strajvo1·de1'ing, m·tikel441. 
- Vernietiging van een beschikking van 
de raadkame1', die, zonder verzachtende 
omstandigheden te ve?·melden, een beklaagde 
naa1' de co1'rectionele rechtbank verwifst 
wegens een misdaad. - Vernietiging bif
gevolg van het daa1'opvolgend veroordelend 
vonnis. - De vernietiging door het Hof 
op de voorziening van de procureur
generaal, ingesteld met toepassing van 
artikel 441 van het Wetboek van Straf
vordering, van een beschikking van de 
raadkamer, die, zonder verzachtende 
omstandigheden te vermelden, een be
klaagde naar de correctionele rechtbank 
verwijst wegens een misdaad, brengt 
de vernietiging mee van de daaropvol
gende door de correctionele rechtbank 
uitgesproken veroordeling. 

4 oktober 1977. 156 

40. - Omvang. - Strajzaken. 
BtWgerlifke 1·echtsvorde1ing. - Beslissing 
die de aansprakelifkheid voo1' een ongevaZ 
ve1'deeZt tussen de beklaagde en de get1'oj
Jene. - Vernietiging van de beslissing 
bew·effende de aansprakeliflcheid van de 
beklaagde. - Brengt niet de vMnietiging 
met zich van de beslissingen betreffende 
de aansprakelifkheid van de get1'0ffene 
en bet1'effende de vaststelling van de schade. 
- Wanneer de rechter de aansprakelijk
heid voor een ongeval verdeelt tussen 
de beklaagde en de getroffene, brengt 
vernietiging van de beslissing dat de 
beklaagde aansprakelijk is niet mee dat 
de beschikkingen die de getroffene voor 
ten minste de helft aansprakelijk ver
klaren en het bedrag van de schade 
vaststellen vernietigd worden. 

12 oktober 1977 en 25 april 1978. 
198 en 981 

41. - Omvang. - St1'ajzaken. -
Burge1'lifke 1'6chtsvo1·dering. - Beslissing 
waa1·bif alle aanspmkelifkheid voo1' een 
ongeval ten laste van de beklaagde wordt 
gelegd. - Geen antwo01·d op de conclusie 
waa1'in aan het slachtoffer een fottt wo1'dt 
toegeschreven wam·door het ongeval werd 
veroo1'zaakt. - V m·nietiging die zich niet 
uitst1'ekt tot de beslissing dat de beklaagde 
een ]out heejt begaan waa1'voo1· hif aan
sp1'akelifk is. - Wanneer een beslissing, 
waarbij alle aansprakelijkheid voor een 
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ongeval ten laste van de beldaagde wordt 
gelegd, vernietigd wordt op grond dat 
de rechter niet geantwoord heeft op de 
conclusie waarin aan het slachtoffer een 
fout wordt toegeschreven waardoor het 
ongeval ook werd veroorzaakt, strekt de 
vernietiging zich niet uit tot de beslis
sing dat de beklaagde een fout heeft 
begaan waarvoor hij aansprakelijk is. 

16 november 1977. 310 

42. - Omvang. Strafzaken. 
Bu1·gerlijke rechtsvo?·de1·ingen. - Eind
beslissing op een van de rechtsv01·deringen 
en geen eindbeslissing op de andere. -
V m·o01·delingen door dezeifde onwettigheid 
aangetast.- Voo1·zieningvan de beklaagde 
en de voo1· de beklaagde burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij. - Afstand van de 
voorziening tegen de wiet dejinitieve be
slissing, zonder be1·usting. - Ve1·nietiging 
van de eindbeslissing. - Vemietiging 
brengt vernietiging van de tweede beslis
sing mee. - Wanneer de rechter, bij 
wie twee burgerlijke rechtsvorderingen 
tegen de beklaagde en de voor de be
ldaagde burgerrechtelijk aansprakelijke 
partij aanhangig zijn, beslissingen heeft 
gewezen welke door dezelfde onwettig
heid zijn aangetast, een van deze be
slissingen een eindbeslissing is en de 
andere niet, brengt de inwilliging van 
de voorziening van de beklaagde en de 
voor de beklaagde burgerrechtelijk aan
sprakelijke partij tegen de eerste beslis
sing vernietiging van de tweede mee, 
zelfs indien de beklaagde en de burger
rechtelijk aansprakelijke partij, zonder 
erin te berusten, afstand gedaan hebben 
van hun voorzieningen tegen deze laatste 
beslissing. 

16 november 1977. 310 

43. - Omvang. - Strafzalcen. 
Wegverkeer. - Verplichting het in arti
kel 47 van de Wet bet?·effende de politie 
over het wegverkeer voorgesch1·even onder
zoek te ondergaan alvorens het 1·echt tot 
stu1·en terug te bekomen. - Onwettig 
uitgesproken maatregel. - Gedeeltelijke 
vernietiging. - De verplichting het in 
artikel 4 7 van de Wet betreffende de 
politie over het wegverkeer (coordinatie 
van 16 maart 1968) voorgeschreven on
derzoek te hebben ondergaan alvorens 
het recht tot sturen terug te bekomen 
is geen straf, doch een beveiligingsmaat
regel, zodat het beschikkende gedeelte 
over de toepassing van deze maatregel 
slechts gedeeltelijk kan vernietigd wor
den. 

13 december 1977. 456 

44. - Omvang. - Strafzaken. 
Vernietiging van de beslissing waarbij 
de beklaagde wordt vero01·deeld. - Bu?'
gerrechtelijk aanspmkelijke partij die 
zich niet of die zich on1•egelmatig in cassa
tie heeft voorzien. - Gevolgen van de 
vernietiging ten aanzien van deze partij. 
- Wanneer de beslissing tot veroorde
ling van de beklaagde op zijn voorziening 
vernietigd wordt en de burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij zich niet of zich 
onregelmatig in cassatie heeft voorzien, 
verliest de beslissing, waarbij deze par
tij burgerrechtelijk aansprakelijk wordt 
verldaard voor de veroordeling van de 
beklaagde, haar reden van bestaan. 

20 december 1977 en 25 januari 1978. 
489 en 625 

45. - Omvang. - Strafzaken. 
Burge1·lijke rechtsvordering. - Voorzie
ning van de beklaagde. - Burgerrechte
lijk aanspralcelijke pa1·tij die zich niet 
of om·egelmatig in cassatie heeft voorzien. 
- Oassatie op de voorziening van de 
beklaagde. - Gevolg ten aanzien van de 
burge?'rechtelijk aanspmlcelijke partij. -
W anneer de beslissing die de beklaagde 
op de burgerlijke rechtsvordering ver
oordeelt, vernietigd wordt op de voor
ziening van de beklaagde, en de burger
rechtelijk aansprakelijke partij zich niet 
of zich onregelmatig in cassatie heeft 
voorzien, verliest de beslissing, waarbij 
deze partij voor de veroordeling burger
rechtelijk aansprakelijk wordt verklaard, 
haar bestaansreden. 

3 januari 1978. 517 

46. - Omvang. - Strafzaken. 
N iet bepe1·lcte voo1·ziening van de beklaagde. 
- Vernietiging van de beslissing op de 
strafvorde?·ing. - Brengt dientengevolge 
vernietiging mede van de dejinitieve en 
niet dejinitieve beslissingen op de tegen 
hem ingestelde burge1·lijke ?'echtsvorde?·in
gen. - V ernietiging, op de niet beperkte 
voorziening van de beklaagde, van de 
beslissing op de strafvordering brengt 
dientengevolge vernietiging mede van 
de definitieve en niet definitieve beslis
singen op de tegen hem ingestelde bur
gerlijke rechtsvorderingen, die het gevolg 
zijn van de eerste, hoewel de voorziening 
tegen de niet definitieve beslissingen 
vooralsnog niet ontvankelijk is. 

4 januari 1978. 527 

47. - Omvang. - Strafzalcen. 
V e1·nietiging van een ee1·ste beslissing in 
hoger be1•oep. - B1·engt vernietiging mede 
van de late1·e beslissing in hoger beroep 
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die slechts het gevolg is van de eerste be
slissing. - Vernietiging van een beslis
sing in hoger beroep brengt vernietiging 
mede van de latere beslissing in hoger 
beroep die slechts het gevolg is van de 
eerste beslissing. 

4 januari 1978. 532 

48. - Omvang. - Stmjzaken. 
Strajvordering. - Vevo01·deling tot een 
enkele gevangenissflraf en een geldboete 
wegens vil'!l· misdTijven. - VeTo01·deling 
bovendien tot veTvallenve1·klaTing van het 
1·echt bepaalde voeTtuigen te best'wren, veT
vallenve?·klaring die alleen wegens twee 
van die misd1·ijven kon worden uitgesp1'0-
ken. - Onwettelijkheid van de ve?·oorde
ling wegens laatstve1·melde twee misd1·ij
ven. - Gehele vernietiging. - Wanneer 
de beklaagde wegens vier misdrijven tot 
een enkele gevangenisstraf en een geld
boete is veroordeeld en de rechter boven
dien als straf vervallenverklaring van 
het recht bepaalde motorvoertuigen te 
besturen heeft opgelegd, en deze verval
lenverklaring alleen wegens twee van 
die misdrijven kon worden uitgesproken, 
brengt de vernietiging wegens onwette
lijkheid van de veroordeling wegens 
laatstvermelde twee misdrijven vernieti
ging mede van de volledige veroordeling 
en dus ook in zoverre zij op de andere 
misdrijven betrekking heeft. (Impliciete 
oplossing.) 

17 januari 1978. 595 

49. _: Omvang. - Strajzaken. 
V eroordelende beslissing. - Onwettelijk
heid van de beslissing wam·bij uitstel 
wo1·dt verleend. - Volledige vernietiging. 
- W anneer een vonnis vernietigd wordt 
wegens onwettelijkheid van de beslissing 
waarbij aan de veroordeelde uitstel wordt 
verleend voor de tenuitvoerlegging van 
de hele straf of van een deel ervan, slaat 
de vernietiging op de hele veroordeling. 

17 januari 1978. 599 

50. - Omvang. - Stmjvo1·deTing. -
Burgerlijke 1·echtsvordering. - Niet be
perkte voorziening van de beklaagde. -
Vernietiging van de beslissing op de stmf
vorde1'ing. - B1·engt vernietiging mee 
van de eindbeslissing op de burgerlijke 
1'echtsvordering tegen de beklaagde. -
De vernietiging, op de niet beperkte 
voorziening van de beklaagde, van de 
beslissing op de strafvordering brengt 
de vernietiging mee van de eindbeslis
sing op de tegen hem ingestelde burger
lijke rechtsvordering, welke het gevolg 
is van de eerste. 

31 januari 1978. 644 

51. - Omvang. - Stmjzaken. 
BuTgeTlijke 1'echtsv01·dering. - Vonnis 
wam·bij alle aansprakelijkheid voo1' een 
aan een de1·de ve1·oo1'Zaakt ongeval ten 
laste van een beklaagde wordt gelegd, met 
uitsluiting van de andere beklaagde. -
VeTnietiging van de beslissing ten laste 
van de eeTste beklaagde. - Beslissing 
wam·bij wordt gezegd dat de ten laste 
van de tweede beklaagde bewezen veTklaa1·de 
jeiten niet in ve1·band staan met de doo1· 
de de1·de geleden schade en waaTbij de 
buTgeTlijke Techtsvo1•deTing die doo1· de 
deTde is ingesteld tegen de tweede beklaagde 
en de voo1' deze bu1'Ye1'1'echtelijk aanspmke
lijke partij woTdt ajgewezen, do01· dezelfde 
onwettelijkheid aangetast. - Onbepe1·kte 
voo1·ziening van de eeTste beklaagde. -
Ve1·nietiging van de beslissing tot ve1'001'
deling van de eeTste beklaagde stTekt zich 
uit tot de beslissing op de bu1'ge1·lijke 
1'echtsvo1'de1·ing van de de1·de tegen de 
tweede beklaagde en de voo1· deze civiel
Techtelijk aanspmkelijke paTtij. - GTen
zen. - Wanneer een beslissing de aan
sprakelijkheid voor een aan een derde 
veroorzaakt ongeval uitsluitend ten laste 
legt van een beklaagde en de tegen de 
tweede beklaagde aangehouden feiten 
niet in oorzakelijk verband verklaart 
met de door de derde geleden schade, 
en de beslissingen op de burgerlijke 
rechtsvordering van de derde zowel 
tegen de eerste beklaagde als tegen de 
tweede beklaagde en de voor deze civiel
rechtelijk aansprakelijke partij door de
zelfde onwettigheid zijn aangetast, strekt 
de vernietiging, op de onbeperkte voor
ziening van de eerste beklaagde, van de 
beslissing op de tegen hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering van de derde 
zich uit tot de beslissing op de burger
lijke rechtsvordering van die derde tegen 
de tweede beklaagde en de voor deze 
civielrechtelijk aansprakelijke partij in 
zoverre deze laatste beslissing gewezen 
is t.a.v. de eerste beldaagde; die vernie
tiging brengt mee dat die beklaagde a~n 
de bevoegde rechter kan vragen om m 
een regresvordering tegen de tweede 
beklaagde en de voor hem burgerrechte
lijk aansprakelijke partij te beslissen 
dat die tweede beldaagde ook aanspra
kelijk verklaard wordt voor het ongeval. 

31 januari 1978. 644 

52. - Omvang. - Strajzaken. 
Oassatie hieTop gegTond dat de TechteT 
geen ve1·vangende gevangenisstraf heeft 
uitgespToken. - Oassatie en ve1·wijzing 
hieTtoe bepe1·kt. - W anneer het Hof, op 
de voorziening van het openbaar minis-
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terie, een beslissing vernietigt omdat de 
rechter onwettelijk verzuimd heeft een 
voor de opgelegde boete vervangende 
gevangenisstraf uit te spreken, zijn de 
vernietiging en de verwijzing hiertoe 
beperkt. 

1 februari 1978. 654 

53. - Omvang. - Stmjzaken. 
Beschikking van de raadkamer tot verwij
zing van de ve1·dachte wegens misdaad 
naar de correctionele rechtbanlc zonder 
opgave van verzachtende omstandigheden. 

Voorziening tegen het veroordelend 
arrest. - Vernietiging van dat a1'1'est en 
van de vorige ~·echtspleging, met inbegrip 
van de verwijzingsbeschikking. - Op de 
voorziening tegen een arrest van het 
hof van beroep houdende veroordeling 
wegens een misdaad, die bij beschikking 
van de raadkamer zonder opgave van 
verzachtende omstandigheden naar de 
correctionele rechtbank werd verwezen, 
vernietigt het Hof het aangegeven arrest 
alsmede hetgeen hieraan is voorafgegaan 
met inbegrip van de verwijzingsbeschik
king. (Artt. 408 en 413 Sv.) 

22 rnaart 1978. 848 

54. - Omvang. Vom·ziening in 
cassatie van de Procureur- Gene1·aal. -
Wetboelc van Stmjvordering, artilcel 441. 
- Stmfzaken. - Verom·deling van de 
belclaagde vernietigd. - Gevolg t.a.v. de 
bu?'(JM'rechtelijlc aanspralcelijlce partij. -
W anneer op de voorziening in cassatie 
van de Procureur-Generaal, ingesteld 
met toepassing van artikel 441 van het 
Wetboek van Strafvordering, de veroor
deling van de beklaagde wordt vernietigd, 
strekt die vernietiging zich uit tot het 
beschiklmnde gedeelte van het vonnis 
waarbij de burgerrechtelijk aansprake
lijke partij is veroordeeld. 

25 april en 14 juni 1978. 
983 en 1208 

55. - Omvang. - Stmjzaken. -
Beschilckende gedeelte dat niet onde?'schei
den is t.a.v. de omvang van de vernieti
ging. - Voo1·ziening van de belclaagde. 
- Oassatie van de VB1'001'delende beslis
sing op de tegen hem ingestelde stmjvor
de?·ing en burgedijke rechtsvm·de1·ingen. 
- Oassatie die vm·nietiging medeb1·engt 
van het beschilckende gedeelte, waa1·bij het 
Gemeenschappelijk M otorwaarbm·gjonds 
buiten ve1·volging wordt gesteld, dat ge
gmnd is op dezeljde onwettige reden en 
wam·tegen geen enkele van de voo1· de 
jeitenrechter betrokken pa1·tijen een ont
tJankelijlce vom·ziening leon instellen. -

Wanneer, op de voorziening van de be
klaagde, de beslissingen op de tegen hem 
ingestelde strafvordering en burgerlijke 
rechtsvorderingen vernietigd worden 
strekt die vernietiging zich uit tot het 
beschikkende gedeelte van het vonnis 
dat op dezelfde onwettigheid is gegrond 
en waarbij het Gemeenschappelijk Mo
torwaarborgfonds buiten de zaak wordt 
gesteld, beschikkende gedeelte waarte
gen geen enkele van de voor de feiten
rechter betrokken partijen een ontvan
kelijke voorziening kon instellen en dat 
dus niet onderscheiden is wat de omvang 
van de vernietiging betreft. 

26 april 1978. 993 

56. - Omvang. Strafzalcen. -
Niet bepe1'lcte voorziening van de belclaagde. 
- Vernietiging van de beslissing op de 
strajvo1·de1'ing. - Brengt dientengevolge 
vernietiging mede van de definitieve en 
niet definitieve beslissingen op de tegen 
hem ingestelde burgedijlce 1'echtsvordm·in
gen, die het gevolg zijn van de eerste. -
Niettegenstaande afstand, zonde1· berusting, 
van de voorziening tegen die laatste be
slissingen. - Cassatie, op de niet be
perkte voorziening van de beklaagde, 
van de beslissing op de strafvordering 
brengt vernietiging me de van de defi
nitieve en niet definitieve beslissingen 
op de tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen, die het gevolg zijn 
van de eerste, zelfs indien de eiser afstand 
heeft gedaan van zijn voorziening daar
tegen, zonder erin te berusten. 

26 april 1978. 993 

57. - Omvang. - Stmfzalcen. 
Beschikking van de raadkamer tot verwij
zing naa1· de G01'1'ectionele ?'echtbanlc we
gens een misdaad en een wanbed1·ijj. -
Geen opgave van vm·zachtende omstandig
heden met bet1·elclcing tot de misdaad. -
Feiten samenhangend zijnde. - Vom·
ziening van de beklaagde tegen het ve1·oo1'· 
delend ar1•est. - Vemietiging van dit 
a1'1'est en van de voorajgaande procedu1·e, 
met inbeg1·ip van de beschilcking tot ve?'· 
wijzing naa1• de cm'1'ectionele ?'echtbanlc. -
Wanneer de beschikki:ng van de raad
kamer tot verwijzing van een verdachte 
naar de correctionele rechtbank wegens 
als een misdaad en een wanbedrijf om
schreven feiten, geen verzachtende om
standigheden opgeeft met betrekking tot 
de misdaad en wanneer het hof van 
beroep, na het in die beschikking als 
misdaad omschreven feit te hebben 
heromschreven als wanbedrijf en het 
in die beschikking als wanbedrijf om-
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schreven feit te hebben heromschreven 
als een ander wanbedrijf, de feiten sa
menhangend zijnde, de beklaagde ver
oordeelt wegens de wanbedrijven zoals 
heromschreven, vernietigt het Hof, op 
de voorziening tegen het veroordeland 
arrest, dit laatste alsmede de eraan voor
afgaande procedure met inbegrip van 
de beschikking tot verwijzing. (Sv., 
artt. 408 en 413.) 

2 mei 1978. 1022 

58. - Omvang. Strafzaken. -
Bu1·gerlijke 1'echtsvordering. - Regelma
tige voo1·zieningen van de beklaagde tegen 
de beslissing die hem veroordeelt tot ver
goeding van de get1·ojjene van een ongeval 
of van degene die in diens rechten is get1'e
den, en van een v1·ijwillig tussengekomen 
partij tegen da beslissing waarbij de ve1'
oordeling van de beklaagde voor hem bin
dend wordt verklaard. - Vernietiging, 
op de voo1·ziening van de wijwillig tussen
gekomen pm·tij, van de beslissing te ha1·en 
opzichte gewezen. - Vernietiging die oak 
geldt voo1· de beslissing welke door dezeljde 
onwettigheid is aangetast en ten opzichte 
van de beklaagde is gewezen.- Wanneer, 
op de voorziening van een vrijwillig 
tussengekomen partij, de beslissing wordt 
vernietigd die voor haar bindend ver
klaart de veroordeling van de beklaagde 
om de getroffene of degene die in de 
rechten van de getroffene is getreden, 
te vergoeden voor de door hem veroor
zaakte schade, omdat de beslissing geen 
antwoord verstrekt op de conclusie over 
een gemeenschappelijk geschil van die 
partij en de beklaagde, geldt de vernie
tiging voor de beslissing welke door 
dezelfde onwettelijkheid is aangetast en 
waarbij de beklaagde, die zich regelma
tif in cassatie heeft voorzien, wordt ver
oordeeld, hoewel deze geen enkel middel 
aanvoert. 

27 juni 1978. 1262 

59. - Omvang. Strajzaken. -
V ernietiging van de veroordeling in de 
kosten van de strafvordering. - Ve1·nie
tiging die leidt tot vemietiging van de 
veroordeling tot lijjsdwang die daarvan 
het gevolg is. - V ernietiging van de 
veroordeling in de kosten van de straf
vordering leidt tot vernietiging van de 
veroordeling tot lijfsdwang, die daarvan 
het gevolg is. (Artt. 2, 3, 4 en 5 wet 
van 27 juli 1871.) 

17 augustus 1978. 1288 

§ 4. - Rechtspleging in strafzaken (Douane 
en accijnzen inbegrepen). - Omvang 
van de vernietiging. 

§ 5. - Rechtspleging in tuchtzaken. 
- Omvang van de vernietiging. 

60. - Omvang. - Tuchtzaken. 
V oo1·ziening van de tucht1·echtelijk VM'

volgde advocaat tegen de beslissing van 
de tuchtraad van beroep. - Vemietiging 
van het beschikkende gedeelte waa1·bij 
wordt ve1·klaard dat geen hager beroep 
kan worden ingesteld tegen de beslissing 
alvm·ens 1·echt te doen van de Raad van 
de Orde dat de debatten niet in het open
bam· mogen plaatshebben.- Vemietiging 
die vemietiging mee brengt van de andere 
beschiklcingen die het gevolg zijn van het 
vemietigde beschilclcende gedeelte. - Tot 
hoeve1· 1·eilct deze vernietiging ? - V ernie
tiging, op de voorziening alleen van de 
tuchtrechtelijk vervolgde advocaat, van 
het beschikkende gedeelte van de be
slissing van de tuchtraad van beroep 
waarbij wordt verklaard dat geen hoger 
beroep kan worden ingesteld tegen de 
beslissing alvorens recht te doen van de 
raad van de Orde dat de debatten niet 
in het openbaar mogen plaatshebben, 
brengt vernietiging mee van de andere 
beschikkingen die het gevolg zijn van 
het vernietigde beschiklmnde gedeelte, 
met uitzondering van de beschikking 
die bepaalde aan de eiser ten laste ge
legde feiten niet bewezen verklaart. 

1 december 1977. 380 

HOOFDSTUK VI. 

VERWIJZING NA CA,'SSATIE. 

(Zie Voorziening in cassatie.) 

HOOFDSTUK VII. 

AFsTAND. 

(Zie Voorziening in cassatie.) 

HOOFDSTUK VIII. 

KOSTEN. 

(Zie Gereohtslcosten.) 

HOOFDSTUK IX. 

REGISTRATIE. - ZEGEL. 

(Zie Voorziening in cassatie.) 

CASSATIEMIDDELEN. 

lNLEIDING. - Aa1·d van het cassatie
middel. 

HooFDSTUK I. - Middelen die niet ont
vankeliJ'lc zijn wegws onduidelijlc
heid. 
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HoOFDSTUK II.- Middelen die niet ont
vankelijk zijn omdat niet vm·meld 
wo1•dt waa1·in de wet of welke wetsbe
paling is geschonden, of omdat de 
voorziening zelf niet ontvankelijk is 
wegens het ontb1•eken van krachtens 
de wet bij de voo1·ziening te voegen 
stukken of van bij de wet ve1·eiste 
aanwijzingen. 

HooFDSTUK III. - Middelen die feite
lijke grondslag missen. 

HooFDSTUK IV.- Nieuwe middelen.
Lauter juridische middelen. 

HooFDSTUK V. - Middelen die niet 
ontvankelijk zijn wegens gemis aan 
belang voor de eiser. 

HooFDSTUK VI. - Middelen die niet 
ontvankelijk zijn omdat zij op de 
bestreden beslissing geen betrekking 
hebben. 

HooFDSTUK VII. - Ambtshalve voorge
dragen middel. (Zie 0ASSATIE.) 

INLEIDING. 

AARD VAN HET CASSATI:ElMIDDEL. 

1. - Burgerlijke zalcen. - Middel 
waa1·in feiten en recht vermengd zijn. -
Niet-ontvankelijlcheid. - Niet ontvanke
lijk wegens vermenging van feiten en 
recht is het middel dat het Hof zou 
verplichten feitelijke gegevens na te 
gaan. (Art. 95 Grondwet.) 

5 september en 15 december 1977 en 
3 maart 1978. 9, 463 en 777 

2. - Strafzalcen. Uitlevering. -
Arrest van de lcamer van inbeschuldiging
stelling tot bevestiging van de beschiklcing 
van de raadlcamer waarbij een door een 
buitenlandse overheid verleend bevel tot 
aanhouding uitvoerbaar werd verlclaard. 
- Middel hieruit afgeleid dat bBpaalde 
stuklcen niet bij het dossier werden ge
voegd. - Niet-ontvanlcelijlcheid. - Be
g1·ip. - Niet ontvankelijk tot staving 
van het cassatieberoep van de beldaagde 
tegen een arrest van de kamer van in
beschuldigingstelling tot bevestiging van 
de beschikking van de raadkamer, waar
bij het door de buitenlandse overheid 
met het oog op uitlevering verleend bevel 
tot aanhouding uitvoerbaar wordt ver
klaard, is het middel ten betoge dat in 
het aan het Hof overgelegde dossier 
stukken ontbreken en dat dus " niet 

met zekerheid is te achterhalen of deze 
stukken aan de beoordeling van de on
derzoeksgerechten werden onderworpen », 
wanneer uit geen enkel element waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
voor het onderzoeksgerecht werd aan
gevoerd dat deze stukken niet werden 
overgelegd. 

13 september 1977. 50 

3. - Strafzalcen. - Voorziening in 
cassatie van de bu1·ge1·lijlce partij tegen 
een arrest tot buitenvervolgingstelling. -
Middel dat de beschilclcing tot buitenver
volgingstelling betwist. - Niet-ontvanlce
lijlcheid. - Niet ontvankelijk, tot sta
ving van een voorziening van de burger
lijke partij tegen de beschikking tot 
buitenvervolgingstelling waarbij zij 
wordt veroordeeld tot schadevergoeding 
jegens de verdachte en in de kosten van 
de strafvordering of van de burgerlijke 
rechtsvordering, is het middel dat de 
beschikking tot buitenvervolgingstelling 
betwist. (Art. 235 Sv.) 

21 september en 20 december 1977. 
95 en 489 

4. - Strafzalcen. - Middel dat enlcel 
de feitelijlce beoordeling van de rechter 
becritisee1·t. - Niet-ontvanlcelijlcheid. -
Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel 
dat enkel de feitelijke beoordeling van 
de rechter becritiseert. (Art. 95 Grand
wet.) 

21 september en 30 november 1977, 
7 februari en 23 mei 1978. 

97, 377, 676 en ll22 

5. - Dienstplicht. - Middel dat enlcel 
op feitelijlce overwegingen is gegrond. -
Niet ontvanlcelijlc middel.- Niet ontvan
kelijk is het ter staving van een cassa
tieberoep inzake dienstplicht voorgedra
gen middel dat niet op een schending 
van de wet, maar aileen op feitelijke 
overwegingen gegrond is. (Grondw., 
art. 95, tweede lid ; Dienstplichtwetten, 
gecoi:irdineerd op 30 april 1962, art. 51, 
§ I.) 

10 oktober 1977. 185 

6. - Stmfzalcen. - Aanvoe1·ing van 
omstandigheden waa1·uit geen vormgebrek 
of onwettelijlcheid wordt afgeleid. - Geen 
cassatiemiddel. - Geen cassatiemiddel 
vormt de aanvoering van omstandighe
den waaruit geen vormgebrek of onwet
telijkheid wordt afgeleid. (Art. 608 G.W. ; 
artt. 407 en vlg. Sv.) 

II oktober 1977. 196 
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7. - Stmfzaken. - Btwgerlijke ?'echts
vo?'de?·ingen. - Oonclitsie genomen doo1· 
een van de bttrge?'lijke pm·tijen. - Middel 
dom· de ande1·e bu1·gerlijke partij aange
voe?·d tot staving van ham· voo1·ziening en 
afgeleid uit het gebrek aan antwoord op 
deze conclusie. - V oo1•wam·den voo?' de 
ontvankelijkheid van het middel. - Een 
middel afgeleid uit het gebrek aan ant
woord op een door een andere burger
lijke partij genomen conclusie is ontvan
kelijk als de oplossing van het derwijze 
in die conclusie opgeworpen geschil van 
belang is voor de oplossing van het 
geschil tussen de eiseres, ook als bur
gerlijke partij, en de beklaagde. 

19 oktober 1977. 226 

8. - Stmfzaken. - Bewering tot sta
ving van een voorziening dat de magistra
ten, die de best1·eden beslissing hebben 
gewezen, zich schuldig hebben gemaakt 
aan een misd1·ijf dat aanleiding lean geven 
tot toepassing van artikel 486, tweede lid, 
van het Wetboek van Strafvo?'de?·ing. -
Geen cassatiemiddel. - De bewering 
dat leden van de rechterlijke macht en 
inzonderheid diegenen die de beslissing 
hebben gewezen waartegen een cassatie
beroep is ingesteld zich schuldig zouden 
gemaakt hebben aan een misdaad die 
aanleiding kan geven tot toepassing van 
artikel 486, tweede lid, van het Wet
boek van Strafvordering, kan geen mid
~~1 tot staving van dat cassatieberoep 
ZlJn. 

20 december 1977. 482 

9. - Strafzaken. - Aanvoering van 
een verzuim waaruit geen vo1•mgebrelc of 
wetsovertreding lean worden afgeleid. -
Geen cassatiemiddel. - Geen cassatie
middel is de aanvoering van een verzuim 
waaruit geen vormgebrek of wetsover
treding kan worden afgeleid. (Art. 608 
G.W.; artt. 407 en vlg. Sv.) 

3 januari 1978. 513 

10. - Directe belastingen. Middel 
waarin feiten en recht vermengd zijn. -
Niet-ontvanlcelijlcheid. - Niet ontvanke
lijk wegens vermenging van feiten en 
recht is het middel dat het Hof ertoe zou 
verplichten feitelijke gegevens na te 
gaan. (Art. 95 Grondwet.) 

5 januari 1978. 533 

11. - Burgerlijke zalcen. Middel 
van niet-ontvanlcelijlcheid doo1· de ve?'
weerster tegen een middel opgewm'Pen. -
M iddel van niet-ontvanlcelijlcheid hie1•op 
gegrond dat het middel gericht is tegen een 
ten ove?·vloede gegeven reden van de 

best1·eden beslissing. - Ten ove1·vloede 
gegeven 1·eden. - Beg1·ip. - Het middel 
van niet-ontvankelijkheid dat tegen een 
middel is opgeworpen en hierop gegrond 
is dat het middel gericht is tegen een 
ten overvloede gegeven reden van de 
bestreden beslissing, is niet ontvankelijk 
als die reden heeft bijgedragen tot de 
overtuiging van de rechter en dus niet 
kan worden losgemaakt van andere 
redenen van de bestreden beslissing. 

26 januari 1978. 630 

12. - Gemeente- en p1·ovinciebelas
tingen. - Middel afgeleid ttit de mislcen
ning van de bewijslcmcht van een besluit 
van de gemeenteraad waa1·bij een gemeente
belasting wordt ingesteld. - Niet-ontvan
lcelijlcheid. - Niet ontvankelijk is het 
middel afgeleid uit de miskenning van 
de bewijskracht van de bepalingen van 
een besluit van de gemeenteraad waarbij 
een gemeentelijke belasting wordt inge
steld ; zodanig besluit is een wet in de 
zin van artikel 608 van het Gerechtelijk 
W etboek, waarvan de schending voor 
het Hof kon worden aangevoerd. 

6 februari 1978. 671 

13. - Strafzalcen. - Schending van een 
ministeriiile circulaire. - Schending die 
geen aanleiding geeft tot cassatie. -
Schending van een ministeriele circulaire 
geeft aanleiding tot cassatie. 

25 april 1978. 977 

14. - Strafzaken. - Middel dat de 
redenen bek1·itisee1·t die aangegeven zijn 
door de voorzittm· van de rechtbanlc van 
eerste aanleg die de aanwijzing m·aagt van 
leden van het hof van beroep als assessor of 
plaatsvervangend assesso1· in het Hof van 
Assisen. - Niet-ontvanlcelijlc middel. -
Niet ontvankelijk is het middel dat de 
motieven bekritiseert die de voorzitter 
van de rechtbank van eerste aanleg 
aangeeft tot staving van zijn vraag 
overeenkomstig artikel 122 van het 
Gerechtelijk Wetboek gedaan en die 
strekt tot aanwijzing van leden van het 
hof van beroep om als assessor of plaats
vervangend assessor in het Hof van 
Assisen op te treden. 

25 april 1978. 971 

15. - Stmfzalcen. - Middel waarin 
feiten en recht zijn vermengd. - Niet
ontvanlcelijlcheid. - Niet ontvankelijk, 
wegens vermenging van feiten en recht, 
is het middel dat het Hof zou verplichten 
feitelijke gegevens na te gaan. (Art. 95 
Grondwet.) 

25 april en 23 mei 1978. 971 en 1119 
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HOOFDSTUK I. 

MIDDELEN DIE NIET ONTVANKELIJK 
ZIJN WEGENS ONDUIDELIJKHEID. 

16.- Stmjzaken. - Middel ten betoge 
dat op de conclusie geen antwoord is 
gegeven. - Antwoord. - Middel dat 
jeitelijke grondslag mist. - Feitelijke 
grondslag mist het middel dat aan de 
rechter verwijt niet te hebben geantwoord 
op een conclusie, als in de bestreden 
beslissing hierop wel is geantwoord. 
(Art. 97 Grondwet.) 

21 september 1977. 97 

17. - Gemeente- en provinciebelastin
gen. - Onnauwkeu1·ig middel. - Niet 
ontvankelijk middel. - Niet ontvankelijk 
is het middel waarvan de onnauwkeurig
heid het Hof in de onmogelijkheid stelt 
de aangevoerde onwettelijkheid te onder
scheiden. 

5 december 1977. 401 

18.- Stmfzaken.- Bescherming van 
de maatschappij. - Oassatiemiddel. -
V aagheid. - N iet-ontvankelijkheid. -
Niet ontvankelijk is het middel waarin 
wordt aangevoerd dat het dossier 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 nauwkeurig 
bepaalt welke onregelmatigheid aldus 
zou zijn begaan. 

5 april 1978. 895 

19. - Burgerlijke zaken. - Middel 
dat de miskenning van de bewijslcmcht van 
een akte aanvom·t. - Vaagheid. - Niet
ontvankelijlcheid. - W egens vaagheid is 
niet ontvankelijk het middel dat de 
miskenning van de bewijskracht van een 
akte aanvoert, zonder te vermelden 
waarin de bewijskracht van deze akte 
zou miskend zijn. 

14 april 1978. 930 

HOOFDSTUK II. 

MIDDELEN DIE NIET ONTVANKELIJK ZIJN 
OMDAT NIET VERMELD WORDT WAARIN 
DE WET OF WELKE WETSBEPALING 
IS GESOHONDEN, OF OMDAT DE VOOR· 
ZIENING ZELF NIET ONTVANKELIJK IS 
WEGENS RET ONTBREKEN VAN KRACH
TENS DE WET BIJ DE VOORZIENING TE 
VOEGEN STUKKEN OF VAN BIJ DE WET 
VEREISTE AANWIJZINGEN. 

20. - Burge?'lijlce zalcen. - Middel 
waarin slechts melding wo1·dt gemaakt 
van wettelijlce bepalingen zonde1· verband 
met de aangevoerde g1·iej. - Niet-ontvan
lcelijlcheid. -In burgerlijke zaken is niet 
ontvankelijk het middel dat geen andere 
wettelijke bepaling als geschonden aan
wijst dan bepalingen zonder enig verband 
met de aangevoerde grief. (Art. 1080 
G.W.). 

16 september 1977. 72 

21.- B~orgerlijke zaken.- Vermelding 
van een geschonden wettelijke bepaling.
Schending die leidt tot vemietiging van 
het beschilckende gedeelte. - Deze vermel
ding volstaat.- Aan artikell080 van het 
Gerechtelijk Wetboek wordt voldaan, 
in zoverre dit vermelding in de voor
ziening voorschrijft van de wettelijke 
bepalingen waarvan de schending wordt 
aangevoerd, door het middel waarin een 
van de geschonden wettelijke bepalingen 
wordt opgegeven, aJs deze schending 
kan leiden tot vernietiging van het 
bestreden beschikkende gedeelte. 

6 oktober 1977. 163 

22. - Bu1·gerlijlce zaken. - Middel 
wam·in schending van een wettelijlce be
paling wordt aangevoerd zonder nader 
te bepalen waarin deze schending bestaat. 
- Niet-ontvanlcelijkheid. - Niet ont
vankelijk is het middel waarbij schen
ding wordt aangevoerd van een wettelijke 
bepaling, als niet nader bepaald wordt 
waarin die schending bestaat. (Art. 1080 
G.W.) 

18 november en 2 december 1977; 
16 maart en 14 april 1978. 320, 398, 

835 en 930 

23. Tuchtzalcen. - Middel waarin 
schending van een wettelijke bepaling 
wm·dt aangevoerd zonde1' te preciseren 
waarin deze schending bestaat. - Niet
ontvanlcelijkheid. - Niet ontvankelijk 
is het middel waarbij schending wordt 
aangevoerd van een wettelijke bepaling, 
als niet gepreciseerd wordt waarin deze 
schending bestaat. (Art. 1080 G.W.) 

l december 1977. 380 

24. - Bu1·gerlijke zaken. - Middel 
afgeleid uit de schending van de bewijs
kmcht van een akte tot vaststelling van een 
ove1•eenlcomst. - Alcte niet overgelegd. -
Overlegging door de eise1• van de tekst van 
een ve1·zekeringspolis die zogezegd dezelfde 
is als de oo1·spronlcelijlce akte. - Tekst 
van de oorsp1·onkelijke akte die noch 
uit de bestreden beslissing noch uit een 
p1·ocesstuk blijkt.- Niet-ontvankelijkheid. 
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- Niet ontvankelijk is het middel 
afgeleid uit de miskenning van de bewijs
kracht van een verzekeringspolis die niet 
regelmatig is overgelegd en waarvan 
noch de bestreden beslissing noch enig 
stuk, waarop het Hof vermag acht te 
slaan, de bewoordingen ervan overnemen, 
zelfs indien de eiser aan het Hof een 
formule van polis voorlegt die zogezegd 
dezelfde is als die van de oorspronkelijke 
akte. 

9 december 1977. 431 

25. - Strafzaken. - Opgave van de 
geschonden wettelijke bepalingen. - Op
gave niet ve1·eist. - Verplichting om 
evenwel duidelijk de aangevoe1·de onwette
lijkheid op te geven. - Begrip. - Of
schoon noch de beklaagde, noch o.m. 
de burgerlijke partij, die zich in cassatie 
voorzien, de wettelijke bepalingen moeten 
opgeven die volgens hen zouden ge
schonden zijn en het volstaat dat zij de 
aangevoerde onwettelijkheid vermelden, 
is, evenwel, niet ontvankelijk, o.m., 
een middel dat uitdrukkelijk en alleen is 
afgeleid uit de schending van artikel 6-3, 
b, van het Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de funda
mentele Vrijheden, goedgekeurd bij de 
wet van 13 mei 1955, op grond dat de 
rechter op hun conclusie niet heeft geant
woord. 

10 januari 1978. 550 

26. - Bu1'ge1·lijke zaken. Middel 
dat schending aanvoert van a1·tikel 10, 
eerste en vijjde lid, van het decreet van 
19 juli 1973 van de Oultuu1·raad voo1· de 
Nederlandse Oultuurgemeenschap zonder 
te preciseren waarin het specifleke nadeel 
zou bestaan dat voo1· de werkneme1· uit de 
vaststelling van de nietigheid zou voor·t
vloeien. - Niet-ontvankelijlcheid. - 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 Cultuur
raad voor de Nederlandse Cultuur
gemeenschap tot regeling van het gebruik 
der talen voor de sociale betrekkingen 
tussen de werkgevers en de werknemers, 
alsmede van de bij de wet en de ver
ordeningen voorgeschreven alden en 
bescheiden van de ondernemingen, krach
tens welke de vaststelling van de nietig
heid van een met de bepalingen van 
genoemd decreet strijdig stuk of hande
ling de werknemer geen nadeel kan 
berokkenen, zonder te preciseren waarin 
het specifiek nadeel zou bestaan dat uit 

de vaststelling van de nietigheid voor de 
werknemer zou voortvloeien. 

31 januari 1978. 650 

27. - Gemeente- en provinciebelas
tingen. - Middel ten betoge dat artilcel 97 
van de Grondwet is geschonden. - Vaag
heid.- Niet ontvanlcelijk middel.- Niet 
ontvankelijk is het middel waarin de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet wordt aangevoerd zonder dat wordt 
bepaald waarin deze schending bestaat. 

6 februari 1978. 671 

28. - Burgerlijke zaken. - Middel 
waarin schending van de bewijslcracht 
van een deslcundigenverslag wordt aange
voerd. - Vaagheid. - Niet-ontvankelijk
heid.- Niet ontvankelijk, wegens vaag
heid, is het middel waarin schending van 
de bewijskracht van een deskundigen
verslag wordt aangevoerd, zonder dat 
nader wordt bepaald waarin de arti
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek zouden geschonden zijn. 

31 maart 1978. 862 

29. - Directe belastingen. Middel 
waarin de schending van een wettelijke 
bepaling wor·dt aangevoerd zonder dat 
wordt aangeduid waarin zij is geschonden. 
- Niet ontvankelijkheid.- Niet ontvan
kelijk inzake directe belastingen is het 
cassatiemiddel waarin de schending van 
een wettelijke bepaling wordt aange
voerd, zonder dat wordt aangeduid 
waarin zij is geschonden. (Art. 289 
W.I.B.). 

24 mei 1978. 1129 

30. - Dienstplicht. - M iddel gegrond 
op stukken die niet aan de Hoge Militie
mad zijn overgelegd. - Niet-ontvankelijk
heid. - Niet ontvankelijk is het cassatie
middel dat gegrond is op stukken die 
niet aan de Hoge Militieraad zijn over
gelegd. 

12 juni 1978. 1197 

HOOFDSTUK III. 

MIDDELEN 
DIE FEITELIJKE GRONDSLAG MISSEN. 

31. - Bu1·gerlijke zalcen. - Middel 
volgens hetwellc een arrest een beslissing 
bevat die 61' niet in voorlcomt. - Middel 
dat jeitelijke g1•ondslag mist. - Feitelijke 
grondslag mist het middel volgens het
welk een arrest een beslissing bevat die 
er niet in voorkomt. 

12 september 1977. 41 
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32. - Strajzaken. - Beslissing van de 
commissie tot bescherming van de maat
schappij. - Middel hieruit afgeleid dat 
andere personen dan de leden en de 
secretaris van de commissie bij de beraad
slaging aanwezig waren. - Middel dat 
niet steunt op enig stuk waarop het Hoj 
vermag acht te slaan. - M iddel dat 
jeitelijke g1•ondslag mist. Feitelijke 
grondslag mist het middel hieruit afgeleid 
dat andere personen dan de 1eden en de 
secretaris van de commissie tot bescher
ming van de maatschappij bij de beraad
slaging aanwezig waren, wanneer deze 
omstandigheid niet blijkt uit de bes1issing 
of enig ander stuk waarop het Hof vermag 
acht te slaan. 

20 september 1977. 92 

33. - Strajzaken. - Middel waarbij 
het geb1·ek aan antwoord op de conclusie 
wordt aangevoerd. - Vaagheid. - Wegens 
vaagheid is niet ontvankelijk het middel 
dat een gebrek aan antwoord op de 
conclusie aanvoert, zonder te vermelden 
op welke eis, weer of exceptie niet zou 
geantwoord zijn. 

21 september 1977. 97 

34. - Burgerlijke zaken. - Middel 
waarbij aan de ?·echte?' wordt ve1·weten een 
beslissing te hebben gewezen die op tegen
strijdige ?'edenen is gegrond. - Geen 
tegenstrijdige beslissing. - Middel dat 
jeitelijke grondslag mist. - Feitelijke 
grondslag mist het middel dat aan de 
rechter verwijt een op tegenstrijdige 
redenen gegronde beslissing te hebben 
gewezen, als deze beslissing niet tegen
strijdig is. 

10 november 1977. 305 

35. - Strajzaken. - M iddel dat op 
een onjuiste uitlegging van de best?·eden 
beslissing berust. - Middel dat feitelijke 
grondslag mist. - Feitelijke grondslag 
mist het middel dat op een onjuiste nit
legging van de bestreden beslissing berust. 

30 november 1977. 373 

36. - Burge1·lijke zaken. - Middel 
dat op een vm·keerde uitlegging van de 
best1·eden beslissing berust. - M iddel 
dat jeitelijke grondslag mist. - Feitelijke 
grondslag mist het middel dat op een 
verkeerde uitlegging van de bestreden 
beslissing berust. 

22 december 1977, 10 febrnari, 14 april 
en 29 juni 1978. 498, 693, 930 en 1272 

37. - Tuchtzaken. - M iddel dat be1·ust 
op een vedceerde uitlegging van de be
streden beslissing. - Middel dat jeitelijke 

grondslag mist. - Feitelijke grondslag 
mist het middel dat op een verkeerde 
uitlegging van de bestreden beslissing 
berust. 

23 februari 1978. 743 

38. - Stmfzaken. - Middel waarbij 
aan de ?'echte?' wo1·dt verweten een beslissing 
te hebben gewezen die op tegenst?'ijdige 
1·edenen is gegrond. - Geen tegenstrijdige 
beslissing. - Middel dat feitelijke grand
slag mist. - Feitelijke gTondslag mist 
het middel waarbij aan de rechter wordt 
verweten een beslissing te hebben 
gewezen die op tegenstrijdige redenen is 
gegrond, wanneer de beslissing niet 
tegenstrijdig is. 

5 april 1978. 890 

39. Strajzaken. Bu1·gm·lijke 
rechtsvorde?·ing. - Middel dat aanvom·t 
dat de wegens inkomstenverlies, tijdens de 
lucratieve levensduu?', nam· gemeen recht 
berekende schadevergoeding als gevolg van 
het overlijden, op de weg van of naa?' het 
wm·k, van een persoon in dienst van een 
gemeente, ten onrechte we1·d verminderd met 
het volledige door de verzekeraar-arbeids
ongevallen gevestigde kapitaal, dat imme?'S 
een bedrag wegens indexering van de toege
kende renten bevat, terwijl de vergoeding 
naar gemeen recht geen zodanige indexering 
bevat. - Arrest dat de gemeem·echtelijke 
schadeve1·goeding berekent, niet op g1·ond 
van de door de getroffene op het ogenblik 
van het ongeval genoten wedde, maar wel 
op grand van de wedde welke hij zou genoten 
hebben op het ogenblilc van de uitspraak. -
Middel dat jeitelijke grondslag mist. -
Feitelijke gronds1ag mist het midde1 dat 
aanvoert dat de aan de burgerlijke partij 
naar gemeen recht toegekende schade
vergoeding wegens inkomstenverlies, tij
dens de lucratieve levensduur, als gevolg 
van het overlijden, op de weg van ofnaar 
het werk, van een persoon in dienst van 
een gemeente, ten onrechte verminderd 
werd met het volledige door de verzeke
raar-arbeidsongevallen belegde kapitaa1, 
dat immers een bedrag we gens indexering 
van de renten bevat, terwijl de vergoeding 
naar gemeen recht geen zodanige indexe
ring bevat, indien het arrest de gemeen
rechtelijke schadevergoeding berekent, 
niet op de door de getroffene op het 
ogenblik van dat ongeval genoten wedde 
maar wel op die we1ke hij op het ogenblik 
van de uitspraak zou hebben genoten. 

7 april 1978. 910 

40. - Strajzaken. - Strajvm·de?·ing. 
- JJI[iddel waa1·in miskenning van de 
bewijslcracht van een akte wO?'dt aange-
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voerd. - Beslissing niet geg1·ond op die 
akte. - Middel dat jeitelijke grondslag 
mist. - Feitelijke grondslag mist het 
middel waarin miskenning van de bewijs
kracht van een akte wordt aangevoerd, 
als de beslissing op die akte niet is 
gegrond. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

26 april 1978. 995 

ROOFDSTUK IV. 

NIEUWE MIDDELEN. - LaUTER 
JURIDISOHE MIDDELEN. 

41. - Stmfzaken. - Uitleve1·ing. 
Uitvoe1·baarverklm·ing van het door de 
buitenlandse overheid VM'leend bevel tot 
aanhouding. - Middel hieruit afgeleid 
dat uit het dossie1· niet blijkt welke stukken 
aan de vreemdeling we1·den betekend. -
Niet-ontvankelijkheid. - Wanneer de 
feitenrechter niet gepreciseerd heeft welke 
stukken overeenkomstig artikel 3, derde 
lid, van de wet van 15 maart 1874 
betreffende de uitleveringen zouden be
tekend zijn aan de vreemdeling om 
wiens uitlevering werd verzocht, is het 
Rof niet bevoegd om in de elementen van 
het dossier na te gaan of de stukken, die 
zouden betekend zijn, aan de wettelijke 
voorwaarden voldoen. 

13 september 1977. 50 

42. - Burgedijke zaken. - Schending 
van de rechten van de vM·dediging. -
M iddel hiM·uit af geleid dat de eiser niet 
aangemaand werd bijkomende bew~jzen 
te leve1·en. - Middel niet aan de jeiten-
1'echter overgelegd. - Niet-ontvankelijk
heid. - Niet ontvankelijk is het middel 
dat niet aan de feitenrechter is overgelegd 
en dat hieruit is afgeleid dat de rechten 
van de verdediging zijn geschonden 
doordat de eiser niet aangemaand werd 
bijkomende bewijzen te leveren. 

29 september 1977. 140 

43. - BurgM·lijke zaken. - Niet~w 
middel. - Beg1·ip. - Niet nieuw is het 
middel waarbij de eiser betoogt dat 
verordenende bepalingen een geldig be
ding tot vrijstelling van aansprakelijk
heid zijn, als de eiser in zijn conclusie 
voor de feitenrechter had gezegd dat deze 
bepalingen zo niet een beding tot vrij
stelling van aansprakelijkheid, dan tach 
een beding vormden volgens hetwelk de 
schadelijke gevolgen ten laste van de 
verweerder worden gelegd. 

6 oktober 1977. 163 

44. - Strafzaken.- Middel ten betoge 
dat e1· een 1·eden van wraking bestaat 

tegen een rechte1· die de besm·eden beslissing 
heeft gewezen. - M iddel dat niet voor het 
eM·st vom· het Hoj kan worden vom·gedragen. 
- Vom·waa1·de. - Ret middel ten betoge 
dat er een reden van wraking bestaat 
tegen een rechter die de bestreden beslis
sing heeft gewezen, kan niet voor het 
eerst voor het Rof worden voorgedragen, 
tenzij de deelneming van die rechter aan 
de beslissing een essentiele regel inzake 
rechtsbedeling schendt. 

11 oktober 1977. 189 

45. - Di1·ecte belastingen. Middel 
hie1·uit ajgeleid dat het voor de belasting
plichtige jeitelijk onmogelijk is geweest een 
betwisting voor te leggen in zijn aangijte 
aan de di1·ectew· der belastingen.- Middel 
dat niet vom· het eM·st voor het Hof kan 
worden voorgedragen. - Ret middel 
hieruit afgeleid dat het voor de belasting
schuldige in feite niet mogelijk is geweest 
in zijn bezwaarschrift aan de directeur 
der belastingen de betwistingen voor te 
leggen die hij rechtstreeks aanhangig 
heeft gemaakt bij het hof van beroep, 
rechtdoende over zijn beroep tegen de 
beslissing van deze ambtenaar, kan niet 
voor het eerst voor het Rof worden 
voorgelegd. 

17 oktober 1977. 215 

46. - Nieuw middel. Bu1·ge1·lijke 
zaken. - Middel gegrond op wettelijke 
bepalingen die noch van openba1·e orde 
noch dwingencl zijn. - Middel niet voo1'
gelegd aan de jeiten1·echtM' en waarovM' 
hij op eigen initiatief niet heeft beslist. -
Niet~w middel. - Niet-ontvankelijkheid. 
- Nieuw en derhalve niet ontvankelijk 
tot staving van een voorziening in burger
lijke zaken is het middel, dat gegrond is 
op wettelijke bepalingen die noch van 
openbare orde, noch dwingend zijn, dat 
niet aan de feitenrechter is voorgelegd 
en waarover hij niet op eigen initiatief 
heeft beslist. 

21 oktober en 2 december 1977; 20 en 
27 januari, 10 februari, 21 april en 8 mei 
1978. 242, 398, 612, 640, 699, 963 en 

1046 

47.- Ttwhtzaken.- Openbam·heid van 
de debatten van de tuchtmad van beroep 
van de balies door· de verdachte advocaat 
gevraagcl en door· hem bekomen.- Micldel 
hiM·t~it ajgeleid dat noch het p1·oces-verbaal 
van een, van de te1•echtzittingen noch enig 
geclingstuk t~itdrulckelijk vaststelt dat de 
debatten op die zitting openbaar waren.
V om· de tucht1·aad van be1•oep is niet aange
voe1·d dat die zitting niet in het openbaar 
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plaatshad. - Nieuw middel niet ont
vankelijk. - De verdachte advocaat 
die gevraagd heeft dat de debatten voor 
de tuchtraad van beroep van de balies 
in openbare zitting plaatshebben kan 
v66r het Hof geen rniddel voordragen dat 
hieruit is afgeleid dat noch het proces
verbaal van een der terechtzittingen noch 
enig processtuk uitdrukkelijk vaststelt 
dat die zitting openbaar was, als hij voor 
die tuchtraad van beroep niet heeft 
aangevoerd dat zij niet in het openbaar 
heeft plaatsgehad. 

1 december 1977. 380 

48. - Strafzaken. - Middel dat enkel 
betrekking heeft op de procedu1·e voo1• de 
eerste 1"echter. - M iddel dat geen betrek
king heeft op de bevoegdheid en niet aan de 
rechter in hager beroep is ove~·gelegd. -
Niet-ontvankelijkheid. - Een rniddel dat 
geen betrekking heeft op de bevoegdheid, 
doch enkel op de procedure voor de 
eerste rechter, en dat niet aan de rechter 
in hager beroep is overgelegd kan niet 
voor het eerst voor het Hof worden 
voorgedragen. 

20 december 1977 en 23 rnei 1978. 
482 en 1119 

49.- Stmfzaken.- Bu1·ge1·lijke 1'echts
V01"dering. - Middel afgeleid uit de 
niet-ontvanlcelijkheid van de bu1·ge1'lijke 
rechtsvo1·de1·ing ingesteld doo1' een minde1·
ja1·ige. - JJ!Iiddel dat niet aan de feiten
rechter is ove1·gelegd. - Niet ontvankelijk 
middel. - Nieuw en derhalve niet 
ontvankelijk is het rniddel afgeleid uit 
de niet-ontvankelijkheid van de burger
lijke rechtsvordering ingesteld door een 
rninderjarige, wanneer het niet aan de 
feitenrechter is overgelegd en deze hier
over niet uit eigen beweging heeft beslist. 

20 december 1977. 491 

50. - Bu1·gerlijlce zaken. - Niettw 
middel. - Middel wam·in schending 
wordt aangevoe1·d van een wettelijke bepa
ling waarvan de best1·eden beslissing 
toepassing heeft gemaakt. - Geen nieuw 
middel. - In beginsel niet nieuw is het 
rniddel dat, zelfs indien het de openbare 
orde niet raakt, schending aanvoert van 
een wettelijke bepaling waarvan de 
bestreden beslissing toepassing heeft 
gemaakt. 

19 januari en 23 juni 1978. 608 en 
1249 

51. - Burge~·lijke zalcen. Middel 
wam·bij schending van de kracht van 
gewijsde wordt aangevoe1·d. - Middel 

dat voo1• het ee1·st voo1• het H of lean worden 
voorged1·agen. - Het rniddel dat gegrond 
is op de schending van de kracht van het 
gewijsde is ontvankelijk zelfs indien het 
niet aan de feitenrechter is voorgelegd. 
(Artt. 28, 860, 862 en 865 G.W.) (Irnpli
ciete oplossing.) 

27 januari 1978. 640 

52. - Stmfzaken. - Middel waarbij 
het bestaan wordt aangevoerd van g1·onden 
tot wmking van een lid van de commissie 
tot bescherming van de maatschappij die de 
best1·edt-n beslissing heeft gewezen. -
M iddel dat voo1· het ee1•st aan het H of w01·dt 
voorgedragen.- Niet-ontvanlcelijlcheid.
Het rniddel waarbij het bestaan wordt 
aangevoerd van gronden tot wraking 
van een lid van de cornrnissie tot bescher
rning van de rnaatschappij, die de be
streden beslissing heeft gewezen, kan 
niet voor het eerst aan het Hof worden 
voorgedragen. (Artt. 828 e.v. G.W.) 

21 rnaart 1978. 846 

53.- Stmfzaken.- Bu1·ge~·lijke 1'echts
vorde1·ing. - Middel dat de openba1·e 
orde niet makt en niet aan de feitenrechte1' 
is ove1·gelegd. - Niet-ontvankelijlcheid.
Niet ontvankelijk, in strafzaken, is het 
rniddel over de burgerlijke rechtsvorde
ring, dat de openbare orde niet raakt en 
niet aan de feitenrechter is voorgelegd. 

12 april en 21 juni 1978. 923 en 1224 

54.- Strafzaken.- Schending van de 
1•echten van de ve~·dediging. - Middel 
hie~·uit afgeleid dat een na het ve~·wijzings
arrest opgesteld proces-verbaal niet bij het 
aan het Hof van Assisen voorgelegde dos
sier is gevoegd. - Middel voor het ee1·st 
voor het Hof voorgedragen. - Niet-ont
vanlcelijkheid. - Het rniddel hieruit 
afgeleid dat, met schending van de 
rechten van de verdediging, een proces
verbaal, dat na het arrest tot verwijzing 
is opgesteld, niet bij het aan het Hof 
van Assisen voorgelegde dossier is ge
voegd, kan niet voor het eerst voor het 
Hof worden voorgedragen. 

25 april 1978. 971 

55. - Directe belastingen. - M iddel 
dat een betwisting opwmpt die het geschil 
te bttiten gaat dat aan het hof van be1·oep 
werd voorgelegd of dat do01· het best1·eden 
ar1·est werd beslecht. - Niet-ontvanlcelijk
heid. - Niet ontvankelijk inzalm directe 
belastingen is het rniddel dat een betwis
ting opwerpt die het geschil te buiten 
gaat dat aan het hof van beroep werd 
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voorgelegd of dat door het bestreden 
arrest werd beslecht. 

24 mei 1978. 1129 

HOOFDSTUK V. 

MIDDELEN DIE NIET ONTVANKELIJK ZIJN 
WEGENS GEMIS AAN BELANG VOOR DE 
EIS:ER. 

56. Strajzaken. - Middel ten 
betoge dat het best1·eden ru·rest gewezen is 
de dag v66r die welke voor de uitspmak 
werd vastgesteld, zonder dat de ve1·dediging 
omtrent deze wijziging op de hoogte was 
gebmcht. - Oassatiebe1·oep binnen de 
wettelijke termijn. - Middel niet ont
vanlcelijk bij geb1·ek aan belang. - Niet 
ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is 
het middel ten betoge dat de bestreden 
beslissing is gewezen de dag v66r die 
welke voor de uitspraak werd vast
gesteld, zonder dat de verdediging om
trent deze wijziging op de hoogte was 
gebracht, nu het cassatieberoep is inge
steld binnen de termijn van tien vrije 
dagen na de uitspraak. 

6 september 1977. 13 

57.- Strajzalcen.- Strajvorde1·ing.
Een enkele stmj uitgesp1·oken wegens 
verscheidene misdrijven. - M iddel dat 
enkel bet1·elcking heejt op een van die 
misd1·ijven. - Straf wettelijk verantwoord 
door een ande1· misdrijj.- Niet-ontvanke
lijkheid. - W anneer wegens verscheidene 
misdrijven een enkele straf is uitge
sproken, is niet ontvankelijk, wegens het 
ontbreken van belang, de vordering tot 
vernietiging van de beslissing op de 
strafvordering, die gegrond is op een 
middel dat slechts op een van deze 
misdrijven betrekking heeft, als de 
uitgesproken straf wettelijk verantwoord 
blijft door een ander misdrijf. (Artt. 411 
en 413 Sv.) 

6 september 1977; 4 en 17 januari en 
23 mei 1978. 13, 532 597 en 1122 

58. - Burgerlijke zaken. - Middel 
dat kritielc oefent op een ten ove1·vloede 
gegeven 1·eden. - Niet-ontvankelijlcheid. 
- Niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
belang, is het middel dat kritiek oefent 
op een ten overvloede gegeven reden van 
de bestreden beslissing. 

29 september 1977, 10 maart en 
14 april 1978. 140, 794 en 930 

59. - Di1·ecte belastingen. - Middel 
dat aan het bestreden ar1·est een 1·echtsdwa-

ling verwijt. - Rechtsdwaling zonder 
invloed op het bestreden beschikkende 
gedeelte.- Niet-ontvankelijkheid.- Niet 
ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is 
het middel dat aan het hof van beroep 
een rechtsdwaling verwijt als deze grief, 
zelfs al was zij gegrond, geen invloed kan 
hebben op de wettelijkheid van het 
bestreden dispositief. 

3 oktober 1977. 147 

60. - Stmjzaken. Middel ajgeleid 
~dt tegenstrijdigheid van 1·edenen. - Ver
oo1·deling die wettig vemntwoord blijjt, 
zeljs indien het middel geg1•ond is.- Niet
ontvankelijkheid. - Niet-ontvankelijk, 
bij gebrek aan belang, is het middel 
afgeleid uit de tegenstrijdigheid van 
redenen, wanneer het middel, zelfs 
indien het gegrond was, geen invloed 
heeft op de wettigheid van de uitge
sproken veroordeling. 

5 oktober 1977. 159 

61. - Bu1·gerlijlce zalcen. - Middel 
dat voo1· eise1' zonde1· belang is geworden 
wegens de beslissing van het Hoj ove1· een 
ande1· middel van de voorziening.- Niet
ontvankelijlc middel. - Niet ontvankelijk 
is het middel dat voor eiser zonder belang 
is geworden wegens de beslissing van het 
Hof over een ander middel. 

1 oktober 1977, 13 februari en 27 april 
1978. 177, 705 en 997 

62. - Stmjzaken. - Strajvorde1·ing. 
- Veroordeling wegens valsheid in ge
schrijte. - Middel hie1·uit afgeleid dat 
het feit als valsheid in private gescht-ijten 
diende te w01•den gekwalificeerd. - Uit
geprolcen stmj die verantwoo1·d blijjt, 
zelfs al was het middel gegrond. - Niet
ontvanlcelijlcheid. - Niet ontvankelijk, 
bij gebrek aan belang, is het middel 
hieruit afgeleid dat het als valsheid in 
authentieke geschriften gekwalificeerd 
feit waarvoor de eiser is veroordeeld als 
valsheid in private geschriften had moe
ten gekwalificeerd zijn, als de uitgespro
ken straf het wettelijke maximum op 
laatstvermelde misdrijf niet te boven 
gaat. (Artt. 411 en 414 Sv.). 

11 oktober 1977. 196 

63. - Bu1·gerlijlce zaken. - Middel 
dat voor de eise1· zonde1· belang is geworden 
wegens de beslissing van het Hof op de 
voo1·ziening van een ande1·e pa1·tij. -
Niet-ontvankelijlcheid. - Niet outvan
kelijk is het middel dat voor de eiser 
zonder belang is geworden wegens de 
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beslissing van het Hof op de voorziening 
van een andere partij 

21 oktober 1977. 242 

64. - Directe belastingen. Middel 
dat kl·itiek oejent op een ten overvloede 
gegeven reden. - Niet-ontvankelijkheid. 
- Zander belang en derhalve niet ont
vankelijk is het middel dat kritiek oefent 
op een ten overvloede gegeven reden 
van de bestreden beslissing. 

24 oktober 1977. 255 

65. - Strajzaken. Oassatieberoep 
van de beklaagde. - Middel waa1·in aan 
het m-rest wordt ve1·weten eiser niet te hebben 
m·ijgesprolcen van een telastlegging en zijn 
m·ijspraak van een ande1·e telastlegging 
niet te hebben bevestigd. - Ar1·est waa1·in 
wo1·dt vastgesteld dat die telastleggingen 
niet bewezen zijn en ~tit hoofde van deze 
telastleggingen geen veroordeling wordt 
opgelegd. - Middel niet ontvanlcelijlc bij 
geb1·elc aan belang. - Niet ontvankelijk, 
bij gebrek aan belang, is het middel 
hieruit afgeleid dat het arrest de be
klaagde niet vrijspreekt van een der 
telastleggingen en zijn vrijspraak door 
de eerste rechter van een andere telast
legging niet bevestigt, wanneer het arrest 
vaststelt dat deze telastleggingen niet 
bevvezen zijn en uit hoofde van deze 
telastleggingen geen veroordeling uit
uitspreekt. 

23 november 1977. 340 

66. - Stmjzalcen. - Middel hieruit 
afgeleid dat de eiser een eenvoudige diejstal 
heeft gepleegd en geen huisdiejstal. -
W ettig vemntwoorde st1•aj, zelfs indien het 
middel geg1·ond is. - Niet-ontvanlcelijlc
heid. - Niet ontvankelijk is het middel 
hieruit afgeleid dat de eiser die is veroor
deeld wegens huisdiefstal slechts een 
eenvoudige diefstal heeft gepleegd, als 
de uitgesproken straf wettelijk verant
woord blijft, ook al was het middel 
gegrond. 

29 november 1977. 363 

67. - Strajzaken. - Bu1·ge1·lijke 1'echts
vo1·dm·ing. - M iddel waarin aan de 
rechter wo1·dt verweten een beslissing te 
hebben gewezen die op dubbelzinnige of 
tegenstrijdige redenen is geg1•ond. -
Geen ve1·band tussen de dubbelzinnigheid 
of tegenstrijdigheid en het best1·eden be
schiklcend gedeelte. - Niet ontvankelijlc
heid. - Niet ontvankelijk is het middel 
dat aan de rechter verwijt een op dub bel-

zinnige of tegenstrijdige redenen gegronde 
beslissing te hebben gewezen, als de 
aangevoerde dubbelzinnigheid of tegen
strijdigheid op het bestreden beschik
kende gedeelte geen betrekking heeft. 

30 november 1977. 370 

68. - Burge1·lijke zaken. - Middel 
gegrond op een 1'echtsdwaling van de rech
ter. - Dwaling zonder invloed op de 
wettelijkheid van het beschiklcende gedeelte. 
- Middel zonder belang. - Niet-ont
vanlcelijlcheid. - Niet ontvankelijk, we
gens het ontbreken van belang, is het 
middel dat aan de rechter verwijt een 
rechtsdwaling te hebben begaan, wan
neer deze geen invloed heeft op de 
wettelijkheid van het bestreden beschik
kende gedeelte. 

2 december 1977. 400 

69. - Dienstplicht. - M iddel dat 
slechts kl·itielc oejent op bepaalde 1'edenen 
van de best1·eden beslissing. - Beschilc
lcend gedeelte wettig gerechtvaardigd door 
een ande1•e 1·eden. - Niet ontvanlcelijlc 
middel. - Niet ontvankelijk wegens het 
ontbreken van belang is het middel dat 
slechts op bepaalde redenen van de 
bestreden beslissing kritiek oefent, ter
wijl het beschildmnd gedeelte wettig 
gerechtvaardigd is door een andere 
reden. 

5 december 1977. 401 

70. - Burgerlijlce zalcen. - Middel 
dat, zelfs al was het geg1·ond, niet tot cas
satie lean leiden. - Niet-ontvanlcelijlcheid. 
- Niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
belang, is het middel dat, al was het 
gegrond, niet tot cassatie kan leiden. 

8 december 1977. 422 

71.- Middel van niet-ontvanlcelijkheid. 
- Bu1·gerlijke zaken. - Rechter die een 
middel van niet-ontvankelijlcheid onont
vankelijk, maar oolc ongeg1·ond ve1·lclaa1·t. 
- Middel gericht tegen het beschilclcende 
gedeelte waarbij het middel van niet-ont
vanlcelijlcheid onontvanlcelijlc wordt ve1'
lclam·d. - Middel zondm· belang. -
Begrip.- Niet ontvankelijk wegens het 
ontbreken van belang is het middel dat 
gericht is tegen een beschikkende ge
deelte waarbij een middel van niet
ontvankelijkheid onontvankelijk wordt 
verklaard, wanneer de rechter dit middel 
van niet-ontvankelijkheid ook ongegrond 
heeft verldaard en deze beslissing boven
dien wettig verantwoord is. 

15 december 1977. 466 
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72. - Btwgerlijke zaken. - Middel 
dat slechts sommige redenen van de be
streden beslissing bek1·itiseert. - Beschik
king wettelijk verantwo01·d door een andere 
reden. - Niet-ontvankelijkheid. - Niet 
ontvankelijk, wegens het ontbreken van 
belang, is het middel dat slechts sommige 
redenen van de bestreden beslissing bekri
tiseert, wanneer het beschikkende gedeel
te wettelijk is verantwoord door een an
dere reden. 

16 december 1977, 16 januari, 10 maart 
en 16 juni 1978 474, 577, 794 en 1211 

73. - Burge1·lijke zalcen. - Middel 
dat kTitiek oefent op een beschikking van 
de best1·eden beslissing waanloor de eise1' 
niet leon benadeeld zijn. - N iet-ontvan
kelijkheid. - Niet ontvankelijk, bij ge
brek aan belang, is het middel dat kritiek 
oefent op een beschikking van de bestre
den beslissing waardoor de eiser niet 
kon benadeeld zijn. 

19 december 1977. 479 

74. - Stmfzaken. - Middel waarbij 
aan de 1·echter in hager beroep wo1·dt ver
weten een nietig vonnis te hebben beves
tigd. - On1·egelmatigheid die enkel de 
beslissing van de ee1·ste 1·echte1· aantast en 
niet die van de rechter in hager beroep. -
Niet ontvankelijk middel. - Van belang 
ontbloot en derhalve niet ontvankelijk 
is het middel waarbij aan de rechter in 
hoger beroep wordt verweten een nietig 
vonnis te hebben bevestigd, wanneer de 
onregehnatigheid van de rechtspleging 
in eerste aanleg enkel de beslissing van 
de eerste rechter aantast en niet die van 
de rechter in hoger beroep. 

10 januari 1978. 548 

75.- Stmjzaken.- Bu1·ge1·lijke rechts
vordering. - Middel gericht tegen de 
beslissing op de tegen de eism· ingestelde 
burge1·lijke rechtsvo1'dMing. - Middel 
enkel gericht tegen de VM'o01·deling die 
geg1·ond is Op een van de bewezen Ve1•klaa1'
de misdrifven. - Beslissing die wettel~jk 
verantwoord blijjt door de ve1·oordeling die 
geg1·ond is op een ande1· bewezen VM'klaard 
misdriif. N iet-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 betrekking heeft op de veroordeling 
in zoverre zij gegTond is op een van de 
bewezen verklaarde misdrijven en de 
beslissing, ook al was het middel gegTond, 

wettelijk verantwoord zou blijven wegens 
een ander van die misdrijven. 

18 januari 1978. 606 

76. - Burgerlifke zaken. - Middel 
dat opkomt tegen de lcwalificatie do01· de 
rechte1· aan zijn beslissing gegeven. -
Niet ontvanlcelijlc middel. - Niet ont
vankelijk bij gebrek aan belang is het 
middel dat opkomt tegen de verklaring 
in een arrest dat het geacht wordt op 
tegenspraak te zijn gewezen. 

17 februari 1978. 721 

77. - Dienstplichtzalcen. - Aanvraag 
om uitstel niet ontvanlcelijlc. - Middel 
bet1·ejJende de gegrondheid van de aanvmag. 
- M iddel zondm· belang. - Zonder 
belang en derhalve niet ontvankelijk is 
het middel dat betrekking heeft op de 
gegrondheid van een aanvraag van een 
dienstplichtige om uitstel, wanneer de 
aanvraag niet ontvankelijk is. 

20 februari 1978. 727 

78. - Jeugdbescherming. St1·aj-
vo1·dering. - Een enlcele maatregel van 
be waring, behoeding en opvoeding V001' 
verschillende als misdrijj omscfu·even jei
ten.- Middel dat slechts op sommige van 
die jeiten bem·elclcing heejt. - Maam·egel 
die wettelijlc ge1·echtvaardigd blijjt doo1· een 
ander als misdrijj omschreven jeit.- Niet 
ontvanlcelijlc middel- Wanneer ten aan
zien van een minderjarige een enkele 
maatregel van bewaring, behoeding en op
voeding werd bevolen wegens verschil
lende als misdrijf omschreven feiten, is 
niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, 
de vordering tot cassatie van de beslissing 
op de strafvordering, die steunt op een 
middel dat slechts betrekking heeft op 
sommige van die feiten, terwijl de bevolen 
maatregel wettelijk gerechtvaardigd blijft 
door een ander als misdrijf omschreven 
feit. (Artt. 411 en 414 Sv. ; art. 37 wet 
van 8 april 1965 betreffende de jeugd
bescherming.) 

22 februari 1978. 741 

79.- St1·ajzalcen.- Stmfvordm·ing.
M iddel waarin de feitenrechter wo1·dt 
ve1·weten een nietig deslcundigenve1·slag 
niet uit de debatten te hebben gewee1·d. -
Arrest VM'antwoord door gegevens die aan 
dat deslcundigenve1·slag vreemd zijn. -
Middel zonde1· belang. - Niet-ontvanlce
lijlcheid. - Niet ontvankelijk, bij gebrek 
aan belang, is het middel dat aan de 
rechter verwijt een beweerdelijk nietig 
deslmndigenverslag niet uit de debatten 
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te hebben geweerd, als de beslissing van 
het bestreden arrest gegrond is op gege
vens die vreemd zijn aan dat deskundi
genverslag waarvan de nietigheid der
halve geen invloed heeft op de wettigheid 
van de beslissing. 

21 maart 1978. 842 

80. ~ Bu1·gerlijke zaken. ~ Middel 
afgeleid uit de miskenning van de bewijs
kmcht van een conclusie. ~ Rechter die over 
het bij conclusie voorgedmgen middel uit
spmak heeft gedaan zoals hij zulks had 
moeten doen indien hij de aangegeven mis
kenning niet had begaan. ~ Middel zonde1· 
belang. ~ Niet ontvankelijk, wegens het 
ontbreken van belang, is het cassatie
middel dat is afgeleid uit de miskenning 
van de bewijskracht van de conclusie van 
een partij, als de rechter over het bij con
clusie voorgedragen middel uitspraak 
heeft gedaan zoals hij zulks had moeten 
doen indien hij de aangegeven miskenning 
niet had begaan. 

30 maart 1978. 852 

81. ~ Strafzaken. ~ M iddel dat kritiek 
oefent op overwegingen die geen invloed 
hebben op de wettigheid van de bestreden 
beslissing. ~ Niet-ontvankelijkheid. ~ 
Niet ontvankelijk wegens het ontbreken 
van belang is het middel dat kritiek 
oefent op overwegingen die geen invloed 
hebben op de wettigheid van de bestreden 
beslissing. 

5 april 1978. 893 

82. ~ Stmfzaken. ~ Middel dat kritiek 
oefent op een beschikking van de bestreden 
beslissing waa1·door de eiser niet kon 
benadeeld zijn. ~ Niet-ontvankelijkheid. 
~ Niet ontvankelijk, wegens het ont
breken van belang, is het middel dat 
kritiek oefent op een beschikking van de 
bestreden beslissing waardoor de eiser 
niet kon benadeeld zijn. 

5 april 1978. 890 

83. ~ Strafzaken. ~ Stmfvorde1·ing.
Middel dat, zelfs indien het gegrond is, 
geen cassatie lean meeb1'engen. - Niet 
ontvankelijk middel. ~ Niet ontvankelijk, 
wegens gebrek aan belang, is het middel 
dat, zelfs indien het gegrond is, geen cas
satie van de bestreden beslissing kan 
meebrengen. 

7 en 12 april1978. 907 en 923 

84. ~ St1'afzaken. - Stmfvo1·de1·ing of 
bu1·getlijke rechtsvm·de1·ing. ~ Middel 
afgeleid uit de dubbelzinnigheid of tegen-

st1'ijdigheid van de motieven. ~ Dubbel
zinnigheid of tegenstrijdigheid zondet in
vloed op de wettelijkheid van de beslissing. 
- Niet-ontvankelijkheid. ~ Niet ontvan
kelijk, bij gebrek aan belang, is het 
middel dat gericht is tegen de beslissing 
op de strafvordering of op de burgerlijke 
rechtsvordering en dat is afgeleid uit de 
dubbelzinnigheid of tegenstrijdigheid van 
de motieven, wanneer die dubbelzinnig
heid of tegenstrijdigheid geen invloed 
heeft op de wettigheid van de beslissing. 

19 april 1978. 951 

85. ~ Stmfzaken. - 1l1iddel dat enkel 
doelt op een beslissing waa1'tegen de voo1'
ziening niet is ge1·icht. - Niet-ontvanke
lijkheid. ~ Niet ontvankelijk, bij gebrek 
aan bestaanBreden, is het middel dat 
enkel doelt op een beslissing waartegen 
de voorziening niet is gericht. 

23 mei 1978. 1119 

86. ~ Butge1'lijke zaken. ~ Middel 
ten betoge dat de bewijskmcht van de dag
vam·ding wm·dt miskend in zove1'1'e zij 
zekere g1·ieven aanvoe1't. - Eise1' die e1'van 
afgezien heeft zijn vo1'deTing op die g1'ieven 
te ste~men. - Niet-ontvankelijkheid van 
het middel, bij gebtek aan belang.- Niet 
ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is 
het middel dat is afgeleid uit de misken
ning van de bewijskracht van een dag
vaarding in zoverre zij bijkomende grie
ven aanvoert, wanneer de bestreden be
slissing, zonder dienaangaande bekriti
seerd te worden, vaststelt dat de eiser 
in conclusie heeft verldaard dat hij zijn 
vordering niet meer op die grieven als 
dusdanig steunde. 

22juni 1978. 1242 

87. ~ Stmfzaken. Ve1•ootdeelde die 
de voorzitter van het Hof van Assisen vet
wijt aan de ju1·y geen vmag te hebben 
gesteld over de voorbedachtheid. ~ Middel 
zonder belang. - Niet-ontvankelijkheid. 
- Niet-ontvankelijk bij gebrek aan 
belang is het middel dat de voorzitter 
van het Hof van Assisen verwijt geen 
vraag over de voorbedachtheid te hebben 
gesteld. 

20 juli 1978. 1283 

88. ~ Stmfzaken.- Stmfvm·deTing.
Middel geg1·ond op schending van de wet 
dom· de 1·echter. - Schending zonder in
vloed op de wettelijkheid van het beschik
lcende gedeelte. ~ Middel zonder bElang. 
- Niet-ontvankelijkheid. - Niet ont
vankelijk, bij gebrek aan belang, is het 
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middel dat aan de rechter verwijt de wet 
te hebben geschonden, als die schending 
geen invloed heeft op de wettelijkheid 
van het bestreden beschikkende gedeelte. 

17 augustus 1978. 1290 

89.- Strajzaken.- Middel dat kritiek 
oefent op een ten ove1·vloede gegeven 1·eden. 
- Niet-ontvankBlijlcheid.- Niet ontvan
kelijk, bij gebrek aan belang, is het mid
del dat kritiek oefent op een ten over
vloede gegeven reden van de bestreden 
beslissing. 

17 augustus 1978. 1290 

HOOFDSTUK VI. 

MIDDELEN DIE NIET ONTVANKELIJK ZIJN 
OMDAT ZIJ OP DE BESTREDEN BESLIS· 
SING GEEN BETREKKING HEBBEN. 

90. - Dienstplichtzaken. - Middel 
dat enlcel bet1·elcking heejt op de lcennis
geving van de best1·eden beslissing. -
Niet-ontvanlcelijkheid. - Niet ontvan
kelijk is het tot staving van een cassatie
beroep tegen een beslissing van de 
herkeuringsraad aangevoerde middel, dat 
uitsluitend betrekking heeft op de kennis
geving van de bestreden beslissing. 
(Artt. 37, § 4, en 50 gecoord. dienstplicht
wetten van 30 april 1962.) 

5 september 1977. 12 

91. - Dienstplicht. - Vom·ziening 
tegen de beslissing van de Hoge Militie
raad. - Middel 'nitsl'Uitend gericht tegen 
de beslissing van de militieraad. - Niet 
ontvanlcelijlc. - Tot staving van een 
voorziening tegen een beslissing van de 
Hoge Militieraad is het middel gericht 
tegen de beslissing van de militieraad 
niet ontvankelijk. 

26 september 1977 en 3 april 1978. 
126 en 882 

92. - B1-t1'gerlijke zaken. - Middel 
dat vreemd is aan de beschilclcing van de 
beslissing wam·tegen het gericht is. -
Niet-ontvankelijkheid. - Niet ontvanke
lijk is het middel dat vreemd is aan de 
beschikking van de beslissing waartegen 
het gericht is. 

3 oktober 1977. 149 

93.- Tgchtzalcen.- Middel dat enkel 
bet1·ekking heeft op de kennisgeving van 
de best1'eden beslissing. - Niet-ontvanke
lijlcheid. - Niet ontvankelijk tot sta
ving van een voorziening tegen een 
beslissing van een raad van beroep van 
de Orde van Geneesheren is het middel 

dat enkel betrekking heeft op de kennis
geving van deze beslissing. 

1 december 1977. 387 

94.- Dienstplicht.- Middel dat enlcel 
betrelclcing heejt op de betelcening van de 
best1'eden beslissing. - Niet-ontvanlcelijk
heid. - Niet ontvankelijk, tot staving 
van een voorziening tegen een beslissing 
van de Hoge Militieraad, is het middel 
dat enkel betrekking heeft op de beteke
ning van de bestreden beslissing. (Dienst
plichtwetten, gecoordineerd op 30 april 
1962, art. 50.) 

4 januari 1978. 527 

95. - Strajzaken. Voo1'ziening in 
cassatie tegen de beslissing van de 1'echte1' 
in hager be1·oep. - Middel gericht tegen 
de beslissing van de eerste 1'echte1'. - Niet
ontvankelijlcheid. - Niet ontvankelijk is 
het middel dat enkel kritiek oefent op de 
beslissing van de eerste rechter, wanneer 
de voorziening uitsluitend gericht is tegen 
de beslissing van de rechter in hoger 
beroep. 

7 februari 1978. 676 

96.- Strajzalcen.- Middel dat lcritiek 
oefent op een 1·eden waa1'op de best1·eden 
beslissing niet is gegrond. - Niet-ont
ontvankelijlcheid. - Niet-ontvankelijk, 
wegens het ontbreken van belang, is het 
middel dat kritiek oefent op een reden 
waarop de bestreden beslissing niet is 
gegrond. 

23 mei 1978. 1119 

97. - Strajzaken. - Middel dat enlcel 
betrekking heejt op de kennisgeving van 
de bestreden beslissing. - Niet-ontvan
kelijlcheid. - Niet ontvankelijk is het 
middel dat enkel betrekking heeft op de 
kennisgeving van de bestreden beslissing. 

30 mei 1978. 1156 

HOOFDSTUK VII. 

AMBTSHALVE VOORGEDRAGEN MIDDEL. 

(Zie Oassatie.) 

CHEQUE. 

Uitgijte van cheq'Ues zonde1· dekking. -
Delcking. - Begrip. - De uitgifte van 
cheques zonder dekking is als misdrijf 
voltooid wanneer op het ogenblik van 
de uitgifte van de cheque geen vooraf
gaand, toereikend en beschikbaar fonds 
aanwezig is ; dit fonds kan bestaan in een 
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schuldvordering ten gevolge van een 
kredietopening, ook al vloeit die voort 
uit een stilzwijgende overeenkomst, voor 
zover deze overeenkomst aan de uitgifte 
van de cheque voorafgaat en slaat op een 
bepaald tegoed dat de betrokkene krach
tens zijn verbintenis ter beschikking 
van de trekker zal stellen en waarvan 
het bedrag minstens gelijk is aan dat van 
de door de trekker uitgegeven cheque. 

28 september 1977. 133 

2. - Wet van 1 mam·t 1961, artikel 61, 
2°. - Overdracht van een cheque zonder 
fonds.- Bestanddelen.- Weten dater ten 
tijde van de overd1·acht geen tom·eikend en 
beschikbaa1· fonds is.- Beg1·ip.- Wettig 
gemotiveerd is de veroordeling wegens 
overdracht van een cheque zonder voor
afgaand en beschikbaar fonds, wanneer 
de rechter vaststelt dat de beklaagde 
werkelijk een cheque heeft overgedragen 
waarvan hij wist dat hij niet gedekt was, 
te meer daar hij op het ogenblik dat die 

DAGVAARDING. 

Strafzaken. - Dagvaarding voo1· de 
politierechtbank.- Het is niet verplicht om 
in het exploot van dagvaarding de naam te 
ve1·melden van de voo1· de p1•ocureur des 
Konings ve1·zoekende politiecommissaris. 
- De naam van de politiecommissaris 
die voor de procureur des Konings dag
vaarding van een beklaagde voor de 
politierechtbank heeft gevorderd moet 
in het exploot van dagvaarding niet 
worden vermeld ; het volstaat dat in de 
dagvaarding wordt vastgesteld dat zij is 
geschied op verzoek van de procureur 
des Konings. (Artt. 145 en 182 Sv.) 

D 

20 juni 1978. 1218 

DEELNEMING AAN MISDRIJVEN. 

Schriftelijke lasterlijke aangifte bij de 
ove1·heid.- Ve1·oordeling van de beklaagde. 
- W ettelijkheid hangt niet af van de 
voo1·waarde dat de beklaagde pm·soonlijk 
de sch?'iftelijlce aangifte heeft opgesteld. -
De deelneming, zoals in artikel 66 van het 
Strafwetboek wordt bedoeld, aan het 
schriftelijk indienen van een lasterlijke 
aangifte bij de overheid, onderstelt niet 
dat de beklaagde persoonlijk de schrifte
lijke aangifte heeft opgesteld. (S.W., 
art. 445, eerste en tweede lid.) 

2 mei 1978. 1025 
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cheque uitgeschreven werd kennis had 
van het gemis aan fonds. (Art. 61, 2°, 
wet van 1 maart 1961.) 

5 april 1978. 893 

COMMISSIE. 

Lasthebber in de plaats gesteld van de 
lasthebbe1· met wie de lastgevm· ooTspronlce
lijlc een oveTeenlcomst had gesloten. -
RechtstTeekse vordeTing van de lastgevm· 
tegen deze in de plaats gestelde lasthebber. 
- BegTip. - De lastgever kan met 
toepassing van artikel 1994, tweede lid, 
van het Burgerlijk Wetboek en van de 
artikelen 12 en 13 van de wet van 5 mei 
1872, een rechtstreekse vordering instel
len tegen diegene die de lasthebber regel
matig in zijn plaats heeft gesteld ; de 
excepties die de in de plaats gestelde 
tegen de oorspronkelijke lasthebber kan 
aanvoeren kunnen tegen de lastgever 
niet worden ingeroepen. 

16 december 1977. 472 

DESKUNDIGENONDERZOEK. 

1. - Strafzaken. - Opmeping van de 
partijen vooT de veT1'ichtingen van de 
deslcundigen. - Geen verplichting. -In 
strafzaken schrijft geen enkele wettelijke 
bepaling voor dat de partijen moeten 
opgeroepen worden voor de verrichtingen 
van de deskundigen. 

26 oktober 1977. 262 

2.- Stmfzaken.- Bepalingen van het 
Ge1·echtelijlc Wetboelc. - Niet van toepas
sing op de doo1• de stmfgeTechten bevolen 
expeTtises. - De bepalingen van het 
Gerechtelijk Wetboek betreffende het 
deskundigenonderzoek, volgens welke de 
partijen bij de verrichtingen van de 
deskundigen moeten worden opgeroepen, 
staan aan de partijen toe hun alle 
dienstige vorderingen te doen en schrijven 
aan de deskundigen voor, na afloop van 
hun verrichtingen, van htm bevindingen 
kennis te geven aan de partijen en de 
opmerkingen van de partijen aan te 
tekenen ; zij zijn niet van toepassing op 
de door een strafgerecht bevolen exper
tises. (Artt. 2, 962 en vlg. G.W.) 

20 december 1977. 482 

3.- Bu1·gerliJlce zalcen. - Deslcundige 
die de paTtijen niet heeft opgm·oepen en 
zijn bevindingen niet heeft meegedeeld 
vom·dat hij het ve1'slag heeft ingediend. -
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Geen nietigheid van het deslcundigen
onderzoelc. Het verzuim van de 
deskundige de partijen op te roepen om 
aanwezig te zijn bij de verrichtingen van 
het deskundigenonderzoek en hun kennis 
te geven van zijn bevindingen heeft geen 
nietigheid van het deskundigenonderzoek 
ten gevolge. (Artt. 860, 862, 973, eerste 
lid, en 978 G.W.) 

8 mei 1978. 1048 

4. - Burgerlijlce zalcen. - Deslcundige 
die zijn oproepingen en bevindingen heeft 
gezonden aan degene die door een pa1·tij 
is aangewezen om ze te ontvangen. -
Regelmatige op1•oepingen en mededeling. 
- W anneer de deskundige, op verzoek 
van een partij, aan de gene die door haar 
is aangewezen, zijn oproepingen om aan
wezig te zijn bij de verrichtingen van 
het deskundigenonderzoek en zijn bevin
dingen heeft gezonden, is hij de ver
plichtingen van de artikelen 973, derde 
lid, en 978, eerste lid, van het Gerechte
lijk W etboek nagekomen. 

8 mei 1978. 1048 

5. - Bu1·gerlijlce zalcen. Niet op 
tegenspraalc geschied deslctmdigenonder
zoelc. - Ve1·drag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de fundamentele 
Vrijheden, artilcel 6, § 1. - Partijen 
die voo1· de jeiten1·e.chte1· de regelmatigheid 
em de besluiten van het deslcundigenverslag 
hebben lcunnen betwisten.- Eerlijlc p1·oces. 
- W anneer een deskundigenonderzoek 
niet is geschied overeenkomstig de regels 
van het Gerechtelijk Wetboek die het 
tegensprekelijk karakter ervan waar
borgen, doch die niet op straffe van 
nietigheid zijn voorgeschreven, kan daar
uit niet worden afgeleid dat de zaak niet 
eerlijk is behandeld, als de partijen, voor 
de feitenrechter, de regelmatigheid van 
het deskundigenonderzoek en de vast
stellingen alsmede de besluiten van de 
deskundige hebben kunnen betwisten. 
(Art. 6, § 1, Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de funda
mentele Vrijheden.) 

22 mei 1978. 1109 

DIEFSTAL EN AFPERSING. 

1. - Feiten waarvan spmke is in arti
kel473, eerste lid, van het Strafwetboek.
Toe te passen straf. - De straffen gesteld 
bij artikel 473, derde lid, van het Straf
wetboek zijn van toepassing zowel op 
feiten waarvan sprake is in artikel 473, 
eerste lid, als op die waarvan sprake is in 
artikel 4 73, tweede lid. 

28 september 1977. 139 

2. - Doodslag gepleegd om diefstal te 
vergemaklcelijken of om de straffeloosheid 
ervan te verzelceren. - Diefstal, hoofdfeit. 
- Doodslag als verzwarende omstandig
heid. - Doodslag, gepleegd om diefstal 
te vergemakkelijken of om de straffeloos
heid ervan te verzekeren, is een reele 
verzwarende omstandigheid van diefstal, 
het hoofdfeit, die als zodanig al degenen 
die aan de diefstal hebben deelgenomen 
treft, zelfs als hun rechtstreekse en 
persoonlijke deelneming aan de doodslag 
niet is bewezen. (Art. 475 S.W.) 

18 april 1978. 947 

DIENSTPLICHT. 

HooFDSTUK I. - U itstel en vrijlating 
van dienst op morele g1·ond. 

HooFDSTUK II. - V rijstelling en voo1'
lopige ajlceu1·ing op lichamelijlce 
g1·ond. 

HooFDSTUK III. - Militie1·echtscollege. 

§ 1. - Samenstelling en bevoegdheid. 
Rechtspleging. 

§ 2. - Vorm van de beslissingen. 

HooFDSTUK IV. - Dienstweigemar op 
grand van gewetensbezwam·. 

HooFDSTUK V. - Vmagstukken van 
verschillende am·d. 

HOOFDSTUK I. 

UITSTEL EN VRIJLATING 
VAN DIENST OP MORELE GROND, 

1. - U itstel en vrijlating van dienst op 
mo1·ele g1•ond. - Kostwinner van het 
gezin. - Onaantastbare beoordeling door 
de Hoge Militiemad. - De feitelijke 
beoordeling, door de Hoge Militieraad, 
dat een dienstplichtige al dan niet de 
kostwinner van zijn ouders is, is onaan
tast baar. (Dienstplichtwetten, gecoordi
neerd op 30 april1962, art. 10, § 1, 1°.) 

10 oktober 1977, 29 mei en 12 juni 1978. 
185, 1148 en 1197 

2. - U its tel en vrijlating van dienst op 
morele grand. - Kostwinner van het 
gezin. - V erwerping omdat een broM' lean 
helpen voorzien in het levensonderhoud van 
de moede1·. - Wettigheid. -De verwer
ping van een vraag om vrijlating van een 
dienstplichtige als kostwinner van het 
gezin, is wettig gerechtvaardigd door de 
vaststelling dat een broer in het levens-
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onderhoud van de moeder kan helpen 
voorzien, ook al is hij gehuwd. (Dienst
plichtwetten, gecoi:irdineerd op 30 april 
1962, art. 10, § 1, 1o.) 

10 oktober 1977. 185 

3. - Uitstel en V1'ijlating va11 dienst op 
mm·ele grand. - Kostwinner van het 
gezin. - Voorwaarden gesteld bij m·ti
kel 10, § 1, 1°, van de dienstplichtwetten 
moeten gelijktijdig vervuld zijn. - Alle 
voorwaarden gesteld bij artikel 10, § 1, 
1°, van de dienstplichtwetten, gecoi:irdi
neerd op 30 april 1962, waarnaar arti
kel 12, § 1, 7o, van die wetten verwijst, 
moeten gelijktijdig vervuld zijn, opdat 
een dienstplichtige als kostwinner van 
zijn vader en moeder of van een van hen 
zou kunnen worden beschouwd. 

5 december 1977. 401 

4. - Uitstel of vrijlating van dienst op 
morele grand.- Verzoek om vrijlating als 
kostwinner van het gezin.- Ingesch1·evene 
die aanvoert dat zijn vader voor het gezin 
veTloren is. - V erwerping hie/top ge g1·ond 
dat de ziekte van de vader geen blijvende 
en volstrekte a1•beidsongeschiktheid tot ge
volg heeft. - Wettige beslissing. - De 
verwerping van een verzoek om vrijlating 
van dienstplicht als kostwinner van het 
gezin is wettig gerechtvaardigd door de 
vaststelling dat de ziekte van de vader 
van de ingeschrevene, welke tot staving 
van het verzoek werd aangevoerd, geen 
blijvende en volstrekte arbeidsonge
schiktheid tot gevolg heeft. (Dienstplicht
wetten, gecoi:irdineerd op 30 april 1962, 
artt. 10, § 1, 1°, 12, § 1, 7°, en 17, § 2, 
gewijzigd bij de wet van 1 december 
1976.) 

5 december 1977. 401 

5. - Uitstel en vrijlating van dienst op 
morele g1·ond. - Te laat ingediende 
aanV1·aag. - Ophejjing van het ve1·val om 
uitzonderlijke redenen. - Onaantastbm·e 
beoo1•deling dom· de militiegerechten. -
De militiegerechten oordelen op onaan
tastbare wijze over de uitzonderlijke 
redenen aangevoerd tot opheffing van het 
verval van een te laat ingediende aan
vraag om uitstel of vrijlating van dienst 
op morele grond. (Dienstplichtwetten, 
gecoi:irdineerd op 30 april 1962, art. 20, 
§ 3.) 

19 december 1977, 4 januari en 
13 maart 1978. 477, 527 en 824 

6. - Uitstel en vrijlating van dienst op 
mm·ele grand. - Kostwinne1· van het gezin. 

- Dienstplichtige die om uitstel vraagt 
als kostwinner van zijn moede1·.- Militie
rechtscollege dat het ove1·lijden van de 
moede1· vaststelt. - AanV1·aag zonder 
bestaansreden. - Wanneer een dienst
plichtige om uitstel vraagt als kostwinner 
van zijn moeder en het militierechts
college vaststelt dat zijn moeder sedert 
het indienen van de aanvraag overleden 
is, heeft die aanvraag geen bestaansreden 
meer. (Art. 10, § 1, 1°, gecoi:ird. dienst
plichtwetten.) 

20 februari 1978. 727 

7. - Vrijlating van dienst op morele 
g1•ond. - Broederdienst. - Broede1·s die 
tot eenzelfde lichting behoren en waarvan 
ieder vrijlating vraagt. - De jongste 
geniet voo1·rang. Vom·waarden. 
Indien twee broeders tot dezelfde lichting 
behoren en ieder van hen om vrijlating 
vraagt op grond van de dienst van de 
andere, geniet de jongste het recht van 
voorrang ; indien, evenwel, de oudere 
broeder vrijlating heeft bekomen op 
grond van de dienst van de jongste 
broeder en zulks bij een definitieve beslis
sing, kan deze zich niet meer beroepen 
op voorrang, daar vrijlating van zijn 
broeder niet gelijk te stellen is met 
actieve dienst. (Art. 12, §§ 1, 5°, en 2, 
gecoi:irdineerde dienstplichtwetten van 
30 april 1962.) 

20 maart 1978. 841 

8.- Uitstel en vrijlating van dienst op 
mo1·ele grand.- Kostwinner van het gezin. 
- Begrip. - De ingeschrevene kan geen 
uitstel of vrijlating van dienst bekomen 
op grond dat hij kostwinner van zijn 
echtgenote en zijn kinderen is. (Dienst
plichtwetten, gecoi:irdineerd op 30 april 
1962, art. 10, § 1, 1 o.) 

29 mei 1978. 1148 

9.- Uitstel en V1'ijlating van dienst op 
morele grand. - Kostwinne1· van het gezin. 
- V e?'We?'ping omdat een zuster kan helpen 
voo1·zien in het levensonderhoud van de 
oude1·s. - Wettigheid. -De verwerping 
van een vraag om uitstel van een dienst
plichtige als kostwinner van het gezin, 
is wettig gerechtvaardigd door de vast
stelling dat een zuster in het levens
onderhoud van de ouders kan helpen 
voorzien, ook aJ is zij gehuwd. (Dienst
plichtwetten, gecoi:irdineerd op 30 april 
1962, art. 10, § 1, 1 o.) 

29 mei 1978. 1148 
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10. - Uitstel en vrijlating van dienst 
op mm·ele grond. - Kostwinner van het 
gezin. - VM·werping omdat een broer en 
een zttster kunnen helpen voorzien in het 
levensonderhoud van de ouders.- Wettig
h~id. - De verwerping van een vraag om 
m~stel van een dienstplichtige als kost
Winne! van het gezin, is wettig gerecht
vaard1gd door de vaststelling dat een 
broer en. een zuster, ook al zijn zij 
gehuwd, m het levensonderhoud van de 
o~ders kmmen helpen voorzien. (Dienst
phchtwetten, gecoi.irdineerd op 30 april 
1962, art. 10, § 1, 1o.) 

12 jm1.i 1978. 1197 

11. - Uitstel of v1·ijlating op mo1•ele 
g1'Dn~. - Ingeschrevene dienstplichtige 
onm~sbaar voo1· een landbouw-, nijve1·heids
of handelsbed1·ijf dat hij voor eigen 1·ekening 
driJft. - V oo1· eigen rekening uitgeoefende 
bed1·ijvigheid. - Begrip. - Wettelijk 
ve.r~l?-twoord is de beslissing van het 
m1ht1egerecht dat beslist dat de inge
scl?:re.ven. die?stplichtige, die zijn be
drlJV1gheld mtoefent voor rekening van 
een personenvennootschap met rechts
persoonlijkheid, niet onmisbaar is voor 
he~. bedrijf dat hij voor eigen rekening 
dnJft. (Art. 10, § 1, 7°, gecoi.ird. dienst
plichtwetten.) 

19 juni 1978. 1216 

12. - U itstel en m·ijlating van dienst op 
mm·ele f!1'ond. - Kostwinner van het gezin. 
- Art~kel 17, § 2, van de Dienstplicht
wetten. - Bepaling niet toepasselijk om 
te oordelen of een gezinslid voor het gezins
onderhoud kan instaan. - Bij het onder
zoek van de vraag of een gezinslid van 
een dienstplichtige, die als kostwinner 
uitstel of vriFating van dienst vraagt, 
voor het gezmsonderhoud kan instaan 
dient niet te worden nagegaan of dit 
gezinslid zijn familie heeft verlaten in de 
zin van artikel 17, § 2, van de Dienst
plichtwetten, dat bepaalt welke gezins
leden als verloren voor het gezin kmmen 
worden beschouwd om met overleden 
gezinsleden te kmmen worden gelijkge
steld, wanneer het uitstel of de vrijlating 
van dat overlijden afhankelijk is gesteld. 

26 juni 1978. 1258 

HOOFDSTUK II. 

VRIJSTELLING EN VOORLOPIGE AFKEURING 
OP LICHAMELIJKE GROND. 

HOOFDSTUK III. 

MILITIERECHTSCOLLEGE. 

§ 1. - Samenstelling en bevoegdheid. -
Rechtspleging. 

13. - Herkeu1·ingsmad. - Beslissing 
OVM' de keu1·ing in het buitenland. - Geen 
oproepi'fl:g van de dienstplichtige. - De 
herkeur~ngsraad doet uitspraak over 
de keurmg van de dienstplichtige in het 
buitenland zonder deze op te roepen. 
(Art. 46, § 5, gecoi.ird. dienstplichtwetten 
van 30 april 1962.) 

5 september 1977. 12 

.14.- Militierechtscolleges.- Verande
r~ng va:o voorwerp van de aanvmag of 
vervang~ng van een reden door een andere. 
- Grenzen. --:- Hoewel de dienstplichtige, 
krachtens art1kel 20, § 4, van de gecoi.ir
dineerde dienstplichtwetten, in elke stand 
van de zaak.~~t voorwerp van zijn aan
vraag kan WlJZlgen of een reden door een 
andere vervangen, kan hij zulks overeen
komstig die bepaling enkel doen voor 
de militierechtscolleges en niet voor het 
Hof van Cassatie. 

20 februari 1978. 727 

~~·. - MilitiM'echtscollege. - Hoge 
M~l~t~eraad. - Deze raad moet uitspraak 
doen bij meerderheid van stemmen. -
Vaststelling van die meerderheid in de 
bes~issing niet wettelijk ve1•eist. - Hoewel 
a:t1kel ?7, § 1, van de gecoi.irdineerde 
dlenstph?_htwetten van 30 april 1962 
voorschrlJ~t dat de Hoge Militieraad bij 
meerderhe1d van stemmen uitspraak 
doet, wordt noch door dit artikel noch 
door. enige andere wettelijke bepaling 
vere1st dat de beslissing van dit rechts
college vermeldt dat zij met een derge
lijke meerderheid is genomen. 

22 mei 1978. 1112 

§ 2. - Vorm van de beslissingen. 

16. - Beslissingen van de herkeu1·ings
ra:ad. - Reder:en. - De herkeuringsraad 
d1e uyer de d1enstg~schiktheid uitspraak 
doet m de bewoordmgen van artikel 43 
§ 4, van de dienstplichtwetten, gecoi.irdi: 
neer.d . op ~0 april 1962, behoeft zijn 
beshssmg met nader te motiveren. 

5 september 1977. 12 

HOOFDSTUK IV. 

DIENSTWEIGERAAR 
OP GROND VAN GEWETENSBEZWAAR. 

HOOFDSTUK V. 

VRAAGSTUKKEN 
VAN VERSCHILLENDE AARD. 
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DOUANE EN ACCIJNZEN. 

1. - Voorlopige inm·ijheidstelling tegen 
bo1•gstelling. - Teruggave van de borgsom. 
- Voorwaarden. - Wanneer, in zake 
douane en accijnzen, een verdachte in 
voorlopige vrijheid wordt gesteld tegen 
borgstelling, kan de borgsom slechts 
teruggegeven worden wanneer de ver
dachte verschenen is bij alle proces
handelingen en voor de tenuitvoerlegging 
van het vonnis ; niet wettelijk verant
woord is de beslissing die de teruggave 
van de borgsom beveelt wanneer zij 
een gevangenisstraf uitspreekt die niet 
voorwaardelijk is en niet gedekt wordt 
door de ondergane voorlopige hechtenis. 
(Art. 114 Wetb. Sv.) 

9 mei 1978. 1061 

2. - Overt1·eding. - Processen-vm·baal 
van de douane-ambtena1·en. - W ettelijke 
bewijswaarde.- Beg1•ip.- De bijzondere 
wettelijke bewijswaarde welke artikel 239 
van de wet van 26 augustus 1822 inzake 

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED. 

1. - D1'ingende en voorlopige maat
regelen. - Genchtelijk Wetboek, a?·ti
kel1280.- Beg1·ip.- De voorzitter van 
de rechtbank van eerste aanleg, in kort 
geding rechtsprekend met toepassing van 
artikel 1280 van het Gerechtelijk Wet
boek, kan voorlopige maatregelen nemen 
die betrekking hebben op de persoon en 
op de goederen van de echtgenoten, zoals 
die waarvan sprake is in artikel 223 van 
het Burgerlijk Wetboek, t.w. de dringende 
maatregelen in het belang van een der 
echtgenoten; hij kan o.a. aan een van 
heiden voor een door hem te bepalen 
duur verbod opleggen aldan niet gemeen
schappelijke roerende of onroerende goe
deren zonder de instemming van de 
andere echtgenoot te vervreemden, te 
hypothekeren of te verpanden. 

14 oktober 1977. 208 

2. - D1·ingende en voo?'lopige maat
?'egelen. - Bu?'ge1'lijk Wetboek, m·ti
kel 223, en Gerechtelijlc Wetboek, a?·ti
kel1280.- Rechter die aan een echtgenoot 
verbod oplegt zeke1·e on?'om·ende goede1·en 
te V!31'V1'eemden en beslissing van de 1'echte1' 
dat bepaalde andere on?'oe?'ende goede1·en 
enlcel bij openbm·e vm·koping mogen 

E 

douane en accijnzen toekent aan de 
processen-verbaal van de ambtenaren 
wegens hun handelingen en ambts
verrichtingen, geldt voor de persoonlijke 
materiele vaststellingen van die « be
dienden », maar niet voor de rechts
begrippen die met name gevolgtrekkingen 
uit feitelijke gegevens noodzakelijk rna
ken; het bewijs van het hoofdverblijf 
van een beklaagde moet volgens het 
gemeen recht worden geleverd en in 
zoverre dit bewijs op feitelijke gegevens 
berust, staan deze ter vrije beoordeling 
van de feitenrechter. 

13 juni 1978. 1204 

DRONKENSCHAP. 

Beg1'ip.- De staat van dronkenschap 
vaststellen impliceert de constatatie dat 
hij die in die toestand verkeerde, niet 
in staat was zijn daden voortdurend te 
beheersen. 

17 augustus 1978. 1292 

ve1'kocht woTden en dat een deel van de 
opb1·engst van de ve?'koop te?' beschikking 
van de echtgenote moet woTden gesteld. -
Wettige beslissingen. - Wanneer de 
echtgenote aan de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg, in kort 
geding rechtsprekend met toepassing 
van artikel 1280 van het Gerechtelijk 
W etboek, gevraagd heeft aan haar 
echtgenoot verbod op te leggen zekere 
onroerende goederen van de gemeenschap 
te vervreemden, kan deze magistraat, 
rekening houdende met de belangen van 
de echtgenoten, enerzijds, het gevraagde 
verbod beperken tot zekere aldus 
bedoelde goederen en, anderzijds, in het 
belang van de echtgenote beslissen dat, 
indien haar man het nuttig oordeelt dat 
andere goederen worden vervreemd, de 
verkoop bij openbare verkoping zal 
geschieden en dat een deel van de op
brengst van deze verkoop ter beschikking 
van de echtgenote zal worden gesteld. 

14 oktober 1977. 208 

3. - Eis tot echtscheiding. Ten·i-
to?·iale bevoegdheid. - Ge?'echtelijk Wet
boek, a1·tikel 628, 1°. - Laatste echtelijlce 
ve1•blijjplaats. - Beg1·ip. - De rechter 
die, op grond van feitelijke omstandig
heden die hij vermeldt, oordeelt dat de 
echtgenoten, overeenkomstig de bepa-
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lingen van artikel 213 van het Burgerlijk 
W etboek, hun echtelijke verblijfplaats 
met beider instemming hadden gevestigd, 
beslist wettig dat deze de laatste echte
lijke verblijfplaats is, in de zin v~n 
artikel 628, 1o, van het GerechtehJk 
Wetboek, zelfs indien de man niet
tegenstaande deze instemming, beweert 
dat hij daar nooit heeft verbleven. 

27 oktober 1977. 272 

4. - Respectieve bijdrage van de ttit de 
echt gescheiden echtgenoten in het onder·
houd en de opvoeding van hun gemeen
schappelijke kinde1·en. - Bijdrage naar 
evem·edigheid van hun middelen. -
Begr·ip. - Hoewel artikel 303 van het 
Burgerlijk Wetboek de ouders verplicht 
om, na de ontbinding van het huwelijk, 
in de onderhouds- en opvoedingskosten 
van de kinderen bij te dragen naar even
redigheid van hun middelen, volgt daar
uit niet dat de rechter bij de vaststelling 
van die bijdrage, in voorkomend geval, 
naast de inkomsten van de ouders, geen 
rekening mag houden met andere beoor
delingselementen, zoals de wijze waarop 
de kinderen tijdens het samenleven 
onderhouden en opgevoed werden. 

12 januari 1978. 563 

5. - Grove belediging. Begr·ip. -
Er is geen sprake van wettige uitoefening 
van een recht van verdediging tegen een 
door de echtgenote ingestelde echt
scheidingsvordering, doch van een grove 
belediging te haren opzichte, wanneer 
de man reeds v66r de indiening van het 
echtscheidingsverzoekschrift en later tij
dens de procedure voor de rechtbank 
en voor het hof van beroep zijn echt
genote, bij bepaalde personen uit haar 
omgeving en bij diverse autoriteiten, 
bewust en opzettelijk ervan heeft be
schuldigd krankzinnig te zijn, hetgeen 
trouwens niet bewezen is. 

27 april 1978. 1001 

EIGENLIJKE RECHTSPRAAK. 

Onderzoek van de zaak en uitspmak van 
de beslissing in openbare. zitting. - Toe
passingsvoorwaar·den van deze VC9'plich
ting.- De openbaarheid van de terecht
zittingen en de uitspraak van de von
nissen in openbare zitting, voorgeschre
ven door de artikelen 96 en 97 van de 
Grondwet, zijn slechts rechtens toepasse
lijk op de rechtbanken in de zin van dit 
woord in de artikelen 92 en 93 van de 

Grondwet, dit is op de rechtbanken van 
de rechterlijke macht ; zij zijn op een 
tuchtgerecht slechts toepasselijk wanneer 
een bijzondere wettelijke bepaling zulks 
voorschrijft. 

1 december 1977. 380 

ELECTRISCHE ENERGIE. 

1. - Wet van 10 maart 1925 op de 
electriciteitsvoor·ziening, artikel 13, derde 
lid. -Staat, pr·ovincie of gemeente die op 
hun r-espectief domein de schikkingen of 
het plan ener electriciteitsim·ichting, als
mede ae werken aaar·meae in VC9'band, doen 
wijzigen. - Wijzigingen die noodzakelifj"k 
zijn in het belang van de wegen. - Kosten 
van de wer·ken vallen ten laste van de 
ondeme1ning die de geleiding heeft aan
gelega.- Wanneer de Staat, de provincie 
of de gemeente op hun respectief domein 
de schikkingen of het plan ener electrische 
inrichting alsmede de werken daarmee 
in verband heeft doen wijzigen en die 
wijzigingen noodzakelijk zijn in het 
belang van de wegen, vallen de kosten 
der werken ten laste van de onderneming 
die de geleiding heeft aangelegd. (Wet 
van 10 maart 1925 op de electriciteits
voorziening, art. 13, derde lid.) 

20 april 1978. 955 

2. - Wet van 10 maart 1925 op de 
electriciteitsvoorziening, ar·tikel 13, dM·de 
lid. - Wijzigingen die noodzakelijk zijn 
in het belang van de wegen. - Betekenis 
van het woor-d « wegen "· - De term 
"wegen ''in artikel 13, derde lid, van de 
wet van 10 maart 1925 op de electriciteits
voorziening, bedoelt het geheel van de 
voor het openbaar vervoer aangewende 
wegen en niet enkel de wegen waarop 
electrische inrichtingen worden aange
bracht, met uitsluiting van alle andere 
bestaande of nog aan te leggen openbare 
we gen. 

20 april 1978. 955 

3. - Wet van 10 maar·t 1925 op de 
electr-iciteitsvoorziening, artikel 13, dM·cle 
lid. - Recht van de Staat, de pr-ovincien en 
de gemeenten om op hun respectief clomein 
de schikkingen of het plan en139• electr·ici
teitsinrichting naclerhand te wijzigen als
mede de werken daar-mee in ver-bancl. -
De Staat, de provincien en de gemeenten 
hebben op hun respectief domein het 
recht de schikkingen of het plan ener 
inrichting naderhand te laten wijzigen, 
alsmede de werken daarmede in verband. 



ERFDIENSTBAARHEID. 1367 

(Wet van 10 maart 1925 op de electrici
teitsvoorziening, art. 13, derde lid.) 

20 april 1978. 955 

4. - Wet van 10 maa?"t 1925 op de 
elect?·iciteitsvoo?"ziening, a?"tikel 13, de?"de 
lid. -Staat die wijzigingen noodzakelijlc 
acht aan de we?"ken op zijn p?'ivaat domein, 
na te hebben beslist er wegenwe1·ken uit te 
voeren waardoor er een goed van het 
openbaar domein van gemaakt wordt. 
Kostenlast van de wijzigingswe1·ken. -
A1·tilcel 13, de1·de lid, toepasselijlc. -
Hoewel artikel 13 van de wet van 
10 maart 1925 op de electriciteitsvoor
ziening in beginsel de werken op het 
openbaar domein bedoelt, is de bepaling 
van het derde lid, betrekkelijk het dragen 
van de kosten van de wijzigingswerken, 
toch toepasselijk wanneer de Staat 
wijzigingen noodzakelijk acht aan werken 
op zijn privaat domein, na te hebben 
beslist er wegenwerken uit te voeren 
ten einde het goed tot ieders gebruik te 
bestemmen en er dus een goed van het 
openbaar domein van te maken. 

20 april 1978. 955 

5. - Wet van 10 maart 1925 op de 
elect1•iciteitsvoorziening, a1·tilcel 16, vie1·de 
lid. - Recht van de pa1·ticulie1'en om op 
lcosten van de voorzieningsbed1·ijven de op 
htm eigendommen geplaatste werken te 
doen wegnemen om hun ?"echt van omheinen 
of bouwen uit te voeren. - De onder
grondse electrische lijnen en de steunen 
geplaatst in een open onbebouwde grond 
dienen, op verzoek van de eigenaar, te 
worden weggenomen, indien deze zijn 
recht van omheinen of bouwen uitoefent ; 
de kosten van het wegnemen dezer lijnen 
en steunen vallen ten laste van wie ze 
heeft aangebracht. (Wet van 10 maart 
1925 op de electriciteitsvoorziening, 
art. 16, vierde lid.) 
[~' 20 april 1978. 955 

ERFDIENSTBAARHEID. 

1. - Onteigening ten algemenen nutte 
van een deel van een goed. - Niet ont
eigend deel bezwam·d met een wettelijlce 
mjdienstbam·heid. - Him·uit vloeit een 
waardeve?'mindering voo1•t van het goed.
Geen onteigeningsvergoeding.- Wanneer 
voor de aanleg van een autoweg een deel 
van een goed het voorwerp uitmaakt van 
een onteigening ten algemenen nutte en 
het niet onteigende deel van dit goed, 
overeenkomstig de wetgeving inzake het 
statuut van de autosnelwegen, bezwaard 

is met een erfdienstbaarheid, geeft de 
hieruit voortvloeiende waardeverminde
ring geen aanleiding tot een onteigenings
vergoeding. (Art. II Grondwet.) 

8 september 1977. 31 

2. - Niet vom·tdurende erjdienstbaa?"· 
heid door 's mensen toedoen gevestigd. -
Wijze waa?"op zij wm·dt vel'lc?"egen. - Een 
niet voortdurende erfdienstbaarheid, zo
als een erfdienstbaarheid van overgang, 
die door 's mensen toedoen is gevestigd, 
kan enkel worden verkregen door een 
titel en niet door verjaring. (Artt. 688 
en 691 B.W.) 

18 november 1977. 320 

3. - Geb?'ttik. - Perken. Hij die 
een recht van erfdienstbaarheid bezit 
mag daarvan slechts gebruik maken 
overeenkomstig zijn titel, zonder de 
toestand van het dienstbare erf te mogen 
verzwaren. (Art. 702 B.W.) 

18 november 1977. 320 

4. - E1jdienstbaa1·heid van overgang. 
E1jdienstbaa?"heid doo1· 's mensen 

toedoen gevestigd. - Door verja?"ing lean 
geen ruimer recht van overgang wo1•den 
bekomen dan datgene dat ve?'leend is doo?" 
de titel van vestiging van de e?"jdienstbaa?"· 
heid. - Hij die een door 's mensen 
toedoen gevestigde erfdienstbaarheid van 
overgang bezit, kan geen ruimer recht van 
overgang bekomen dan datgene dat hem 
verleend is door de titel van vestiging 
van de erfdienstbaarheid ; een dergelijke 
verruiming vormt hetzij een nieuwe 
erfdienstbaarheid, hetzij een bijkomende 
erfdienstbaarheid. 

18 november 1977. 320 

5. - Erjdienstbaa1·heid van over gang. 
- E1jdienstbaarheid uit overeenlcomst. -
Bindende kracht van de titel van vestiging 
van die mjdienstbam·heid. - Schending. 
- Beg1·ip. -De verbindende kracht van 
de titel van vestiging van een erfdienst
baarheid van overgang uit overeenkomst 
wordt miskend en artikel ll34 van het 
Burgerlijk Wetboek wordt derhalve ge
schonden door de rechter die deze erf
dienstbaarheid uitbreidt ten voordele 
van een ander erf van de eigenaar van 
het heersend erf en dit recht verzwaart 
door er een andere bestemming aan te 
geven, zelfs indien die uitbreiding en 
verzwaring sedert meer dan dertig jaar 
gedoogd werden. (Artt. 681, 702 en 
ll34B.W.) 

3 februari 1978. 665 
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6. - Nwt voortdure;nde al dan niet 
zichtbare erfdienstbaarheid. - Vestiging. 
- Titel vereist. - Een niet voortdurende, 
al dan niet zichtbare erfdienstbaarheid 
kan niet voortvloeien uit verjaring en 
evenmin uit bestemming door de huis
vader ; zij kan enkel worden verkregen 
door een titel. 

3 februari 1978. 665 

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. 

1. - P1·ejudicie6l geschil. - H of van 
Justiti6 van d6 Gem66nschapp6n. 
G6zag van d6 a1'1'6St6n van dit Hof.- De 
nationale rechter is o.a. gebonden door 
de uitlegging van het Verdrag tot op
richting van de Europese Economische 
Gemeenschap en de verordeningen van 
deze Gemeenschap welke, op zijn verzoek, 
door het Hof van J ustitie van de Gemeen
schappen is gegeven. (Art. 177 Verdrag 
tot oprichting van de Europese Econo
mische Gemeenschap, goedgekeurd bij 
de handeling van de wetgevende macht 
van 2 december 1957.) (Impliciete op
lossing.) 

19 september 1977 76 

2.- Sociale Z6kM·h6id.- We1·kloosheid. 
- Rechth6bbend6n. - Stag6. - Werle
nemer die g!Jen grensarbeider is en bij zijn 
laatste werk werkzaam was in een Lid
Staat. - W !J1•knem6r die om wm·k vraagt 
op het grondgebied van een and6re Lid
Staat waar hij woont. - Woonplaats. -
Begrip. - Ret begrip " Lid-Staat waar 
de werknemer woont ''in artikel 71, § 1, 
lid b, ii, van verordening nr. 1408/71 
van 14 jcmi 1971 van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen betreffende 
de toepassing van de sociale zekerheids
regelingen op loontrekkenden en hun 
gezinnen, die zich b:innen de Gemeenschap 
verplaatsen, moet beperkt blijven tot de 
Staat waar de werknemer, ofschoon 
werkzaam in een andere Lid-Staat, zijn 
gewone woonplaats behoudt en waar 
zich ook het gewone centrum van zijn 
belangen bevindt. 

19 september 1977 (2 arresten). 76 

3.- Sociale zeke1'7wid.- We1·kloosheid. 
- Rechthebbenden. - Stage. - Werk
neme1' die geen grensa1·beidm· is en we1·k
zaam is in een Lid-Staat. - W erknem61' 
die om werk vmagt op het grondgebied 
van een ande1•e Lid-Staat waa1· hij woont 
of waarnam· hij terugkeert.- UitkM·ingen. 

- Grenzen. - V oor de toepassing van 
artikel 71, § 1, lid b, ii, van verordening 
nr. 1408/71 van 14 juni 1971 van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen betref
fende de toepassing van de sociale zeker
heidsregelingen op loontrekkenden en 
hun gezinnen, die zich binnen de Gemeen
schap verplaatsen, waarbij bedoeld wordt 
de werknemer die geen grensarbeider 
is en bij zijn laatste werk werkzaam was 
in een Lid-Staat en die om werk vraagt 
op het grondgebied van een andere Lid
Staat waar hij woont of waarnaar hij 
terugkeert, moet gelet worden op de duur 
en de vastheid van betrokkenes woon
plaats v66r zijn vertrek, de duur en het 
doel van zijn afwezigheid, de aard van 
de in de andere Lid-Staat verrichte 
werkzaamheden, alsmede op de intentie 
van de betrokkene, zoals die uit alle 
omstandigheden blijkt. 

19 september 1977. 76 

4. - H·ejudicieel geschil. - Hoj van 
Justitie van de Gemeenschappen.- Gezag 
van de arr!Jsten van dit Hoj.- De natio
nale rechter is o.m. gebonden door de 
uitlegging van het V erdrag tot oprichting 
van de Europese Economische Gmneen
schap en de verordeningen van deze 
Gemeenschap welke, op zijn verzoek, door 
het Hof van Justitie van de Gemeen
schappen is gegeven. (Art. 117 V erdrag 
tot oprichting van de Europese Econo
mische Gemeenschap, goedgekeurd bij 
de handeling van de wetgevende macht 
van 2 december 1957.) (Impliciete op
lossing.) 

19 september 1977. 79 

5. - Sociale zekerheid. - Ziekte- en 
invaliditeitsverzelcering. Be1·ekening 
« pour o1·dre " van het bedrag van de 
uitkering waarop een werknemer 1'echt zou 
hebben in em~ Lid-Staat, die kmchtens 
een cumulatie1·egel van zijn wetgeving dit 
bed1·ag << poU1' 01·dre " kan V61'mindenn 
naar 1·ato van e!Jn uitlcm·ing aan deze 
we1·knemer wegens prestaties bt~iten de 
Gemeenschap. - De bepalingen van de 
verordeningen nrs. 3 en 4 van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen en 
onder meer artikel 28, § 1, van ver
ordening nr. 3 verbieden niet dat het 
orgaa:n van een Lid-Staat bij de bereke
ning " pour ordre " van het bedrag van 
de uitkering waarop een betrokkene recht 
zou hebben, indien alle verzekeringstijd
vakken uitsluitend onder de wettelijke 
regeling van die Lid-Staat waren vervuld, 
toepassing maakt van een voorschrift 
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van zijn eigen wettelijke regeling om het 
theoretische uitkeringsbedrag te verlagen 
naar rato van een uitkering aan de 
betrokkene van buiten de Gemeenschap 
toekomende. (Verordening nr. 3 van de 
Raad van Ministers van de Europese 
Economische Gemeenschap van 25 sep
tember 1958 inzake sociale zekerheid van 
migrerende werknemers.) 

19 september 1977. 79 

6. - Verdmg tot op1·ichting van de 
Eu1'0pese Economische Gemeenschap. 
P1·ejt-tdicieel geschil. - Geschil inzalce de 
uitlegging van verordening n1·. 1408/71 
van 14 juni 1971 van de Raad van de 
Eu1•opese Gemeenschappen betreffende de 
toepassing van de sociale zelce1·heids-
1'egelingen op loont1·elckenden en hun 
gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap 
ve1·plaatsen. - Geschil opgeworpen in een 
bij het Hof van Oassatie aanhangige zaak. 
- Hof van Oassatie ertoe gehouden de zaalc 
bij het Hof van Justitie van de Eu1·opese 
Gemeenschappen aanhangig te maken. -
W anneer een vraag over de uitlegging 
van verordening nr. 1408/71 van 14 juni 
1971 van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen betreffende de toepas
sing van de sooiale zekerheidsregelingen 
op loontrekkenden en hun gezinnen, 
die zich binnen de Gemeenschap ver
plaatsen, voor het Hof van Oassatie 
wordt opgeworpen, moet het Hof in de 
regel de zaak aanhangig maken bij het 
Hof van J ustitie van de Europese 
Gemeenschappen. (Art. 177 Verdrag tot 
oprichting van de Europese Economische 
Gemeenschap, goedgekeurd bij handeling 
van de wetgevende macht van 2 de
cember 1957.) 

19 september 1977. 81 

7. - Ve1·dmg tot oprichting van een 
Europese Economische Gemeenschap. 
Prejudiciele vraag. - V raag over de 
uitlegging van een bepaling van het 
Verdrag. - Vraag opgeworpen in een 
zaalc aanhangig bij het Hof van Oassatie. 
- Hoj van Oassatie in de 1'egel ertoe ge
houden de zaak bij het Hoj van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen aan
hangig te maken. - Wanneer een vraag 
over de uitlegging van een bepaling van 
het V erdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap aan 
het Hof van Oassatie wordt voorgelegd, 
moet het, in de regel, de zaak aanhangig 
maken bij het Hof van J ustitie van de 
Europese Gemeenschappen. (Art. 177 
Verdrag tot oprichting van de Europese 

Economisohe Gemeensohappen, goedge
keurd bij handeling van de wetgevende 
macht van 2 december 1957.) 

28 november 1977. 345 

8. - Verd1·ag van Brussel van 27 sep
tember 1968 bet1·ef!ende de 1'echterlijke 
bevoegdheid, artilcel 5, 1°. - Geschil over 
de gevolgen van de schending, door de 
concessiegever, van een contract van con
cessie van alleenverkoop. - Verplichting 
waarnaar moet worden gezien voor de 
toepassing van arlikel 5, 1°. - In een 
geschil over de gevolgen van de schending 
door de concessiegever van een contract 
van concessie van alleenverkoop, is de 
verbintenis waarnaar moet worden gezien 
voor de toepassing van artikel 5, 1°, van 
het Verdrag van Brussel van 27 septem
ber 1968 betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid, de verbintenis die uit het 
contract voortvloeit ten laste van de 
concessiegever en waarvan niet-nakoming 
wordt aangevoerd door de concessie
houder voor zijn vordering tot sohade
vergoeding of tot ontbinding van het 
contract. 

6 april1978. 898 

9. - Verdmg van Brussel van 27 sep
tember 1968 betreffende de 1·echterlijke 
bevoegdheid, artilcel 5, 1°. - Geschil over 
de gevolgen van de schending, doo1· de 
concessiegever, van een contract van con
cessie van alleenverkoop. - Vordering van 
de concessiegever om compensatoi1·e of 
bijkomende vergoedingen te bekomen. -
Opdracht van de nationale rechter. -
Wanneer de concessiehouder, wegens 
schending, door de concessiegever, van 
een contract van concessie van alleen
verkoop, betaling vordert van een com
pensatoire of bijkomende vergoeding, 
moet de nationale rechter, met toepassing 
van artikel 5, 1°, van het Verdrag van 
Brussel van 27 september 1968, nagaan 
of volgens het op het contract toe te 
passen recht, sprake is van een autonome 
contractuele verbintenis of van de toe
kenning van een vergoeding om de 
schendingen van een tot grondslag van 
de vordering dienende contractuele ver
bintenis te sanctioneren. 

6 april 1978. 898 

10.- Verdmg van B1·ussel van 27 sep
tember 1968 bet1•ef!ende de 1'echtM·lijke 
bevoegdheid, a?·tikel5, 1°.- Overeenlcomst. 
- Plaats waar de ve1·bintenis is uitgevoerd. 
- Plaats waar de verbintenis moet wm·den 
uitgevoerd. - Vaststelling. - De plaats 
waar een verbintenis is uitgevoerd of de 
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plaats waar de aan de rechtsvordering 
ten grondslag liggende verbintenis moet 
worden uitgevoerd dient, overeenkomstig 
artikel 5, 1°, van het V erdrag van Brussel 

FAILLISSEMENT, GERECHTE-
LIJK AKKOORD EN FAILLISSE
MENTSAKKOORD. 

1. - Faillissement. - De 1·echten van 
hypotheek en van voor1·echt kunnen worden 
ingeschreven tot op de dag van het vonnis 
van jaill!ietverklaring. - Regel die van 
toepassing is zowel op de wettelijke als 
op de bedongen hypotheek. - De regel dat 
de rechten van hypotheek en van voor
recht kunnen worden ingeschreven tot 
op de dag van het vonnis van failliet
verklaring, is van toepassing zowel op 
de wettelijke als op de bedongen hypo
theek en inzonderheid op de wettelijke 
hypotheek tot waarborg van de invorde
ring van directe belastingen. (Art. 447, 
eerste lid, W .K.) 

20 oktober 1977. 237 

F 

2. - V onnis dat uitspmak doet ove1· de 
toelaatbaarheid, bij jaillissement, van het 
voorrecht bedoeld in artikel 20, 5°, van de 
wet van 16 december 1851 op de herziening 
van het hypothecair stelsel. - Voo1·recht 
van de leverancie?' van machines die niet 
onroe?·end zijn gewo1•den door bestemming 
of inco1·poratie. - Betwisting die enkel 
bet1·rkking heeft op de bekendmaking voor
geschreven bij aTtikel 546 van het W etboek 
van Koophandel. - Vonnis dat uitspmak 
doet over die betwisting. Vonnis 
gewezen « ter zake van jaillissement " in de 
zin van a1·tikel 465 van het Wetboek van 
Koophandel. - Het voorrecht van de 
verkoper van roerende goederen dat door 
artikel20, 5°, van de wet van 16 december 
1851 op de herziening van het hypothecair 
stelsel is ingesteld ten voordele van de 
leverancier van machines, toestellen, 
gereedschappen en ander bedrijfsuitrus
tingsmaterieel gebruikt in nijverheids-, 
handels- of ambachtelijke neringen, die 
nog in het bezit zijn van de schuldenaar 
en die niet onroerend zijn geworden door 
bestemming of incorporatie, komt in de 
regel niet voor enige bekendmaking in 
aanmerking ; in geval van faillissement 
wordt dit voorrecht evenwel enkel ge
handhaafd als het is bekendgemaakt, 
zoals zulks is voorgeschreven bij arti
kel 546 van het Wetboek van Koop-

van 27 september 1968, te worden vast
gesteld volgens de op het contract toe 
te passen wet. 

6 april 1978. 898 

handel, en een betwisting die uitsluitend 
betrekking heeft op die bekendmaking 
vloeit dus voort uit het faillissement en 
het vonnis dat uitspraak doet over die 
betwisting is een vonnis « gewezen ter 
zake van faillissement "• in de zin van 
artikel 465 van het W etboek van Koop
handel. 

31 maart 1978. 869 

3. - Gerechtelijk akkoord. - Geen 
uitwerking met bet1·ekking tot sociale
zekerheidsbijdragen, bi}dmgeopslag en 
nalatigheidsintrest. - Het gerechtelijk 
akkoord heeft geen uitwerking met 
betrekking tot de sociale-zekerheids
bijdragen en de daarop verschuldigde 
bijdrageopslag en nalatigheidsintrest. 
(Gecoiirdineerde wetten van 25 september 
1946, art. 29, derde lid, 1 °.) 

17 mei 1978. 1092 

4. - Vordering tot opname van een 
schuldvordering in het passiej van het 
faillissement. - Vonnis niet noodzakelijk 
gewezen te1· zake van een faillissement. -
Het vonnis waarin uitspraak wordt ge
daan over een betwisting betrekkelijk 
de opname van een schuldvordering in 
het passief van een faillissement, is niet 
noodzakelijk gewezen ter zake van een 
faillissement. (Art. 465, 502, 540 en 505 
wet van 18 april 1851.) 

25 mei 1978. 1130 

5. - V aststelling van de datum wam·op 
is opgehouden te betalen. - Beoogt de 
gelijkheid tussen de schuldeisers van de 
gejaillaerde. - De vaststelling van de 
datmn waarop is opgehouden te betalen 
beoogt de gelijkheid onder de schuldeisers 
van de gefailleerde door bepaalde door de 
gefailleerde na die datum verrichte han
delingen aan de boedel tegenstelbaar te 
maken ofhet mogelijk te maken ze aan de 
boedel niet-tegenstelbaar te doen ver
klaren. 

25 mei 1978. 1130 

6. - Betaling van vervallen schulden 
door de gejailleerda na het ophouden van 
zijn betalingen en v66r het vonnis van 
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jaillietverkla1·ing. - Niet-tegenstelbaar
heid aan de boedel. - Artikel 446 van het 
vVetboelc van Koophandel.- Voorwam·den. 
- Om een betaling van een vervallen 
schuld, na het ophouden van de beta
lingen en v66r het vonnis van faillietver
klaring, aan de massa niet-tegenstelbaar 
te kunnen verklaren, krachtens arti
kel 446 van het Wetboek van Koop
handel, is het niet vereist dat de betaalde 
schuldeiser te kwader trouw of met 
bedrieglijk opzet gehandeld heeft ; het 
volstaat dat hij wist dat de gefailleerde 
opgehouden had te betalen. 

25 mei 1978. 1130 

7. - Betaling van vervallen schulden 
door de gefailleerde na het ophottden van 
ZiJn betalingen en v661· het vonnis van 
jaillietverkla1·ing. - Niet-tegenstelbaar
heid aan de boedel. - Artikel 446 van het 
Wetboek van Koophandel. - Betalingen 
van derden bekomen ten gevolge van een 
uitvoerend beslag onder derden. - Zij 
zijn betalingen van de schuldenaar. -
Betalingen door de schuldenaar, in de 
zin van artikel 446 van het W etboek 
van Koophandel, zijn de betalingen door 
derden ten gevolge van een uitvoerend 
beslag onder derden. 

25 mei 1978. 1130 

8. - Niet-tegenstelbaarheid aan de 
boedel van betalingen dam· de schuldenaar 
voo1• vervallen schulden, bedoeld in arti
kel 446 van het W etboelc van Koophandel. 
- Beoordelingsbevoegdheid van de feiten
rechter. - Zelfs indien de voorwaarden 
vervuld zijn waarvan volgens artikel 446 
van het Wetboek van Koophandel de 
tegenstelbaarheid aan de boedel van 
betalingen door de schuldenaar voor 
vervallen schulden afhangt, doet de wet 
geen afbreuk aan de bevoegdheid van 
de rechter om te beslissen of, naargelang 
van de omstandigheden van de zaak, de 
betalingen aan de boedel niet-tegenstel
baar moeten worden verklaard. 

25 mei 1978. 1130 

9. - Faillissement. Bepaling van 
het tijdstip waa1•op is opgehouden te 
betalen. - Wetboek van Koophandel, 
a1·tilcel 442, derde lid (wet van 18 ap1'il 
1851). - Behoudens de uitzonde~·ing 
van a1'tikel 613 van dat wetboelc, lean 
dit tijdstip niet worden bepaald op een 
datum die het vonnis van faillietve~·lclm·ing 
mee1' dan zes maanden voo1'ajgaat. -
Repaling die de openba1'e 01'de makt. -
Een wetsbepaling die de openbare orde 
raakt is de regel van artikel 442, derde lid, 

van het W etboek van Koophandel (wet 
van 18 april 1851) luidens welke, be
houdens de uitzondering van artikel 613 
van datzelfde wetboek, het tijdstip 
waarop is opgehouden te betalen niet 
kan worden bepaald op een datum die 
het vonnis van faillietverklaring meer 
dan zes maanden voorafgaat. 

26 mei 1978. 1140 

10. - Faillissement. Wettelijk ver-
moeden, ingesteld bij artikel 555 van het 
Wetboelc van Koophandel, zoals dit luidde 
v661' de wet van 14 juli 1976 bet1·ef!ende 
de 1'espectieve rechten en V(Wplichtingen van 
echtgenoten en de huwelijlcsvermogenstel
sels. - Het tegenbewijs moet worden 
geleve~·d dam· de echtgenote van de gejail
lee1·de. - Aanvoe1'ing door de echtgenote 
van de vermeldingen van de akte van 
aanlcoop van een onroerend goed nopens 
de herlcomst van de goederen waarmee 
het goed is aangekocht. - Vermeldingen 
die geen tegenbewijs opleve1·en. - Om het 
vermoeden van artikel 555 van het 
Wetboek van Koophandel, zoals dit 
luidde v66r de wet van 14 juli 1976 
betreffende de wederzijdse rechten en 
verplichtingen van echtgenoten en de 
huwelijksvermogenstelsels, om te keren, 
volgens hetwelk, buiten het bij artikel 554 
van dat wetboek bepaalde geval, wettelijk 
vermoed wordt dat de door de vrouw 
van de gefailleerde v66r het faillissement 
verkregen goederen aan haar man toe
behoren, en om te bewijzen dat zij 
eigenares van die goederen is, kan de 
echtgenote van de gefailleerde niet 
steunen 6p de vermeldingen van de 
akten volgens welke de aankoop van die 
goederen door haar of in haar naam werd 
gedaan ; om diezelfde reden kan zij die 
niet aanvoeren om zich te beroepen op 
artikel 553 van het Burgerlijk W etboek. 

1 juni 1978. 1165 

11. Faillissement. Wettelijlc 
vm·moeden, ingesteld bij artikel 555 van het 
W etboek van Koophandel, zoals dit luidde 
v66r de wet van 14 juli 1976 bet1·effende de 
respectieve rechten en verplichtingen van 
echtgenoten en de huwelijksvermogenstel
sels. - Het tegenbewijs moet wo1'den 
geleve1'd door de echtgenote van de gefail
lem·de. - Aanvoe1·ing van de vermeldingen 
van de akte van aankoop van een on1·oerend 
goed om het voordeel te genieten van het 
vermoeden van eigendom, ingesteld bij 
a1'tikel 553 van het Burgerlijlc Wetboek.
Ve1'meldingen die geen tegenbewijs op
leveren. - Om het vermoeden van 
artikel 555 van het Wetboek van Koop-
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handel, zoals dit luidde v66r de wet van 
14 juli 1976 betreffende de wederzijd13e 
rechten en verplichtingen van echt
genoten en de huwelijksvermogenstelsels, 
om te keren, volgens hetwelk, buiten bet 
bij artikel 554 van dat wetboek bepaalde 
geval, wettelijk vermoed wordt dat de 
door de vrouw van de gefailleerde v66r 
het faillissement verkregen goederen aan 
haar man toebehoren, en mn te bewijzen 
dat zij eigenares van die goederen is, 
kan de echtgenote van de gefailleerde 
niet steunen op de vermeldingen van de 
akten volgens welke de aankoop van die 
goederen door haar of in haar naam werd 
gedaan ; om diezelfde reden kan zij die 
niet aanvoeren om zich te beroepen 
op artikel 553 van het Burgerlijk Wet
boek. 

1 juni 1978. 1165 

12. Faillissement. Wettelijk 
vermoeden van artikel 555 van de jaillisse
mentswet van 18 april 1851. - Met 
scheiding van goedm·en gehuwde echtgenote 
van de gejaillem·de. - Om·om·end goed 
doo1· de echtgenote tijdens het huwelijk 
verkregen. - Recht van de echtgenote om 
door alle rechtsmiddelen te bewijzen dat 
het On1'061'end goed met haar eigen geld is 
verk1·egen. - De van goederen gescheiden 
echtgenote, die tijdens het huwelijk een 
onroerend goed heeft verkregen, kan door 
alle middelen rechtens bewijzen dat dit 
onroerend goed met haar eigen geld is 
betaald ; zij valt niet onder de toepassing 
van artikel 553, tweede lid, van de 
faillissementswet van 18 april 1851. 
(Art. 555 van de faillissementswet van 
18 april 1851.) 

22 juni 1978. 1239 

G 

GEMEENTE. 

Fusie van gemeenten. - Gevolgen. -
De gemeente die, luidens artikel 2 van 
het koninklijk besluit van 8 december 
1970, bekrachtigd bij artikel 7 van de 
wet van 9 april 1971, verplicht is alle 
bezittingen, rechten, lasten en verplich
tingen van de samengevoegde gemeenten 
over te nemen, heeft bet recht de door die 
gemeenten aan de concessionaris ver
leende concessies van openbare diensten 
in te trekken, zoals die gemeenten zulks 
hadden kunnen doen. 

31 mei 1978. 1159 

GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN. 

1. - Di1·ecte gemeentebelasting. -
Bezwaarschrijt bij de bestendige deputatie. 
- Termijn. - Aanvang. - Ajlevering 
van het aanslagbiljet. - Betekenis van 
het woord (( ajleve1·ing "·-De termijn om 
bij de bestendige deputatie een bezwaar
schrift in te dienen tegen een aanslag in 
een directe gemeentebelasting bedraagt 
drie maanden vanaf de a:flevering van 
bet aanslagbiljet, d.w.z. vanaf de over
handiging van dit biljet aan de belasting
plichtige of de aanbieding ervan aan de 
woning van laatstgenoemde. (Wet van 
5 juli 1871, art. 8.) 

26 september en 24 oktober 1977 en 
24 april 1978. 123, 256 en 966 

2. - Directe gemeentebelasting. ~ 
Aanslagbiljet. - Ajgijte. - Bewijs. -
Het bewijs van afgifte van bet aanslag
biljet aan de belanghebbende kan door 
alle middelen van recht worden geleverd. 

26 september en 24 oktober 1977. 
123 en 256 

3. - Directe gemeentebelasting. -
Bezwaar. - Bestendige deputatie van een 
provincieraad. - V M·plichting de belas
tingplichtige in de mogelijkheid te stellen 
kennis te nemen van de stukken. - Dmag
wijdte van de verplichting. - Om de 
belastingplichtige in de mogelijkheid te 
stellen kennis te nemen van de stukken 
waarop de beslissing steunt, mag de 
bestendige deputatie die uitspraak doet 
over een bezwaar inzake directe 
gemeentebelasting hem een inzage van 
die stukken weigeren, maar is zij er niet 
toe verplicht hem deze stukken mede te 
delen. (Algemeen beginsel van de eer
biediging van de rechten van de verdedi
ging.) 

24 oktober 1977. 256 

4. - Directe gemeentebelastingen. -
Reclamatie. - Bestendige deputatie. -
Eigenlijke rechtspraak. - De bestendige 
deputatie van een provincieraad, waarbij 
een reclamatie tegen directe gemeente
belastingen aanhangig is, treedt op als 
rechtscollege. (Art. 107 Grondwet.) 

27 oktober 1977. 264 
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5. - Gemeentebelasting op de niet 
be bottwde percelen in een niet vervallen 
verkaveling.- Recht van de gemeenten deze 
belasting te heffen.- Onwang. -Behalve 
de gevallen van ontheffing of van niet
heffing van de belasting waarvan sprake 
is in artikel 70bis van de wet houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening 
en van de stedebouw, houdt dit artikel 
geen beperking in van de « toelating '' 
aan de gemeenten om, buiten opcen
tiemen op de onroerende voorheffing, 
onder meer een jaarlijkse belasting te 
heffen op de niet bebouwde percelen 
begTepen in een niet vervallen ver
kaveling. 

31 oktober 1977. 278 

6. - Reclamatie. - Bestendige depu
tatie van de provinciemad.- Rechtscollege. 
- De bestendige deputatie van de 
provincieraad waarbij aanhangig is een 
reclamatie tegen directe gemeente
belastingen, treedt op als rechtscollege ; 
als dusdanig kan zij de opportuniteit 
van een belastingverordening niet be
oordelen. 

31 oktober 1977. 278 

7. - Reclamatie. - Bestendige depu
tatie van de provincieraad. - Aanwezig
heid van de pa1·tijen bij de behandeling 
van de zaak.- Mededeling aan de partijen 
van de tekst van het verslag aan de besten
dige deputatie door een van de leden B1'van. 
- Vormen niet door de wet voorgeschreven. 
- Generlei wettelijke bepaling vereist 
dat de partijen worden opgeroepen voor 
de behandeling van de aan de bestendige 
deputatie van de provincieraad voorge
legde belastinggeschillen of dat de tekst 
van het verslag van een lid van de 
bestendige deputatie aan de belasting
plichtige wordt meegedeeld. 

31 oktober 1977. 278 

8. - Gemeentebelasting op het verwerven 
van de bedding van straten, het uitvoeren 
van grand-, verha1·dings- en riolerings
wm·ken. - Vrijstelling van eigendommen 
waarop het niet mogelijk of niet toegelaten 
is te bouwen. - Dmagwijdte van deze 
vrijstelling. - Wanneer een gemeente
verordening inzake belasting op het 
verwerven van de bedding van straten, 
het uitvoeren van grond-, verhardings
en rioleringswerken bepaalt dat de 
belasting, die zij vaststelt, niet van 
toepassing is op de eigendommen waarop 
het niet mogelijk of niet toegelaten is te 
bouwen, beslist de rechter wettelijk dat 
deze vrijstelling niet van toepassing is 

op de gronden waarop landbouwbedrijven 
kunnen worden gevestigd. 

5 december 1977. 4ll 

9. - Directe gemeentebelasting. 
Bezwaarschrift bij de bestendige deptttatie 
van de p1·ovinciemad. - Termijn. -
De termijn om bij de bestendige deputatie 
van de provincieraad een bezwaarschrift 
in te dienen tegen een aanslag in een 
directe gemeentebelasting bedraagt drie 
maanden en begint te !open vanaf de 
afgifte van het aanslagbiljet. (Art. 8 wet 
van 5 juli 1871.) 

19 december 1977 en 17 april 1978. 
476 en 946 

10. - Directe gemeentebelasting. -
Bezwaarschrift bij de bestendige deputatie 
van de provinciemad. - Te1·mijn. -
Te1·mijn die de openba1·e 01·de makt. -
De termijn van drie maanden, die begint 
te lopen vanaf de dag van de afgifte van 
het aanslagbiljet, om een bezwaarschrift 
inzake directe gemeentebelastingen in te 
dienen raakt de openbare orde en is van 
toe passing ongeacht of de betwiste aan
slag of het aanslagbiljet al dan niet 
nietig is. (Art. 8 wet van 5 juli 1871.) 

19 december 1977 en 17 april 1978. 
476 en 946 

11. - Directe gemeentebelasting. -
Bestendige deputatie van BBn provinciemad. 
- Aanwezigheid van de pa1·tijen bij het 
onde1·zoek van de zaalc.- Mededeling aan 
de partijen van de telcst van het verslag aan 
de bestendige deputatie van een van ham· 
leden. - Geen vo1·mvereiste van de wet. -
Geen enkele wettelijke bepaling schrijft 
voor dat de partijen opgeroepen moeten 
worden bij het onderzoek van de belas
tinggeschillen die bij de bestendige 
deputatie van een provincieraad aan
hangig zijn en evenmin dat de tekst van 
het verslag van een lid van de bestendige 
deputatie aan de belastingplichtige moet 
worden medegedeeld. 

22 december 1977. 497 

12. - Belasting op de niet bebouwde 
percelen, begrepen in een niet vervallen 
verlcaveling. -Recht van de gemeenten om 
die belasting te heffen. - Omvang. -
Behoudens de gevallen van ontheffing 
of van niet-toepassing van de belasting 
die erin worden vermeld, is er in arti
kel 70bis van de wet houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en van de 
stedebouw geen sprake van een beperking 
van de aan de gemeenten verleende 
vergunning om, buiten de opcentiemen 
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op de onroerende voorheffing, een jaar
lijkse belasting te heffen op de niet 
bebouwde percelen, begrepen in een niet 
vervallen verkaveling. 

22 december 1977. 501 

13. - Gemeentebelasting ?P de niet 
bebouwde pe1·celen, begrepen tn een niet 
vervallen verkaveling. - Niet bebouwd 
perceel. - Begrip. - Door de gemeenten 
toe te staan een jaarlijkse belasting te 
heffen op de niet bebouwde percelen 
begrepen in een niet vervallen verkaveling 
vereist artikel 70bis van de wet houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening 
en van de stedebouw niet dat de belasting 
per kadastraal perceel berekend wordt. 

22 december 1977. 501 

14. - Besluit van de gemeentemad dat 
een belasting heeft ingesteld tot het recupe
reren van de doo?' de gemeente wegens 
aanleg van 1·iole1·ing gedane kosten op de 
eigenaars van onroerende goederen langs 
openbare wegen waar werken werden uitge
vom·d.- Middel dat een vroegere vm·koop
overeenkomst tussen eism· en de gemeente, 
met betrekking tot de aansluiting op een 
elders gelegen reeds bestaande riolering, 
inroept. - Bindende kmcht van de overeen
komst tussw partijen. - Rechte?' die 
beslist dat de in de verkoopovereenkomst 
gestipulee1·de voorwaa1·den van bw·gerlijke 
aard zijn en niet kunnen tegengesteld 
worden aan de bepalingen van de fiscale 
?'eglementen. - Geen schending van de 
bindende kracht van de verkoopovereen
komst. - W anneer de gemeenteraad een 
belasting heeft ingesteld om de kosten, 
door de gemeente gedaan voor het aan
leggen van riolering, te verhalen op de 
eigenaars van onroerende goederen ge
legen langs de openbare wegen waar het 
werk is uitgevoerd, en het middel een 
vroegere tussen eiser en de gemeente 
gesloten verkoopovereenkomst met be
trekking tot de aansluiting op een elders 
gelegen reeds bestaande riolering inroept, 
schendt de rechter, die beslist dat de in 
de verkoopovereenkomst bedongen voor
waarden van burgerrechtelijke aard zijn 
en niet kunnen tegengeworpen worden 
aan de bepalingen van de belasting
verordeningen, niet de verbindende 
kracht van genoemde verkoopovereen
komst. 

6 februari 1978. 671 

15. - Di1·ecte gemeentebelasting. -
Invordering. - Toe te passen regels. -
De regels inzake invordering van belas-

tingen ten behoeve van de Staat zijn van 
toepassing op de directe gemeente
belastingen. (Art. 138 Gemeentewet.) 

23 februari en 17 april 1978. 751 en 
946 

16. - Directe gemeentebelasting. -
I nkohie1·ing. - Ve1'1·ichting betreffende 
de invordering. -De inkohiering van de 
directe gemeentebelastingen is een ver
richting die betrekking heeft op de 
invordering van die belastingen. 

23 februari en 17 april 1978. 751 
en 946 

17. - Directe gemeentebelasting. -
Belasting op niet-bebouwde percelen be
grepen in een niet-vervallen vm·kaveling. 
- Belasting op grondeigendommen, -
Gevolg. - Belastingen op de niet
bebouwde percelen in een niet-vervallen 
verkaveling zijn belastingen op de grond
eigendom en de inkohiering ervan moet 
derhalve geschieden overeenkomstig de 
regels inzake onroerende voorheffing ; 
de belasting op de percelen waarvan de 
vrouw eigenares of mede-eigenares is kan 
wettelijk ten kohiere gebracht worden 
ten name van de man alleen. (Art. 138 
Gemeentewet en art. 156 W.I.B.) 

23 februari 1978. 751 

18. - Directe gemeentebelasting. -
Belasting op g1·ondeigendommen. - Ge
volg. - De inkohiering van de directe 
gemeentebelastingen op de grondeigen
dom moet geschieden overeenkomstig de 
regels inzake onroerende voorheffing ; de 
belasting op de onroerende goederen 
waarvan de vrouw eigenares of mede
eigenares is kan wettelijk ten kohiere 
gebracht worden ten name van de man 
alleen. (Art. 138 Gemeentewet en art. 156 
W.I.B.) 

17 april 1978. 946 

19. - Directe gemeentebelastingen. -
Bezwaarsch?'ijt bij de bestendige deputatie 
van de p1·ovinciemad. - Tm·mijn. -
Aanvang. - Afievm·ing van het aanslag
biljet. - Begrip. -De termijn om bij de 
bestendige deputatie van een provincie
raad een bezwaarschrift in te dienen tegen 
een aanslag in een directe gemeente
belasting, bedraagt drie maanden vanaf 
de a:flevering van het aanslagbiljet, d.w.z. 
vanaf de overhandiging van dit biljet 
aan de belastingplichtige of de aanbieding 
ervan aan zijn woonst. (Wet van 5 juli 
1871, art. 8.) 

24 april 1978. 966 
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20. - Directe gemeentebelastingen. -
BezwaaTschrift bij de bestendige deputatie 
van de p?'ovinciemad. - Belastingplichtige 
die doet gelden dat hij het aanslagbiljet 
niet heeft ontvangen en de gemeente het 
bewijs van de aflevering ervan niet aan
b1·engt. - Beslissing die, na te hebben 
vastgesteld dat de verzending van het 
aanslagbiljet 1·egelmatig was, het ve1·weer 
verwerpt op g1·ond dat een duidelijk 
vermoeden aanwezig is dat het aanslag
biljet, na zijn ve1·zending, door de belasting
plichtige werd ontvangen en het tegen
gestelde niet blijkt, zonder te verduidelijken 
waarin dit vermoeden bestaat. - Beslissing 
niet wettelijk gerechtvaardigd. - Niet 
wettelijk gerechtvaardigd is de beslissing 
van de bestendige deputatie die, inzake 
directe gemeentebelastingen, het be
zwaarschrift verwerpt waarbij de belas
tingplichtige deed gelden dat hij het 
aanslagbiljet niet had ontvangen en de 
gemeente het bewijs van de overhandi
ging of aanbieding ervan niet aanbrengt, 
op de enkele gronden dat de verzending 
regelmatig was, dat er een duidelijk 
vermoeden aanwezig is dat het aanslag
biljet, na zijn verzending, door de 
belastingplichtige werd ontvangen en 
dat geen enkele omstandigheid of feitelijk 
gegeven het tegengestelde bewijst, zonder 
te verduidelijken waarin dit vermoeden 
bestaat. (Wet van 5 juli 1871, art. 8.) 

24 april 1978. 966 

GEMEENTEVERORDENING. 

1. - Bekendmaking. - Gemeentewet, 
a1·tikel 102, ee1·ste lid. - Draagwijdte. -
Aan het bepaalde in artikel 102, eerste lid, 
van de Gemeentewet is niet voldaan, 
wanneer alleen de goedkeuring en niet 
de tekst zelf van de reglementen en 
verordeningen van de gemeenteraad is 
bekendgemaakt. 

26 september 1977, 11 januari, 14 fe
bruari, 20 maart en 24 april 1979. 

123, 560, 709, 711 en 841 

2. - Bekendmaking. - Gemeentewet, 
m·tikel 102, ee1·ste lid. - Dmagwijdte. -
De bepaling van artikel 102, eerste lid, 
van de Gemeentewet is niet in acht 
genomen wanneer enkel het feit dat een 
gemeenteverordening is gestemd en dat 
zij bij koninklijk besluit is goedgekeurd 
- en niet de tekst van die verordening
is bekendgemaakt. 

7 april 1978. 903 

GENEESKUNST. 

1. - Orde van Geneeshe1·en. - Aan
wezigheid van de 1·echtskundig bijzitter 
bij de uitspmak van de beslissing. -
Bewijs. -Ret bewijs van de aanwezig
heid van een rechtskundig bijzitter op 
de terechtzitting tijdens welke de raad 
van de Orde der Geneesheren een tucht
beslissing heeft uitgesproken kan zowel 
uit de vaststellingen van die beslissing 
als uit de niet tegenstrijdige vermeldingen 
van het proces-verbaal van die terecht
zitting voortvloeien. 

1 december 1977. 385 

2. - Orde van Geneeshe1·en. Voor-
be1·eiclencle beslissing of onde1'Zoeksbeslis
sing van een mad van beroep.- Onmid
dellijke voo1·ziening ontvankelijk. - De 
voorziening tegen een voorbereidende 
beslissing of onderzoeksbeslissing van een 
raad van beroep van de Orde van Genees
heren kan slechts worden ingesteld samen 
met de voorziening tegen de eindbeslis
sing. (Art. 23 K.B. nr. 79 van 10 no
vember 1967.) 

1 december 1977. 387 

3. - Orde van Geneeshe1·en. Raad 
van beroep.- Daden van onderzoek regel
matig op een zitting verricht door daartoe 
bevoegde leden van de raad. - Onderzoek 
voortgezet en beslissing gewezen doo1· 
andere leden van de mad van beroep die 
alle latere debatten hebben bijgewoond. -
Wettigheid. - Wanneer met het onder
zoek van een zaak regelmatig op een 
zitting is begonnen door daartoe bevoegde 
leden van de raad van beroep van de 
Orde van Geneesheren, kunnen de leden 
van de raad, die zijn aangewezen om de 
zaak verder te behandelen en te be
slechten ter vervanging van de eerste 
leden, hun overtuiging wettig laten 
steunen op reeds verrichte onderzoeks
daden, als zij alle latere debatten hebben 
bijgewoond. (Artt. 2 en 779 G.W.) 

1 december 1977. 387 

4. - 01·de van Geneesheren. -Regel
matig getuigenverhoo1· do01· de mad van 
beroep en ve1·daging van de zaak tot een 
late1·e zitting. - Wijziging in de samen
stelling van de raad van beroep. - Zaak 
herbegonnen en v1·aag om de getuigen 
opnieuw te horen verw01'Pen. - Andere 
vraag om de getuigen opnieuw te horen 
gegrond op dezelfde reden. - Geen ver
plichting voo1· de mad van beroep hie1'0p 
te antwoorden.- Wanneer getuigen door 
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de raad van beroep van de Orde van 
Geneesheren zijn gehoord en na wijziging 
in de samenstelling van de raad, op een 
latere zitting beslist werd de zaak te 
herbeginnen zonder dat de getuigen 
opnieuw moesten worden gehoord, is de 
raad van beroep niet verplicht te ant
woorden op een nieuwe conclusie waarin 
om een reeds ongegrond verklaarde 
reden wordt gevraagd dat de getuigen 
opnieuw worden gehoord. 

1 december 1977. 387 

5. - Or de van Geneesheren. - Raad van 
beroep. - Met het verslag belaste ma
gistraat verhinderd. - Vervanging. -
In geval van verhindering· van de 
magistraat die ermee belast is de zaak 
te onderzoeken en verslag uit te brengen 
voor de raad van beroep van de Orde 
van Geneesheren, kan hij vervangen 
worden door de voorzitter of door een 
andere magistraat van de raad van 
beroep. (Artt. 12, § 2, en 20, § 2, K.B. 
nr. 79 van 10 november 1967.) 

1 december 1977. 387 

6. - Orde van Geneesheren. Raad 
van beroep. - Gesloten deuren. Vast-
stelling. - Bij ontstentenis van enige 
betwisting dienaangaande door de ver
dachte geneesheer voor de raad van 
beroep van de Orde van Geneesheren, 
volstaat de vaststelling in de eindbeslis
sing dat deze raad met gesloten deuren 
uitspraak heeft gedaan om te bewijzen 
dat de tijdens dezelfde terechtzitting 
gewezen beslissing op tussengeschil deze 
regel in acht heeft genomen. (Art. 19 
K.B. van 6 februari 1970.) 

1 december 1977. 387 

7. - Orde van Geneesheren. - Provin
ciale raad. - Handtekening van de voor
zitter en van de seoretaris. - Regel
matigheid. - De notulen van het dage
lijks bestuur van de provinciale raad van 
de Orde van Geneesheren moeten onder
tekend zijn door de voorzitter en door de 
secretaris; het feit dat het proces-verbaal 
bovendien door andere leden is onder
tekend kan de regelmatigheid van dat 
proces-verbaal niet aantasten. (Artt. 8 
en 10 K.B. van 6 februari 1970.) 

1 december 1977. 387 

8.- Orde der Geneesheren.- Publiek
reohtelijke instelling onderwo1·pen aan 
het algemeen reohtsbeginsel van de oonti
nuUeit van de openba1·e dienst. - Het 
algemeen rechtsbeginsel van de continui:
teit van de openbare dienst is toepasselijk 

op de Orde der Geneesheren, die een 
publiekrechtelijke instelling is. 

9 december 1977. 429 

9.- 01·de de1· Geneesheren.- Publielc
reohtelijlce instelling onderworpen aan 
het algemeen rechtsbeginsel van de oontinu'i
teit van de oprmbare dienst. - Gevolg. -
Het algemeen rechtsbeginsel van de 
continui:teit van de openbare dienst, 
hetwelk op de Orde der Geneesheren als 
publiekrechtelijke instelling toepasselijk 
is, impliceert dat de personen die in de 
raden van beroep van de Orde der 
Geneesheren een mandaat vervullen, 
gerechtigd zijn, wanneer hun mandaat 
is verstreken, hun functie verder uit te 
oefenen totdat zij zijn vervangen of 
opnieuw zijn aangeduid. 

9 december 1977. 429 

10. - Orde der dierena?·tsen. - Tuoht
mden. - Verom·deling in de kosten. -
Maohtsoverschrijding. Geen enkele 
wettelijke bepaling kent aan de tucht
raden van de Orde der Dierenartsen de 
bevoegdheid toe om een dierenarts, 
tegen wie een sanctie wordt uitgesproken, 
in de kosten van het tuchtgeding te 
veroordelen. (Artt. 5, 6 en 14 wet van 
19 december 1950.) 

2 februari 1978. 658 

11. - Verhandelen van g~ftstoffen, 
slaapmiddelen en verdovende middelen. -
Overtredingen waarvan sprakf' is in de wet 
van 24 jebruari 1921, gcwijzigd bij de 
wetten van 22 juli 1974, 9 juli 1975 en 
1 juli 1976.- Vrijstelling of vermindering 
van stmj. - Artilcel 6 van die wet. -
Voorwaa1·den. - Van de correctionele 
straffen bepaald bij de artikelen 2bis en 3 
van de wet van 24 februari 1921 betref
fende het verhandelen van de giftstoffen, 
slaapmiddelen en verdovende middelen, 
ontsmettingsstoffen en antiseptica blijven 
vrij de schuldigen die, v66r de vervolging, 
aan de overheid de identiteit van de 
daders van de bij die artikelen omschre
ven misdrijven of, indien de daders niet 
bekend zijn, het bestaan van die mis
drijven hebben onthuld; de bij diezelfde 
artikelen gestelde correctionele straffen 
worden verminderd in de bij artikel 414, 
vierde lid, van het Strafwetboek bepaalde 
mate, ten aanzien van de schuldigen die, 
na het begin van de vervolging, de 
identiteit van onbekend gebleven daders 
aan de overheid hebben onthuld. (Art. 6 
wet van 24 februari 1921). (Impliciete 
oplossing.) 

7 maart 1978. 786 
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12. - Verhandelen van gijtstoffen, 
slaapmiddelen en verdovende middelen. -
Wet van 24 jeb1·uari 1921. - V1·ijstelling 
61u vermind61'ing van straf. - Artikel 6 van 
die wet. - Onthullen aan de overheid van 
de identiteit van onbekend gebleven dade1·s. 
- Beg1·ip. - De onthulling aan de 
overheid van de onbekend gebleven 
dader, die overeenkomstig artikel 6 van 
de wet van 24 februari 1921 betreffende 
het verhandelen van de giftstoffen, 
slaapmiddelen en verdovende middelen, 
ontsmettingsstoffen en antiseptica, naar 
gelang van het geval, aanleiding geeft 
tot vrijstelling van de correctionele 
straffen of tot vermindering van die 
straffen, is een onthulling op grand 
waarvan de overheid vervolgingen kan 
instellen en, als zulks het geval is, een 
onthulling die volledig oprecht is. 

7 maart 1978. 786 

13. - Onwettelijke uitoefening. 
M isd1·ijj omschreven in artikel 2, § 1, van 
het koninklijk besluit nr. 78 van 10 no
vember 1967 betreffende de uitoefening 
van de geneeskunst. - Beslissing waarin 
wordt vastgesteld dat alle bestanddelen van 
het misdrijf aanwezig zijn, zonder dat de 
juiste bewo01·dingen van die wetsbepaling 
woTden weeTgegeven.- Regelmatig gemoti
vee?·de beslissing. - BegTip. - Regel
matig gemotiveerd is de beslissing tot 
bewezenverldaring van de overtreding 
van artikel 2, § I, van het koninldijk 
besluit nr. 78 van 10 november 1967 
betreffende de uitoefening van de genees
kunst waarin wordt vastgesteld dat aile 
bestanddelen van dat misdrijf aanwezig 
zijn, zelfs indien ziJ niet de juiste bewoor
dingen van die wetsbepaling weergeeft. 

7 rnaart 1978. 788 

14. - GeneesheTen, tandaTtsen, apothe
keTs. - Apothekers. - Instelling van 
wachtdiensten. - Bevoegdheid van de 
1'ep1'6sentatieve beroepsverenigingen of te 
dien einde opge1·ichte gToepe1'ingen. - De 
representatieve beroepsverenigingen van 
de beoefenaars van o. a. de artsenij
bereidkunde of de te dien einde opge
richte groeperingen mogen sluitingsuren 
van de officina's vaststeilen en wacht
diensten insteilen, die de bevolking een 
regelmatige en behoorlijke toediening 
van gezondheidszorgen waarborgen. 
(Art. 9 K.B. nr. 78 van 10 november 
1967.) 

28 april 1978. 1002 

15.- 0Tde de1' Apotheke1's. - Tucht-
1'echtsv01·dering. - Rep1'esentatieve be-

1·oepsve1·eniging van apothekers die een 
1'eglemente1·ing heeft vastgesteld inzake 
een wachtdienst en de sl~titings~t1'en van de 
officina's. - Apotheke1', lid van die 
veTeniging, die weige1·t de Teglemente1·ing 
na te leven. - Tucht1·echtelijke teko1't
koming. - BegTip. - De Raad van 
beroep van de Orde der Apothekers die 
vaststelt dat een apotheker die als lid 
van een representatieve beroepsvereni
ging welke een reglementering heeft 
vastgesteld inzake de sluitingsuren van 
de officina's en de wachtdiensten, '' syste
matisch en zonder wettige reden weigert 
de sluitingsuren na te leven aileen maar 
omdat een andere apotheker er zich niet 
aan houdt ,, leidt daaruit wettelijk af 
dat die apotheker de voorschriften van 
de plichtenleer, inzonderheid die betref
fende de confraterniteit, niet heeft 
nageleefd en beslist wettig hem daarom 
tuchtrechtelijk te straffen. (Art. 6, 2o, 
K.B. nr. 80 van 10 november 1967.) 

28 april 1978. 1002 

GERECHTSDEURWAARDER. 

Wet van 30 maaTt 1976 bet1·ejJende de 
economische he1'stelmaat1•egelen, aTtikel 36. 
- Ge1'echtsdeu1'waa1'd61' die een V1'ij 
beToep uitoefent, in de zin van die wetsbe
paling. De gerechtsdeurwaarders 
oefenen een vrij beroep uit in de zin van 
artikel 36 van de wet van 30 maart 1976 
betreffende de econornische herstelrnaat
regelen. 

25 rnei 1978. ll35 

GERECHTSKOSTEN. 

1. - Stmjzaken. - Vm·oo1·deling van 
twee beklaagden. - Misd1·ijven gepleegd 
doo1' beide beklaagden en misdTijven 
gepleegd door een van hen. - Hoofdelijke 
vm·oo1·deling van de beklaagden in alle 
kosten van eeTste aanleg. - Voo1'waa1·de. 
- Niet wettelijk is de hoofdelijke veroor
deling van twee beldaagden in aile kosten 
van de strafvordering in eerste aanleg, 
als een van de beklaagden enkel voor een 
deel van de ten laste van de andere 
bewezen geachte misdrijven schuldig 
verklaard wordt en de beslissing niet 
vaststelt dat aile kosten veroorzaakt 
werden door de misdrijven die door 
beide beldaagden werden gepleegd. (S.W., 
art. 50.) 

20 september 1977. 89 

2. - BuTgeTlijlce zalcen. J aa1'lij lese 
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valcantie. - Oassatiegeding. - VooT
ziening van een geTechtigde tegen de 
Rijlcsdienst voo?' JaaTlijlcse Valcantie. -
Voo?·ziening ve?'WoTpen. - Veroordeling 
van ve1·weerder in de lcosten. - Wanneer 
het Hof de voorziening van een gereoh
tigde, welke ingesteld is tegen een 
beslissing over een vordering gegrond op 
de wetgeving inzake jaarlijkse vakantie 
en welke gerioht is tegen de Rijksdienst 
voor J aarlijkse Vakantie, verwerpt, ver
oordeelt het de verweerder in de kosten 
van het cassatiegeding. (Ger. W., 
artt. 580, 2°, 1017, lid 2, en 1ll1, lid 2.) 

10 oktober 1977. 182 

3. - Stmjzalcen. - Belclaagden ve1·volgd 
we gens verschillende jeitm. - V BToordeling 
van de ene en vrijspraalc van de and6re.
VeToOTdeling van de ee~·stgenoemde in alle 
lcosten van de stmjvm·dm·ing. - V oo?'
wam·de. - W anneer twee beklaagden 
wegens versohillende feiten vervolgd 
worden en de ene veroordeeld en de 
andere vrijgesproken wordt, kan de 
reohter de gezamenlijke kosten van de 
strafvordering sleohts ten laste van de 
veroordeelde leggen, mits hij vaststelt 
dat ze alle veroorzaakt zijn door het 
misdrijf dat de veroordeelde heeft ge
pleegd. (Artt. 162 en 176 Sv.) 

18 oktober 1977. 221 

4. -- Stmfzalcen. - VeToo?·deelde, eiser 
in hager be1·oep, en openbaar ministeTie, 
eise?' in hager be1·oep tegen hem. - VTij
spraalc dam· de ?'echte?' in hogm· beroep. -
VeroO?·deling in alle lcosten van het hoge~· 
beroep van een medebelclaagde wiens 
ve~·oordeling bevestigd wo1·dt. - Onwette
lijlcheid. - Wanneer een veroordeelde 
hoger beroep instelt en het openbaar 
ministerie tegen hem in hoger beroep 
komt, moeten de kosten betreffende deze 
hogere beroepen, in geval van vrijspraak, 
ten laste van de Staat blijven en mogen 
ze niet ten laste gelegd worden van een 
medebeklaagde wiens veroordeling wordt 
bevestigd. (Art. 3 wet van 1 juni 1849.) 

18 oktober 1977. 221 

5. - Stmfzalcen. - Twee belclaagden 
vervolgd wegens ve?·sch£idene jeiten en 
voor de tweede belclaagde bu?·gerTachtelijlc 
aanspmlcelijlce pm·tij gedagvaard. - VeT
oordeling van de eeTste belclaagde, vrij
spmalc van de tweede belclaagde en buiten
zalcestelling van de voor laatstgenoemde 
burgB1'1'echteliJlc aansp?·alceliJlc6 partij. -
Verom·deling van de ee?'Bte belclaagde in 
alle lcosten van de strajvordBTing. -
V oo1·waarde. - W anneer twee beklaagden 

wegens versoheidene feiten worden ver
volgd, de voor de tweede beklaagde 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij is 
gedagvaard, de eerste beklaagde wordt 
veroordeeld, de tweede beklaagde wordt 
vrijgesproken en de voor laatstgenoemde 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij 
buiten zake wordt gesteld, kan de rechter 
de gezamenlijke kosten van de straf
vordering slechts ten laste van de ver
oordeelde beklaagde leggen, mits hij 
vaststelt dat ze alle veroorzaakt zijn 
door het misdrijf dat de veroordeelde 
heeft gepleegd. (Artt. 162 en 176 Sv.) 

22 november 1977. 333 

6. - Stmjzalcen. - Hoge1· be1·oep van 
de verooTdealde. - Hoge1· beroep van het 
openbaar ministerie tegen hem, de vrijge
sprolcen medebelclaagde en de voo1• laatst
genoemde burge?Techtelijlc aanspmlcelijlce 
pm·tij, buiten zaalc gesteld. - Bevestiging 
doo1· de 1·echter in hoge~· be~·oep.- Vm·oor
deling in hager beroep in alle lcosten van 
het hoge~· be~·oep. - Onwettelijlcheid. -
W anneer een veroordeelde hoger beroep 
instelt en het openbaar ministerie in 
hoger beroep komt tegen hem, de vrijge
sproken medebeklaagde en de voor 
laatstgenoemde burgerrechtelijk aanspra
kelijke partij, buiten zake gesteld, moeten 
de kosten van het hoger beroep van het 
openbaar ministerie tegen de laatst
genoemde twee partijen, in geval van 
bevestiging van het beroepen vonnis, 
ten laste van de Staat blijven. (Art. 3 
wet van 1 juni 1849.) 

22 november 1977. 333 

7. - Stmjzalcen. - Stmjvo1·de~·ing. -
VeToordeelde, eise?' in hager beroep, en 
hoge~· beroep van het openbaa?· ministe~·ie 
tegen hem.- Verzwaring van de stmj die 
de eerste ?'echte~· heejt uitgesprolcen wegens 
een bewezen verlclaa1·d misdTijj en wijziging 
ten gunste van de belclaagde, op bepaalde 
punten, van de verom·deling door de ee1·ste 
rechte1·. - Veroordeling in alle lcosten van 
de stmjvo1•de?·ing. - Wettigheid. -Door 
op het hoger beroep van het openbaar 
ministerie alleen, de straf die de eerste 
rechter wegens een bewezen verklaard 
misdrijf heeft uitgesproken te verzwaren, 
kan het hof van beroep de beldaagde, 
eiser in hoger beroep, in alle kosten van 
de strafvordering veroordelen, zelfs in
dien het. de veroordeling door de eerste 
rechter op bepaalde punten ten gunste 
van de beklaagde wijzigt. (Art. 3, 
tweede lid, wet van 1 juni 1849; artt. 194 
en 211 Sv.) 

23 november 1977. 340 
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8. - Tuohtzaken. - O?·de van Advo
oaten. - V e?"nietiging van de beslissing 
van een tuoht?"aad van be?·oep van de 
balies op voo?"ziening van de advooaat. -
Kosten van het oassatiegeding ten laste van 
de Staat. - Wanneer het Hof, op voor
ziening van de advocaat tegen de 
procureur-generaal bij het hof van 
beroep, een beslissing van de tuchtraad 
van beroep van de balies vernietigt, legt 
het de kosten ten laste van de Staat. 
(Art. 1111, vierde lid, G.W.) 

l december 1977. 380 

9. - Bu?"ge?"lijke zaken. - Sooiale 
zeke?"heid. - Zelfstandigen. - RiJks
instituut voor de Sooiale Ve?·zeke?"ingen de?" 
Zelfstandigen. - V O?"deringen ingesteld 
door of tegen de bijdmgepliohtige zelf
standigen. - A?"tikel 1017, tweede lid, 
van het Ge?·eohtelijk W etboek niet toe
passelijk. - Artikel 1017, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd 
bij de wetten van 24 juni 1970 en 30 juni 
1971, luidens hetwelk, behalve wanneer 
het geding roekeloos en tergend is, de 
overheid of de instelling, belast met het 
toepassen van de wetten en verordenin
gen bedoeld in de artikelen 580, 581 en 
582, 1 o en 2o, van hetzelfde wetboek, ter 
zake van vorderingen ingesteld door of 
tegen de gerechtigden, steeds in de kosten 
wordt verwezen, is niet toepasselijk op 
het Rijksinstituut voor de Sociale Ver
zekeringen der Zelfstandigen ter zake van 
vorderingen ingesteld door of tegen de 
bijdrageplichtige zelfstandigen. 

16 januari 1978. 590 

10. - Tuohtzaken. - Tuohtgereohten 
die geen reohtbanken van de Reohtfwlijke 
Macht zijn. - Veroo?"deling in de kosten. 
- Maohtsove?"schrijding. - De tucht
gerechten, die geen rechtbanken van de 
Rechterlijke Macht zijn, lmnnen degene 
aan wie zij een sanctie opleggen niet in 
de kosten van het tuchtgeding veroor
delen. 

2 februari 1978. 658 

11. - Tuchtzaken. - Orde de?' Die?·en
a?·tsen. - Vernietiging van de beslissing 
van een gemengde ?'aad van beroep, op 
voo?·ziening van een die?·ena?·ts. - Kosten 
van het cassatiegeding. - Wanneer het 
Hof, op voorziening van een dierenarts, 
de beslissing van een gemengde raad 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. 

2 februari 1978. 658 

12. - Stmjzaken. Landlope?"ij. -
Oassatiegeding. - VB?·werping van de 
voo?·ziening van een landlope?' tegen het 
vonnis van de correotionele ?"echtbank 
waarbij zijn inte?·nering wordt bevolen. -
Veroordeling in de kosten. -In geval van 
verwerping van de voorziening van een 
landloper tegen een vonnis van een 
correctionele rechtbank waarbij zijn 
terbeschikkingstelling van de Regering 
wordt bevolen, moeten de kosten van het 
cassatiegeding ten laste van de eiser 
blijven. (Art. 16bis wet van 27 november 
1891, gewijz. op 6 augustus 1971; 
artt. 162 en 176 Sv.) 

8 maart 1978. 790 

13. - Tuohtzak6n. - Orde der genees
he?·en. - Vernietiging, op de voo?·ziening 
van de bet?"okken geneeshee?', van de beslis
sing van de ?"aad van be?"oep. -Kosten van 
het oassatiegeding. - W anneer het Hof, 
op de voorziening van de betrokken 
geneesheer, de beslissing van de raad van 
beroep van de Orde der geneesheren 
vernietigt, beslist het zelf over de kosten 
van het cassatiegeding en veroordeelt 
het de Orde, verweerster die in het 
ongelijk wordt gesteld, in die kosten. 
(G.W., art. 1111, vierde lid.) 

14 april 1978. 933 

14. - Burgerlijke zaken. - Reohts
VO?'dering. - Partij die in het ongelijk is 
gesteld. - Kosten die ten laste van de 
ande?'e pa?"tij kunnen wo?·den gelegd, 
indien zij door ham· schuld ziJn veroo?"
zaakt. - Hoewel, in de regel, de partij 
die in haar rechtsvordering in het 
ongelijk is gesteld in de kosten moet 
worden verwezen, kunnen die kosten ten 
laste worden gelegd van de andere partij, 
indien zij door haar schuld zijn veroor
zaakt. (Artt. 1017, eerste lid, G.W. en 
1382 B.W.) 

24 april 1978. 965 

15. - Tuohtzaken. Oassatiegeding. 
- M emo?'ie van antwoord niet betekend 
aan de tegenpa?"tij. - Voorziening ve?"
worpen. - Kosten van de memO?·ie van 
antwoO?·d ten laste van de ve?'Wee?·der. -
W anneer in tuchtzaken een memorie 
van antwoord niet is betekend aan de 
tegenpartij, blijven de kosten ervan ten 
laste van de verweerder, zelfs in geval 
van verwerping van de voorziening. 

12 mei 1978. 1071 

16. - Bu?"ge?·lijke zaken. - Tegemoet
komingen aan minder-validen. - Oassatie
geding. - Voo?·ziening van de Belgische 
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Staat tegen een beslissing ove1· een voTdeTing 
ingesteld doo1· of tegen een ge1·echtigde. -
V ooTziening ingewilligd. - VeTooTdeling 
van eiseT in de kosten. - W am1.eer het 
Hof, na de voorziening van de Belgische 
Staat te hebben ingewilligd, een beslissing 
vernietigt over een vordering gegrond 
op de wetgeving inzake tegemoetkomin
gen aan minder-validen en ingesteld door 
of tegen een gerechtigde, veroordeelt het 
eiser in de kosten van het cassatiegeding. 
(Ger. W., artt. 582, 1°, 1017, tweede lid, 
en 1111, vierde lid.) 

12 juni 1978. 1196 

17.- Stmfzaken.- Kosten veToOTzaakt 
dooT een p1·oceduTe waa1·van de nietigheid 
is uitgespToken. - Beklaagde in die 
kosten ve1·ooTd6eld. - Onwettelijkheid. -
De beklaagde die door de rechter in hoger 
beroep schuldig verklaard en veroordeeld 
wordt, draagt de kosten niet die veroor
zaakt zijn door een procedure waarvan 
de nietigheid is uitgesproken. (Sv., 
artt. 162, 194 en 211.) 

28 juni 1978. 1271 

18. - Stmfzaken. - VeTom·deling van 
beklaagden wegens eenzelfde misdTijf en 
wegens veTscheidene misdTijven.- Hoofde
lijke veTooTdeling in alle kosten van de 
sm·afvoTde?·ing. - VooTwam·de. - On
wettig is de hoofdelijke veroordeling 
van verschillende beklaagden in alle 
kosten van de strafvordering, wanneer 
sommige van hen slechts schuldig zijn 
bevonden aan een gedeelte van de mis
drijven die aan een andere beschuldigde 
ten laste zijn gelegd, en de beslissing niet 
vaststelt dat alle kosten zijn veroorzaakt 
door de misdrijven welke aan de be
schuldigden gemeen zijn. (Art. 50 S.W.) 

17 augustus 1978. 1288 

GEZINSBIJSLAG. 

LoontTekkenden. - Regels van toepas
sing op de ve1jaTing inzake gezinsbijslag. 
- A1·tikel 120 van de bij koninklijk 
beslttit van 19 decembeT 1939 gecooTdi
neeTde wetten. - Bepaling van openbaTe 
m·de. -De regels inzake verjaring vervat 
in artikel 120 van de gecoordineerde 
wetten betreffende de kindertoeslagen 
voor loonarbeiders raken de openbare 
orde. 

5 september 1977. 9 

GRONDWET. 

1. - A1·tikel 9. - Wettelijkheid van de 
stmffen. - BegTip. - De rechter die 

vaststelt dat de bestanddelen van een 
misdrijf aanwezig zijn past wettig de 
vermelde strafbepaling toe, onverschillig 
of de strafbare handeling tevens indruist 
tegen enige ministeriele omzendbrief. 

6 september 1977. 13 

2.- ATtikelen 6 en 6bis.- Gelijkheid 
vom· de wet. - DiscTiminatieve1·bod inzake 
genot van de 1·echten en m·ijheden. -
BegTip. - De grondwettelijke regel van 
de gelijkheid der Belgen voor de wet en 
het discriminatieverbod inzake genot van 
de aan de Belgen toegekende rechten en 
vrijheden betekenen dat al degenen die 
zich in dezelfde toestand bevinden op 
dezelfde wijze behandeld worden, maar 
sluit niet uit dat een onderscheid 
gemaakt wordt naar bepaalde categorieen 
van personen, mits dit onderscheid niet 
willekeurig is, dit wil zeggen niet kan 
verantwoord worden. (Grondwet, artt. 6 
en 6bis.) 

10 oktober 1977. 182 

3.-ATtikel6.- Gelijkheid vom· de wet. 
- BegTip.- De grondwetsregel van de 
gelijkheid van de Belgen voor de wet 
houdt in dat allen die in dezelfde toestand 
verkeren op dezelfde wijze behandeld 
worden, maar sluit niet uit dat een 
onderscheid wordt gemaakt naar be
paalde categorieen van personen, mits 
dit onderscheid niet willekeurig is, d.w.z. 
niet kan verantwoord worden. (Grand
wet, art. 6.) 

11 oktober 1977. 185 

4.- A1·tikel14 tot 16 van de G1·ondwet. 
- W ede1·zijdse onafhankelijkheid tussen 
Staat en Ke1·k. - KloosteTlinge die les 
geeft in een m·ije ondm·wijsinstelling. -
A1·beidsoveTeenkomst of niet ? - RechteT 
die onde?' meeT steunt op de vm-plichtingen 
vooTtvloeiende uit de « Teligieuze toe
m•edingsve?·bintenis "· - Geen schending 
van deze g1·ondwetsbepalingen. - Wan
neer de rechter moet beslissen of iemand 
die deel uitmaakt van een klooster
gemeenschap of -orde en die les geeft 
in een vrije onderwijsinstelling, m.b.t. 
deze werkzaamheid, aldan niet gebonden 
is door een arbeidsovereenkomst onder 
andere jegens de inrichtende macht van 
deze instelling, kan hij, zonder schending 
van enige wettelijke bepaling en onder 
meer van het grondwetsbeginsel van 
wederzijdse . onafhankehjkheid tnssen 
Staat en Kerk en evenmin van het 
beginsel van artikel 1165 van het 
Burgerlijk Wetboek, nagaan of de ver-
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plichtingen die voor deze persoon voort
vloeien uit zijn religieuze '' toetredings
verbintenis » jegens de gemeenschap of 
de orde een dergelijke overeenkomst niet 
uitsluiten. 

21 november 1977. 328 

5. - Gelijkheid van de Belgen voor 
de wet.- Begrip.- De in artikel 6 van 
de Grondwet bevatte rege1 van de gelijk
heid van de Belgen voor de wet en de in 

H 

HELING. 

Bestanddelen. - Noodzakelijke be
standdelen van heling zijn bezit of 
detentie van een voorwerp verkregen 
door een misdaad of wanbedrijf van een 
derde, samen met de wil om het aan de 
wettige eigenaar te onttrekken, alsmede 
de aan de inbezitneming voorafgaande 
of ermee gelijktijdige wetenschap van de 
wederrechtelijke herkomst van het voor
werp. (Art. 505 S.W.) 

20 juni 1978. 1223 

HERROEPING VAN HET GE
WIJSDE. 

Rechtscollege dat e?'van kan kennis 
nemen. De herroeping van het 
gewijsde, die een middel is tot intrekking 
en niet tot wijziging, moet, krachtens 
artike1 1134 van het Gerechtelijk Wet
hoek, op straffe van nietigheid worden 
voorgelegd aan de rechter die de bestre
den beslissing heeft gewezen ; hij aileen 
is bevoegd om ervan kennis te nemen en 
hij mag de berechting ervan niet naar een 
ander rechtscoilege verwijzen onder meer 
wegens samenhang. 

28 juni 1978. 1268 

HERSTEL IN EER EN RECHTEN. 

1. - Wetboek van Stmjvorde;ring. -
Toepassing van artikel 623, tweede lid. -
In de gevailen waarin de kamer van 
inbeschuldigingstelling, m.b.t. de kosten, 
toepassing maakt van artikel 623, tweede 
lid, van het Wetboek van Strafvordering, 
dient zij, ongeacht artikel 49, tweede lid, 
van het Strafwetboek, krachtens het
welk, bij samentreffen van geldboete en 
aan de Staat verschuldigde gerechts-

artikel 112 van de Grondwet bevatte 
regel van de gelijkheid van allen voor de 
belastingen houden in dat allen die in 
dezelfde toestand verkeren op dezelfde 
wijze worden behandeld, maar sluiten 
niet uit dat een onderscheid wordt 
gemaakt naar bepaalde categorieen van 
personen, mits dit onderscheid niet 
willekeurig is, dit wil zeggen kan worden 
verantwoord. 

12 juni 1978. 1201 

kosten, de betalingen, door de veroor
deelden gedaan, het eerst op die gerechts
kosten toegerekend worden, te beslissen 
of en op welke datum de veroordeelde 
de nog verschuldigde geldstraf gekweten 
heeft, om aldus het begin van de proeftijd 
te bepalen. 

19 oktober 1977. 234 

2. - Stmjzaken. Verbetering en 
goed gedrag tijdens de p1·oejtijd. - Beoo1'
delingsmacht van de kamer van inbeschul
digingstelling. - De kamer van inbe
schuldigingstelling die beslist over een 
verzoek tot herstel in eer en rechten, 
oordeelt op onaantastbare wijze of de 
veroordeelde tijdens de proeftijd blijk 
heeft gegeven van verbetering en van 
goed gedrag is geweest. (Art. 624 Sv., 
gewijzigd bij art. 7 wet van 7 april 1964). 

28 februari 1978. 763 

HERSTEL- EN VERGOEDINGS
PENSIOEN. 

Vergoedingspensioen. - Bij Regents
besluit van 5 oktobe?· 1948 gecoo1·dineerde 
wetten en wet van 9 maa1·t 1953. - Aan
v1·aag om een vergoedingspensioen. -
Die aanvraag maakt niet onontvankelijk 
een latere vorde1'ing tot gemeen1'echtelijke 
ve1•goeding, ingesteld tegen het orgaan van 
de Staat, dade1' van het ongeval. - Be
voegdheden van de 1'echter bij wie de vo?·de-
1'ing aanhangig is. -Ret feit aileen dat 
de weduwe van een militair, slachtoffer 
van een door een andere militair veroor
zaakt ongeval, overeenkomstig de bepa
lingen van de bij Regentsbesluit van 
5 oktober 1948 gecoi:irdineerde wetten 
en van de wet van 9 maart 1953, een 
aanvraag om vergoedingspensioen ten 
laste van de Staat heeft ingediend, maakt 
niet onontvankelijk een latere vordering 
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tot gemeenrechtelijke vergoeding welke 
die weduwe heeft ingesteld tegen de 
dader van het ongeval, als haar geen 
vergoedingspensioen is toegekend (im
pliciete oplossing) ; in dit geval belweft 
de rechter, die beslist over de gemeen
rechtelijke burgerlijke rechtsvordering 
van de weduwe, eens dat de elementen 
van de door de weduwe geleden schade 
verenigd zijn, zijn uitspraak niet uit te 
stellen en zich evenmin te beperken tot 
toekenning aan haar van een voorlopige 
vergoeding. 

26 april 1978. 988 

HERZIENING. 

1.- Nieuw jeit.- Intrekking van een 
verklaring door een getuige.- Ve1·eiste om 
een aanvraag tot herziening ontvankelijk 
te maken. - Opdat de intrekking van 
een in de loop van het geding afgelegde 
verklaring door een getuige een aanvraag 
tot herziening ontvankelijk kan maken, 
is onder meer vereist dat enig gegeven 
wordt voorgelegd dat de oprechtheid 
van de intrekking waarschijnlijk maakt. 

20 september 1977. 88 

2. - Nieuw jeit. - Verwijzing naa1· 
een hof van beroep. - Voorwaa1·den. -
W anneer in een regelmatige aanvraag 
tot herziening een nieuw feit wordt aan
gevoerd dat zich heeft voorgedaan sinds 
de veroordeling of waarvan de verzoeker 
het bestaan ten tijde van het geding 
niet heeft kunnen aantonen en waaruit 
het bewijs van zijn onschuld kan volgen 
en volgens hem volgt, ontvangt het Hof 
de aanvraag en beveelt het dat een 
onderzoek door een hof van beroep zal 
worden ingesteld. (Sv., artt. 443, eerste 
lid, 3°, en 445, derde lid.) 

20 september 1977. 88 

3. - Beslissing die schadevergoeding 
heeft toegekend aan een burgerlijke partij. 
- V M'plichting voor de aanvrage1' tot 
herziening de burgerlijke pa1·tij tot tussen
komst aan te manen. - Sanctie. - De 
partij, die een aanvraag tot herziening 
van een veroordelende beslissing, welke 
schadevergoeding heeft toegekend aan 
een burgerlijke partij, bij het Hof van 
Cassatie aanhangig maakt, moet, op 
straffe van niet-ontvankelijkheid van 
de aanvraag, de burgerlijke partij aan
manen om tussen te komen in het 
geding. (Art. 444 Sv.) 

25 oktober 1977. 259 

4. - Nieuw feit. - Veroordeling tot 
een enkel€ st1·aj wegens vwrscheidene mis
d1•ijven. - Aanvoeren van een nieuw jeit 
waaruit de onschuld van de ve1•om·deelde 
lijkt voort te vloeien betrekkelijk sommige 
van die misdrijven. - Stmj blijft verant
wom·d door de ande1·e misdrijven. -
Ontvankelijkheid van de vordering tot 
he1·ziening betrekkelijk de ee1•ste misdrijven. 
- W anneer een enkele straf voor ver
scheidene misdrijven werd uitgesproken, 
is een vordering tot herziening die regel
matig werd ingesteld en steunt op het 
aanvoeren van een nieuw feit waaruit 
het bewijs van veroordeeldes onschuld 
inzake bepaalde van die misdrijven zou 
volgen ontvankelijk wat betreft die 
misdrijven zelfs wanneer de straf ten 
gevolge van de andere misdrijven wette
lijk gerechtvaardigd is. (Artt. 443, 3°, 
444 en 445, derde lid, Sv. [wet van 
18 juni 1893].) (Impliciete oplossing.) 

17 januari 1978. 601 

5.- Omstandigheden die de veroordeelde 
tijdens het proces niet kan bewijzen. -
Gegevens die volgen uit een nieuw des
kundigenonderzoek dat op verzoek van de 
veroordeelde werd verricht. - V eroor
deelde die niet vemntwoordt dat hij ten 
tijde van het pmces de omstandigheden 
niet kon aanvoe1·en welke hij thans aan
voert. - Niet ontvankelijke vordering. -
Niet ontvankelijk is de vordering tot 
herziening die steunt op gegevens uit een 
nieuw deskundigenonderzoek dat. op 
verzoek van de veroordeelde is verricht, 
wanneer deze niet bewijst dat hij in 
de onmogelijkheid heeft verkeerd om 
tijdens de tegen hem ingestelde vorderin
gen de gegevens aan te voeren die hij t.ot 
staving van dit verzoekschrift aanvoert. 
(Art. 443, 3°, Sv.) 

17 januari 1978. 601 

6. - Deskundigenonderzoek. - Nieuw 
feit. - Begr·ip. - Een nieuw deskun
digenverslag maakt op zichzelf geen 
nieuwe omstandigheid of nieuw feit uit, 
in de zin van artikel 443, 3°, van het 
W etboek van Strafvordering doch, in 
voorkomend geval, een nieuwe beoor
deling, tenzij het deskundigenverslag 
met name gebruik heeft gemaakt van 
enige techniek die ten tijde van de 
vervolging nog onbekend was en die 
tot de ontdekking van in die tijd niet 
achterhaalbare feiten kan leiden. 

17 januari 1978. 601 

7.- Nieuw feit.- Herziening aange
vraagd door de Minister van Justitie. -
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V e~·wijzing vom· onde1·zoek nam· een hof 
van beroep. - Voo1·waarden. - Kennis 
nemende, door de vordering van de 
Procureur-Generaal, van een aanvraag 
tot herziening van de Minister van 
J ustitie, waarbij wordt aangevoerd dat 
de onschuld van de veroordeelde schijnt 
te volgen uit nieuwe feiten die zich voor
gedaan hebben sedert de veroordeling, 
neemt het Hof van Cassatie, dat vaststelt 
dat de onschuld van de veroordeelde zou 
kunnen volgen uit de aangevoerde feiten, 
de aanvraag aan en verwijst ze voor 
onderzoek naar een hof van beroep. 
(Art. 443, lid 1, 3°, 444 en 445, lid 3, Sv.) 

24 januari 1978. 622 

8 . - v eroordeling tot een straf we gens 
verscheidene misdrijven. - Nieuw jeit 
wam·uit de onschuld van de ve?·oo?·deelde 
schijnt te volgen. - Gunstig advies van 
het hof van beroep met bet?·ekking tot een 
van de misdrijven en ongunstig advies met 
betrekking tot de ande?'e misdrijven. -
St1·aj die vemntwoo?·d blijjt door de laatst
genoemde misdrijven. - Vernietiging be
perkt to~ de schttldigverklaring met betrek
king tot het ee1·stgenoemd misdrijj. -
Wanneer het hof van beroep, belast met 
het onderzoek van de aanvraag tot 
herziening van een veroordeling, na 
regelmatig onderzoek het advies uit
brengt dat er aanleiding is tot herziening 
van de veroordeling voor zover de 
veroordeling betrekking heeft op een van 
de telastleggingen, doch niet voor zover 
de veroordeling betrekking heeft op de 
andere telastleggingen, en wanneer het 
Hof vaststelt dat de uitgesproken straf 
wettelijk blijft verantwoord door de 
misdrijven waarvoor het advies on
gunstig is, vernietigt het de veroordeling 
enkel in zoverre eiser is schuldig verklaard 
aan het eerstgenoemde misdrijf. (Sv., 
art. 445.) 

27 juni 1978. 1263 

9. - Verom·deling uitgespToken door 
de coTrectionele ?'echtbank. - Met ?'edenen 
omkleed gunstig advies van het hof van 
be1·oep. - VeTnietiging van de verooTde
ling. - Verwijzing naa?' een hof van 
beroep. - Wanneer het hof van beroep, 
belast met het onderzoek van de aan
vraag tot herziening van een door de 
correctionele rechtbank uitgesproken ver
oordeling, het met redenen omkleed 
advies heeft uitgebracht dat er grond 
bestaat tot herziening, vernietigt het 
Hof de veroordeling indien het vaststelt 
dat het onderzoek van de aanvraag 
regelmatig is en verwijst het de zaak 

naar een hof van beroep. (Sv., art. 445, 
lid 3 en 4.) 

27 juni 1978. 1264 

HOF VAN ASSISEN. 

1. - ArTest tot verwijzing van de kamer 
van inbeschuldigingstelling. - Oassatie
beroep van de beschuldigde binnen tien 
v1·ije dagen na de betekening van dit 
a?'Test.- Onde?·zoek doo?' het Hof. - Op 
het cassatieberoep dat de beschuldigde 
tegen het arrest tot verwijzing naar het 
Hof van Assisen heeft ingesteld v66r het 
verstrijken van de termijn van tien vrije 
dagen na de betekening en van de termijn 
van artikel 296 van het Wetboek van 
Strafvordering doet het Hof enkel uit
spraak over de schending van de wetten 
inzake bevoegdheid van de onderzoeks
gerechten en van het Hof van Assisen en 
onderzoekt het de nietigheden waarvan 
sprake is in artikel 299 van het Wetboek 
van Strafvordering of die voortvloeien 
uit niet-inachtneming van de wetten tot 
invoering van een debat op tegenspraak 
voor de kamer van inbeschuldiging
stelling en tot regeling van het taal
gebruik voor die kamer. (Artt. 299 en 
416 Sv.) 

13 september 1977. 53 

2.- A?'?'est tot Ve?'Wijzing van de kame?' 
van inbeschuldigingstelling. - Oassatie
be?'oep van de beschuldigde binnen tien 
vrije dagen na de betelcening van dit 
Ve?'wijzingsa?'?'est. - Middel hieTuit afge
leid dat het an·est de conclusie ter betwisting 
van de bevoegdheid van het Hoj van Assisen 
niet heeft beantwoo?·d.- Ontvankelijkheid. 
- Het Hof is bevoegd om, op het cas
satieberoep dat de beschuldigde binnen 
tien dagen na de betekening ervan heeft 
ingesteld tegen het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling tot verwij
zing naar het Hof van Assisen, kennis 
te nemen van een middel afgeleid uit de 
onbevoegdheid van dat hof, zodat 
ontvankelijk is het middel ten betoge 
dat geen antwoord is verstrekt op een 
conclusie waarin deze bevoegdheid, o.a. 
voor sommige misdrijven, betwist werd. 
(Impliciete oplossing.) 

13 september 1977. 53 

3. - V?·ijsp?·ekende beschikking. 
Voorziening van de bu?·ge?·lijlce pa?·tij. 
Niet-ontvanlcelijkheid. - De burgerlijke 
partij kan tegen een arrest van het Hof 
van Assisen een eis tot cassatie slechts 
instellen ten opzichte van de beschik-
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kingen betreffende haar burgerlijke be
langen en kan in geen geval vernietiging 
vorderen van een vrijsprekende beschik
king. (Artt. 373 en 412 Sv.) 

15 februari 1978. 714 

4. - Ar1·est dat bij verstek is gewezen 
t.o.v. de burgerlijke pa?·tiJ' en dat de kosten 
van haar vorde1·ing te haren laste laat. -
Ontvankelijk verzet. - De burgerlijke 
partij is ontvankelijk om verzet te doen 
tegen een arrest van het Hof van Assisen 
dat te haren opzichte bij verstek is 
gewezen en dat de kosten van haar 
vordering te haren laste laat. (Impliciete 
oplossing.) 

15 februari 1978. 714 

5. - Arresten waa1·bij de opgeroepen 
we?·lcende of toegevoegde gezworenen wm·den 
vrijgesteld. - Ge?·echtelijk Wetboelc, arti
kel 243. - Aard van die beslissingen. -
De arresten waarbij het Hof van Assisen, 
met toepassing van artikel 243 van het 
Gerechtelijk W etboek, ambtshalve of op 
verzoek de opgeroepen werkende of 
toegevoegde gezworenen vrijstelt zijn 
louter administratieve handelingen waar
in de beschuldigden geen recht van 
tussenkomst hebben en die niet aan hun 
toezicht onderworpen zijn. 

25 april 1978. 971 

6. - Samenstelling van de zetel. -
Assessoren of plaatsvervangende assessm·en 
die werden aangewezen op uitdruklcelijke 
vraag van de voorzitte?' van de rechtbanlc 
van eerste aanleg. - Vraag moet niet met 
redenen omkleed zijn. - Geen enkele 
wetsbepaling vereist dat de voorzitter 
van de rechtbank van eerste aanleg zijn 
vraag motiveert om, door het hof van 
beroep, een of meer van zijn leden te 
doen aanwijzen, die als assessor of 
plaatsvervangend assessor in het Hof 
van Assisen zullen optreden. (Art. 122 
G.W.) 

25 april 1978. 971 

7. - Jit?'Y· - Eedajlegging van de 
gezworenen. - Tijdstip. - Geen wets
bepaling schrijft voor dat de eedafiegging 
van de gezworenen moet gebeuren on
middellijk nadat de voorzitter van het 
Hof van Assisen de beschuldigde over 
zijn identiteit heeft ondervraagd. 
(Art. 310 en 312 Sv.) 

25 april 1978. 971 

8. - Debat voor de eedajlegging der 
gezworenen. - Debat dat enkel verband 

hMtdt met een procedu?·elcwestie en niet 
met het onderzoek van de zaak zelf. -
Geen nietigheid. Geen nietigheid 
vloeit voort uit het feit dat voor het Hof 
van Assisen een debat werd gehouden 
vooraleer de gezworenen de eed hadden 
afgelegd, wanneer dat debat slechts een 
procedurekwestie betrof, zoals de neer
legging van bepaalde stukken, en niet 
het onderzoek van de zaak zelf. 

25 april 1978. 971 

9.- Aan de ju1·y voorgelegde vmag.
Veroordeelde die de voorzitter van het Hof 
van Assisen verwijt aan de jury geen vraag 
te hebben gesteld ove?' de voo1·bedachtheid. 
- Middel zonder belang. - Niet-ont
vankelijlcheid. - Niet-ontvankelijk bij 
gebrek aan belang is het middel dat de 
voorzitter van het Hof van Assisen 
verwijt geen vraag over de voorbedacht
heid te hebben gesteld. 

20 juli 1978. 1283 

10. - Discretionaire macht van de 
vom·zitte1·. - Voorzitter die, zonder dat de 
beschuldigde zulks heeft gevmagd, in het 
dossier van de ?'echtspleging de F1·anse 
vertaling van de in het N ederlands opge
stelde stulcken heeft doen voegen. - Niet 
ondertelcende vertaling. - Vertaling die 
werd medegedeeld aan het openbaar minis
terie, aan de beschuldigde en zijn mads
lieden zonder dat enige opmerking werd 
gemaakt. - Geen nietigheid. - Geen 
nietigheid kan worden afgeleid uit het 
feit dat de voorzitter van het hof van 
assisen, gebruikmakend van zijn discre
tionaire macht, zonder dat de beschul
digde zulks heeft gevraagd, in het dossier 
van de rechtspleging de Franse vertaling 
van de in het Nederlands opgestelde 
stukken heeft doen voegen, zelfs wanneer 
de vertaling niet ondertekend is, nu zij 
aan het openbaar ministerie, aan de 
beschuldigde en diens raadslieden werd 
medegedeeld en nu geen enkele opmer
king werd gemaakt. 

20 juli 1978. 1283 

11.- Proces-ve?·baal van de debatten.
Niet goedgekeu1·de doorhalingen. - Geen 
verband met de ve1·vulling van de sub
stantiele vormvereisten. - Geen nietigheid. 
- Het niet aanduiden van het aantal 
geschrapte woorden in het proces-verbaal 
van de debatten van het Hofvan Assisen 
en de niet-goedkeuring van de door
halingen tasten genoemd proces-verbaal 
niet aan wanneer die doorhalingen geen 
betrekking hebben op de vermelding van 
substantiele of op straffe van nietigheid 



HOGER BEROEP. 1385 

voorgeschreven 
art. 78.) 

20 juli 1978. 

rechtsvormen. (Sv., 

1283 

12. - Artikel 320 van het Wetboek van 
Stmfvordering. - V e1-plichting van de 
getuige in de gehoorzaal te blijven na zijn 
verkla1·ing. - Bepaling die niet op stmffe 
van nietigheid is voo1·gesch1·even. - De 
verplichting van de getuige om na zijn 
verklaring in de gehoorzaal te blijven, 
indien de voorzitter niet anders heeft 
bevolen, is niet op straffe van nietigheid 
voorgeschreven. (Sv., art. 320.) (Impli
ciete oplossing.) 

20 juli 1978. 1283 

HOGER BEROEP. 

HooFDSTUK I. - Belastingzaken. 

HoOFDSTUK II. - Bu1·gerlijke zaken of 
zaken van koophandel. 

HoOFDSTUK III. - Dienstplichtzaken. 

HoOFDSTUK IV. - Strajzaken (Douane 
en Accijnzen inbeg1·epen). 

§ 1. - Vorm. - Ontvankelijkbeid. - Door 
bet openbaar ministerie te verricbten for
maliteiten. 

§ 2. - Draagwijdte van bet boger beroep. 
- Bevoegdbeid van de recbter in boger 
beroep en recbtspleging (eenparigbeid). 

HooFDSTUK V.- Tuchtzaken. 

HOOFDSTUK I. 

BElLASTINGZ.AK:EJN. 

HOOFDSTUK II. 

BURGERLIJKE ZAKEN 
OF ZAKEN VAN KOOPHANDEL. 

1. - Bu1·gerlijke zaken. - Incidenteel 
be1•oep. - Gerechtelijk Wetboek, arti
kel 1054. - Beg1·ip. - Naar luid van 
artikel 1054 van het Gerechtelijk Wet
hoek kan de gedaagde in hager beroep 
te allen tijde incidenteel beroep instellen 
tegen alle partijen die in het geding zijn 
voor de rechter in hager beroep, zelfs 
indien hij het vonnis zonder voorbehoud 
heeft betekend of er v66r de betokening 
in berust heeft ; hieruit volgt dat de 
gedaagde in hager beroep, ten aanzien 
van de partijen die voor de reehter in 

hager beroep in het geding zijn, al de 
beschikkingen van het beroepen vonnis, 
waardoor hij zich gegriefd aeht, zonder 
onderscheid en ongeacht of het hager 
beroep beperkt is, mag aanvechten. 

14 oktober 1977. 206 

2. - Bu1·gerlijke zaken. - Tussenkomst 
vom· het eerst in hager beroep. - Draag
wijdte. - De vordering tot bindend
verklaring van de rechterlijke beslissing 
die voor het eerst in hager beroep wordt 
ingesteld is louter conservatoir ; de 
rechter die hierover beslist mag geen 
betwistingen beslechten waarover de 
partijen eventueel in een tussen hen 
afzonderlijk gevoerd geding kunnen de
batteren. (Artt. 15 en 812, tweede lid, 
G.W.) 

21 oktober 1977. 242 

3.- Bul·gerliJke zaken.- Hoger beroep 
tegen het m·gaan van een l'echtspersoon, 
ingesteld in zijn hoedanigheid van orgamv. 
- Hoge1• beroep tegen de l'echtspersoon 
zelj. - Het hager beroep dat tegen het 
orgaan of de organen van een rechts
persoon, zoals een handelsvennootschap, 
wordt ingesteld in hun hoedanigheid 
van orgaan, moet worden beschouwd als 
een hager beroep dat tegen de rechts
persoon zelf gericht is. 

22 december 1977. 498 

4. - Akte van rechtspleging van een 
advocaat.- Hagel' beroep ingesteld bij een 
dam· een advocaat onde1·tekend verzoek
schrijt. - Advocaat die in de alcte van 
hager beroep ve1·lclaart op te t1·eden namens 
een rechtspersoon die behoorlijlc is ge
identiflceerd door ve1·melding van zijn 
benaming, zijn l'echtskaralcter en zijn 
maatschappeliJlce zetel. - Advocaat die 
wettelijlc ve1·moed wo1·dt een regelmatigP 
lastgeving te hebben gek1·egen om dit hoge~· 
be1·oep in te stellen. - De advocaat die 
in een akte van rechtspleging, met name 
in een alde van hager beroep, verklaart 
op te treden namens een rechtspersoon, 
terwijl hij deze rechtspersoon identificeert 
door vermelding van zijn benaming, zijn 
rechtskarakter en zijn maatschappelijke 
zetel, is wettelijk vermoed daartoe een 
regelmatige lastgeving te hebben ge
kregen van een bevoegd orgaan van die 
rechtspersoon. 

9 februari 1978. 688 

5. - Bu1·gerlijlce zaken. - Alcte van 
hager be~·oep. - Akte waarbij de ge~nti
nwel·de wordt gedagvaa1·d om te ve1•schijnen 
'' binnen de wettelijlce te1·mijn van acht 
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dagen )), - Geen nietige akte. - De 
termijn voor verschijn:ing die luidens 
artikel 1057, 7°, van het Gerechtelijk 
W etboek in de akte van hoger beroep 
moet worden vermeld en die, krachtens 
artikel 1042, acht dagen bedraagt, zoals 
zulks is vastgesteld bij artikel 707 van 
hetzelfde wetboek, is een minimum
termijn, die overeenkomstig de arti
kelen 52 en 53 van datzelfde wetboek 
berekend wordt vanaf de dag na die van 
de akte van hoger beroep en, in de regel, 
eindigt bij het verstrijken van de achtste 
dag. Niet nietig is dan ook de akte van 
hoger beroep waarbij de gei:ntimeerde 
gedagvaard wordt om te verschijnen 
« binnen de wettelijke termijn van acht 
dagen, d.i. bij het verstrijken van die 
acht dagen )), 

9 februari 1978. 691 

6. - Bu1·gerlijke zalcen. - Onsplitsbaar 
geschil. - Begrip. - Voor de toepassing 
van artikel 1053 van het Gerechtelijk 
Wetboek is het geschil enkel onsplitsbaar, 
wanneer de gezamenlijke tenuitvoerleg
ging van de onderscheiden beslissingen 
waartoe het aanleiding geeft, materieel 
onmogelijk zou zijn. (Ger. W., art. 31.) 

13 maart 1978. 810 

7.- Burgerlijlce zalcen.- Onsplitsbaar 
geschil. - Hoge1· beroep van de tussen
lcomende partij. - Geen hoge1• beroep van 
de pa1·tij ter bescherming van wie?· belangen 
zij is tussengelcomen. - Ontvankelijkheid. 
- Wanneer het geschil onsplitsbaar is, 
kan de tussenkomende partij hoger 
beroep instellen binnen een maand nadat 
het vonnis aan haar is betekend, ook 
indien de partij ter bescherming van 
wier belangen zij is tussengekomen, 
geen hoger beroep heeft ingesteld. 
(Ger. W., artt. 31, 1051 en 1053.) 

13 maart 1978. 810 

8. - Bu1·gerlijlce zalcen en zaken van 
lcoophandel. - Termijn. - Hoger be1·oep 
tegen een vonnis te?' zalce van jaillissement. 
- Termijn van vijjtien dagen. - De 
termijn om hoger beroep in te stellen 
tegen een vonnis gewezen ter zake van 
faillissement bedraagt vijftien dagen, 
te rekenen van de betekening ervan. 
(Art. 465 W.K. [wet van 18 april 1851] ; 
art. 2 G.W.) 

31 maart 1978. 869 

9. - Burge?'lijlce zalcen. - Tegen
vordering voo?' het ee1•st in hager be?·oep 
ingesteld. Ontvanlcelijlcheid. - Voor
waarden. - Ontvankelijk is de tegen-

vordering die voor het eerst in hoger 
beroep is ingesteld en gegrond is op een 
feit of handeling in de dagvaarding 
vermeld. (Artt. 807, 810 en 1042 G.W.) 

10april1978. 917 

10.- Bu?·ge?'lijlce zalcen.- Nieuwe eis. 
- Werkloosheid. - Vordering in ee?·ste 
aanleg beperkt tot de vernietiging van de 
administratieve sanctie. - Uitbreiding 
in hager beroep tot de vernietiging van de 
beslissing tot ter~bgbetaling van on?'echt
matig ontvangen uitkeringen. - Nieuwe 
eis toelaatbaar.- Voorwaarde.- De be
palingen van de artikelen 807 en 1042 
van het Gerechtelijk W etboek worden 
niet geschonden door de beslissing van 
het arbeidshof dat, wanneer de adminis
tratieve beslissing aan de werkloze een 
administratieve sanctie oplegt en de 
terugbetaling van onrechtmatig ont
vangen werkloosheidsuitkeringen beveelt, 
de vordering die in eerste aanleg aileen 
strekte tot de vernietiging van de 
administratieve sanctie, in hoger beroep 
kan worden uitgebreid tot de vernietiging 
van de beslissing tot terugbetaling van 
de uitkering, die steunt op hetzelfde, in 
het inleidend verzoekschrift aangevoerde 
feit, m.n. het overleggen van onjuiste 
documenten. (Koninklijk besluit van 
20 september 1963, artt. 196, 210 en 211.) 

3 mei 1978. 1031 

11.- Bu1·gerlijlce zalcen.- Nieuwe eis. 
- A1·tilcel 807 van het Gereohtelijk Wet
boelc toepasselijlc. - De bepalingen van 
artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek 
betreffende de uitbreiding of wijziging 
van de eis die voor de rechter aanhangig 
is, zijn van toepassing in hoger beroep. 
(Ger. W., art. 1042.) 

3 mei 1978. 1031 

12. - Burgerlijke zalcen en zaken van 
lcoophandel. - Termijn. - Vonnis waa1·in 
uitspraak wordt gedaan ave?' een betwisting 
bet?·elclcelijlc de opname van een schuld
vo?·dering in het passiej van een jaillisse
ment. - Betwisting hoojdzalcelijlc ge
grond op een om·zaalc buiten de staat van 
Jaillissemrmt en acoessoir gesteund op de 
staat van faillissement. - Gewone appel
termijn. - De termijn om hoger beroep 
in te stellen tegen een vonnis waarin 
uitspraak wordt gedaan over een be
twisting betrekkelijk de opname van een 
schuldvordering in het passief van een 
faillissement, die hoofdzakelijk gegrond 
is op een oorzaak buiten de staat van 
faillissement en accessoir steunt op de 
staat van faillissement, is de gewone 
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termijn van een maand en niet de 
buitengewone termijn van vijftien dagen. 
(Art. 1051, eerste lid, G.W. ; art. 485 
wet van 18 april 1851.} 

25 mei 1978. ll30 

13. - Bu?·ge?'lijke zaken. - Getuigen
verhoo?' doo?' de ?'echter in hager be1·oep 
bevolen. - Rechtm· van het rechtscollege 
in eerste aanleg belast met de uitvoering 
van die daad van onderzoek.- Ambtelijke 
opdracht die aan dat ?'echtscollege moet 
worden gegeven. - Rechter niet bij name 
aangewezen door de ?'echter in hogm· 
be1·oep. - Wmmeer de rechter in hoger 
beroep, alvorens recht te doen, een 
getuigenverhoor beveelt en beslist dat dit 
verhoor door een rechter van het rechts
college van eerste aanleg wordt gehouden, 
moet hij aan dat rechtscollege een 
ambtelijke opdracht geven om de daad 
van onderzoek te doen verrichten, zonder 
bij name de rechter aan te wijzen die 
ermee wordt belast. (Artt. ll, 873, 874, 
918 en 1078, tweede lid, G.W.) 

29 juni 1978. 1275 

HOOFDSTUK III. 

DIENSTPLIOHTZAKEN. 

HOOFDSTUK IV. 

STRAFZAKEN (DOUANE EN ACOIJNZEN 
INBEGREPEN.) 

§ 1. - Vorm. - Ontvankelijkheid. -
Door het openbaar ministerie te verrichten 

formaliteiten. 

§ 2.- Draagwijdte van het hoger beroep.
Bevoegdheid van de rechter in hoger beroep 

en rechtspleging (eenparigheid). 

14. - Strafzaken. - Vonnis van de 
cm·rectionele ?'echtbank tot ve?·oo?·deling 
van de beklaagde tot verscheidene straffen. 
- A1·1·est dat voor dezelfde feiten een 
enkele straf ~titsp1·eekt. - Deze enkele straf 
niet zwam·der dan het totaal van de doo?' 
de ee1·ste ?'echte?' afzondm·lijk uitgesp1•oken 
st?·affan. - Geen eenstemmigheid vm·eist. 
- Het arrest dat, op het hoger beroep 
tegen een vomlis van de correctionele 
rechtbank dat wegens verscheidene mis
drijven afzonderlijke straffen heeft uitge
sproken, krachtens artikel 65 van het 
Strafwetboek slechts een enkele straf 
toepaE't, die niet zwaarder is dan het 
totaal van de door de eerste rechter 
uitgesproken straffen, moet niet met 

eenstemmigheid worden uitgesproken. 
(Art. 2llbis Sv.) 

7 september 1977. 28 

15.- Strafzaken.- Vemietiging van 
het bm·oepen vonnis door de ?'echter in hager 
beroep. - Eerste ?'echler die ovm· de zaak 
zelf uitspraak heeft gedaan. - Rechte?' in 
hoge?' beroep die over de zaak zelf beslist 
ten gevolge van de devolutieve kracht van 
het hager be1·oep en niet bij wege van 
evocatie. - De rechter in hoger beroep 
die over de zaak zelf beslist na ver
nietiging van een beroepen vonnis dat 
zelf over de zaak uitspraak heeft gedaan, 
beslist ten gevolge van de devolutieve 
kracht van het hoger beroep en niet bij 
wege van evocatie. (Art. 215 Sv.) 

20 september 1977. 84 

16. - Strafzaken. Gm·echtelijk 
W etboek, a?·tikel 1068. - Geen toepassing 
in, strafzalcen. - Artikel 1068 van het 
Gerechtelijk W etboek is vreemd aan de 
door het Strafwetboek en de Wet tot 
Bescherming van de Maatschappij be
heerste procedures. 

21 september 1977. 97 

17. - Strafzalcen. - Eenstemmigheid. 
- A1·tilcel 211bis van het Wetboek van 
Strafvordm·ing. - Draagwijdte. - De 
regel van de eenstemmigheid, voorge
schreven bij artikel 2llbis van het 
W etboek van Strafvordering, is van 
kracht in al de gevallen waar de beklaagde 
die in eerste aanleg werd vrijgesproken, 
in hoger beroep wordt veroordeeld, zonder 
dat hierop een uitzondering wordt ge
maakt ingeval de rechter in hoger 
beroep het hem voorgelegde vonnis 
krachtens artikel 215 van het Wetboek 
van Strafvordering teniet doet en op
nieuw uitspraak doet. 

21 september 1977. 102 

18. - Strajzalce.n. - Eenstemmigheid. 
- Belclaagde vrijgesproken doo?' de eM·ste 
?'echter. - Recl~tm· in hager beroep die de 
belclaagde bij ve1·stek vm·oo?·deelt zondeA' 
vast te stellen dat hij met eenstemmigheid 
uitsp1·aalc doet.- Verzet van de belclaagde. 
- Beslissing tot handhaving van de 
veroordelingen bij verstelc. - Eenstemmig
heid vm·eist. - Op het verzet van de 
beklaagde tegen een verstekbeslissing 
van een rechter in hoger beroep, waarbij 
hij wordt veroordeeld ofschoon hij door 
de eerste rechter was vrijgesproken en 
zonder dat wordt vastgesteld dat hij met 
eenstemnligheid beslist, kan de rechter, 
die op het verzet beslist, de veroordelin .. 
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gen niet handhaven zonder uitspraak te 
doen met eenstemmigheid en zonder 
dat deze eenstemmigheid in zijn beslissing 
wordt vastgesteld. (Art. 2llbis Sv.) 

21 september 1977. 102 

19.- Stmjzaken.- Bwrgerlijke rechts
vorde1·ing. - Tegenberoep. - Nieuwe 
vorde1·ing. - Begrip. - De rechter in 
hager beroep die vaststelt dat de ge'inti
meerde voor de eerste rechter had ge
concludeerd tot volledige vergoeding 
van zijn materiele schade en gevraagd 
had hem akie te verlenen van zijn op een 
milj oen frank geraamde doch provisioneel 
tot een frank beperkte vordering onder 
voorbehoud van nadere bepaling achter
af, beslist wettelijk dat deze partij geen 
nieuwe vordering heeft ingesteld door op 
tegenberoep te concluderen tot toeken
ning van schadevergoeding binnen de 
perken van haar oorspronkelijke vorde
ring. 

28 september 1977. 130 

20. - Stmjzalcen. - Rechtscollege in 
hoge1• beroep dat de duu1· van het do01· de 
aerste 1·echter ve1·leende t~itstel niet vm·ande1·t, 
maa1· dit uitstel doet lopen vanaf de datum 
van zijn beslissing. - Geen eenstemmig
heid vereist. - De duur van het door de 
eerste rechter verleende uitstel wordt 
niet verlengd en de door hem uitge
sproken straf wordt derhalve niet ver
zwaard door het rechtscollege in hoger 
beroep dat de duur van het door de eerste 
rechter verleende uitstel niet verandert, 
maar beslist dat dit uitstel begint te 
lopen vanaf de datum waarop deze 
beslissing en niet vanaf die waarop het 
beroepen vonnis is gewezen ; het moet 
dus niet beslissen met eenparige stemmen 
van zijn leden. (Art. 2llbis Sv.) 

18 oktober 1977. 222 

21. - Stmfzalcen. - Devolutieve kracht. 
- Bu1•ge1'liJlce 1'echtsvordering. - Hoge1· 
beroep van het openbaar ministe1·ie en van 
de vm·zekemar van de burge1'1'echtelijke 
aanspmkelijkhdd van de beklaagde, vrij
willig tussengekomen partij. - Hogere 
beroepen die door de 1'echtsvorde1•ing van de 
bt~1·gm·lijke part1:j tegen de beklaagde niet 
voo1· de appeb·echter worden gebracht. -
Op de enkele hogere beroepen van het 
openbaar ministerie en van de ver
zekeraar van de burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid van de beklaagde die 
voor het strafgerecht vrijwillig is tussen
gekomen, kan de appelrechter de beslis
sing op de rechtsvordering van de burger
lijke partij tegen de beklaagde niet 

WlJZlgen. (Art. 202 Sv., art. 1138, 2° 
G.W. en art. 9 wet van 1 juli 1956.) 

16 november 1977. 313 

22. - St1·qfzaken. Vrijsprekend 
vonnis.- Hoge1· beroep van de bu1·ge1'lijke 
pa1·tij alleen. - Veroordeling op de straj
V01'dering door de rechtm· in hager beroep. 
- Onwettigheid. - Op het enkel hoger 
beroep van de burgerlijke partij tegen 
een vonnis tot vrijspraak van de be
klaagde, kan de rechter in hoger beroep 
tegen deze beklaagde geen veroordeling 
op de strafvordering uitspreken. (Art. 202 
Sv.) 

16 november 1977. 316 

23.- Strajzaken.- Eenparigheid.
Gevallen waarin deze vm·eist is. - Ret 
gerecht in hoger beroep, waarbij een 
hoger beroep tegen een beslissing op de 
strafvordering aanhangig is, moet zijn 
beslissing met eenparige stemmen van 
zijn leden uitspreken indien het de door 
de eerste rechter uitgesproken straf of 
beveiligingsmaatregel verzwaart, zo niet 
een straf of een beveiligingsmaatregel 
uitspreekt, terwijl de eerste rechter de 
strafvordering niet ontvankelijk, ver
vallen of ongegrond had verklaard of 
nog deze straf of deze maatregel niet had 
uitgesproken. 

13 december 1977. 456 

24. - Stmjzaken. - Eenstemmighdd. 
- Appelge1·echt dat de doo1· de eerste 
1'echtm· uitgesproken straf handhaajt, dock 
het uitstel van de tenuitvoerlegging van de. 
stmf intrekt. - Eenstemmigheid vereist. 
- Ret appelgerecht kan onmogelijk, 
zonder met eenstemmigheid te beslissen, 
het door de eerste rechter verleende 
uitstel der tenuitvoerlegging van de 
straf intrekken, zelfs indien het de door 
die rechter uitgesproken straf handhaaft. 
(Art. 2llbis Sv.) 

15 februari 1978. 716 

25. - Stmjzaken. Ge1·echt in hogm· 
beroep dat de strqf niet vermindert en de 
duur van het uitstel vm·lengt. - Een
stemmigheid ve1·eist. - Ret gerecht in 
hager beroep kan onmogelijk, zonder 
uitspraak te doen met eenparige stemmen 
van zijn leden, de duur verlengen van 
het door de eerste rechter toegestane 
uitstel, als het de door die rechter 
uitgesproken straf niet vermindert. 
(Art. 2llbis Sv.) 

22 februari 1978. 741 

26. - Stmjzaken. Eenparigheid 
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vm·eist om een vrijsp1•ekende beslissing te 
wijzigen of de ~titgesp1•oken stmffen te 
verzwaren.- Wetboek van Stmjv01·de?·ing, 
a1·tikel 211bis. - Niet van toepassing op 
het Militai1· Gerechtshof.- Artikel 211bis 
van het W etboek van Strafvordering 
(artikel 149 van de wijzigende bepa
lingen vervat in artikel 3 van de wet van 
10 oktober 1967 houdende het Gerechte
lijk Wetboek), dat bepaalt dat het gerecht 
in hager beroep enkel met eenparige 
stemmen van zijn leden uitspraak mag 
doen, wanneer het een vrijsprekende 
beslissing wijzigt of de uitgesproken 
straffen verzwaart, is niet van toepassing 
op het Militair Gerechtshof. (Besluitwet 
van 14 september 1918, art. 8.) 

9 mei 197 8. 1058 

27. Stmfzaken. Burge?·lijke 
rechtsvo?'de?·ing. - Beslissing van de 
rechter in hoge?' beroep waarbij een door 
de ee1·ste ?'echte?' ajgewezen burge1·lijke 
rechtsvorde1·ing wo1·dt ingewilligd. - Geen 
hager bm·oep van dB burgerlijke partij tegen 
da beslissing van de eerste ?'echter. - On
wettelijkheid. - Ingeval de burgerlijke 
partij niet in hager beroep is gekomen 
tegen het vonnis van de eerste rechter 
waarbij haar vordering wordt verworpen, 
worden de kracht. van het ge\v:ijsde van de 
beslissing van de eerste rechter en de 
devolutieve kracht van het hager beroep 
van de andere partijen miskend door de 
rechter in hager beroep die deze rechts
vordering aanneemt en aldus uitspraak 
doet over niet gevorderde zaken. (Sv., 
art. 202 ; wet van 17 april 1878, artt. 3 
en 4; G.W., art. 1138, 2°.) 

30 mei 1978. 1150 

28. - Stmjzalcen. - Eenstemmigheid. 
- Ve?'Zwm·ing door de co?'?'ectionele ?'echt
bank, in hager beroep rechtdoende, van 
de doo1· de politierechtbank ttitgesp?·olcen 
straf. - Eenstemmigheid ve1·eist. - De 
correctionele rechtbank, in hager beroep 
rechtdoende, kan de door de politie
reC'htbank uitgesproken straf niet ver
zwaren zonder de eenstemmigheid van 
haar leden vast te stellen. (Art. 211bis 
Sv.) 

6 juni 1978. 1182 

29.- Stmjzalcen.- Bu?'(Je?·liJke ?'echts
vordm·ing. - Burger1·echtelijk aanspmke
lijlce pa?'tij. - Verzwaring van de ve?'OO?'
deling te.n gtmste van de bu?·gerlijlce pm·tij 
die geen hoge1• be1·oep heeft ingesteld. -
Onwettigheid. - Wanneer de burgerlijke 
partij niet in hager beroep komt tegen de 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij, 

kan de rechter in hager beroep de veroor
deling niet verzwaren die de eerste rechter 
ten laste van die burgerrechtelijk aan
sprakelijke partij ten gunste van de 
burgerlijke partij heeft uitgesproken. 
(Art. 202 Sv.) 

21 juni 1978. 1231 

30. - Stmfzaken. - Incidenteel hager 
be?'Oep. -Dmagwijdte.- Het incidenteel 
hager beroep dat de ge'intimeerde ter 
terechtzitting van het strafgerecht kan 
instellen, is slechts de uitoefening, door 
die partij, van het rechtsmiddel dat zij 
had kunnen aanwenden bij wege van 
principaal hager beroep, binnen de bij 
de wet gestelde termijnen, tegen de 
beslissing die betrekking heeft op de 
partij door wier hager beroep zij ge'inti
meerde is. (Sv., art. 203, § 4.) 

27 juni 1978. 1264 

31. - Stmfzaken. - Devolutieve lcmcht. 
- Bu?'(JeTlijke rechtsvordering. - Vonnis 
van de politie?·echtbanlc waarbij de be
lclaagde wordt vet·oordeeld op de st?·af
vO?·de?·ing en op de civielrechtelijke vorde
ring en waa1·bij de civiel?·echtelijlce VO?'
de?·ing, in zove1·re zij eveneens was inge
steld tegen de tot tussenlcomst en m·ijwaring 
gedaagde vm·zekema?' van de beklaagde, 
niet ontvankelijk wordt ve?·klaa?·d. -
Principaal hager beTOep van de belclaagde 
en hoge?' be?'oep van het openbaa?' minis
tm·ie. - Incidenteel hoge1· be1•oep van de 
buTge?'lijke paTtij tegen de beklaagde en de 
ve1·zelcema?'. - Oo?'?'ectionele ?'echtbanlc 
die de ve?'zekema?· ve?'oo?'deelt op de 
TechtsVO?'de?·ing van de bu?'ge?·lijke pa1·tij. 
- Onwettelijkheid.- Wanneer de politie
rechtbank de beklaagde heeft veroordeeld 
op de strafvordering en op de civiel
rechtelijke vordering, en deze laatste 
vordering, in zoverre zij eveneens tegen 
de tot tussenkomst en vrijwaring ge
daagde verzekeraar van de beklaagde 
was gericht, niet ontvankelijk heeft 
verklaard, wordt artikel 203, § 4, van het 
Wetboek van Strafvordering geschonden 
door de correctionele rechtbank die, nu 
slechts het principaal hager beroep van 
de beklaagde, het hager beroep van het 
openbaar ministerie en het incidenteel 
hager beroep van de burgerlijke partij 
tegen de beklaagde en de verzekeraar 
bij haar aanhangig waren, de verzekeraar 
veroordeelt op de burgerlijke rechts
vordering, vermits die hogere beroepen 
deze laatste rechtsvordering, in zoverre 
zij tegen de verzekeraar was gericht, niet 
bij haar aanhangig maakten. 

27 juni 1978. 1264 
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HOOFDSTUK V. 

TucRTZAKEN. 

32. - Tuchtzaken. - Beslissing van de 
Raad van de Orde van Advocaten.- A1·ti
kel 468 van het Ge1·echtelijk Wetboek. -
Dmagwijdte. - Artikel 468 van het 
Gerechtelijk W etboek heeft tot doel vast 
te stellen tegen welke beslissingen van 
de raad van beroep van de Orde van 
advocaten, die in tuchtzaken over de 
zaak zelf uitspraak doen, hoger beroep 
kan worden ingesteld. 

1 december 1977. 380 

33. - Tuchtzaken. Beslissing al-
vorens 1·echt te doen van de Raad van de 
Orde van Advocaten. - Beslissing waar
tegen hoger beroep kwn worden ingesteld. 
- Tegen beslissingen alvorens recht te 
doen van een raad van de Orde van 
advocaten, in tuchtzaken, kan hoger 
beroep worden ingesteld hetzij onmiddel
lijk, hetzij samen met het hoger beroep 
tegen de eindbeslissing. (Artt. 1050 en 
1055 G.W.) 

1 december 1977. 380 

34. - Tuchtzaken. - 01·de der genees
heren. - Provinciale raad die een indivi
duele maatregel heeft getroffen ten aanzien 
van een geneesheer. - Hoge1' beroep van 
deze geneesheer alleen. - Raad van 
be1•oep die niettemin kennis neemt van het 
geheel van de zaak. - W anneer de 
provinciale raad van de Orde der genees
heren ten aanzien van een geneesheer een 
individuele maatregel heeft getroffen, en 
alleen deze geneesheer tegen de beslissing 
hoger beroep heeft ingesteld, neemt de 
raad van beroep niettemin kennis van het 
geheel van de zaak. (Koninkl. besl. nr. 79 
van 10 november 1967 betreffende de 
Orde der geneesheren, art. 25, § 4.) 

14 april 1978. 933 

35. - Tuchtzaken. - Orde van de 
geneeshe1·en. Individuele maatregel 
ten einde een inb1•euk op de 1'egels van de 
be1·oepsplichten te voorkomen of daaraan 
een einde te maken. - Beslissing van de 
p1·ovinciale 1·aad waa1·door aan een genees
heer wordt ve1·boden zijn we1·kzaamheid 
nog verde?· uit te oefenen in kabinetten of 
klinieken die zij vermeldt. - Hoge1' be1·oep 
door de geneesheer alleen. - Bevoegdheden 
van de mad van be1·oep van de Orde de1· 
geneeshe1•en. - Inachtneming van de 
1·echten van de verdediging. - Begrip. -
W anneer de provinciale raad van de 
Orde der geneesheren, bij de beoordeling 

van de beroepswerkzaamheid van een 
geneesheer op verschillende plaatsen 
- prive consultatiekabinetten, klinieken 
en poliklinieken - ten einde een inbreuk 
op de regels van de beroepsplichten te 
voorkomen of daaraan een einde te 
maken, aan de geneesheer heeft bevolen, 
bij wege van een individuele maatregel 
die niet het karakter van een tuchtmaat
regel vertoont, zijn medische activiteiten 
te beperken tot een prive consultatie
kabinet en een kabinet in een ziekenhuis 
naar keuze, dan kan de raad van beroep 
van de Orde der geneesheren, waarbij 
die beslissing zelfs op het enkele hoger 
beroep van de geneesheer aanhangig is, 
met toepassing van artikel 25, § 4, van 
het koninklijk besluit nr. 79 van 10 no
vember 1967 de verbodsmaatregel niet 
uitbreiden tot activiteiten, uitgeoefend 
op nog andere plaatsen dan die welke 
door de eerste rechter waren vermeld, 
dan op voorwaarde dat de geneesheer 
ervan is verwittigd dat bedoelde maat
regel zou kunnen worden uitgebreid en 
mits hij bijgevolg in staat is gesteld zijn 
opmerkingen dienaangaande te doen 
geld en. 

14 april 1978. 933 

HUUR VAN DIENSTEN. 

1. - Overeenkomst tussen ve1·zeke1·ings
makelaar en ve1·zekeringnemer. - Huur 
van diensten. - De overeenkomst tussen 
verzekeringsmakelaar en verzekeringne
mer is huur van diensten. 

16 september 1977. 72 

2. - Aannemingscontract. - Clausule 
van het bestek waarbij de a1·chitect voor 
een deel van het we1·k van zijn aansprake
lijkheid wordt vrij gesteld en die aan
sp1·akeliJkheid ten laste van de aanneme1' 
wordt gelegd. - Deze clausule is st1·ijdig 
met de openbare orde en met name met de 
wet van 20 feb1·uari 1939 en is ve1·boden 
bij artikel 6 van het Burge1·lijlc Wetboek. 
- Begrip. - Strijdig met de openbare 
orde en 1net name met de wet van 
20 februari 1939 en dus verboden bij 
artikel 6 van het Burgerlijk W etboek is 
de clausule van een bestek, waarbij de 
architect vrijgesteld wordt van zijn 
aansprakelijkheid voor een deel van het 
werk en met name voor de bodemstudie, 
de funderingen en de berekening van het 
beton, en die aansprakelijkheid ten laste 
van de aannemer wordt gelegd. 

26 januari 1978. 635 
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3. - Aannemingscontmct. - Olausule 
waa1'bij de aansprakelijkheid van de 
aanneme1· wo1·dt ve1'zwaa1·d zonde1' dat die 
van de a1'chitect wo1'dt ve1·minde1·d. -
Wettigheid. - Wettig is de clausule van 
een aannemingscontract waarbij de aan
sprakelijkheid van de aannemer wordt 
verzwaard zonder dat die van de architect 
wordt verminderd. 

26 januari 1978. 635 

4. - A1·chitc€t. - Aansp1'akelijkheid. 
- Aanspmkelijkheid van de a1'chitect 
voo1• een fout van een doo1• hem aangewezen 
studiebu1·eau.- Beg1'ip.- Wanneer een 
architect een studiebureau raadpleegt 
voor technische problemen, waarvoor 
hij geen vakopleiding heeft gekregen en 
die buiten zijn bevoegdheid vallen, kan 
hij zich t.o.v. de opdrachtgever 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 technicus begane fout 
van die aard was dat zij, gelet op de 
vakkennis van de arC'hitect, door hem 
niet kon worden ontdekt. 

3 maart 1978. 780 

5. - A1'chitect. - Olausules van het 
bestek inzake het bouwmate1'iaal. - Ve1'
plichting en aansprakelijkheid. - 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 maart 1978. 780 

6. - A1'chitect. - Aanspmkelijkheid. -
Beg1'ip. - De architect die de gevaren 
en nadelen van bepaalde bouwmaterialen 
kent moet zijn medewerking weigeren, 
als de opdrachtgever hem het gebruik 
ervan oplegt en het gebouw o.a. daardoor 
geheel of gedeeltelijk zou kunnen teloor 
gaan. 

3 maart 1978. 780 

7.- A1'chitect.- In het bestek opgelegd 
bomvmate1'1:aal. - Bewijslast. - Beg1•ip 
- De architect moet bewijzen dat hij de 
opdrachtgever gewezen heeft op de 
gevaren en nadelen van de bouwmateria
len waarvan hij in het bestek het gebruik 
had voorgeschreven. 

3 maart 1978. 780 

HUUR VAN GOEDEREN. 

HooFDSTUK I. - Algemene beg1·ippen. 

HooFDSTUK II. - Huishuu1'. 

HooFDSTUK III. - Pacht. 

HooFDSTUK IV. - Handelshuu1·. 

HOOFDSTUK I. 

ALGEMElNE BElGRIPPElN. 

1. - H uishttu1'. - Brand in het 
omoe1'end goed. - Aansp1·alcelijkheid van 
de huu1·de1·. - A1'tilcel 1733 van het 
Bu1·ge1'lijlc Wetboek. - G1'ondslag. -
De aansprakelijkheid van de huurder, 
omschreven in artikel 1733 van het 
Burgerlijk W etboek ,in geval van brand 
in het onroerend goed, heeft tot grand
slag de verplichting van de huurder het 
goed dat de verhuurder hem heeft 
geleverd en waarvan de verhuurder hem 
dienvolgens het houderschap had afge
staan, bij het beeindigen van de huur 
aan de verhuurder terug te geven. 

30 september 1977 en 16 februari 1978. 
144 en 718 

2. - Huishutw. - Brand van het 
gehtttt1'de goed. - Ve1'huu1'd61' die bij de 
ve1·koop van het eigendom vo01·lopig de 
aanwezigheid van de V1'0ege1'e eigenaa1· in 
het pand heeft geduld. - Zulks volstaat 
niet om de huu1'de1· van aanspmkelijkheid 
v1·ij te stellen. - Ret feit dat de huurder 
na de verkoop van het gehuurde goed, 
voorlopig de aanwezigheid van de 
vroegere eigenaar in het panel heeft 
geduld, volstaat niet om de huurder van 
de krachtens artikel 1733 van het 
Burgerlijk Wetboek op hem rustende 
aansprakelijkheid vrij te stellen. 

30 september 1977. 144 

3. - Huishuu1·. - Brand in het on-
1'0B1'end goed. - We1'7cen in het On1'061'end 
goed uitgevoe1·d voo1' 1'ekening van de 
V61'huu1·de1·, toen deze het on1'oe1·end goed 
niet in geb1·uilc had. - Dit volstaat niet om 
de huu1·de1' van zijn aanspmkelijlcheid 
v1·ij te stellen. - Ret feit . dat in het 
onroerend goed voor rekemn~ van de 
verhuurder werken werden u1tgevoerd, 
toen deze het onroerend goed niet in 
gebruik had, volstaat niet om de J:l,uur~er 
vrij te stellen van de aansprakehJkhmd, 
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die hij krachtens artikel 1733 van het 
Burgerlijk Wetboek draagt. 

16 februari 1978. 718 

4. - Huishuu1·. - Brand in het on-
1'oerend goed. - Aanspmkelijkheid van 
de huurder. - Artikelen 1732 en 1733 
van het Burge1·lijk Wetboek.- Beg1·ip.
De huurder is aansprakelijk voor de 
brand in het door hem gehuurde huis, 
tenzij hij bewijst dat de brand buiten 
zijn schuld is ontstaan. (Artt. 1732 en 
1733 B.W.) 

16 februari 1978. 718 

HOOFDSTUK II. 

HUISHUUR. 

5.- Huu1·overeenkomsten.- Wet van 
10 april 1975 betnffende de huurprijzen 
van woningen. - H uttrve1·lenging. -
Intrekking van de vM·lenging wegens 
e1·nstige tekortkoming van de htturde1· aan 
zijn vM-plichtingen. - Wettelijkheid. -
De beslissing waarbij wordt ingegaan 
op het verzoek van de huurder tot in
trekking van de huurverlenging is wette
lijk verantwoord als het arrest deze 
beslissing steunt op een ernstige tekort
koming van de huurder aan zijn ver
plichtingen, in de zin van artikel 6, 
§ 1, 3°, van de wet van 10 april 1975. 

29 september 1977. 140 

6.- Huishuurove1·eenkomst.- Bewijs. 
- Bekentenis. - Buitenge1·echtelijke be
kentenis. - De uitvoe1·ing van een huis
huurovereenlcomst lean de buitenge?·echte
lijlce belcentenis opleveren van het bestaan 
van die ove1·eenlcomst. - De uitvoering 
van een huishuurovereenkomst kan de 
buitengerechtelijke bekentenis opleveren 
van het bestaan van die overeenkomst. 
(Artt. 1354 en 1714 B.W.) 

10 februari 1978. 698 

7. - Huurovereenlcomsten. Huur 
afgesloten v66r 1 januari 1973, wettelijlc 
verlengd. - Aanpassing van de huurp1·ijs 
aan de waa1•de op 1 janua1•i 1973 door 
middel van de formule van artilcel 2 van 
de wet van 10 april 1975 bem·effende de 
huurprijzen van woningen. - Beperking 
van de aanpassing opgelegd door artilcel 4, 
§ 5, 2°, van die wet voo1· de htttw·ove?·een
komsten waarin niet is vastgesteld dat de 
hutwprijs, al dan niet gelcoppeld aan een 
index, periodielc zou schommelen. - In 
geval van wettelijke verlenging van een 
v66r 1 januari 1973 afgesloten huur-

overeenkomst, zonder dat is bedongen 
dat de huurprijs, al dan niet gekoppeld 
aan een indexcijfer, periodiek zou schom
melen, wordt de huurovereenkomst, wat 
de huurprijs betreft, geacht op die datum 
een aanvang te hebben genomen. De 
huurprijs op 1 januari 1973 is derhalve 
gelijk aan de huurprijs van 1 december 
1968 en het aanvangsindexcijfer is, in 
geval van toepassing van artikel 2 van 
de wet van 10 april 1975, het indexcijfer 
van de consumptieprijzen van de maand 
die voorafgaat aan de maand vanaf 
welke de aanpassing werd ingevoerd. 
(Art. 4, § 5, 2°, wet van 10 april 1975 
betreffende de huurprijzen van wo
ningen.) 

9 maart 1978. 791 

HOOFDSTUK III. 

PAOHT. 

8.- Landpacht. - Verm·eemding van 
een pachtgoed. - De ve1·lcrijger t1·eedt 
volledig in de 1·echten en verplichtingen van 
de verpachter.- In geval van vervreem
ding van een pachtgoed treedt de ver
krijger volledig in de rechten en ver
plichtingen van de verpachter. (Art. 55 
Mdeling van het Burgerlijk W etboek 
houdende de regels betreffende de pacht 
in het bijzonder.) 

23 december 1977. 511 

9. - Landpacht. - Verm·eemding van 
een pachtgoed. - Ve1·plichting voor de 
verkrijger de pacht in acht te nemen, zelfs 
als die geen vaste dagtelcening heeft. -
In geval van vervreemding van een 
pachtgoed moet de verkrijger de pacht 
in acht nemen, zelfs als die geen vaste 
dagtekening heeft. (Art. 1743 B.W. ; 
art. II, A, 1°, wet van 4 november 1969; 
art. 55 Afdeling van het Burgerlijk 
Wetboek houdende de regels betreffende 
de pacht in het bijzonder.) 

23 december 1977. 511 

10.-Landpacht.- Artilcel1, de1·de lid, 
van de Hypotheelcwet betreffende de be
pe1·king van de duttr van de in dit m·tilcel 
bedoelde huu1·ove1·eenlcomsten die niet zijn 
overgesclweven. - Bepaling niet van 
toepassing op de landpacht. - Artikel 1, 
derde lid, van de wet van 16 december 
1851 op de herziening van het hypotheek
stelsel volgens hetwelk de huurtijd moet 
worden verminderd van de in dit artikel 
bedoelde huurovereenkomsten die niet 
worden overgeschreven, vindt geen toe
passing op pachtovereenkomsten die niet 
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worden overgeschreven. (Art. 55 Afdeling 
van het Burgerlijk Wetboek houdende 
de regels betreffende de pacht in het 
bijzonder.) 

23 december 1977. 511 

11. - Pacht. - Opzegging door de 
vrwpachtm· om het ve1·pachte goed zelf te 
exploite?·en. '----- Bewijs van de m·nst en de 
op?'echtheid van dat voornomen be1·ust op 
de vm·pachte?'. - Begrip. - De ver
pachter van een landeigendom die een 
vordering instelt tot geldigverklaring 
van de opzegging om het verpachte goed 
zelf te exploiteren, is niet alleen verplicht 
de nadere bijzonderheden te verstrekken 
en het bewijs te leveren, voorgeschreven 
bij artikel 12-5, tweede lid, vervat in de 
pachtwet van 4 november 1969, maar 
moet ook o.m. het bewijs leveren dat zijn 
voornemen het goed te exploiteren eoht 
en oprecht is. (Art. 7-1° [wet van 4 no
vember 1969] Afd. III, Hoofdstuk II, 
van titel VIII, Boek III van het Burger
lijk W etboek.) 

19 januari 1978. 606 

12. - Pacht. - Opzegging doo?' de 
ve?·pachtm·s om het goed zelf te exploiteren. 
- In de opzegging moeten de personen 
die het goed gaan exploiteren niet nade?' 
gep1·eciseerd wOTden. - De verpachters, 
die de huurder van een pachtgoed 
opzeggen om het zelf te exploiteren, 
behoeven de personen die het goed gaan 
exploiteren niet nader te preciseren. 
(Artt. 7, 9, 12-1, 12-5 en 13-1 Md. B.W. 
houdende de regels betreffende de pacht 
in het bijzonder, vervat in de wet van 
4 november 1969, art. I.) 

27 januari 1978. 641 

13. - Pacht. - Opzegging dom· de 
ve?'Pachte?' om het goed ZBlj te exploite?·en. -
Ernst en oprechtheid van dit vom·nemen. -
Beoordeling doo?' de feitemechte?'. 
Krachtens de wet. mag de verpachter van 
een pachtgoed de pachter opzeggen als 
hij voornen1.ens is het goed zelf te 
exploiteren, op voorwaarde dat dit 
voornemen ernstig en oprecht is ; de 
feitenrechter beoordeelt op onaantast
bare wijze of zulks het geval is. (Artt. 7 
en 8 Md. B.W. houdende de regels 
betreffende de pacht in het bijzonder, 
vervat in de wet van 4 november 1969, 
art. I.) 

27 januari 1978. 641 

14. - Pacht. - Recht van voo?·koop 
van de pachte?'. - Voo?'WB?'P van dit ?'echt. 

Het recht van voorkoop, dat de 
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artike1en 1778bis tot 1778octies van het 
Burgerlijk Wetboek aan de pachter 
toekennen, kan enkel betrekking hebben 
op de valle eigendom of de blote eigendom 
van de verpachte landeigendom, die de 
eigenaar wil verkopen of verkoopt, en 
niet op het vruchtgebruik. 

24 februari 1978. 754 

15.- Pacht.- Recht van voorkoop van 
de pachte?'. - Verkoop van de ve?'Pachte 
landeigendom doo?' een bloot-eigenam· en de 
v1·uchtgebruiker samen. - Vordering tot 
indeplaatsstelling van de pachte?'. 
Vorde?·ing ingesteld tegen de bloot-eigenaar 
alleen. - Ontvankelijlce vm·dering. -
Wanneer een verpachte landeigendom 
door de bloot-eigenaar en de vrucht
gebruiker samen verkocht wordt, kan 
de pachter, die eist in de plaats van de 
koper gesteld te worden, de rechts
vordering enkel en alleen tegen de bloot
eigenaar instellen. (Art. 1778quinquies 
B.W.) 

24 februari 1978. 754 

16. - Pacht. - Wet betreffende de 
bepe?'lcing van de pachtp1·ijzen vervat in 
artikel III van de wet van 4 novembe?·1969 
tot wijziging van de pachtwetgeving en van 
de wetgeving bet?'effende het ?'echt van 
vom·koop ten gunste van huurders van 
landeigendommen. - Die wet is van 
toepassing op verpachte g?·onden en ge
bouwen, met uitsluiting van de j?·uitbomen 
die zonde?' de g1·ond worden verpacht. -
Bekendmaking op 18 september 1975 
ter uitvoering van m·tilcel 2, § 4, ve1·vat in 
artilcel III van de wet van 4 november 1969, 
en van a?·tikel14 van het koninklijk besluit 
van 13 maart 1970 bet?·effende de 
provinciale pachtprijzen. - Bij de be
kendmalcing wm·dt geen onderscheid meer 
gemaalct tttssen akkergrond en weide. -
Geen gevolg op de ve1·pachting van j?·uit
bomen zonde?' de g1·ond. - Uit de arti
kelen 2 en 3, vervat in artikel III van 
de wet van 4 november 1969 tot wijzi
ging van de pachtwetgeving en van de 
wetgeving betreffende het recht van 
voorkoop ten gunste van huurders van 
landeigendommen, blijkt dat de beper
king van de pachtprijzen slechts geldt 
voor de verpachte gronden en gebouwen, 
met uitsluiting van de fruitbomen die 
zonder de grand worden verpacht ; die 
wet vvijkt af van het gemene recht en 
moet dus restrictief worden gei:nter
preteerd, zodat de omstandigheid dat de 
bekendmaking van 18 september 1975, 
ter uitvoering van artikel 2, § 4, vervat 
in artikel III van vorenvermelde wet, 
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en van artikel 14 van het koninldijk 
besluit van 13 maart 1970 betreffende 
de provinciale pachtprijzen, geen onder
scheid meer maakt tussen akkergrond 
en weide, zoals de vroegere bekendmaking 
van 18 september 1970 zulks deed, niet 
tot gevolg heeft dat de pacht, die betrek
king heeft op fruitbomen zonder de 
grond, onder de toepassing van de 
pachtprijzenbeperking valt. 

31 maart 1978. 865 

17. ~ Pacht. - Goed wam·van ver
schillende pe1·sonen medeeigenaar zijn. -
Aanbod van ve1·koop. - Aanbod dat niet 
door alle medeeigenaars is gedaan. -
Ongeldigheid. - Pachte1' die v661· de 
verkoop ajziet van een beroep op die on
regelmatigheid. - Wettigheid. - Arti
kel 48 van de afdeling van het Burgerlijk 
Wetboek houdende de regels betreffende 
de pacht in het bijzonder (wet van 
4 november 1969), waarin wordt voorge
schreven dat de eigenaar het verpachte 
goed slechts mag verkopen nadat hij de 
pachter de gelegenheid heeft gegeven zijn 
recht van voorkoop uit te oefenen door 
hem een kennisgeving te doen die geldt 
als aanbod van verkoop, is een dwingende 
wetsbepaling die de openbare orde niet 
raakt ; de pachter kan, derhalve, wettig 
afzien van een beroep op de ongeldigheid 
van de kennisgeving, wegens het feit 
dat ze niet door alle eigenaars is gedaan, 
wanneer hij deze onregelmatigheid met 
name v66r de verkoop aan een derde 
heeft vastgesteld. 

27 april 1978. 997 

18. - Pacht. - Recht van voorkoop. -
Weigering van de pachter het hem gedane 
aanbod van ve1·koop te aanvaa1•den. -
Ve1·bod het goed uit de hand aan een de1·de 
te. verkopen tegen een lagere prijs of 
gunstige1' voo1·waa1·den.- Voo1•waarde.
Wanneer de eigenaar van een land
eigendom de pachter de gelegenheid 
heeft gegeven zijn recht van voorkoop 
uit te oefenen door hem kennis te geven 
van de prijs en de voorwaarden waar
onder hij bereid is het goed te verkopen, 
welke kennisgeving geldt als aanbod 
van verkoop, en de pachter dat aanbod 
niet binnen de voorgeschreven termijn 
heeft aanvaard, dan kan de eigenaar, 
zonder het akkoord van de pachter, het 
goed niet uit de hand aan een derde 
verkopen tegen een lagere prijs of 
gunstiger voorwaarden. (Artikel 48-1, 
lid 3, van de afdeling van het Burgerlijk 
Wet boek houdende de regels be treffende 

de pacht in het bijzonder [wet van 
4 november 1969].) 

27 april 1978. 997 

HOOFDSTUK IV. 

HANDELSHUUR. 

19. Handelshuu1·. Huurhe1'-
nieuwing.- Artikel11, II, lid 2, van de 
wet van 30 april1951 op de handelshuu1'-
0VM'eenlcomsten met het oog op de besche1·
ming van het handelsjonds, gewijzigd bij 
artikel1, 3°, van de wet van 29 juni 1955. 
- W eigering van de VM'ht~urder aan de 
hoojdhuu1·der huurhernieuwing toe te staan 
op grand van artikel 16, I, 3°, van de 
genoemde wet.- Niet-toepasselijlcheid van 
genoemd artilcel11, II, lid 2.- Wanneer 
de hoofdhuurder de huurhernieuwing 
heeft aangevraagd aan de verhuurder en 
zijn aanvraag is verworpen, niet wegens 
redenen die hem alleen betreffen, maar 
op grond van artikel16, I, 3°, van de wet 
van 30 april 1951, namelijk de wil van 
de verhuurder om het onroerend goed 
waarin de onderhuurder zijn bedrijf 
uitoefent weder op te bouwen, heeft de 
onderhuurder geen rechtstreekse vorde
ring tot huurhernieuwing tegen de hoofd
verhuurder. (Art. II, II, lid 2, van de 
wet van 30 april 1951, vervangen bij 
artikel1, 3°, van de wet van 29 juni 1955.) 

4 november 1977. 285 

20.- Handelshuu1'.- A1·tikel16-I, 3°, 
vervat in de wet van 30 ap1'il 1951. -
Wil tot wedeTopbouw van het om·oe1·end 
goed. - Begrip. - Onder « het onroerend 
goed wederopbouwen »in artikel16-I, 3°, 
vervat in de wet van 30 april 1951 op de 
handelshuurovereenkomsten, moet wor
den verstaan het herbouwen van het 
onroerend goed in een soortgelij ke of 
andere vorm ; die uitdrukking is evenwel 
niet toepasselijk op het aanleggen van een 
autosnelweg. 

12 januari 1978. 566 

21. - Handelshutw. - On1·oerend goed 
met handelshut~rcont1·act dat doo1' een 
openbaTe ovM·heid volgens de vormen van 
het gemeen n;cht we1•d verk1•egen met het oog 
op het bouwen van een autosnelweg. -
Opzegging doo1· die OVM'heid aan de 
httu1"d61' gegeven en uitsluitend gesteund 
op de a1·tilcelen 12 en 16-I, 3°, veTvat in 
de wet van 30 april 1951. - Beslissing 
waarbij die opzegging nietig wordt VM'
lclaard op grand dat zij met schending 
van a1'tikel 16-I, 3°, we1·d gegeven. -
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Wettelijk vemntwom·de beslissing.- Wan
neer een onroerend goed gebruikt krach
tens een handelshuur volgens de vormen 
van het gemeen recht is verkregen door 
een openbare overheid die daarover wilde 
beschikken om het af te breken en op die 
plaats een autosnelweg aan te leggen, en 
die overheid de lmurder heeft opgezegd 
uitsluitend op grond van de artikelen 12 
en 16-I, S0 , vervat in de wet van SO april 
1951 op de handelshuurovereenkomsten, 
is wettelijk verantwoord de beslissing 
van het vonnis dat, om de opzegging 
nietig en van geen waarde te verklaren, 
zegt dat die met schending van genoemd 
artikel 16-I, S0 , is gegeven. 

12 januari 1978. 566 

22. - Handelshuu?·ove?'eenkomsten. -
Arrest dat injeite vaststelt dat de exploitatie 
van een handelszaak onmogelijk is zonder 
dat het on?·oerend goed gehuurd wm·dt, en 
dat de vm·dering om achterstallig huu1·geld 
te bekomen voor de huu?' van een handels
zaak ajwijst. - W ettig verantwoo1·de 
beslissing. - Wettelijk verantwoord is 
het arrest dat, zonder te beslissen dat 
het recht op de huur van een onroerend 
goed noodzakelijk een wezenlijk bestand
deel van de handelszaak is en na in feite 
te hebben vastgesteld dat de exploitatie 
van een handelszaak onmogelijk is 
zonder dat het onroerend goed gehuurd 
wordt, beslist dat de handelszaak, die 
wegens ontbinding van de huur waarde
loos was geworden, niet meer kon worden 
overgedragen. (Art. 1 vervat in de wet 
van SO april 1951 op de handelshuur
overeenkomsten.) 

16 juni 1978. 1211 

23. - Handelshuumvereenkomsten. -
Handelsbestemming van het om·oe1•end 
goed. - Bestemming die bij de ingenot
treding stilzwijgend aan het goed is 
gegeven. - Het bewijs van die stil
zwijgende bestemming kan dam· alle 
rechtsmiddelen wm·den gegeven. - De 
partijen kcmnen bij de ingenottreding 
van de huurder het gehuurde goed uit
druklmlijk of stilzwijgend voor handels
doeleinden bestemmen en het bewijs 
van die bestemming kan door alle 
middelen rechtens worden geleverd. 

16 juni 1978. 1214 

24. - Handelshu~t?'overeenkomsten. -
Aanbod van bewijs, doo?' de hu~trde?', van 
de bestemming die vanaj de ingenottreding 
stilzwijgend is gegeven aan het voo?' 
handelsdoeleinden gehuu1·de on?'oe?'end 
goed. - Ve1·werping van het aanbod van 

bewijs op g1•ond dat krachtens artikel1341 
van het Burgerlijk Wetboek het bewijs door 
getuigen niet is toegelaten en dat het enkel 
jeit dat in een onroe?·end goed handel 
wordt ged1·even niet bewijst dat de eigenaars 
h~tn toestemming hebben gegeven. - Niet 
wettelijk verantwom·de beslissing. -Wan
neer de huurder, om te bewijzen dat de 
verlmurder, bij de ingenottreding van de 
huurder, erin toegestemd heeft dat het 
onroerend goed bestemd wordt om er 
handel te drijven, aanbiedt het bewijs te 
leveren dat hij daar altijd dezelfde handel 
heeft gedreven en dat het gehuurde goed 
van bij het begin van de huurovereen
komst een handelsbestemming had, is 
niet wettelijk verantwoord het vonnis 
dat dit aanbod van bewijs verwerpt op 
grond dat het bewijs door getuigen niet 
is toegelaten, krachtens artikel 1S41 
van het Burgerlijk Wetboek. 

16 juni 1978. 1214 

HUWELIJK. 

1. - Verzet. - Ve1·zet doo?' bloed
verwanten in de opgaande lijn.- B~trger
lijk Wetboek, artikel 173, 176 en 179.
Beg1•ip. - De bloedverwanten in de 
opgaande lijn kunnen zich, met toepas
sing van de artikelen l7S, 176 en 179 van 
het Burgerlijk Wetboek, verzetten tegen 
het huwelijk van hun kinderen of 
afstammelingen, zelfs wanneer deze de 
volle leeftijd van vijfentwintig jaren 
bereikt hebben en zelfs als er geen 
wettelijk huwelijksbeletsel bestaat, daar 
de wetgever hun aldus het recht verleent 
aan deze kinderen en afstammelingen, 
v66r hun huwelijk, een bedenktijd op te 
leggen ; deze bedenktijd loopt niet enkel 
vanaf het verzet tot de beslissing van de 
rechter, maar kan ook verlengd worden 
door aanwending van alle wettelijke 
rechtsmiddelen en van verzoeken of voor
stellen tot uitstel ; verzet, aanwending 
van rechtsmiddelen en verzoeken om uit
stel teneinde de werking van het verzet 
zolang mogelijk te laten duren kunnen 
dus, in de regel, geen fout en o.a. geen 
rechtsmisbruik opleveren op grond waar
van bloedverwanten tot schadevergoe
ding kunnen worden veroordeeld. 

14 oktober 1977. 210 

2. - Verzet. - Verzet van bloed
verwanten in de opgaande lijn.- Bu1·ge1'· 
lijk Wetboek, artikel173, 176 en 179.
Bloedverwanten in de opgaande lijn kunnen 
niet tot schadeve1·goeding worden Ve?'oor
deeld. - Begrip. - De bloedverwanten 
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in de opgaande lijn kUllllen zich, met toe
passing van de artikelen 173, 176 en 179 
van het Burgerlijk W etboek, verzetten 
tegen het huwelijk van hun kinderen 
of afstammelingen, zelfs wanneer deze de 
volle leeftijd van vijfentwintig jaren 
bereikt hebben en zelfs als er geen 
wettelijk huwelijksbeletsel bestaat, daar 
de wetgever hun aldus het recht verleent 
aan deze kinderen en afsta=elingen, 
v66r hun huwelijk, een bedenktijd op te 
leggen; deze bedenktijd loopt niet enkel 
vanaf het verzet tot de beslissing van de 
rechter, maar kan ook verlengd worden 
door aanwending van alle wettelijke 
rechtsmiddelen en van verzoeken of voor
stellen tot uitstel ; verzet, aanwending 
van rechtsmiddelen en verzoeken om 
uitstel teneinde de werking van het verzet 
zolang mogelijk te laten duren kunnen 
dus, in de regel, geen fout en o.a. geen 
rechtsmisbruik opleveren op grond waar
van bloedverwanten tot schadevergoe
ding kunnen worden veroordeeld. 

14 oktober 1977. 210 

3.-Echtelijke ve1·blijjplaats. - Be grip. 
- De rechter die, op grond van feitelijke 
omstandigheden die hij vermeldt, oor
deelt dat de echtgenoten, overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 213 van het 
Burgerlijk W etboek, hun echtelijke ver
blijfplaats met beider inste=ing hadden 
gevestigd, beslist wettig da t deze de 
laatste echtelijke verblijfplaats is, in de 
zin van artikel 628, 1°, van het Gerech
telijk Wetboek, zelfs indien de man 
niettegenstaande deze instemming, be
weert dat hij daar nooit heeft verbleven. 

27 oktober 1977. 272 

HUWELIJKSCONTRACT. 

1. - Stelsel van de wettelijke huwelijks
gemeenschap van v66r de wet van 14 juli 
1976. - Wede1·beleggingen en vergoe
dingen doo1· de gemeenschap aan de 
echtgenoten verschuldigd. - Brengen van 
rechtswege inte1·est op, te rekenen van de dag 
van de ontbinding van de gemeenschap. -
In het stelsel van de wettelijke gemeen
schap van v66r de wet van 14 juli 1976, 
brengen de door de gemeenschap aan de 
echtgenoten verschuldigde wederbeleg
gingen en vergoedingen van rechtswege 
interest op, te rekenen van de dag van 
de ontbinding van de gemeenschap, en 
zulks overeenkomstig het oud artikel1473 
van het Burgerlijk Wetboek. 

16 februari 1978. 717 

2.- Stelsel van de wettelijke huwelijks-

gemeenschap van v66r de wet van 14 juli 
1976. - Wederbeleggingen en vergoedin
gen dam· de gemeenschap aan een van de 
echtgenoten verschuldigd. - B1·engen inte-
1'est op die loopt tot op het ogenblik dat deze 
echtgenoot wm·kelijk in het bezit wordt 
gesteld van het bedrag van zijn 1'echten. -
In het stelsel van de wettelijke gemeen
schap van v66r de wet van 14 juli 1976, 
loopt de interest, 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 Burgerlijk Wetboek 
opbrengen, tot op de dag waarop die 
echtgenoot werkelijk in het bezit gesteld 
wordt van het bedrag van zijn rechten, 
zelfs indien hij in de procedure tot 
vereffening van de gemeenschap abnor
maal lang gewacht heeft met de voort
zetting van het door hem aangewende 
rechtsmiddel. 

16 februari 1978. 717 

3. - Wettelijke gemeenschap, zoals dit 
stelsel bestond v661· de wet van 14 juli 1976. 
- A1·tilcel 1437 van het Burgerlijk Wet
boelc. - Vergoeding die een van de echtge
noten aan de gemeenschap is ve1·schuldigd. 
- V aststelling va1~ het bedrag van die 
vergoeding. - Onder het stelsel van 
artikel 1437 van het Burgerlijk Wetboek, 
zoals dit artikel luidde v66r de wet van 
14 juli 1976, was de vergoeding die een 
der echtgenoten verschuldigd was wegens 
een bedrag dat nit de gemeenschap was 
genomen om persoonlijke schulden of 
lasten te voldoen, gelijk aan het bedrag 
waarmee de gemeenschap zich verarmd 
had en niet aan het voordeel dat het 
vermogen van de echtgenoot ten goede 
was gekomen door de betaling tot 
bevrijding van zijn schuld. 

9 juni 1978. 1192 

4. - Wettelijlce gemeenschap, zoals dit 
stelsel bestond v661• de wet van 14 juli 1976. 
- Artikel 1409, 4°, van het Burge1·lijk 
Wetboelc.- He1·stellingen ten laste van een 
V1'uchtgeb1·tdlcer. - Begrip. - Verbete
rings-, vergrotings- en onderhoudswerken 
aan een eigen onroerend goed van een der 
echtgenoten zijn geen ten laste van de 
vruchtgebruikers van dat goed komende 
herstellingen en vallen dus niet uit dien 
hoofde ten laste van de gemeenschap ; 
de gemeenschap kan aanspraak maken 
op een vergoeding indien zij die kosten 
heeft voorgeschoten. (Art. 1409, 4°, 
Burgerlijk Wetboek v66r de wijziging bij 
de wet van 14 juli 1976). 

9 juni 1978. 1192 
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INKOMSTENBELASTINGEN. 

TITEL I. ALGEMENE BEGRIPPEN. 

l. Begrip. 
2. Annaliteit van de belasting. 
3. Opcentiemen. 
4. Aanslagtermijnen. 
5. Vrijstellingen. 
6. Belastingaangifte. 
7. Aanslag en inkohiering. 
8. Aanslagbiljet. 
9. Wijziging door de administratie van 

een aangifte. 
10. Belastingcommissie. 
11. Aanslag van ambtswege. 
12. Raming van de belastbare grondslag. 
13. Raming van de belastbare grondslag 

door tekenen of indicien van ge
goedheid. 

14. Raming van de belastbare grondslag 
bij vergelijking met soortgelijke 
belastingplichtigen. 

15. Aftrek van de bedrijfsuitgaven en 
-lasten. 

16. Aftrek van bedrijfsverliezen van 
vroegere dienstjaren. 

17. Aftrek van de reeds belaste elementen 
teneinde dubbele belasting te ver
mijden. 

18. Van het totaal belastbaar netto
inkomen aftrekbare lasten. 

19. V ermindering we gens gezinslasten. 
20. Sancties (naar gelang van het geval : 

verhogingen, administratieve geld
boeten, straffen). 

21. Reclamatie. 
22. Ontheffing. 
23. Beroep voor het hof van beroep. 
24. Voorziening in cassatie. (Zie : Oas

satie, Oassatiemiddelen, Voo1·zie
ning in cassatie.) 

25. Vervolgingen, tenuitvoerlegging, 
voorrecht van de Schatkist. 

26. Internationale verdragen. 

TITEL II. - STELSEL v66R HET W:mT
BO:ElK VAN DE INKOMSTENBELASTING:ElN. 

HOOFDSTUK I.- Belasting op de inkom
sten uit g1•ondeigendommen ( Gi·ond
belasting). 

I 

HoOFDSTUK II. - Belasting op de in
komsten uit roerende kapitalen (Mobi
lienbelasting). 

HoOFDSTUK III. - Belasting op de be
drijjsinkomsten (Bedrijjs belasting). 

HooFDSTUK IV.- Aanvullende personele 
belasting. 

HooFDSTUK V. - Nationale crisisbelas
ting. 

TITEL III.- WETBO:ElK VAN DE INKOM
STENB:ElLASTINGEN. 

HooFDSTUK I.- Personenbelasting. 

§ 1. - Algemene begrippen. 

§ 2. - Inkomsten uit onroerende goederen. 

§ 3. - Inkomsten uit roerende kapitalen 
en roerende goederen. 

§ 4. - Bedrijfsinkomsten. 

§ 5. -Diverse inkomsten. 

HooFDSTUK II. - Vennootschapsbelas
ting. 

HooFDSTUK III. - Rechtspm·sonenbelas
ting. 

HooFDSTUK IV. Belasting van de niet-
verblijfhoude1'8. 

HoOFDSTUK V.- Voorhejjingen. 

§ 1. - Onroerende voorheffing. 

§ 2. - Aanvullende onroerende voorheffing. 

§ 3. - Roerende voorheffing. 

§ 4. - Aanvullende roerende voorheffing. 

§ 5. - Bedrijfsvoorheffing. 

§ 6. - Aanrekening en terugbetaling van 
de voorheffingen. 

HooFDSTUK VI. - Overgangsbepalingen. 

TITEL IV.- TIJDELIJKE BELASTINGEN. 

HoOFDSTUK I. - Speciale uitzonde1·lijke 
belasting op de winsten uit zeke1·e 
valutaspeculaties. 

HooFDSTUK II. - Speciale belasting op 
de winsten voortvloeiend uit leveringen 
en prestaties aan de vijand. 
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HoOFDSTUK III. - Extm-belasting op de 
in oo1·logstijd behaalde exceptionele 
inkomsten. 

TITEL I. - Algemene 
begrippen. 

l. Begrip. 
2. Annaliteit van de belasting. 

3. Opcentiemen. 
4. Aanslagtermijnen. 

5. V1·ijstellingen. 
6. Belastingaangifte. 

1. - Aangifte in de belastingen. - Te 
late aangifte of te late verbeteringsaangifte. 
- Artikel 251 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen niet toepasselijk. -
Daar een te late aangifte, evenzo als een 
te late verbeteringsaangifte, gelijkstaat 
met het ontbreken van een aangifte, 
client de administratie in dat geval geen 
bericht te zenden als vereist bij arti
kel 251 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen. 

17 oktober 1977. 212 

7. Aanslag en inkohie1·ing. 

2.- Aanslag en inkohiering.- Sttbsi
diaire aanslag. - Wetboek van de In
komstenbelastingen, a1·tilcelen 261 en 262. 
- Bewijs van de belastingselementen. -
Begrip. - Opdat de administratie inge
volge de artikelen 261 en 262 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
het recht zou hebben subsidiaire aan
slagen aan het oordeel van het hof van 
beroep te onderwerpen, is niet vereist 
dat de bewijsmiddelen aangewend tot 
staving van deze aanslagen ofwel reeds 
bestonden ofwel reeds ter kennis van de 
administratie werden gebracht ofwel nog 
steeds wettelijk konden worden aange
wend, toen de oorspronkelijke aanslagen, 
die door de subsidiaire aanslagen zijn 
vervangen, werden gevestigd. 

24 oktober 1977. 255 

8. Aanslagbiljet. 

9. Wijziging door de administratie 
van een afgifte. 

10. Belastingcommissie. 

11. Aanslag van ambtswege. 

12. Raming van de belastbar6 (J1'ondslag. 

13. Raming van de belastbm·e (J1'ondslag 
door tekenen of indiciiin van gegoedheid. 

14. Raming van de belastba1·e (J1'ondslag 
bij ve1·gelijlcing met soortgelijke 

belastingplichtigen. 

3. - Raming van de belastbm·e (J1'ond
slag bij vm·gelijking met soortgelijke 
belastingschuldigen. - W etboek van de 
Inkomstenbelastingen, artikel 248. 
N iet toepasseliy'kheid op de bezoldigingen 
waarvan sp1·ake is in artikel 20, 2°, van 
dit wetboek. - Artikel 248 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
heeft geen betrekking op de vaststelling 
van het belastbaar bedrag van de 
bezoldigingen waarvan sprake is in 
artikel 20, 2°, a, van dit wetboek. 

17 oktober 1977. 212 

4. - Raming van de belastba1·e (J1'ond
slag bij vergelijking met soortgelijke 
belastingplichtigen. - Ter zake dirmen 
en bewijswam·de van de ve?·gel~?kings
punten. Onaantastbare beoo1·deling 
door de feitenrechte1'. - De feitenrechter 
beoordeelt op onaantastbare wijze of 
de voor de vaststelling van de bedrijfs
inkomsten van een belastingplichtige 
gekozen vergelijkingspunten ter zake 
dienen en bewijskrachtig zijn. (Art. 248 
W.I.B.) 

1 maart 1978. 768 

5. - Raming van de belastbare grand
slag biy' ve~·gelijking met soortgelijlce 
belastingplichtigen. - Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, artikel 248. 
De administratie moet rekening houden 
met de bijzondere kenmerken van de 
ve1·geleken bed1·ijven. - Wanneer de 
administratie, bij gebrek aan bewijs
krachtige gegevens, de belastbare winsten 
raamt 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, met de in 
artikel 248 van het W etboek van de 
Inkomstenbelastingen vermelde ge
gevens. 

1 maart 1978. 768 

6. - Raming van de belastba1·e (J1'oncl
slag bij ve1·gelijlcing met soo1•tgelijlce 
belastingplichtigen. - Ve~·gelijkingsvoo1'
waarde. - Begrip. - Voor een verge
lijking met de normale winsten of baten 
van soortgelijke belastingplichtigen, in 
de zin van artikel 248, § 1, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
is het voldoende dat zij geschiedt met de 
normale winsten of baten van ten minste 
drie belastingplichtigen die een soort
gelijk bedrijf exploiteren, dat voldoende 
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gelijkenis vertoont met dat van de 
betrokkene. 

15 maart 1978. 833 

15. Aft1·ek van de bed1·ijfsuitgaven 
en -lasten. 

7. - Aft1·ek van bedrijfsuitgaven en 
-lasten. - l'Vetboek van de Inkomsten
belastingen, a1·tikel 44, dm·de lid. -
Bepaling die geen voorsch1·ift bevat inzake 
de vo1•m of de termijnen voo1' het boeken 
van schulden of verliezen. - Akkoo1'd 
tttssen de administratie en de belasting
plichtige na het belastbaar tijdperk. -
Kan aan de boekingsvMeiste voldoen. -
Artikel 44, derde 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 werkelijk werden betaald 
of gedragen, of het karakter van zekere 
en vaststaande schulden of verliezen 
hebben verworven en als zodanig werden 
geboekt ,, bevat geen enkel voorschrift 
inzake de vorm of de termijnen voor die 
boeking ; een akkoord tussen de adminis
tratie en de belastingplichtige na het 
belastbaar tijdperk kan dus aan de 
boekingsvereiste voldoen. 

14 februari 1978. 7ll 

8. - Aftrek van bed1·ijfsuitgaven en 
-lasten. - Wetboek van de Inlcomsten
belastingen, m·tikel 44, eerste lid. -
Dmagwijdte.- De belastingplichtige kan 
enkel de bedrijfsuitgaven of -lasten 
aftreldmn die hij tijdens het belastbaar 
tijdperk heeft gedaan of gedragen om 
zijn eigen belastbare inkomsten te ver
krijgen of te behouden. (Art. 44, eerste 
lid, W.I.B.) 

14 februari 1978. 7ll 

16. Aftnlc van anrle1·e uitgaven Clan 
bed1·ijfs~titgaven. 

l 7. Aftrelc van bedrijfsverliezerb 
van vmegere dienstjaren. 

18. Aft1·elc van rle reeds belaste elementen 
teneinde dubbele belasting 

te vermijden. 

19. V m• het totaal belastbaar 
netto-inkomen aftrekba1·e lasten. 

9. - Wetboek van de Inlcomstenbelas
tingen, artikel 71, § 1, 2°. - N at~turlijlce 
personen. - Schulden aangegaan om 
on1•oe1·ende of 1'om·ende inkomsten te ver
k1·ijgen of te behouden. - Beg1·ip. -De 
schulden waarvan, krachtens artikel 71, 
§ 1, 2°, van het Wetboek van de In-

komstenbelastingen, de interesten kun
nen worden afgetrokken zijn niet enkel 
de schulden die hun oorsprong vinden 
in een overeenkomst, doch ook alle 
andere schulden, zelfs die we1ke betrek
king hebben op een wettelijke verplich
ting, van het ogenblik dat zij vrijwillig 
zijn aangegaan om onroerende of roerende 
inkomsten te verkrijgen of te behouden, 
die in aanmerking komen voor het 
bepalen van het belastbare inkomen, 
d.w.z. dat de belastingschuldige ze uit 
vrije wil voor zijn rekening heeft ge
nomen. 

5 januari 1978. 539 

20. Vm·mindm·ing wegens gezinslasten. 

21. Sancties (naar gelang van het geval : 
verhogingen, administratieve 

geldboeten, straffen.) 

21. Reclamatie. 

10.- Reclamatie. - Beslissing van de 
directeur der belastingen. - Kennis
geving van de in de 1·eclamatie opgegeven 
woonplaats. - Regelmatigheid. - Van 
de beslissing van de directeur der 
belastingen over een reclamatie inzake 
inkomstenbelastingen is regelmatig ken
nis gegeven aan de door de belasting
schuldige in zijn aangifte opgegeven 
woonplaats, zelfs indien deze nadien 
van woonplaats is veranderd, wanneer 
de verandering niet aan de directeur der 
belastingen werd meegedeeld. (Art. 276 
W.I.B.) 

24 oktober 1977. 253 

11. - Reclamatie. - Beslissing van de 
di1·ecteu1· der belastingen. - Betelcening 
aan de in de 1·eclamatie opgegeven woon
plaats.- Beg1•ip. -De betekening van 
de beslissing van de directeur der 
belastingen over een reclamatie geschiedt 
bij wege van aanbieding door de post, 
aan de in de reclamatie van de belasting
plichtige opgegeven woonplaats, van 
de aangetekende brief die de beslissing 
bevat. Wanneer de aangetekende brief 
die de belastingplichtige niet heeft 
bereikt, slechts naar deze woonplaats is 
gezonden, maar aldaar niet is aangebo
den, is er geen kennisgeving, in de zin 
van artikel 276 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, en kan de 
termijn voor beroep waarvan sprake is 
in artikel 280 van genoemd wetboek niet 
beginnen te lopen. 

24 oktober 1977. 254 

12.- Bezwaa1·schrift.- Bevoegdheden 
van de di1·ecteu1· der belastingen. - Om-
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vang van deze bevoegdheden. - De 
directeur der belastingen, bij wie een 
geschil inzake een aanslag aanhangig 
is gemaakt, is niet alleen bevoegd en 
heeft niet alleen tot plicht om over de 
betwistingen uitspraak te doen die hem 
worden onderworpen bij een ontvankelijk 
bezwaarschrift, doch eveneens om van 
ambtswege elk onderdeel van de aanslag 
die bij hem aanhangig is gemaakt te 
wijzigen zowel in het voordeel van de 
belastingplichtige als van de Staat. 

27 oktober 1977. 269 

23. Ontheffing. 

24. Beroep voo1· het hof van be1·oep. 

13.- Be1·oep voor het hof van be1·oep.
N iet aan de directeur der belastingen 
onde?·wo1·pen vraag. - Directeu1· die geen 
uitspraak heeft gedaan ove1· deze m-aag, 
hoewel hij ze ambtshalve had moeten 
onderzoeken. - Hof van be1·oep niet 
bevoegd om 61' kennis van te nemen. -
Ret hof van beroep waarbij aanhangig 
is het beroep van de belastingplichtige 
tegen de beslissing van de directeur der 
directe belastingen, kan, zonder zijn 
bevoegdheden te overschrijden en buiten 
verval en gewijsde, geen kennis nemen 
van een vraag die door de belasting
plichtige in zijn bezwaarschrift niet aan 
de directeur is voorgelegd of waarover de 
directeur geen uitspraak heeft gedaan, 
hoewel hij ze ambtshalve had moeten 
onderzoeken. (Art. 278 W.I.B.) 

17 oktober 1977. 215 

14. - Beroep voor het hof van be1·oep. -
Betekening van exploten. - Afsch1-ift van 
betekening. - Wijze waarop het wordt 
afgegeven. - Luidens artikel 293, eerste 
lid, van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, gewijzigd bij artikel 19 van 
de wet van 30 mei 1972, mogen de deur
waarders de afschriften van exploten bij 
ter post aangetekende brief toezenden, 
zelfs wanneer de exploten in het buiten
land moeten worden betekend ; afgifte 
van de brief ter post geldt als betokening 
aan de betekende partij. 

21 oktober 1977. 249 

15.- Beroep voor het hof van be?"oep.
Termijn. - Aanvang van de termijn. -
Kennisgeving van de beslissing van de 
directeur. - Begrip. - De betokening 
van de beslissing van de directeur der 
belastingen over een reclamatie geschiedt 
bij wege van aanbieding door de post, aan 
de in de reclamatie van de belasting
plichtige opgegeven woonplaats, van de 

aangetekende brief die de beslissing 
bevat. Wanneer de aangetekende brief 
die de belastingplichtige niet heeft 
bereikt, slechts naar deze woonplaats is 
gezonden, maar aldaar niet is aange
boden, is er geen kennisgeving, in de zin 
van artikel 276 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, en kan de termijn 
voor beroep waarvan sprake is in arti
kel 280 van genoemd wetboek niet 
beginnen te lopen. 

21 oktober 1977. 254 

16.- Bemep voor het hof van be1•oep.
Ve1plichting vom· het hof van beroep om 
binnen de g1·enzen van het geschil, waa1·van 
het kennis heeft genomen, zelf de aanslag 
te beoordelen. - Bevoegdheid van het hof 
van beroep om ambtshalve te wijzen op de 
elementen waa1·dom• de vaststelling van een 
juiste aanslag lean worden vemntwom·d. -
Ret hof van beroep dat, wegens het feit 
dat de belastingen de openbare orde 
raken, binnen de grenzen van het geschil 
waarvan het kennis heeft genomen, zelf 
de regelmatig voorgelegde elementen van 
de zaak moet beoordelen zonder te zijn 
gebonden door zelfs niet gekritiseerde 
overwegingen in feite of in rechte van de 
beslissing van de directeur der belas
tingen of door de conclusies van de par
tijen, kan, zonder evenwel aan de Staat 
meer toe te kennen dan wat hem door 
deze beslissing wordt verleend, ambts
halve wijzen op alle elementen waardoor 
de vaststelling van een juiste aanslag 
kan worden verantwoord. (Art. 278 
W.I.B.) 

24 mei 1978. 1127 

25. Voo1·ziening in cassatie. (Zie : Cassa
tie, Cassatiemiddelen, V oorziening in 
cassatie. 

26. Ve1·volgingw, tenuitvoerlegging, 
voorrecht van de Schatkist. 

17. - Ve1·volgingen. - Verja1·ing. 
Artikel 194 van het koninklijk beslitit van 
4 maart 1965 tot uitvoering van het Wet
boek van de Inkomstenbelastingen. -
ViJfjm·ige ve1jming. -De verjaring van 
de rechtsvordering tot invordering van 
directe belastingen wordt geregeld bij 
artikel 194 van het koninklijk besluit 
van 4 maart 1965 tot uitvoering van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen 
en niet bij artikel 2262 van het Burgerlijk 
Wetboek. 

5 januari 1978. 533 

18. - Vervolgingen. Vervolgingen 
tegen derden. - Artikel 215 van he,; 
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koninklijk besluit van 4 maa?'t 1965 tot 
uitvoe1·ing van het W etboek van de In
komstenbelastingen. - Vmja1·ing. - Toe 
te passen wettelijke bepalingen. - De 
verjaring van de rechtsvorderi:ng tot 
invordering van directe belastingen, die 
met toepassing van artikel 215 van het 
koni:nklijk besluit van 4 maart 1965 tot 
uitvoeri:ng van het Wetboek van de 
Inkomstenbelasti:ngen kan worden i:nge
steld tegen de in die wettelijke bepali:ng 
bedoelde derden, wordt geregeld bij 
artikel 194 van dit koni:nklijk besluit en 
niet bij artikel 2262 van het Burgerlijk 
Wetboek; t.a.v. die derde begi:nt de 
verjari:ngstermijn van vijf jaar te lopen 
op hetzelfde ogenblik als t.a.v. de 
belasti:ngschuldige; t.a.v. die derde wordt 
de verjaring gestuit door de vordering 
die geldt als aa:nmaning met verzet tegen 
afgifte van de sommen, waarden en 
inkomsten en zij treedt in na vijf jaar, 
wanneer er geen andere stuiting is en 
indien er geen geding voor het gerecht 
aanhangig is. 

5 januari 1978. 533 

27. Inte?'nationale ve?'dmgen. 

TITEL II.- Stelsel v66r het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen. 

HOOFDSTUK I. 

BELASTING OP DE INKOMSTEN 
UIT GRONDEIGENDOMMEN 

(GRONDBELASTING}. 

HOOFDSTUK II. 

BELASTING OP DE INKOMSTEN 
UIT ROERENDE KAPITALEN 

(MOBILIENBELASTING). 

HOOFDSTUK III. 

BELASTING OP DE BEDRIJFSINKOMSTEN 
(BEDRIJFSBELASTING). 

19. - Bed?"ijjsbelasting. - Ve1·minde-
1'ing van de belasting tot een vijjde. -
ATtikel 35, § 11, van de gecoo?"dinee?"de 
wetten bet?'effende de inkomstenbelastingen. 
-Inkomsten in het buitenland « behaald >>. 
- Beg1·ip. - De wi:nsten welke voor 
hem die de bedrijfsbelasting is ver
schuldigd voortvloeien uit. de verkoop 
in het buitenland van Belgische of 
vreemde aandelen of obligaties zijn geen 
in het buitenland behaalde inkomsten, 
in de zin van artikel 35, § 11, van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 

inkomstenbelastingen, zoals deze zijn 
aangevuld bij artikel 18, 3°, van de wet 
van 8 maart 1951. 

5 september 1977. 10 

20. - Stelsel v661· het W etboek van de 
Inkomstenbelastingen. - Bed?"ijjsbelas
ting. - Gecoo?"dinee1·de wetten bet?'effende 
de inkomstenbelastingen, a?"tilcel 27, § 1. -
Activa die in een nijvm·heids-, handels- of 
landbouwbed1•ijj zijn gestoken. - Beg?"ip. 
- De in een nijverheids-, handels- of 
landbouwbedrijf gestoken activa, in de 
zin van artikel 27, § 1, van de gecoor
dineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, zijn de activa die, door 
de eigenaar of met diens instemming, 
tegelijk voor bedrijfsdoeleinden worden 
aangewend en aan alle r:isico's van het 
bedrijf zijn onderworpen. 

1 maart 1978. 770 

HOOFDSTUK IV. 

AANVULLENDE PERSONELE BELASTING. 

HOOFDSTUK V. 

N ATIONALE ORISISBELASTING. 

TITEL III. - Wetboek 
van de inkomstenbelastingen. 

HOOFDSTUK I. 

PERSONENBELASTING. 

1. - Algemene begrippen. 

21. - Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen.- A1·tikel 22, 6°, en 31, 2°, van dat 
wetboelc. - Bepalingen die niet bij analogie 
kunnen wo?'den toegepast. - De draag
wijdte van wetsbepalingen betreffende 
de inkomstenbelastingen, zoals die van 
de artikelen 22, 6°, en 31, 2°, van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen, 
kan niet bij analogie worden uitgebreid. 

13 april 1978. 928 

§ 2. - Inkomsten uit onroerende goederen. 

22. - Wetboelc van de Inlcomstenbelas
tingen, a?"tikel 7.- Pe?'sonenbelasting.
Inlcomsten van on1·oe?'ende goede?'en. -
Inkomsten.- Beg?'ip.- In de belasting 
op onroerende goederen zijn belastbaar 
de netto-inkomsten van het goed, onge
acht of dit al dan niet is verhuurd. 
(Art. 7 W.I.B.) 

3 oktober 1977. 147 
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23. - Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen, a1·tikel 7 en 394. - Personen
belasting. - Inkomsten van on1·oerende 
goederen. - Nieuw gebouwd onroerend 
goed. - Onrom·end goed op grond van zijn 
nieuw kadastraal inkomen belastbaar van 
1 janum·i af volgend op de ingeb1·uik
neming. - Ingebruikneming. - Eeg1·ip. 
- Nieuw opgericht·e onroerende goederen 
zijn op grond van hun nieuw kadastraal 
inkomen pas belastbaar van I januari 
af volgend op hun ingebruikneming; 
met de term « ingebruikneming" heeft 
de wetgever bedoeld het ogenblik waarop 
de eigenaar in het genot is getreden van 
zijn pas opgericht onroerend goed. 
(Artt. 7 en 394 W.I.B.) 

3 oktober I977. 147 

24.- Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen, a1·tikel 7.- Personenbelasting. -
Inkomsten van om·oe1·ende goede1·en. -
Eeg1·ip. - De inkomsten uit een on
roerend goed is alles wat door dit on
roerend goed wordt voortgebracht zonder 
het wezen ervan te veranderen. 

3 oktober 1977. I47 

§ 3. - Inkomsten uit roerende kapitalen 
en roerende goederen. 

§ 4. - Bedrijfsinkomsten. 

25. - Personenbelasting. - Eedrijfs
belasting. - Nijverheids-, handels- of 
landbouwexploitatie. - Winsten of baten 
uit een vroege1·e zelfstandige bedrijfs
bezigheid.- Eegrip.- Winsten ofbaten 
behaald uit hoofde of ter gelegenheid 
van de volledige of definitieve stop
zetting, door de belastingplichtige, van 
de exploitatie van zijn bedrijf is de 
vergoeding door de exploitant behaald 
voor de afstand van zijn werkzaamheden 
en de meerwaarde uit de verkoop van 
lichamelijke elementen die voorheen 
voor de exploitatie werden gebruikt. 
(Art. 3I-1° W.I.B.) 

21 oktober 1977. 249 

26. - Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen.- PeA'sonenbelasting. - Eed1·ijfs
inkomsten. - Eaten van vrije be1•oepen, 
ambten, posten of andere winstgevende 
bezigheden.- Wetboek van de Inkomsten
belastingen, artikel 30, tweede lid, 1°. -
Vermeerdm·ingen voortvloeiende ttit meer
waarden verwezenlijkt op activa die worden 
aangewend voor het tdtoefenen van het 
bedrijj.- Eeg1·ip.- De woorden « activa 
aangewend tot het uitoefenen van het 
bedrijf "• waarvan sprake is in artikel 30, 

tweede lid, 1°, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, zijn synoniem met 
de bewoordingen « 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 Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, v66r de wijziging 
ervan bij artikel 4 van de wet van 
25 juni 1973. 

I maart 1978. 770 

27. - Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen. - Pe1·sonenbelasting. - Eedrijfs
inkomsten. - Eaten van v1·ije be1·oepen, 
ambten, posten of andere winstgevende 
bezigheden. - Goedenm door een advocaat 
voor bedrijfsdoeleinden aangewend. 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
artikel 30, tweede lid, 1°. - A1·1·est dat 
beslist dat de vermeerderingen die voort
vloeien uit meerwam·den vm·wezenlijkt op 
die goederen belastbare baten ziJn. 
A1•1•est waarin niet wordt vastgesteld dat 
die goederen aan alle risico's van het 
bed1·ijf zijn onderworpen, hoewel dit 
betwist werd. - Wettig verantwo01•de 
beslissing.- Niet wettelijk verantwoord 
is het arrest 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 o, 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, « de roerende en onroerende 
goederen die door de belastingplichtige 
voor de uitoefening van zijn beroep van 
advocaat zijn aangewend », maar dat zich 
niet uitspreekt over de tweede voor
waarde, t.w. dat die goederen aan de 
bedrijfsrisico's zijn onderworpen, van 
welke voorwaarde de belastingplichtige 
in zijn conclusie het bestaan betwistte. 

I maart I978. 770 

28.- Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen. - Pe1·sonenbelasting. - Ven
nootschapsbelasting. - Regeling inzake 
mee1·waa1·den. - A1·tikel 37 van dat 
wetboek. - Ve1·mindering van de aanslag 
van niet vrijgestelde meerwaa1·den. - Ee
g1·ip. - Luidens artikel 37 van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen 
kan de Koning, wanneer economische 
omstandigheden zulks rechtvaardigen, 
onder de voorwaarden en binnen de 
grenzen die hij bepaalt, de aanslag 
verminderen van de niet krachtens de 
artikelen 34 tot 36 van dat wetboek 
vrijgestelde meerwaarden. 

30 maart I978. 859 

29. - Wetboek van de Inkomstenbelas-
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tingen. - Pe1•sonenbelasting. - Ven
nootschapsbelasting. - Regeling inzake 
meer·waar·den. - Ar·tikel 37 van dat wet
boek.- Wet van 30 december 1970 betref
jende de economische expansie waar·bij 
wordt voor·geschreven gebr·uik te maken van 
de mogelijkheid de aanslag te ver·minderen 
van zeker·e niet kr·achtens de artikelen 34 
tot 36 van dat wetboek vr·ijgestelde meM'· 
waar·den. - Begrip. - Artikel 15, § 1, 
van de wet van 30 december 1970 
betreffende de economische expansie 
schrijft voor dat binnen de daarin gestelde 
termijn gebruik wordt gemaakt van de 
mogelijkheid de aanslag van meer
waarden te verminderen op voorwaarde 
dat de realisatieprijs ge'investeerd wordt 
binnen de bij die wetsbepaling gestelde 
termijn en in de ontwikkelingszones die 
moeten worden vastgesteld bij een in 
Ministerraad overlegd koninklijk besluit 
en na advies van verschillende raad
gevende autoriteiten. (Artt. 11 en 15 
wet van 30 december 1970.) 

30 maart 1978. 859 

30. - Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen. - Pe1·sonenbelasting. - Ven
nootschapsbelasting. - Regeling inzake 
meerwaarden. - Ar·tilcel 37 van dat wet
boelc. - Wet van 30 december 1970 
betr·effende de economische expansie waar·
bij wordt voorgescMeven gebruilc te maken 
van de mogelijkheid de aanslag te ver
minder·en van zelcere niet lcmchtens de 
m·tilcelen 34 tot 36 van dat wetboek m·ijge
stelde meerwaarden. - Koninlclijlc besluit 
van 6 januari 1971 tot uitvoering van die 
wet van 30 december 1970 door handhaving 
van de koninlclijlce besluiten van 21 {>ep
tember 1966 en 17 jebTuari 1967. -Ret 
koninklijk besluit van 6 januari 1971 
heeft de uitvoeringsmaatregelen van 
§ 2 van artikel 15 van de wet van 30 de
cember 1970 betreffende de economische 
expansie vastgesteld, door handhaving 
van de koninklijke besluiten van 21 sep
tember 1966 en 17 februari 1967 ter 
uitvoering van een vroegere gelijkaardige 
wet en door vaststelling, enerzijds, van 
de regeling inzake aanslag van de meer
waarden en, anderzijds, van de ontwik
kelingszones waarin de realisatieprijs 
opnieuw moet worden ge'investeerd. 

30 maart 1978. 859 

31. - Wetboek van de Inlcomstenbelas
tingen. - Ar·tilcel 22, 6°, en 31, 2°, van 
dat wetboelc. - Personenbelasting. -
Bedr·ijjsinlcomsten. - VM·goedingen be
taald wegens een ver·lceersongeval waar·van 
de belastingplichtige het slachtoffer was.-

V M'goeding aan de belastingplichtige toe
gelcend na de stopzetting van zijn bedr·ijfs
activiteit. - Geen belastbare ver·goeding. 
- De vergoeding die aan een belasting
plichtige wordt toegekend tot herstel 
van de schade, welke hij lijdt door het 
inkomstenverlies ten gevolge van een 
verkeersongeval waarvan hij bij zijn 
bedrijfsactiviteit het slachtoffer was, is 
niet als bedrijfsinkomen belastbaar, wan
neer zij hem na de stopzetting van zijn 
bedrijfsactiviteit is toegekend. (Artt. 22, 
6°, en 31, 2°, W.I.B.) 

13 april 1978. 928 

5. - Diverse inkomsten. 

ROOFDSTUK II. 

VENNOOTSOHAPSBELASTING. 

32.- Vennootschapsbelasting.- Win
sten en baten uit een exploitatie of ve1'
richtingen van winstgevende aaTd. -
Begr·ip. - Ret arrest dat vaststelt, 
enerzijds, dat een cooperatieve vennoot
schap, een onderlinge verzekeringsmaat
schappij, het bedrag van de ristorno's op 
de door de vennoten betaalde premies 
stort in een " voorbehoudingsfonds " om 
aan de leden dekking te verlenen in 
geval van onvoorziene zware rampen en, 
anderzijds, dat deze vennootschap krach
tens haar statuten zich zelfs niet voor
lopig, geheel of ten dele de baten uit de 
belegging van de gestorte premies en uit 
het " voorbehoudingsfonds " kan toe
eigenen, daar deze baten rechtstreeks aan 
de deelgenoten toekomen naar rato van 
hun aandelen, leidt daaruit wettelijk af 
dat deze vennootschap zich niet bezig
houdt met een exploitatie of met ver
richtingen van winstgevende aard. 

12 september 1977. 44 

33. - Vennootschapsbelasting. In 
huur· nemen van een onroerend goed door 
een vennootschap.- Onr·oer·end goed dat is 
aangewend voor de bedr·ijjsactiviteit van de 
vennootschap, zelfs indien het door· een 
per·soneelslid als waning gebrttikt wordt, 
bij wijze van voor·deel in natum. - Ret 
arrest dat vaststelt dat een onroerend 
goed in huur is gegeven aan een naamloze 
vennootschap die het op haar beurt als 
voordeel in natura ter beschikking van 
haar directeur heeft gesteld, om hem 
tot waning te dienen, beslist wettig dat 
de vennootschap dit onroerend goed heeft 
aangewend voor de uitoefening van haar 
bedrijfsactiviteit. (Art. 44 W.I.B.) 

5 januari 1978. 539 
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34. - Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen. - Pe1·sonenbelasting.- Vennoot
schapsbelasting. - Regeling inzake meer
waarden. - A1·tikel 37 van dat wetboek. -
Vermindfwing van de aanslag van niet 
vrijgestelde mee1·waarden. - Begrip. -
Luidens artikel 37 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen kan de Koning, 
wanneer economische omstandigheden 
zulks rechtvaardigen, onder de voor
waarden en binnen de grenzen die hij 
bepaalt, de aanslag verminderen van de 
niet krachtens de artikelen 34 tot 36 van 
dat wetboek vrijgestelde meerwaarden. 

30 maart 1978. 859 

35. - Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen. - Personenbelasting. - Vennoot
schapsbelasting. - Regeling inzake mee1·
waa1·den. - Artikel 37 van dat wetboek. -
Wet van 30 decembe1· 1970 bet1·ejJende de 
economische expansie waa1·bij wordt voor
geschreven ge bruik te maken van de 
mogelijkheid de aanslag te verminderen 
van zekere niet kmchtens de artikelen 34 
tot 36 van dat wetboek m·ijgestelde meer
waa1·den. - Beg1·ip. - Artikel 15, § 1, 
van de wet van 30 december 1970 
betreffende de economische expansie 
schrijft voor dat binnen de daarin gestelde 
termijn gebruik wordt gemaakt van de 
mogelijkheid de aanslag van meerwaar
den te verminderen op voorwaarde dat de 
realisatieprijs ge'investeerd wordt binnen 
de bij die wetsbepaling gestelde termijn 
en in de ontwikkelingszones die moeten 
worden vastgesteld bij een in Minister
raad overlegd koninklijk besluit en na 
advies van verschillende raadgevende 
autoriteiten. (Artt. ll en 15 wet van 
30 december 1970.) 

30 maart 1978. 859 

36. - Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen. - Pe1·sonenbelasting. - Vennoot
schapsbelasting. - Regeling inzake meer
waarden. - A1·tikel 37 van dat wetboek. -
Wet van 30 decembe1· 1970 bet1·ejJende de 
economische expansie waa1·bij wm·dt voor
geschreven geb1·uik te maken van d(J 
mogelijkheid de aanslag te verminderen 
van zeke1·e niet k1·achtens de artikelen 34 
tot 36 van dat wetboek vdjgestelde meer
waarden. - Koninklijk besluit van 6 ja
nua1·i 1971 tot uitvoering van die wet van 
30 decembM· 1970 dam· handhaving van de 
koninklijke besluiten van 21 september 
1966 en 17 februari 1967. - Het konink
lijk besluit van 6 januari 1971 heeft 
de uitvoeringsmaatregelen van § 2 van 
artikel 15 van de wet van 30 december 
1970 betreffende de economische ex-

pansie vastgesteld, door handhaving 
van de koninklijke besluiten van 21 sep
tember 1966 en 17 februari 1967 ter 
uitvoering van een vroegere gelijkaardige 
wet en door vaststelling, enerzijds, van 
de regeling inzake aanslag van de meer
waarden en, anderzijds, van de ontwik
kelingszones waarin de realisatieprijs 
opnieuw moet worden ge'investeerd. 

30 maart 1978. 859 

37. - W etboek van de I nkomstenbelas-
tingen. Vennootschapsbelasting. 
Cooperatieve vennootschap. - Winst. -
Begrip. -De coi:iperatieve vennootschap 
is een rechtspersoon die is opgericht om 
door de exploitatie aan de leden ervan 
materiiile vermogensvoordelen te ver
schaffen, zodat al wat zij buiten het voor 
de exploitatie bijeengebrachte kapitaal 
verkrijgt een opbrengst van haar bedrijfs
activiteit en, na eventuele aftrek van de 
lasten, een aan de vennootschapsbelas
ting onderworpen bedrijfswinst vormt. 

13 april 1978. 926 

38. - Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen. Vennootschapsbelasting. 
Winst. - Beg1·ip. - Voor de toepassing 
van de wetten betreffende de inkomsten
belastingen bestaat de winst van een 
vennootschap met rechtspersoonlijld1eid 
in het verschil tussen het maatschappelijk 
vermogen bij het begin en dat op het 
einde van het boekjaar. 

13 april 1978. 926 

39. - Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen. Vennootschapsbelasting. 
Uitgiftepremie.- Als winst belastbaar.
Wanneer de opbrengst van de uitgifte
premies die de nieuwe leden boven de 
nominale waarde van hun aandelen 
hebben betaald niet in het maatschappe
lijk kapitaal wordt opgenomen, doch deel 
uitmaakt van het maatschappelijk ver
mogen en ter beschikking blijft van de 
algemene vergadering, net zoals de 
jaarlijkse winsten, is zij krachtens de 
artikelen 20, 1°, en 96 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen een belast
bare winst. 

13 april 1978. 

HOOFDSTUK III. 

REOHTSPERSONENBELASTING. 

HOOFDSTUK IV. 

BELASTING VAN DE 
NIET-VERBLIJFHOUDERS. 

926 
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HOOFDSTUK V. 

VooRHEFFINGEN. 

§ 1. - Onroerende voorheffing. 

§ 2. - Aanvullende onroerende voorheffing. 

§ 3. - Roerende voorheffing. 

§ 4. - Aanvullende roerende voorheffing. 

§ 5. - Bedrijfsvoorheffing. 

§ 6. - Aanrekening en terugbetaling 
van de voorheffingen. 

HOOFDSTUK VI. 

0VERGANGSBEP ALINGEN, 

JAARLIJKSE VAKANTIE. 

Vakantiegeld. - A1·beid61's. - Fictiej 
loon voor inactiviteitsdagen. - Koninklijk 
besluit van 6 januru·i 1971. - Ondm"Bcheid 
tussen mannen en vrouwen. - Grond
wettigheid. - De bepalingen van het 
koninklijk besluit van 6 januari 1971 
die een onderscheid maken tussen het 
:fictief loon dat voor arbeiders en ar
beidsters in aanmerking wordt genomen 
voor de berekening van het vakantiegeld 
voor met arbeidsdagen gelijkgestelde 
inactiviteitsdagen, zijn niet strijdig met 
het beginsel van de gelijkheid der Belgen 
en het discriminatieverbod i:nzake genot 
van rechten en vrijheden, neergelegd in 
de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet. 

10 oktober 1977. 182 

JACHT. 

1. - Vemieling, dam· de eigenaar of de 
pachter, van wilde die1·en die aan hun 
eigendommen schade toebrengen. - Recht 
beperkt tot de die1·en alleen die in a1·ti
kel1bis van de Jachtwet zijn opgesomd.
Ofschoon de eigenaar of de pachter, 
zelfs buiten de door de Minister van 
Landbouw vastgestelde tijdperken, wilde 
dieren die schade toebrengen aan hun 
eigendommen mogen terugdrijven of 
vernielen, is dit recht toch beperkt tot de 
dieren die bij artikel Ibis van de J achtwet 
als wild gerangschikt zijn. (Artt. I, Ibis 
en 6 Jachtwet van 28 februari I882, 

J 

TITEL IV. - Tijdelijke 
belastingen. 

HOOFDSTUK I. 

SPECIALE UITZONDERLIJKE BELASTING 
OP DE WINSTEN 

UIT ZEKERE VALUTASPECULATIES. 

HOOFDSTUK II. 

SPECIALE BELASTING OP DE WINSTEN 
VOORTVLOEIEND UIT LEVERINGEN 

EN PRESTATIES AAN DE VIJAND. 

HOOFDSTUK III. 

EXTRA-BELASTING 
OP DE IN OORLOGSTIJD BEHAALDE 

EXCEPTIONELE INKOMSTEN. 

respectievelijk gewijzigd bij de artt. 1, 
2 en 4 K.B. van 20 juli I972.) 

21 september 1977. 99 

2.- Besche1·ming van vogels.- Vogels 
ve1·meld in bijlage 2 van het Koninklijk 
Besluit van 20 juli 1972 betreffende de 
Besche1·ming van Vogels. - Bescherming. 
- Omvang. - De vogels vermeld ·in 
bijlage 2 van het Koninklijk Besluit van 
20 juli 1972 mogen niet gedood of 
vernield worden, zelfs door de grond
gebruiker of de houder van het jacht
recht, behoudens tijdelijke afwijking 
toegestaan door de Minister van Land
bouw. (Artt. I, 3, 4 en 9 K.B. van 20 juli 
I972 betreffende de bescherming van 
vogels.) 

2I september I977. 99 

3.- Jachtpacht.- Oppervlakte waarop 
jacht1·echt is verleend. - Wet van 28 fe
brua1'i 1882 waarin artikel 2bis is ingelast 
bij ru·tikel 3 van het koninklijk besluit van 
10 juli 1972. - Rechtsgeldige overeen
lcomst. - Toepassing van a1·tikel 1722 
van het Bu1'ge1·lijk Wetboek. Begrip. -
De rechter die vaststelt dat niet bewezen 
is dat de voor de jacht verpachte percelen 
samen een oppervlakte hadden van ten 
mi:nste 25 hectaren, als voorgeschreven 
bij een nieuwe wetsbepaling, nl. arti
kel 2bis i:ngelast in de wet van 28 februari 
I882 door artikel 3 van het koninklijk 
besluit van 10 juli 1972, dat bovendien 
geen enkele jager in de betrokken streek 
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het recht heeft om te jagen op « een 
perceel of blok van 25 hectaren ,, dat de 
partijen de bepalingen van deze wet 
kenden en dat de pachter moest en kon 
voorzien dat hij moeilijkheden kon 
ondervinden bij het uitoefenen van zijn 
jachtrecht, leidt hieruit wettelijk af dat 
deze overeenkomst rechtsgeldig is en 
dat het krachtens de bepalingen van 
artikel 1722 van het Burgerlijk Wetboek 
niet mogelijk was de overeenkomst te 
ontbi:nden of de bedongen huurprijzen 
te vermi:nderen. 

16 december 1977. 474 

JEUGDBESCHERMING. 

1. - V m·wijzing van een mindmjarige 
naa1· de jeugdreohtbank, door de onder
zoeksreohter. - Mogelijkheid voo1· het 
openbaa1· ministm·ie een van dezelfde jeiten 
verdaohte meerderja1·ige reohtstreeks voor 
het strafgereoht te dagen. - Wanneer de 
raadkamer een verdachte naar het vonnis
gerecht of de onderzoeksrechter een 
mi:nderjarige naar de jeugdrechtbank 
verwezen heeft, kan het openbaar mi:nis
terie wegens dezelfde feiten rechtstreeks 
voor het vonnisgerecht andere personen 
dagen dan die welke bij de beschikki:ng 
zijn verwezen en aan wie tijdens het 
onderzoek niets is ten laste gelegd. 
(Art. 49 wet van 8 april 1965 betreffende 
de jeugdbescherming.) 

20 december 1977. 492 

2.- Uit-handen-geven van de zaak door 
de jeugdreohtbank. - Wet van 8 april 
1965, artikel 38. - Beslissing waarbij 
noodzakelijk een einde gemaakt wm·dt aan 
de voorlopige maatregelen welke die reoht
bank t.a.v. de minderja1·ige heeft genomen. 
- Wanneer de jeugdrechtbank beslist 
de zaak uit handen te geven en de zaak 
naar het openbaar mi:nisterie te verwijzen 
met het oog op eventuele vervolgi:ng 
voor het bevoegde gerecht, maakt deze 
beslissing noodzakelijk een einde aan 
de voorlopige maatregelen van bewaring 
die vroeger door de jeugdrechtbank 
zouden genomen zijn. (Artt. 38, 52 en 
53 Wet van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming.) 

18 januari 1978. 603 

3. - Wet van 8 april 1965, a1·tilcel 52 
en 53. - Voo?'lopige bewa?·ingsmaat
?'egelen. - Materiele onmogelijkheid om 
een pa1·tioulier of een instelling te vinden 
die de minde1ja1·ige dadelijk kan opnemen 
ten einde voorlopig voor zijn bewaring 
in te staan.- Vaststelling.- Beoordeling 
door de reohtm·. - (}'renzen. - De beoor
deling van de materiele onmogelijkheid 
om een particulier of een instelling te 
vinden die een mi:nderjarige dadelijk 
kan opnemen ten ei:nde voorlopig voor 
zijn bewaring in te staan, als bepaald 
bij de artikelen 52 en 53 van de wet van 
8 april 1965 betreffende de jeugdbescher
mi:ng, staat in gemoede aan de rechter 
die, met inachtneming van alle feitelijke 
omstandigheden van de zaak en be
houdens conclusie dienaangaande, zijn 
beslissi:ng daarover regelmatig met re
denen omkleedt en wettelijk verant
woordt door die onmogelijkheid vast 
te stellen ; deze moet niet noodzakelijk 
blijken uit stukken die de jeugdrechtbank 
bij het dossier zou dienen te voegen. 

8 februari 1978. 683 

4. - Wet van 8 april 1965, artikel 52 
en 53. - Voorlopige bewaringsmaat
regelen. - Begrip. - De voorlopige 
maatregel, bepaald bij artikel 53 van 
de wet van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbeschermi:ng, is evengoed een wijze 
van bewari:ng als de in artikel 52 bedoelde 
maatregel en vult deze niet aan. 

8 februari 1978. 683 

5. - Wet van 8 april 1965. - Ont
zetting van de oude1·lijke maoht. - Wet 
die geen beperking inhoudt van de vroege1· 
aan de ?'eohtbanken toegekende bevoegd
heden voo?' de oont1•ole op de uitoefening 
van de oude1·lijke maoht. - De bepalingen 
van de wet van 8 april 1965 betreffende 
de jeugdbescherming, waarbij de ont
zetting van de ouderlijke macht wordt 
geregeld, houden geen beperking in van 
de bevoegdheid, die de rechter aan de 
wet ontleent, om de uitoefening van de 
ouderlijke macht te controleren. (Artt. 32 
tot 34 Wet van 8 april 1965.) 

9 februari 1978. 687 
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1. - Ooncessie van alleenverkoop voor 
onbepaalde tijd.- Wet van 27 juli 1961. 
- Ove1·eenkomst van onbepaalde tijd. -
Begrip.- Onder vigeur van de wet van 
27 juli 1961 betreffende de eenzijdige 
beeindiging van de voor onbepaalde tijd 
verleende concessies, zoals zij van toe
passing was v66r de wet van 13 april 
1971, was geen concessie van alleen
verkoop voor onbepaalde tijd, de overeen
komst welke de partijen voor een 
bepaalde tijd hadden gesloten, zonder 
mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging, 
zelfs indien de partijen sinds veertig jaar 
gelijkaardige overeenkomsten hadden ge
sloten. 

23 september 1977. 119 

2. - V e1·koop van e,e,n onroerend goed. 
- V olmacht door een van de partijen bij 
onderhandse akte gegeven. - Gevolgen. -
Hoewel krachtens artikel 2 van de wet 
van 16 december 1851 een onderhandse 
volmacht aan een partij niet de mogelijk
heid biedt zich te laten vertegenwoor
digen bij het verlijden van een authen
tieke alde die moet worden overge
schreven in het register van de 
hypotheekbewaarder, kan zij evenwel 
aan de gevolmachtigde bevoegdheid ver
lenen om de prijs te innen van een 
verkoop waarvoor een dergelijke akte is 
opgemaakt. 

14 oktober 1977. 206 

3. - Gevolgen. 
dracht behoort tot 
verkoopcontract. 

27 oktober 1977. 

Eigendomsover
het wezen van het 

269 

4. - Vm·koop met 1'echt van weder
inkoop. - Gevolgen. - In een verkoop 
met recht van wederinkoop behoort 
eigendomsoverdracht tot het wezen van 
het contract. 

27 oktober 1977. 269 

5. - Ove1·dmcht van litigieuze rechten. 
- N aasting. - Recht dat niet meer 
betwist wordt op het ogenblik van de 
vordm·ing tot naasting. - Ove1·d1·acht die 
niet mee1• voo1· naasting in aanmerking 
komt.- Na overdracht van een litigieus 
r echt kan er van naasting slechts sprake 
zijn indien, op het ogenblik dat zij wordt 
uitgeoefend, nog een betwisting bestaat 

K 

omtrent de grond van het recht. 
(Artt. 1699 en 1700 B.W.) 

23 december 1977. 505 

6. - Overdracht van litigieuze 1·echten. 
- Naasting. -Recht van de ve1·huu1·de1· 
op ontbinding van de huurove1·eenkomst 
en op he1•stel van het gehuu1·de goed in zijn 
001'SP1'onkelijke staat. - Ontbinding van 
de huu1·overeenkomst en he1•stel van het goed 
in zijn oo1·spronkelijke staat bevolen door 
een eindbeslissing. - Overdmcht die niet 
mee1· voo1· naasting in aanme1·king komt. -
W anneer een eindbeslissing aan de 
verhuurder toestaat dat de huurovereen
komst wordt ontbonden en dat het 
gehuurde goed in zijn oorspronkelijke 
staat wordt hersteld, worden in dit 
opzicht de rechten niet meer betwist en 
is bijgevolg naasting van de overge
dragen rechten niet meer mogelijk. 
(Artt. 1699 en 1700 B.W.) 

23 december 1977. 505 

7. - Ove1·dmcht van litigieuze 1•echten. 
- N aasting. - Overdracht van een 
accessoir 1·echt komt niet voor naasting in 
aanme1·king als de ovm·d1·acht van het 
hoojdrecht niet kan genaast worden. -
Overeenkomstig de artikelen 1699 en 
1700 van het Burgerlijk Wetboek komt 
een accessoir recht niet voor naasting in 
aanmerking, als het hoofdrecht niet kan 
genaast worden. 

23 december 1977. 505 

8. - Algemene verkoopsvoorwaarden 
volgens welke, in geval van vertmging in 
de levering, schadevm·goeding uitgesloten 
is, behoudens bijzonde1·e ove1•eenkomst 
dienaangaande. - Rechte1· die beslist dat 
de in de bestelbon opgenomen clattsule tot 
vaststelling van een leveringstm·mijn een 
dergelijke clausule is. - Wettelijkheid. -
Wanneer, enerzijds, volgens de algemene 
verkoopsvoorwaarden vertraging in de 
levering geen recht geeft op schade
vergoeding, behoudens bijzondere over
eenkomst dienaangaande, en, anderzijds, 
de partijen bij de bestelling een bepaalde 
datum voor de levering hebben bedongen, 
kan de rechter, zonder dat hij aan de 
vermelding van die leveringstermijn 
verkeerde rechtsgevolgen toekent, be
slissen dat de partijen door die bij
komende clausule van de algemene 
verkoopsvoorwaarden zijn afgeweken en 
dat dan ook schadevergoeding wegens 
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vertraging in de levering kan worden 
gevorderd. (Art. 1134 B.W.) 

3 februari I978. 663 

9. - Ooncessie van alleenve1·koop voor 
onbepaalde tijd. - Eenzijdige ontbinding 
do01· de concessiegever. - VeTplichting 
van de concessiegeve1· de concessie slechts 
te beiiindigen met een Tedelijke opzeggings
teTmijn of een billijke ve1•goeding. -
Ve1·plichting om, in vooTkomend geval, een 
bijkomende veTgoeding te betalen. 
VeTbintenis die deel uitmaakt van het 
contmct. - De verplichting die de wet 
hecht aan het contract van de voor 
onbepaalde tijd verleende concessie van 
alleenverkoop om de concessie slechts te 
beeindigen met een redelijke opzeggi.ngs
termijn of een billijke vergoeding en de 
verplichting voor de concessiegever, in 
voorkomend geval, een bijkomende ver
goeding te betalen, maken deel uit van 
het contract. (Artt. 2 en 3 wet van 
27 juli I96I, gew. bij de wet van I3 april 
I971 ; art. 1135 B.W.) 

6 april I978. 898 

10. - Ooncessie van alleenveTkoop vooT 
onbepaalde tijd. - Eenzijdige ontbinding 
dooT een van de pa1·tijen. - Ve1'Plichting 
vooT die partij aan de ande1·e paTtij een 
redelijke opzeggingsteTmijn toe te kennen. 

Geen opzeggingsteTmijn.- Gevolg.
Wanneer een der partijen een concessie 
van alleenverkoop voor onbepaalde tijd 
beeindigt, wordt in de regel een redelijke 
opzeggi.ngstermijn toegekend ; aileen bij 
ontstentenis van een opzeggingstermijn 
wordt een vergoeding ter compensatie 
van de voordelen van een opzegging 
toegekend, welke wordt berekend op 
grond van die voordelen. (Artt. 2 en 3 
wet van 27 juli I971, gew. bij de wet van 
I3 april I971.) 

6 april I978. 898 

11. - Ontbinding van de verkoop van 
waren ingeval de koper de waTen niet 
binnen de overeengekomen tijd heeft afge
haald. - HeTveTkoop van de waren doo1' 
de ve1'kope1' tegen een lage1·e pTijs. - Het 
bewijs van de do01· de vedcoper geleden 
schade dient doo1' hem te woTden geleveTd. 
- VeTweTping van de vergelijkingspunten 
die de kope1' aangeeft om te bewijzen dat 
de ve1'koopp1'ijs abnoTmaal hoog was. -
Geen omkeTing van de bewijslast. - Bij 
ontbinding van een verkoop van waren 
omdat de koper de waren niet binnen de 
overeengekomen tijd heeft afgehaald, 
dient de verkoper het bewijs te leveren 
dat hij schade heeft geleden ten gevolge 

van de herverkoop tegen een lagere prijs ; 
de rechter miskent die regel niet, als hij 
de vergelijkingspunten, die de koper 
aangeeft om te bewijzen dat die prijs 
abnormaal was, verwerpt als zijnde niet 
ter zake dienend en niet overtuigend. 
(Artt. I3I5 en I657 B.W.) 

11 mei I978. I064 

12. - ReisbuTeau. - Reismadgeve1·s. 
- Statuut.- Luidens artikel 2, § I, 2o, a, 
van het koninklijk besluit van 30 juni 
I966 betreffende het statuut van de 
reisbureaus, gewijzigd bij koninklijk 
besluit van I februari I975, is de ver
gunning van de categoric B vereist voor 
de verkoop, als tussenpersoon, van door 
derden georganiseerde reizen of ver
blijven tegen vaste som ; die bepaling 
is niet van toepassing op de « reis
raadgevers » die optreden als autonome 
aangestelden die een percentsloon ont
vangen op de door hun tussenkomst 
verwezenlijkte verkopen en die moeten 
worden beschouwd als makelaars, daar 
hun taak erin bestaat de keuze van de 
klanten te leiden, hun de inschrijvings
formulieren te overhandigen, en erover 
te waken dat al de rubrieken ervan 
ingevuld worden en dat ze doorgestuurd 
worden naar een firma die reizen organi
seert, en die geen voorschot, incassering 
of inschrijving mogen aannemen. 

22 juni I978. I242 

KOOPHANDEL-KOOPMAN. 

ReisbuTeatt. - ReismadgeveTs. - Sta
tuut. - Luidens artikel 2, § I, 2o, a, 
van het koninklijk besluit van 30 juni 
I966 betreffende het statuut van de 
reisbureaus, gewijzigd bij koninklijk 
besluit van I februari I975, is de vergun
ning van de categoric B vereist voor de 
verkoop, als tussenpersoon, van door 
derden georganiseerde reizen of ver
blijven tegen vaste som ; die bepaling 
is niet van toepassing op de « reisraad
gevers '' die optreden als autonome 
aangestelden die een percentsloon ont
vangen op de door hun tussenkomst ver
wezenlijkte verkopen en die moeten 
worden beschouwd als makelaars, daar 
hun taak erin bestaat de keuze van de 
klanten te leiden, hun de inschrijvings
formulieren te overhandigen, en erover 
te waken dat al de rubrieken ervan 
ingevuld worden en dat ze doorgestuurd 
worden riaar een firma die reizen organi
seert, en die geen voorschot, incassering 
of inschrijving mogen aannemen. 

22 juni I978. I242 
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KRANKZINNIGE. 

JJ!Iaat1·egel waardoor een einde komt aan 
de bevoegdheid van de bijzonde1·e of 
algemene voorlopige bewindvoe1·der die, 
krachtens de a1·tikelen 29 en 30 van de wet 
van 18 juni 1850, doo1• de vrede?·echte?' is 
aangewezen of benoemd. - Ingevolge 
artikel 33 van de wet van 18 jcmi 1850 
(wet van 7 april 1964, artikel 9) op de 
behandeling van de krankzinnigen houdt 
de bevoegdheid van de bijzondere of 
algemene voorlopige bewindvoerder die, 
krachtens de artikelen 29 en 30 van die 
wet, door de vrederechter is aangewezen 

LANDBOUW. 

Uitgesteld loon. - Opeisbaar bij de 
ontbinding van de gemeenschap vom· wier 
rekening het bedrijf wordt geexploiteerd. 
- Deze rechtsvordering moet ingesteld 
zijn v66r het einde van de vereffening van 
de gemeenschap. - Intei·est op het bedrag 
van de uitgestelde lonen die kunnen ver
schuldigd zijn vanaf een datum van v661· 
die vereffening. - Uitgesteld loon inzake 
land- en tuinbouw is opeisbaar bij de 
vereffening van de gemeenschap voor 
wier rekening het bedrijf wordt ge
exploiteerd en de rechtsvordering moet 
worden ingesteld door de erfgerechtigde, 
v66r het einde van de vereffening van 
de gemeenschap, zodat de rechter op het 
bedrag van de uitgestelde 1onen interest 
kan toekennen vanaf een datum van 
v66r deze vereffening. (Artt. 4 en 9 wet 
van 28 december 1967 betreffende een 
uitgesteld loon inzake land- en tuin
bouw.) 

20 oktober 1977. 241 

LANDLOPERIJ. 

1 . - V oorziening in cassatie van een 
landlope1· tegen een vonnis waa1·bij zijn 
internering wordt bevolen. - V erwerping 
van de voorziening. - Ve1·oordeling van 
de eise1· in de kosten. - In geval van 
verwerping van de voorziening van een 
landloper tegen een vonnis van een 
correctionele rechtbank waarbij zijn 
terbeschikkingstelling van de Regering 
wordt bevolen, moeten de kosten van 
het cassatiegeding ten laste van de eiser 
blijven. (Art. 16bis wet van 27 november 

L 

of benoemd, van rechtswege op zodra 
de in een krankzinnigengesticht 
geplaatste persoon er niet « gehouden " 
wordt of verklaard wordt dat de cc af
zondering van de krankzinnige in zijn 
woning " niet meer nodig is ; de woorden 
« gehouden is " en « afzondering van de 
krankzinnige in zijn woning " moeten 
worden gei'nterpreteerd in de zin van 
gedwongen verblijf of van vrijheids
beneming en daaronder kan dus niet 
worden verstaan het verblijf in een open 
afdeling, d.w.z. daar waar men is opge
nomen en waar men vrij kan weggaan. 

31 mei 1978. 1157 

1891, gewijz. op 6 augustus 1971 ; 
artt. 162 en 176 Sv.) 

8 maart 1978. 790 

2. - Te1·beschikkingstelling van de 
rege1·ing van een landlope1· om gedu1·ende 
ten minste twee jaa1· en ten hoogste zeven 
jaar in een bedelaarsgesticht opgesloten te 
worden. - Geon vaststelling van om
standigheden waarvan spmke is in arti
kel13 van da wet van 27 november 1891. 
- Niet wettig verantwoorde beslissing. -
Niet wettelijk verantwoord is het vonnis 
dat een landloper ter beschikking van de 
regering stelt om gedurende ten minste 
twee jaar en ten hoogste zeven jaar in 
een bedelaarsgesticht opgesloten te wor
den, zonder de omstandigheden vast te 
stellen waarvan sprake is in artikel 13 
van de wet van 27 november 1891. 

21 juni 1978. 1235 

LASTERLIJKE AANGIFTE. 

Deelneming aan het misdrijf. - Beg1·ip. 
- De deelneming, zoals in artikel 66 
van het Strafwetboek wordt bedoeld, aan 
het schriftelijk indienen van een laster
lijke aangifte bij de overheid, onderstelt 
niet dat de beldaagde persoonlijk de 
schriftelijke aangifte heeft opgesteld. 
(S.W., art. 445, eerste en tweede lid.) 

2 mei 1978. 1025 

LASTGEVING. 

1. - Verzeke1·ingsmakelaa1' die namens 
de verzekeringnemer een 1'echtshandeling 
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ve?'?'icht. Verzeke?·ingsmakelaa?' die als 
lasthebbe?' van de va?·zekM·ingneme?' op
treedt. - De verzekeringsmakelaar die 
namens de verzekeringnemer een rechts
handeling verricht treedt op als diens 
lasthebber. 

16 september 1977. 72 

2.- Volmacht bij onde1·handse akte.
Gevolgen. - Hoewel krachtens artikel 2 
van de wet van 16 december 1851 een 
onderhandse volmacht aan een partij 
niet de mogelijkheid biedt zich te laten 
vertegenwoordigen bij het verlijden van 
een authentieke akte die moet worden 
overgeschreven in het register van de 
hypotheekbewaarder, kan zij evenwel 
aan de gevolmachtigde bevoegdheid ver
lenen on1 de prijs te innen van een 
verkoop waarvoor een dergelijke akte is 
opgemaakt. 

14 oktober 1977. 206 

3. - Ve1·eniging zonde?' ?'echtspersoon
lijkheid. - Kan geen lastgeving verlenen. 
- Niet. de vereniging zonder rechts
persoonlijkheid, wel haar leden kum1en 
lastgeving verlenen aan een van de 
led en. 

6 december 1977. 414 

4. - Lasthebbm· die met een derde 
gehandeld heejt in naam van z~jn lastgwer 
en binnen de g1·enzen van de lastgeving. -
Dm·de die over een ?'echtstreekse vordering 
beschikt tegen de lastgeve?'. - Wanneer de 
lasthebber met een derde gehandeld 
heeft in naam van zijnlastgever en binnen 
de grenzen van de lastgeving, beschikt 
die derde over een rechtstreekse vorde
ring tegen de lastgever. (B.W., art. 1997.) 

14 april 1978. 930 

LEVENSONDERHOUD. 

1. - Uitkering tot levensonderhoud na 
echtscheiding. - Bedrag. - Vaststelling. 
- Orite1·ia. - De echtgenoot die de 
echtscheiding heeft bekomen kan, op 
de goederen en inkomsten van de andere 
echtgenoot, een uitkering bekomen waar
door hij, gelet op zijn eigen inkomsten en 
mogelijkheden, verder kan leven zoals 
tijdens de echtelijke samenleving; om 
deze uitkering vast te stellen moet de 
levensstandaard van de onschuldige echt
genoot tijdens de samenleving en niet 
tijdens het huwelijk vergeleken worden 
met de inkomsten en mogelijkheden bij 
de uitspraak van de echtscheiding en 
niet met die op het ogenblik van de 

feitelijke scheiding. (Art. 301, § l, B.W. ; 
art. 1 wet van 9 juli 1975.) (Impliciete 
oplossing.) 

2 september 1977. 7 

2.- Verplichting van de echtgenoten tot 
wede1·zijdse h~tlpverlening.- Onde?·houds
verplichting. - Afzonderlijke verplich
tingen. - Begrip. - De verplichting van 
de echtgenoten tot wederzijdse hulp
verlening verschilt van de onderhouds
verplichting waarvan sprake is in arti
kel 205 van het Burgerlijk W etboek ; 
zij kan bestaan zelfs als de echtgenoot, 
die de uitvoering ervan vordert, niet 
behoeftig is, en het bedrag van de hulp
verlening wordt vastgesteld rekening 
houdende met de respectieve inkomsten 
en behoeften van de echtgenoten. 
(Artt. 213 en 221 B.W.) 

2 juni 1978. 1170 

3. - Onde?·houdsverplichting. Bur-
gerlijk W etboek, de a?·tikelen 205 tot 211. 
- « Onde1·houdsgeld laat geen achte?'
stallen ». - Eenvoudig adagium of ook 
rechtsregel ? - Begrip. - Zo het adagium 
<< Onderhoudsgeld laat geen achter
stallen » niet tegelijk een rechtsregel is 
die betrekking heeft op alle alimentatie
of onderhoudsverplichtingen, moet noch
tans o.m. uit de artikelen 205 tot 211 
van het Burgerlijk Wetboek worden 
afgeleid dat het onderhoudsgeld, waarvan 
in die wettelijke bepalingen sprake is, in 
principe, slechts verschuldigd is wanneer 
de schuldeiser het vordert. 

2 juni 1978. 1173 

4.- Astamming. - Verplichting voor 
de oude?'S aan hun kinderen kost en onde?·
houd te verschaffen.- Burgelijk Wetboek,
de m·tikelen 203 en 303. - Verplichting 
onafhankelijk van elke vordering in ?'echte. 
- De bij de artikelen 203 en 303 van 
het Burgerlijk Wetboek vastgestelde 
verbintenissen ten behoeve van de 
kinderen bestaan afgezien van elke 
vordering in rechte om de uitvoering 
ervan te bekomen. 

2 juni 1978. 1173 

LIJFSDWANG. 

Strajzaken. - Vernietiging van de 
veroordeling in de kosten van de straj
vorde?·ing. - B1·engt vernietiging mede 
van de verom·deling tot lijjsdwang die het 
gevolg ervan is. - V ernietiging van de 
veroordeling in de kosten van de straf
vordering brengt vernietiging mede van 



LOGEMENTHUIZEN. - LOON. 1411 

de veroordeling tot lijfsdwang die het 
gevolg ervan is. (Wet van 27 juli 1871, 
artt. 2, 3, 4 en 5.) 

20 september 1977. 89 

LOGEMENTHUIZEN. 

Stmjzakem. - Str·ajvor·de?·ing. - Ove?'· 
tr·eding van artikel 1 van de wet van 
17 december 1963 tot inrichting van de 
cont1'0le op de nizige1·s in logementhuizen. 
- Verjaringstermijn. - De overtredin
gen van artikel 1 van de wet van 17 de
cember 1963 tot inrichting van de 
controle op de reizigers in logement
huizen, alsmede van de koninklijke 
besluiten tot uitvoering ervan, zijn straf
baar met correctionele straffen, zodat 
de strafvordering ontstaan uit die mis
drijven vervalt door verloop van drie 
jaren te rekenen van de dag dat het 
misdrijf is gepleegd. (Wet van 17 de
cember 1963, art. 2 ; wet van 17 april 
1878, artt. 21 en 25.) 

30 mei 1978. 1153 

LOON. 

1. - Begrip. - Loon is de tegen
prestatie van arbeid die ter uitvoering 
van een arbeidsovereenkomst wordt ver
richt. 

12 september 1977 en 3 april 1978 
(2 arresten). 41, 872 en 876 

2.- Bescher·ming van het loon.- Wet 
van 12 april1965, ar·tikel 4 en 5.- Beta
ling in wettelijk gang bare mttnt.- Be grip. 
- Het arrest dat in feite vaststelt dat de 
werkgever het loon van zijn personeel 
liet betalen in circulaire cheques door 
een bank uitgeschreven en op haar eigen 
kassen getrokken, doch tevens, ingevolge 
overeenkomst, door andere banken ook 
in specien aan de begunstigde betaal
baar, en oordeelt dat zulke cheques geen 
geld uitmaken dat wettelijk gangbaar is, 
vermag daaruit wettelijk af te leiden 
dat deze werkgever het loon niet uitbe
taalde van hand tot hand, zoals voorge
schreven door de artikelen 4 en 5 van de 
wet van 12 april 1965 betreffende de 
bescherming van het loon van de werk
nemers. 

8 november 1977. 293 

3. - Bescherming. Rechtsvordering 
volgend uit een overt?·eding van ar·tikel 11 
van de wet van 12 april1965.- Verjaring 
door verloop van vijj jaar. - De rechts-

vordering volgend uit een overtreding 
van artikel ll van de wet van 12 april 
1965 betreffende de bescherming van 
het loon der werknemers, verjaart door 
verloop van vijf jaren, te rekenen van 
de dag waarop het misdrijf is gepleegd. 
(Wet van 17 april 1878, artt. 26 en 28.) 

5 december 1977. 403 

4. - Bescherming. Opzeggings-
Ve?'goeding en uitwinningsve1·goeding. -
Loon in de zin van artikel 2 van de wet 
van 12 apr·il 1965. - Opzeggingsvergoe
dingen en uitwinningsvergoedingen zijn 
loon in de zin van artikel 2 van de wet 
van 12 april 1965 betreffende de be
scherming van het loon der werknemers. 

5 december 1977. 403 

5· - Bescherming.- Wet van 12 april 
1965, artikel 11. - Niet toepasselijk op 
opzeggingsvergoeding en uitwinnings
vergoeding.- Artikel ll van de wet van 
12 april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers, dat het 
tijdstip bepaalt waarop het nog ver
schuldigde loon moet worden uitbetaald, 
wanneer de dienstbetrekking een einde 
neemt, is niet toepasselijk op opzeg
gingsvergoedingen en uitwinningsvergoe
dingen. 

5 december 1977. 403 

6. - Bescher·ming. - Premie door· de 
we1·kgever· betaald aan een verzekerings
maatschappij voor een groepsverzekering 
ten behoeve van zijn personeel. - Loon 
in de zin van artikel 2 van de wet van 
12 ap1·il1965.- De premie die de werk
gever aan een verzekeringsmaatschappij 
betaalt voor een groepsverzekering ten 
behoeve van zijn personeel, is loon in de 
zin van artikel 2 van de wet van 12 april 
19~5 betreffende de bescherming van 
het loon der werknemers. 

16 januari 1978. 594 

7. - Be grip. - Ei1~dejaarsp1·emie. -
Eindejaarspremies, die aan de werk
nemers worden toegekend wegens ter 
uitvoering van hun arbeidsovereenkomst 
verrichte arbeid, zijn loon. 

3 april 1978. 872 

8. - Recht op loon. - Eindejaar·s
p?·emie. - Beding in de ar·beidsovereen
komst.- Draagwijdte.- Partijen kunnen 
overeenkomen dat de toekenning van 
eindejaarspremies tijdens de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst voor de 
werkgever geen verplichting inhoudt 
zulke premies ook in de toekomst toe 
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te kennen en dat de werknemer derhalve 
daarop geen verkregen recht voor de 
toekomst kan doen gelden ; maar zulk 
beding heeft niet tot gevolg dat de 
eindejaarspremies die de werkgever aan 
zijn werknemers reeds toegekend heeft, 
geen loon zijn. 

3 april 1978. 872 

9. - Recht op loon. - Eindejaa1'B· 
P1'emie. - Beding in de a?·beidsovereen
komst dat de we1·kneme1· geen 1'echt op de 
p1·emie heeft. - Geen recht op nag niet 
toegekende premie. - W anneer in de 
arbeidsovereenkomst is bedongen dat de 
werknemer geen recht op een eindejaars
premie heeft, kan de werknemer die 
ontslagen wordt, geen aanspraak maken 
op de premie die op het ogenblik van de 
beeindiging van de arbeidsovereenkomst 
nog niet was toegekend. 

3 april 1978. 872 

10. - Beschem~ing. Eindejam·s-
premie. - Loon in de zin van de wet van 
12 april 1965. - Eindejaarspremies, die 
aan werknemers worden toegekend we
gens ter uitvoering van hun arbeids
overeenkomst verrichte arbeid, zijn loon 
in de zin van artikel 2 van de wet van 
12 april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers. 

3 april1978 (eerste zaak). 876 

11. - Bescherming. - P1·ogrammatie-

MAKELAAR. 

Reisbu1·eau. - Reisraadgevm·s. - Sta
t~tut. - Luidens artikel 2, § 1, 2°, a, van 
het koninklijk besluit van 30 juni 1966 
betreffende het statuut van de reis
bureaus, gewijzigd bij koninklijk besluit 
van 1 februari 1975, is de vergunning van 
de categorie B vereist voor de verkoop, 
als tussenpersoon, van door derden 
georganiseerde reizen of verblijven tegen 
vaste som ; die bepaling is niet van 
toepassing op de « reisraadgevers » die 
optreden als autonome aangestelden die 
een percentsloon ontvangen op de door 
hun tussenkomst verwezenlijkte ver
kopen en die moeten worden beschouwd 
als makelaars, daar hun taak erin bestaat 
de keuze van de klanten te leiden, hun de 
inschrijvingsformulieren te overhandigen, 
en erover te waken dat al de rubrieken 

p1·emie. - Loon in de zin van de wet van 
12 ap1·il 1965.- Programmatiepremies, 
die aan werknemers worden toegekend 
wegens ter uitvoering van hun arbeids
overeenkomst verrichte arbeid, zijn loon 
in de zin van artikel 2 van de wet van 
12 april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers. 

3 april 1978 (tweede zaak). 876 

12. - Recht op loon. - Door een 
arbeidsongeval getroffene. Wederte
wM·kstelling gedurende tijdelijke gedeelte
lijke m·beidsongeschiktheid. - Dam· de 
werkgever ve1·schuldigd loon. W anneer 
de werlmemer ten gevolge van een 
arbeidsongeval tijdelijk gedeeltelijk ar
beidsongeschikt is en wedertewerkgesteld 
wordt overeenkomstig artikel 23 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 
is de werkgever hem het volleclige loon
bedrag verschulcligd dat berekend wordt 
met inachtneming van de tijdens de 
wedertewerkstelling verrichte arbeid 
overeenkomstig de voor die arbeid 
geldende loonregeling ; dit loonbedrag 
mag niet verminderd worden in verhou
ding tot de graad van arbeidsongeschikt
heid die aan de werknemer met toepas
sing van de arbeidsongevallenwetgeving 
is toegekend, ook al betaalt de arbeids
ongevallenverzekeraar een arbeidsonge
vallenvergoeding die met deze gTaad van 
ongeschiktheid overeenstemt. 

M 

26 juni 1978. 1256 

ervan ingevuld worden en dat ze doorge
stuurd worden naar een firma die reizen 
organiseert, en die geen voorschot, 
incassering of inschrijving mogen aan-
nemen. 

22 juni 1978. 1242 

MANDELIGHEID. 

1. - Titels van mandeligheid. - Titels 
uitgaande van de partijan. - Beg1·ip. -
Om tegengeworpen te kunnen worden 
moeten de titels van mandeligheid niet 
noodzakelijk uitgaan van de twee na
buren ; het volstaat dat ze uitgaan van 
hun rechtsvoorgangers of van een ge
meenschappelijke rechtsvoorganger. 

10 november 1977. 305 

2. - Ve1·moeden van mandeligheid 
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ingesteld bij a1·tikel 32 van het Veld
wetboek. - Toepassingsve1·eisten. - Het 
vonnis dat vaststelt dat een haag op de 
scheidingslijn van twee erven is geplant, 
stelt de wettelijke voorwaarde vast 
waardoor de haag als afsluiting als een 
gemene haag kan worden aangemerkt ; 
wanneer niet is betoogd dat een enkel 
erf afgesloten was, is de rechter niet 
verplicht te onderzoeken of de aan 
elkaar grenzende erven afgesloten zijn. 
(Art. 32 Veldwetboek.) 

10 november 1977. 305 

MENSENRECHTEN. 

1. - Vm·d1·ag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, a1·tilcel 5, lid 1 en 4. - Wet tot 
besche1·ming van de maatschappij. -
Terbeschiklcingstelling van de 1·egering, 
bij toepassing van m·tilcel 22 of 23 van deze 
wet. - Niet in striJd met artikel 5, lid 1 
en 4, van het genoemde Vm·d1·ag. - De 
terbeschikkingstelling van de regering, 
uitgesproken bij toepassing van artikel 22 
of 23 van de wet van 9 april 1930 tot 
bescherming van de maatschappij tegen 
abnormalen en gewoontemisdadigers, zo
als zij werd vervangen bij artikel 1 van 
de wet van 1 juli 1964, is niet in strijd 
met artikel 5, lid 1 en 4 ,van het Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden. 

4 april 1978. 884 

2. - Vm·dmg tot bescherming van de 
1'echten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, a1·tilcel 4, lid 1 en 2. - Wet 
tot besche1·ming van de maatschappij. -
Terbeschikkingstelling van de 1·egering, 
bij toepassing van a1·tilcel 22 of 23 van deze 
wet. - Niet in strijd met artikel 4, lid 1 
en 2, van het genoemde Ve1·d1·ag. - De 
terbeschikkingstelling van de regering, 
uitgesproken bij toepassing van artikel 22 
of 23 van de wet van 9 april 1930 tot 
bescherming van de maatschappij tegen 
abnormalen en gewoontemisdadigers zo
als zij werd vervangen bij artikel 1 van 
de wet van 1 juli 1964, is niet in strijd 
met artikel 4, lid 1 en 2, van het V erdrag 
tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden. 

4 april 1978. 884 

3. - Ve1·dmg tot Besche1·ming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamentele 
V1·ijheden. - A1·tilcel 8. - Recht op 
eerbiediging van het prive leven.- Mede
deling do01· een vreemde 1"echterlijke ovm·-

heid van het dossier van een rechtspleging 
ten laste van een ve1·dachte. - Geen 
aanslag op het 1·echt op ee1·biediging van 
het prive leven. - Artikel 8 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden, goedgekeurd bij handeling van de 
Wetgevende Macht van 13 mei 1955, 
erkent aan een ieder het recht op eer
biediging van het prive leven ; op dit recht 
wordt geen aanslag gepleegd door de 
mededeling, door de vreemde rechter
lijke overheid aan het onderzoeksgerecht 
dat uitspraak moet doen over de aan 
een verdachte ten laste gelegde feiten, 
van het dossier van een rechtspleging, 
zelfs wanneer deze met een beslissing tot 
buitenvervolgingstelling wordt afge
sloten. 

21 september 1977. 97 

4. - Hechtenis onder de voo1·waa1·de1& 
bepaald bij a1·tikel 5, § 1, c, van het Ve1·dmg 
tot bescherming van de 1"echten van de 
mens en de fundamentele vrijheden. -
A1·tilcel 5, § 3, van het Ve1·drag. - Recht 
binnen een redelijke te1·mijn be1·echt te 
worden of hangende het proces in v1·ijheid 
te wo1·den gesteld. - Bepaling die do01· de 
ondm·zoelcsge1·echten in acht moeten w01·den 
genomen wanneer zij over de handhaving 
van de voodopige hechtenis beslissen. -
Artikel 5, § 3, van het V erdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden, onder
tekend te Rome op 4 november 1950 en 
goedgekeurd bij de handeling van de 
wetgevende macht van 13 mei 1955, dat 
een ieder die gevangen wordt gehouden 
overeenkomstig § 1, c, van hetzelfde 
artikel het recht geeft binnen een redelijke 
termijn berecht te worden of hangende 
het proces in vrijheid te worden gesteld, 
moet door de onderzoeksgerechten in 
acht worden genomen wanneer zij over 
de handhaving van de voorlopige hech
tenis beslissen. 

4 oktober 1977. 155 

5. - Ve1·d1·ag tot besche1·ming van de 
1·echten van de mens en de ftmdamentele 
v1·ijheden, a1·tikel 6, lid 1. - Bepaling 
niet toepasselijk op de commissie tot 
besche1·ming van de maatschappij. -
Artikel 6, lid 1, van het Europees V erdrag 
tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden is 
niet toepasselijk op de commissie tot 
bescherming van de maatschappij, die 
uitspraak doet over een verzoek tot 
invrijheidstelling van de gei:nterneerde. 

11 oktober 1977. 189 
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6. ~ Vfwdrag tot besohe1·ming van de 
?'eohten van de mens en de jundamentele 
m·ijheden, a1·tikel 6, § 1. ~ Bepaling niet 
van toepassing op ttwhtvm·de1·ingen. ~ 
Artikel 6, § 1, van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fcmdamentele vrijheden is niet van 
toepassing op tuchtvorderingen. 

1 december 1977. 380 

7, ~ Verd1·ag tot Besoherming van de 
Reohten van de Mens en de jundamentele 
V1·ijheden, a1·tikel 6, § 1. ~ Eerlijk p1·ooes. 
~ Begrip. ~ Wanneer een deskundigen
onderzoek niet is geschied overeenkom
stig de regels van het Gerechtelijk Wet
boek die het tegensprekelijk karakter 
ervan waarborgen, doch die niet op 
straffe van nietigheid zijn voorgeschre
ven, kan daaruit niet worden afgeleid dat 
de zaak niet eerlijk is behandeld, als de 
partijen, voor de feitenrechter, de regel
matigheid van het deskundigenonderzoek 
en de vaststellingen alsmede de besluiten 
van de deskundige hebben kmmen 
betwisten. (Art. 6, § 1, Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de fundamentele Vrijheden.) 

22 mei 1978. 1109 

MET HET ZEGEL GELIJKGE
STELDE TAKSEN. 

1. ~ I nvoer van onverpakte goede.ren 
bedoeld in m·tikel 31-4, § 1, 9°, van de 
Algemene V61'o1·dening op de met het zegel 
gelijkgestelde taxes. ~ Goederen die in een 
bepaalde vorm of verpakking voorkomen. 
~ Gevolgen. ~ Hij die aan een product 
bedoeld in artikel 31-4, § 1, 9°, van de 
Algemene Verordening op de met het 
zegel gelijkgestelde taxes de vorm of 
verpakking geeft ter wille waarvan het 
product aan de forfaitaire belasting is 
onderworpen, wordt gelijkgesteld met de 
producent van het aldus belastbaar 
product ; nu het product wettelijk be
schouwd wordt als het gevolg van de 
bedrijvigheid van een binnen het land 
werkzame producent, moet het eveneens 
als een inheems product worden be
schouwd wat betreft de toepassing van 
§ 3, eerste lid, van dit artikel 31-4. 

15 december 1977. 463 

2. ~ Regeling van de aanplakking. ~ 
Wetboek de1· met het zegel gelijkgestelde 
taksen, a1·tikel 200. ~ Recht van de 
rege1·ing aanplakking van aanplakbrieven 
op bepaalde plaatsen te ve1·bieden. ~ De 
regering wordt gemachtigd om, ten einde 

de schoonheid der gebouwen, monu
menten, zichten en landschappen te 
vrijwaren, de aanplakking van alle 
hoe ook genaamde plakbrieven of plak
brieven die een zekere grootte te buiten 
gaan, te verbieden op bepaalde plaatsen. 
(Art. 200 Wetb. der met het zegel 
gelijkgestelde taksen.) 

20 juni 1978. 1220 

3. ~ Regeling van de aanplalcking. ~ 
Wetboelc der met het zegel gelijkgestelde 
taksen, a1·tikel 200. ~ Betelcenis van 
de woo1·den « bepaalde plaatsen "·~Onder 
« bepaalde plaatsen » in artikel 200 van 
het W etboek der met het zegel gelijk
gestelde taksen wordt bedoeld de plaatsen 
die de regering zal aanwijzen, ongeacht 
of zij tot het gemeentelijk domein 
behoren en ongeacht of die plaatsen op, 
langs of buiten bepaalde wegen gelegen 
zijn. 

20 juni 1978. 1220 

4. ~ Regeling van de aanplaklcing. ~ 
Wetboek de1· met het zegel gelijkgestelde 
talcsen, artilcel 200. ~ Betekenis van het 
wom·d « plalcb1·ieven ». ~In de betekenis 
van artikel 200 van het W etboek der 
met het zegel gelijkgestelde taksen zijn 
onder « pakbrieven '' niet alleen aanplak
biljetten in eigenlijke zin begrepen, maar 
elk vast of beweeglijk, al dan niet duur
zaam visueel reclame- of publiciteits
middel, door welk procede ook tot 
stand gebracht. 

20 juni 1978. 1220 

MINDERJARIGHEID. 

Bevoegdheden van de voogd. ~ Terug
betaling van niet opeisbare lcapitalen en 
van sohuldvorderingen met tijdsbepaling 
die eerst na de mee1·derjarigheid van de 
pupil zullen vervallen. ~ Begrip. ~ 
Onder niet opeisbare kapitalen of schuld
vorderingen met tijdsbepaling die eerst 
na de meerderjarigheid van de pupil 
zullen vervallen, in de zin van artikel 61 
van de hypotheekwet van 16 december 
1851, moet worden verstaan alle on
verwachte kapitaalsinkomsten waarmee 
geen rekening werd gehouden bij de 
vaststelling van de wettelijke hypotheek. 

10 april 1978. 914 

MINDER-VALIDEN. 

1. ~ Beslissing van de raad van beheer 
van het Rijksjonds voor sooiale reolas-
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se1·ing van mindeT-validen volgens welke 
een schoolopleiding niet gelijkgesteld w01·dt 
met beToepsopleiding, omscholing en he1'
scholing. - Betwisting. Bevoegdheid 
van de a1·beids1·echtbank. - De arbeids
rechtbank is bevoegd om kennis te nemen 
van een betwisting inzake de beslissing 
van de raad van beheer van het Rijks
fonds voor sociale reclassering van 
minder-validen volgens welke een school
opleiding niet gelijkgesteld wordt met 
beroepsopleiding, omscholing en herscho
ling. (Art. 582, 2°, G.W. ; art. 26 wet van 
16 april 1963 betreffende de sociale 
reclassering van minder-validen; art. 56, 
§ 2, 1°, tweede lid, K.B. van 5 juli 1963 
betreffende de sociale reclassering van 
minder-validen.) 

28 november 1977. 353 

2. - A1·beidsnJchtbank waa1·bij een 
beTOep tegen een administmtieve beslissing 
aanhangig is.- RechteT ve1'Plicht 1·ekening 
te houden met de veTeTge1·ing van de 
gezondheidstoestand van de mindeT-valide, 
na die beslissing.- De arbeidsrechtbank 
waarbij een beroep aanhangig is tegen de 
administratieve beslissing t.a.v. een 
minder-valide moet, met toepassing van 
de artikelen 807 en 808 van het Gerechte
lijk W etboek, rekening houden met de 
omstandigheden van na die beslissing 
waardoor de gezondheidstoestand van de 
minder-valide is verergerd en de tege
moetkomingen, waarop hij recht heeft, 
kunnen verhoogd worden ; die artikelen 
van het Gerechtelijk Wetboek zijn van 
toepassing als daarvan geen enkele 
vigerende wettelijke bepaling afwijkt en 
geen enkel rechtsbeginsel tot regeling 
van de materie van de wet van 27 juni 
1969 betreffende het toekennen van 
tegemoetkomingen aan minder-validen 
in strijd is met die artikelen. 

22 mei 1978. 1113 

3. - Tegemoetkomingen. Tu1·kse 
ondeTdanen. - Geen Techt op tegemoet
koming. - Turkse onderdanen kunnen 
geen aanspraak op tegemoetkomingen 
aan minder-validen maken met toepas
sing van het Algemeen V erdrag tussen het 
Koninkrijk Belgie en de Republiek 
Turkije betreffende de sociale zekerheid, 
ondertekend op 4 juli 1966 te Brussel 
en goedgekeurd door de handeling van 
de wetgevende macht van 26 februari 
1968. (Wet van 27 juni 1969, art. 4, 1°.) 

12 juni 1978. 1196 

4. - Sociale 1'eclasse1•ing. - Sociale 
hulp. - Mate1·iele hulp. - Toekenning 

van een bepaalde geldsom dooT het a1·beids
hof. Ve1·wijlint1·esten hmnen ve1'
schuldigd zijn v661· de 1·echte1·lijke be
slissing. - Wanneer het arbeidshof het 
Rijksfonds voor Sociale Reclassering van 
de Minder-validen veroordeelt tot be
taling aan de minder-valide van een 
bepaalde geldsom als materiele hulp met 
toepassing van de artikelen 93, 4°, van 
het koninklijk besluit van 5 juli 1963 en 
17 tot 20 van het ministerieel besluit 
van 27 december 1967, kunnen op de 
toegekende som verwijlintresten v66r 
de rechterlijke beslissing verschuldigd 
zijn. (B.W., art. 1153.) 

26 juni 1978. 1260 

MISBRUIK VAN VERTROUWEN. 

Stmfwetboek, m·tikel 491. - Bestaan 
en uitvoeTing van de oveTeenkomst waa1'
mee het misdTijf vm·band houdt. - Be
twisting. -De Techte1• moet zich gedmgen 
naa1· de Tegels van het buTgedijk 1'echt. -
Beg1·ip. - De rechter die de beklaagde 
veroordeelt wegens misbruik van ver
trouwen, nadat hij, op grond van de 
bekentenis van deze beklaagde, de aard 
en de draagwijdte heeft bepaald van de 
overeenkomst met de uitvoering waarvan 
dit misdrijf verband houdt, gedraagt 
zich naar de regels van het burgerlijk 
recht, zoals dit is voorgeschreven bij 
artikel 16 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering. (Art. 491 
S.W. en art. 16 wet van 17 april 1878.) 

5 oktober 1977. 159 

MISDRIJF. 

1.- RechtvaaTdigingsg1•ond.- MoTele 
dmng. - Beg1·ip. - Er is geen misdrijf 
wanneer de beldaagde werd gedrongen 
door een macht die hij niet heeft kunnen 
weerstaan. (Art. 71 S.W.) 

6 september 1977. 21 

2.- Omstandigheden doo1· de beklaagde 
als 1'echtvam·digingsg1·ond aangevoe1'd. -
Onaantastba1·e beoo1'deling do01· de feiten-
1'echte1'. - G1·enzen. - De rechter be
oordeelt op onaantastbare wijze in feite 
of de door de beklaagde aangevoerde 
omstandigheden een rechtvaardigings
grond opleveren waardoor de straf
rechtelijke aansprakelijkheid wordt uitge
sloten, met dit voorbehoud dat de door 
hem vastgestelde feiten de gevolgen 
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moeten kunnen rechtvaardigen die hij 
in rechte eruit afleidt. (Art. 7l S.W.) 

6 september 1977. 21 

3. - Rechtvaardigingsgrond. - Zede
lijke dwang.- Bestanddelen.- Zede1ijke 
dwang is geen rechtvaardigingsgrond 
tenzij de vrije wil van de dader daardoor 
is uitgeschakeld of de dader, bij ernstig 
en dreigend gevaar, de belangen die hij 
verplicht was of het recht had boven alle 
andere te beschermen, niet anders heeft 
kunnen vrijwaren. 

8 november 1977. 293 

4. - Verschoningsgrond. Onover-
komelijke dwaling.- V1·ijspmak geg1·ond 
op de onove1·komelijke dwaling. - Latere 
vervolgingen uit hoojde van gelijlcaardige 
jeiten. Ee1·ste beslissing die niet 
noodzakelijk uitsluit dat er een nieuwe 
verschonende dwaling kan bestaan. -
Vrijspraak wegens onoverkomelijke dwa
ling sluit niet noodzakelijk uit dat bij 
latere vervolgingen uit hoofde van 
gelijkaardige feiten een nieuwe ver
schonende dwaling kan bestaan. 

7 december 1977. 416 

5. - Verschoningsgrond. Wettige 
verdediging. - Vrijsprelcende beslissing 
waarin niet wo1·dt vastgesteld dat de bij 
a1·tikel 416 van het Strajwetboek vereiste 
voorwaarden vervuld zijn. - In abstracto 
gejormuleerd vermoeden. - Beslissing 
niet wettig verantwoo1·d. - Niet wettig 
verantwoord is de beslissing tot vrij
spraak, wegens wettige verdediging, van 
een beklaagde die vervolgd wordt ter 
zake van opzettelijk toebrengen van 
slagen of verwondingen, als die beslissing 
enkel gegrond is op het in abstmcto 
geformuleerd vermoeden dat '' de be
woner van een pand die alle reden heeft 
om te denken dat in dat gebouw een 
diefstal gaat gepleegd worden, gerechtigd 

NACHTGERUCHT OF NACHTRU
MOER. 

N 

A1·tilcel561, 1°, van het Strajwetboelc.
Begrip. - Artikel 561, 1°, van het 
Strafwetboek beoogt het nachtgerucht of 
nachtrumoer waardoor de rust van de 
inwoners kan worden gestoord, rekening 
houdende o.m. met de verplichtingen 
die uit nabuurschap voortspruiten en 

is de kwaadwillige dader te vermoeden 
en geweld te gebruiken om zich te 
beschermen " en dan ook zonder dat 
wordt vastgesteld dat de bij artikel 416 
van het Strafwetboek vereiste voor
waarden in concreto vervuld zijn opdat 
er sprake kan zijn van wettige verdedi
ging, in de zin van deze wettelijke 
bepaling. 

7 december 1977. 417 

6. - Rechtvam·digingsgrond. On-
ovm·komelijke 1'echtsdwaling.- Begrip.
De rechter kan, naar de omstandigheden, 
de rechtsdwaling als onoverkomelijk 
beschouwen, op voorwaarde dat uit die 
omstandigheden kan worden afgeleid 
dat de beklaagde gehandeld heeft zoals 
ieder redelijk en voorzichtig persoon zou 
gedaan hebben. 

17mei1978. 1096 

7. - Rechtvaardigingsg1·ond. - On
overkomelijke dwaling. - Beom·deling 
door de jeitenrechter. - Toezicht van 
het Hoj. - De feitenrechter beoordeelt 
op onaantastbare wijze of de door de 
beklaagde als rechtvaardigingsgrond aan
gevoerde onoverkomelijke dwaling be
staat, doch het staat aan het Hof na te 
gaan of de door hem vastgestelde feiten 
de gevolgen verantwoorden welke hij er 
in rechte uit afleidt. 

17 mei 1978. 1096 

8.- Mo1·eel bestanddeel.- Begrip.
De vaststelling dat de wegens weer
spannigheid vervolgde beklaagde, in 
zekere mate instinctief heeft gereageerd, 
dwingt de feitenrechter niet aan te nemen 
dat de beldaagde zonder opzet heeft 
gehandeld of dat hij gedrongen werd 
door een macht die hij niet heeft kunnen 
weerstaan. 

17 augustus 1978. 1290 

met het recht van de buren om nachtrust 
te genieten. 

14 maart 1978. 830 

NIEUWE VORDERING. 

1. - Bu1·gerlijlce zaken. - Tegenvo1'
dering. - Vordering die voor het ee1·st in 
hager beroep is ingesteld. - Ontvankelijlc-
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heid. - Voorwaarden. - Ontvankelijk 
is de tegenvordering die voor het eerst 
in hoger beroep is ingesteld en gegrond 
is op een feit of handeling in de dag
vaarding verrneld. (Artt. 807, 810 en 
1042 G.W.) 

10april1978. 917 

2. - Bu1·gerlijke. zaken. Geding in 
hoge1· be1·oep. - ATtikel 807 van het Ge
nchtelijk W e.tboek toepasselijlc. - De 
bepalingen van artikel 807 van het 
Gerechtelijk Wetboek betreffende de 
uitbreiding of wijziging van de eis die 
voor de rechter aanhangig is, zijn van 
toepassing in hoger beroep. (Ger. W., 
art. 1042.) 

3 mei 1978. 1031 

3. - Bu1•geTlijke zaken. - We1·lcloos
heid. V m·de1·ing in ee1·ste aanleg 
bepm·kt tot de ve1·nietiging van de adminis
tmtieve sanctie. - UitbTeiding in hoge1· 
be1•oep tot de vernietiging van de beslissing 
tot terugbetaling van om·echtmatig ont
vangen uitlceringe.n. - Nieuwe e.is toelaat
baa1'. - Voo1·waarde. - De bepalingen 
van de artikelen 807 en 1042 van het 
Gerechtelijk Wetboek worden niet ge
schonden door de beslissing van het 
arbeidshof dat, wanneer de administra
tieve beslissing aan de werkloze een 
administratieve sanctie oplegt en de 
terugbetaling van onrechtrnatig ont
vangen werldoosheidsuitkeringen beveelt, 
de vordering die in eerste aanleg aileen 
strekte tot de vernietiging van de ad-

ONAANTASTBARE BEOORDE-
LING DOOR DE FEITENRECH
TER. 

1.- Stmfzake.n.- Misd1·ijf.- Doo1· 
de belclaagde als 1'echtvaa1·digingsgmnd 
aangevoe1·de omstandigheden. - Onaan
tastba~·e beoordeling doo1· de feitem·echtm·. 
- Gnnzen. - De rechter beoordeelt op 
onaantastbare wijze in feite of de door 
de beklaagde aangevoerde ornstandig
heden een rechtvaardigingsgrond op
leveren waardoor de strafrechtelijke aan
sprakelijkheid wordt uitgesloten, met dit 
voorbehoud dat de door hem vast
gestelde feiten de gevolgen moeten 
kmmen rechtvaardigen die hij in rechte 
eruit afieidt. (Art. 7l S.W.) 

6 september 1977. 21 

0 

ministratieve sanctie, in hoger beroep 
kan worden uitgebreid tot de vernietiging 
van de beslissing tot terugbetaling van 
de uitkering, die steunt op hetzelfde, in 
het inleidend verzoekschrift aangevoerde 
feit, m.n. het overleggen van onjuiste 
documenten. (Koninldijk besluit van 
20 september 1963, artt. 196, 210 en 211.) 

3 mei 1978. 1031 

4. - Bu1·ge1·lijke zalce.n. - Uitb1•eiding 
of wijziging van de bij de rechte1· aan
hangige vm·de1·ing. - ATtilcel 807 en 808 
van lwt Ge1•echtelijk W etboek. - Bepa
lingen van toepassing op de geschillen 
over het ?"echt op tegemoetkomingen aan 
minde1·-validen. - De arbeidsrechtbank 
waarbij een beroep aanhangig is tegen de 
administratieve beslissing t.a.v. een min
der-valide moet, met toepassing van de 
artikelen 807 en 808 van het Gerechtelijk 
Wetboek, rekening houden met de om
standigheden van na die beslissing waar
door de gezondheidstoestand van de 
minder-valide is verergerd en de tege
rnoetkorningen, waarop hij recht heeft, 
k=en verhoogd worden ; die artikelen 
van het Gerechtelijk Wetboek zijn van 
toepassing · als daarvan geen enkele 
vigerende wettelijke bepaling afwijkt en 
geen enkel rechtsbeginsel tot regeling 
van de materie van de wet van 27 juni 
1969 betreffende het toekennen van 
tegemoetkomingen aan minder-validen 
in strijd is met die artikelen. 

22 mei 1978. 1113 

2. - Stmfzake.n. - Bu1·gerlijke rechts
vm·de?·ing.- Ovm·macht.- OnaantastbaTe 
vaststelling in feite. - De feitenrechter 
beoordeelt op onaantastbare wijze in 
feite of er al dan niet overmacht bestaat, 
met het voorbehoud dat de door hem 
vastgestelde feiten als rechtvaardiging 
k=en dienen voor de gevolgen die hij 
er in rechte uit afieidt. 

4 oktober 1977. 152 

3. - Strafzaken. - Misd1·ijve.n opge
le.vm·d doo1' een enlcel feit of dam· afzonde1'
lijlce feiten. - Onaantastba1'e beooTdeling 
in feite. -De feitenrechter beoordeelt op 
onaantastbare wijze of rnisdrijven door 
een enkel feit of door afzonderlijke feiten 
worden opgeleverd. (Art. 65 S.W.) 

5 april 1978. 897 
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4. - Strajzaken. - Noodzakelijkheid 
of madzaamheid van een bijkomende 
onde?·zoeksmaatregel. - Onaantastba?'e be
oordeling. -De feitenrechter beoordeelt 
op onaantastbare wijze de noodzakelijk
heid of de raadzaamheid van een bij
komende onderzoeksmaatregel en schendt 
de rechten van de verdediging niet als 
hij het verzoek om een dergelijke maat
regel afwijst omdat hij die niet nodig 
acht om tot zijn overtuiging te komen. 

ll april 1978. 919 

ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN). 

1. - Door de ?'aadkamm· gecontra
ventionaliseerd wanbedrijj. - Verzwa
rende omstandigheid waamp niet gewezen 
is in de beschikking tot ve1·wijzing naar de 
politiereahtbank. - Bevoegdheid van de 
politim·echtbank. - Beg1·ip. - Wanneer 
de raadkamer, met aanneming van 
verzachtende omstandigheden, de dader 
van een wanbedrijf naar de politie
rechtbank heeft verwezen, is de politie
rechtbank niet onbevoegd als een om
standigheid, waardoor toepassing van 
een zwaardere straf op het wanbedrijf 
gewettigd is en waarop niet gewezen is 
in de beschikking tot contraventionalise
ring, en die niets afdoet aan contra
ventionalisering van het wanbedrijf, 
gebleken is uit het vooronderzoek of het 
voorbereidend onderzoek, eventueel in 
het licht van de behandeling ter zitting 
van het gerecht waarbij de zaak aan
hangig is; ingeval zo'n omstandigheid 
slechts na een dergelijke beschikking 
aan het licht gekomen of gebleken is, is 
de politierechtbank niet bevoegd. 

1 februari 1978. 655 

2. - Nietig deskundigenonderzoek. -
Verom·deling gegrond op bewijskmchtige 
gegevens die geen bet?·ekking hebben op 
dat deskundigenonderzoek. - Wettigheid. 
- E en nietig deskundigenonderzoek tast 
de veroordelende beslissing niet aan, 
wanneer die gegrond is op gegevens die 
geen betrekking hebben op dat deskun
digenonderzoek. (Impliciete oplossing.) 

21 maart 1978. 842 

ONDERZOEKSGERECHTEN. 

1. - Verwijzing van een ve1·dachte naar 
het vonnisgerecht. - lJ!Iogelijkheid voo?' 
het openbaa?' ministerie andere verdachte 
pm·sonen wegens dezeljde jeiten voo?' het 
vonnisgerecht te dagen. - W anneer de 

raadkamer een verdachte naar het vonnis
gerecht of de onderzoeksrechter een 
minderjarige naar de jeugdrechtbank 
verwezen heeft, kan het openbaar minis
terie wegens dezelfde feiten rechtstreeks 
voor het vonnisgerecht andere personen 
dagen dan die welke bij de beschikking 
zijn verwezen en en aan wie tijdens het 
onderzoek niets is ten laste gelegd. 
(Art. 49 wet van 8 april 1965 betreffende 
de jeugdbescherming.) 

20 december 1977. 492 

2.- Onde?·zoeksgm·echt dat de verdachte, 
wegens ve?·zachtende omstandigheden, naar 
het vonnisgm·echt van een lagere graad 
ve1·wijst. - Omvang van die beslissing 
m.b.t. de voor de feitenrechtm· bewezen 
ve1·klaarde bijkomende telastleggingen. -
Aangezien de wet van 4 oktober 1867 de 
onderzoeksgerechten de verzachtende 
omstandigheden alleen maar laat beoor
delen met het oog op verwijzing van de 
verdachte naar het vonnisgerecht, volgt 
hieruit dat, wanneer zij, ongeacht hun 
bevoegdheid om de door het openbaar 
ministerie aan het feit gegeven omschrij
ving te wijzigen, overeenkomstig die wet 
verwijzing bevelen, zij enkel beslissen 
dat de door hen vastgestelde verzach
tende omstandigheden van zulke aard 
zijn dat zij de verwijzing van de ver
dachte naar een vonnisgerecht van een 
lagere graad rechtvaardigen, in zoverre 
het feit van de telastlegging een misdaad 
of een wanbedrijf oplevert, maar geens
zins beslissen dat diezelfde verzachtende 
omstandigheden de toepassing van een 
verminderde straf rechtvaardigen voor 
alle bijkomende telastleggingen die het 
feit zou opleveren en waarvan de samen
loop met de eerst bedoelde telastlegging 
door het vonnisgerecht zou worden 
vastgesteld. 

21 februari 1978. 732 

ONDERZOEKSRECHTER. 

V m·vanging van een vm·hinderde onde?'
zoeks?'echter doo?' een ande?·e ondm·zoeks
?'echtM'. - Geen aanw~jzing dam· de 
voorzitte?' van de rechtbank VM'eist. - De 
regel van artikel 322, eerste lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, luidens welke 
de rechters in de rechtbank van eerste 
aanleg elkaar vervangen in geval van 
verhindering, geldt ook voor de onder
zoeksrechters onder elkaar in een recht
bank waar er twee of meer zijn. Artikel 80 
van het Gerechtelijk Wetboek beoogt 
enkel de gevallen waarin, wegens de 
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behoeften van de dienst, een beroep moet 
worden gedaan op een gewone rechter om 
het ambt, hetzij voor de duur van de 
verhindering van een onderzoeksrechter, 
hetzij voor een bepaalde periode, waar 
te nemen. 

7 april 1978. 907 

ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN ON
OPZETTELIJK DODEN. 

1. - Geb1·ek aan voorzichtigheid of 
voo1·zorg. - Beg1·ip. - Geen rekening 
houden met een mogelijkheid kan een 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg 
opleveren, in de zin van artikel 418 van 
het Strafwetboek, als die mogelijkheid 
had moeten voorzien worden. 

19 april 1978. 949 

. - V aststelling van een fout die bij de 
beklaagde een gebrelc aan voorzichtigheid 
of vom·zo1·g opleve1·t en tevens van een 
oorzakelijlc verband tussen de fout en de 
dood. - Veroo1·deling wettelijlc gerecht
vaa1·digd. - Wettelijk gerechtvaardigd 
is de beslissing van veroordeling wegens 
onopzettelijk toebrengen van verwon
dingen en onopzettelijk doden, die 
vaststelt dat de beklaagde een fout heeft 
begaan welke een gebrek aan voorzichtig
heid of voorzorg oplevert en tevens dat 
een oorzakelijk verband tussen die fout 
en de dood bestaat. (Artt. 418, 419 en 
420 S.W.) 

26 april 1978. 988 

3.- A1·tilcelen 418 en 420 van het Stmf
wetboelc. - Geb1·ek aan voo1·zichtigheid of 
voorzorg.- Voo1·waarden.- Een hande
ling behoeft niet van die aard te zijn dat 
ze noodzakelijk schade zal kum1en 
veroorzaken om een gebrek aan voor
zichtigheid of voorzorg op te leveren, in 
de zin van de artikelen 418 en 420 van 
het Strafwetboek, en de op de arti
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek rustende burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid met. zich te brengen; het 
is voldoende dat uit de handeling schade 
kan voortkomen en dat die mogelijkheid 
te voorzien is en verwezenlijkt wordt. 

13 juni 1978. 1202 

ONSPLITSBAARHEID. 

Zielcte- en invaliditeitsve1·zelce1'ing. 
Geschil tussen de ve1·zelceringsinstelling en 
de verzekerde ove1· om·echtmatig uitbe-

taalde uitlce1•ingen. - Tttssenlcomst van 
het Rijlcsinstituut voor Ziekte- en Invalidi
teitsverzelceTing. - Onsplitsbaa1· geschil. 
- Onsplitsbaar ten aanzien van het 
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invalidi
teitsverzekering, dat is tussengekomen, 
is het geschil over het recht van de 
verzekeringsinstelling op terugbetaling 
door de verzekerde van uitkeringen 
inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering 
die zij hem onrechtmatig heeft uit
betaald. 

13 maart 1978. 810 

ONTEIGENING TEN ALGEME
NEN NUTTE. 

1. - Billijlce ve1·goeding. - Landbouw
of weidegTonden omzetbaaT in bouw
g1·onden. - Toekomstwaarde. - Beg1•ip. 
- De rechter die uit door hem bepaalde 
gegevens afieidt. dat niet kan worden 
gezegd dat de onteigende gronden reeds 
het kenmerk van bouwgronden hebben 
of dat zullen hebben, houdt bij de vast
stelling van de toekomstwaarde van deze 
gronden geen rekening met een in de wet 
niet gestelde voorwaarde, nl. een toe
komstige gebeurtenis die imminent is 
of die zich spoedig zal voordoen, wanneer 
hij wettelijk constateert dat ten deze het 
omzetten van landbouw- of weide
gronden in verkavelbare bouwgronden 
nog niet begonnen was en dat de uit deze 
omzetting voortvloeiende meerwaarde 
enkel tot uiting kan komen door het 
onderzoek van de vergelijkingspunten. 
(Art. 11 Grondwet en art. 97 wet van 
17 april 1835.) 

2 september: 1977. 6 

2. - Niet onteigend deel van het goed 
bezwam·d met een e1jdienstbam·heid. -
Hie1·uit vloeit een waa1·deve1·minde1'ing 
voo1•t van het goed. - Geen onteigenings
ve1·goeding. - Wanneer voor de aanleg 
van een autoweg een deel van een goed 
het voorwerp uitmaakt van een ont
eigening ten algemenen nutte en het niet 
onteigende deel van dit goed, overeen
komstig de wetgeving inzake het statuut 
van de autosnelwegen, bezwaard is met 
een erfdienstbaarheid, geeft de hieruit 
voortvloeiende waardevermindering geen 
aanleiding tot een onteigeningsvergoe
ding. (Art. ll Grondwet.) 

8 september 1977. 31 

3. - Onteigening bij hoogd1·i1vgende 
omstandigheden. - Wet betTejJende de 
1'echtspleging bij hoogd1•ingende omstandig-
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heden inzake onteigening ten algemenen 
mttte, vervat in artikel 5 van de wet van 
26 j~tli 1962 betreffende de onteigeningen 
ten algemenen nutte en de concessies voor· 
de bouw van autosnelwegen.- Koninklijk 
besluit dat vaststelt aat de onmidaellijke 
inbezitneming van een onroer·end goed 
ten algemenen nutte onontbeer·lijk is. -
V erzoekschr·ijt van ae onteigenenae overheia 
om de r·echterlijke jase van de onteigenings
procedure bij hoogdringende omstandig
heden in te leiden. - Beo01·deling van ae 
hoogdr·ingendheid door de administratieve 
ovedwid. - Grenzen. - Zo het princi
pieel aan de administratieve overheid 
staat de hoogdringendheid te beoordelen 
die haar doet besluiten dat de onmiddel
lijke inbezitneming van een onroerend 
goed ten algemenen nutte onontbeerlijk 
is, hebben de rechters bij wie door de 
onteigenende overheid een verzoekschrift 
tot inleiding van de rechterlijke fase 
van de onteigeningsprocedure bij hoog
dringende omstandigheden aanhangig is 
gemaakt, de verplichting te onderzoeken 
of die overheid geen machtsoverschrij
ding of machtsafwending heeft begaan 
door het juridisch begrip " hoogdringend
heid "te miskennen. (Art. 107 Grondwet; 
art. 1 tot 8 van de wet van 26 juli 1962 
betreffende de rechtspleging bij hoog
dringende omstandigheden inzake ont
eigening ten algemenen nutte). 

7 oktober 1977. 173 

4. - Onteigening bij hoogdr·ingende 
omstandiglwaen. - Wet betr·effenae de 
r·echtspleging bij hoogd1·ingende omstanclig
hed6n inzake onteigening ten algemenen 
mttte, ver·vat in a1·tikel 5 van de wet van 
26 j~tli 1962 bet1·ef!enae de onteigeningen 
ten algemenen mttte en de concessies voor· 
de bouw van atttosnelwegen.- Koninkl#k 
besluit aat vaststelt dat ae onmiddellijke 
inbezitneming van een on1•oerend goed ten 
algemenen nutte onontbee1'lijk is. 
Ver·zoek8ch1'ijt van de onteigenende over
heid om de rechterlijke fase van de ont
eigeningsprocedur·e b~j hoogdTingenae om
standigheden in te leiden. - Verzoelcschrift 
ingediend op een ogenblilc waa1·op cle daM 
het koninklijlc besluit bedoelde hoog
dr·ingendheid niet mee1' bestaat. - Rechter 
die de vorder·ing niet toelaatbaar· dient te 
ve1·klaren. - W anneer de onteigenende 
overheid, nadat een koninklijk besluit 
heeft vastgesteld dat de onmiddellijke 
inbezitneming van een onroerend goed 
ten algemenen nutte onontbeerlijk is, 
bij de rechter een vordering tot ont
eigening volgens de procedure bij hoog
dringende omstandigheden instelt op een 
ogenblik waarop de door het koninklijk 

besluit bedoelde hoogdringendheid niet 
meer bestaat, dient de rechter die 
vordering niet toelaatbaar te verklaren. 
(Art. 107 Grondwet; art. 1 tot 8 van de 
wet van 26 juli 1962 betreffende de 
rechtspleging bij hoogdringende omstan
digheden inzake onteigening ten alge
menen nutte.) 

7 oktober 1977. 173 

5. - Onteigening bij hoogdr·ingende 
omstandigheden. - Wet betr·effende de 
rechtspleging bij hoogdr·ingende omstandig
heden inzake onteigening ten algem[nen 
nutte, vervat in artilcel 5 van de wet van 
26 juli 1962 bet1·ef!ende de onteigeningen 
ten algemenen nutte en de concessies voor 
de bouw van a~ttosnelwegen.- Koninklijlc 
besluit dat vaststelt dat de onmiddellijlce 
inbezitneming van een onr·oe1·end goed 
ten algemenen nutte onontbeerlijk is. -
V eTzoekschrijt van cle onteigenenae over·heia 
om de 1'echte1'lijkefase van de onteigwings
p1'ocEd~we bij hoogd1·ingende omstandig
heden in te leiden. - Beslissing die de 
v01·de1·ing tot onteigening bij hoogd1·ingende 
omstandigheden ajwijst om de enlcele, 
in abstracto geformuleerae 1·eaen clat een 
lange tijdsr·~timte is verstreken tussen de 
dat~tm van het koninklijlc besluit en de 
indiening van het veTzoekschrijt, zonde1• 
in jeite te onde1'Zoeken of ae noodzakeliJk
heid het onr·oe1•end goed onmiddellijk in 
bezit te nemen nag bestond op het ogenblilc 
van het indienen van het ve1·zoelcschrijt. -
Niet wettel~jk vemntwoor·de beslissing. -
Niet wettelijk verantwoord is de beslis
sing waarbij, nadat een koninklijk besluit 
heeft vastgesteld dat de onmiddellijke 
inbezitneming van een onroerend goed 
ten algemenen nutte onontbeerlijk is, 
de bij de rechter ingestelde vorderi:ng 
van de onteigenende overheid tot ont
eigening bij hoogdringende omstandig
heden als niet toelaatbaar wordt. afge
wezen om de enkele, in abstracto geformu
leerde reden dat een lange tijdsruimte 
is verstreken tussen de datum van het 
koninlrlijk besluit en de indiening van 
het verzoekschrift, zonder in feite te 
onderzoeken of de hoogdringendheid en, 
inzonderheid, de noodzakelijkheid het 
onroerend goed onmiddellijk in bezit te 
nemen, nog bestond op het ogenblik van 
het indienen van het verzoekschrift. 
(Art. l tot 8 van de wet van 26 juli 1962 
betreffende de rechtspleging bij hoog
dringende omstandigheden inzake ont
eigening ten algemenen nutte.) 

7 oktober 1977. 173 

6.- Comites tot aankoop van onroer·ende 
goeder·en, opge1·icht bij het koninklijlc 
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besluit van 3 novembm· 1960. - Bevoegd
heden. - De comites tot aankoop van 
onroerende goederen, ingesteld bij het 
koninldijk besluit van 3 november 1960, 
zijn onder meer ermee belast alle bij de 
wet aan het Bestuur der Registratie en 
Domeinen inzake aankoop en onteigening 
van onroerende goederen toegekende 
bevoegdheden uit te oefenen voor reke
ning van openbare instellingen met 
rechtspersoonlijkheid, zoals het Wegen
fonds ; de voorzitters van die comites 
zijn bevoegd om het Fonds in rechte te 
vertegenwoordigen. (Artt. 1 en 4, derde 
lid, K.B. van 3 november 1960; artt. 1 
en 12 wet van 9 augustus 1955, gew. bij 
artt. 1 en 9 wet van 25 januari 1967.) 

15 december 1977. 466 

7. - Wegenfonds. Comites tot 
aankoop van om•oe1·ende goederen, ingesteld 
bij het koninklijk besluit van 3 novembe1· 
1960, die bevoegdheden van het Bestuu1· 
de1· Regist1·atie mu Domeinen inzake ont
eigening uitoejenen voo1' 1·ekening van 
het Wegenfonds. - Vertegenwo01·diging 
van het Fonds in 1'eohte.- Betwisting van 
de bijzonde1·e lastgeving. - Bewijslast. -
De leden van een comite tot aankoop 
van onroerende goederen, ingesteld bij 
het koninklijk besluit van 3 november 
1960, die de hun bij de wet toegekende 
bevoegdheden uitoefenen, moeten tegen
over derden niet van een bijzondere 
lastgeving doen blijken; die lastgeving 
wordt vermoed tot het tegenbewijs 
wordt geleverd en, in geval van betwisting 
van deze bijzondere lastgeving en met 
name in geval van betwisting van de 
werkelijkheid van het door het bevoegd 
orgaan van de rechtspersoon genomen 
besluit, berust de bewijslast op de partij 
die deze lastgeving betwist. (Art. 6, 
eerste lid, K.B. van 3 november 1960; 
art. 12 wet van 9 augustus 1955, gew. 
bij art. 9 wet van 25 januari 1967.) 

15 december 1977. 466 

8. - Vm·zoek tot onteigening bij hoog
d1·ingende omstandigheden. - Wet van 
26 jttli 1962 betrejjende de 1'eohtspleging 
bij hoogd1·ingende omstandigheden inzake 
onteigEning ten algemm•en nutte, ve1•vat 
i1u a1·tikel 5 van de wet van 26 juli 1962 
betrejjende de onteigening ten algemenen 
nutte en de oonoessies vo01' de bmtw van 
atttosnelwegen. - Beoo1·deling van de 
hoogd1•ingendheid door de administmtieve 
ove1'lwid. - Reohter zondm· maoht om zijn 
beo01·deling nopens de omstandigheden 
die de onteigening en de onmiddellijke 
inbezitneming van de onroerende goederen 

vm·eisten en die werden vastgesteld door de 
Koning, in de plaats te stellen van die van 
de uitvoe1·ende maoht. - De rechter, bij 
wie door de onteigenende overheid een 
verzoekschrift tot inleiding van de 
rechterlijke fase van de onteigenings
procedure bij hoogdringende omstandig
heden is ingediend, gaat zijn macht te 
buiten wanneer hij zijn beoordeling 
nopens de omstandigheden die de ont
eigening en de onmiddellijke inbezit
neming van de onroerende goederen 
vereisten en die werden vastgesteld door 
de Koning, in de plaats stelt van die 
van de uitvoerende macht. (Grondwet, 
artt. 29 en 67; Algemeen rechtsprincipe 
van de scheiding van de mach ten ; Wet 
betreffende de rechtspleging bij hoog
dringende omstandigheden inzake ont
eigening ten algemenen nutte, vervat 
in artikel 5 van de wet van 26 juli 1962, 
artt. 1 tot 8.) 

23 jlmi 1978. 1246 

ONTUCHT EN PROSTITUTIE. 

1. - Opwelclcen van de ontuoht van een 
minde1jarige. - ]J!l01·eel bestanddeel van 
het misd1·iJf· - Opzet eens ande1·s d1·ijten 
te voldoen. - Drijjveer van de dader 
onve1·sohillig. - Wanneer van de be
klaagde die vervolgd wordt wegens 
inbreuk op artikel 379 van het Straf
wetboek het opzet bewezen is de ontucht 
van een minderjarige op te wekken, te 
vergemakkelijken of te beglmstigen ten 
einde eens anders driften te voldoen, is 
de persoonlijke drijfveer van de be
klaagde onverschillig voor het bestaan 
van het misdrijf. 

ll oktober 1977. 191 

2. - Houde1' van een huis van ontuoht 
of prostitutie. - Geen omsohl-ijving van 
de wettelijlce brnvoordingen. - Beoo1·deling 
door de feiten1·eohte1·. - Begrip. - De 
feitenrechter oordeelt op onaantastbare 
wijze, in feite, of de inrichting die door 
de beldaagde, vervolgd wegens over
treding van artikel 380bis, 2°, van het 
Strafwetboek, wordt gehouden een huis 
van ontucht of prostitutie is, voor zover 
hij aan die door de wet niet omschreven 
bewoordingen hun gebruikelijke beteke
nis geeft. 

26 april 1978. 991 

3. - Ve~·oordeling wegens het houden 
van een huis van ontuoht of pTOstitutie. -
Geen e1·gernis nooh lclaoht. - Omstandig-
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heden zonder 1·echtsgevolg. - Bij hun 
beoordeling of men te doen heeft met een 
huis van ontucht, behoeven de rechters 
niet te toetsen of de bewuste feiten de 
aanwezigen geergerd hebben en evenmin 
in acht te nemen dat die personen geen 
klacht hebben ingediend. 

26 april 1978. 991 

ONVERDEELDHEID. 

1. - A1·tikel 577bis van het Burgerlijk 
Wetboek.- Daad tot behottd van het goed. 
- Daad van voorlopig behee?'. - Begrip
pen. - Een vordering tot inkorting van 
een huur instellen is noch een daad tot 
behoud van het goed, noch een daad van 
voorlopig beheer, in de zin van a~~i
kel 577bis, § 5, van het BurgerhJk 
Wetboek; een dergelijke vordering kan 
dus niet door een enkele medeeigenaar 
worden ingest.eld. 

9 juni 1978. 1191 

2. - A1·tikel 577bis van het Btt?·gm·lijk 
W etboek. - In httur gegeven onvm·deeld 
goed. - Vordering tot inlcm·ting van de 
huur. - Vordm·ing van een de1· mede
eigenaars. - V oorwaa1·den voor de ant· 
vanlcelijkheid van die vm·de?'ing. - De 
ondeelbaarheid van de huur belet dat 
een medeeigenaar rechtsgeldig inkorting 
van de duur van de pacht kan vorderen, 
zonder de andere medeeigenaars daarbij 
te betrekken. 

9 juni 1978. 1191 

3. - A1·tikel 577bis van het Burgerlijk 
Wetboelc. - Dade.n van behem· en daden 
van beschilcking. - Daden verricht door 
een de?· medeeigenaa?'S. - Geldigheid t.a.v. 
een derde die met die medeeigenaar· een 
contmct heeft gesloten. - De bepali:r,tg 
van artikel 577bis, § 6, van het BurgerhJk 
Wetboek, naar luid waarvan, in geval 
van onverdeelde eigendom, alle andere 
daden van beheer dan die van voorlopig 
beheer en de daden van beschikking, om 
geldig te zijn, moeten geschieden met 
medewerking van alle medeeigenaars, 
regelt slechts de betrekkingen tussen 
medeeigenaars ; zij slaat niet op de 
betrekking tussen die medeeigenaars en 
derden. 

9 juni 1978. 1191 

OPENBAAR DOMEIN. 

Begrip. - Een goed behoort tot het 
openbaar domein w~nn~e~ het doo~ ~en 
uitdrukkelijke of 1mphc1ete beshssmg 

van de bevoegde overheid tot een ieders 
gebruik is bestemd zonder onderscheid 
des persoons. (B.W., art. 538.) 

20 april 1978. 955 

OPENBAAR MINISTERIE. 

Stmjzalcen. - Dagvaarding voor· de 
politierechtbanlc. Het is niet verplicht 
om het exploot van dagvaar·ding de naam 
te ver•melden van de voor· de pr·ocurettr· des 
Konings v6rzoelcende politiecommissar·is. 
- De naam van de politieco=issaris 
die voor de procureur des Konings 
dagvaarding van een beldaagde voor de 
politierechtbank heeft gevorderd m~et 
in het exploot van dagvaardmg met 
worden vermeld ; het volstaat dat in de 
dagvaarding wordt vastgesteld dat zij is 
geschied op verzoek van de procureur 
des Konings. (Artt. 145 en 182 Sv.) 

20 juni 1978. 1218 

OPENBARE DIENST. 

1. - Oontinu'iteit van de openbar·e 
dienst. - Algemeen re.chtsbeginsel. -
Begrip. - De continui:teit van de op~n
bare dienst is een algemeen rechtsbegm
sel dat zijn rechtvaardiging vindt in de 
noodzakelijkheid van een ononderbroken 
voortzetting en bestendigheid van de 
openbare dienst ; die noodzakelijkheid 
bestaat niet slechts in geval van hoog
dringendheid. 

9 december 1977. 429 

2. - GeneBslcunst. - Orde der· Genees
heren. Publielcrechtelijlce instelling 
onderworpEn aan het algemeen ?'echts
begr:nsel van dB continu'iteit van de open
bare dienst. - Ret algemeen rechts
beginsel van de continu1teit van de 
openbare dienst is toepasselijk op de 
Orde der Geneesheren, die een publiek
rechtelijke instelling is. 

9 december 1977. 429 

3. - GBneeslcunst. - Or·de de?· Genees
heren. Publiekrechtelijke instelling 
onderworpen aan het algemeen rechtsbegin
sel van de continu'iteit van de openbare 
dienst. - Gevolg. - Ret algemeen 
rechtsbeginsel van de continu1teit van 
de openbare dienst, hetwelk op de Orde 
der Geneesheren als publiekrechtelijke 
instelling toepasselijk is, impliceert dat 
de personen die in de raden van beroep 
van de Orde der Geneesheren een 
mandaat vervullen, gerechtigd zijn, wan-
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neer hun mandaat is verstreken, hun 
functie verder uit te oefenen totdat zij 
zijn vervangen of opnieuw zijn aange
duid. 

9 december 1977. 429 

4. - Ooncessie. - Overeenkomst. -
Beg1·ip. - Een concessie van een open-
bare dienst is het contract waarbij een 
bevoegde openbare overheid een natuur
lijke persoon of een rechtspersoon met, 
een openbare dienst belast, zoals de 
watervoorziening van de inwoners ener 
gemeente ; wegens de doeleinden van 
openbaar nut door de coneessionerende 
overheid nagestreefd en wegens het 
voorwerp zelf van de concessie, is een 
dergelijke overeenkomst niet uitsluitend 
door de regels van het burgerlijk recht 
beheerst. 

31 mei 1978. 1159 

5.- Ooncessie.- Ove1·eenkomst zonder 
voorbehoud gesloten voor een bepaalde 
du~t?'. - Opzegging dam· de openba1•e 
ove1·heid. - Wettigheid. - Ook al rept 
het contract, waarbij een natuurlijke 
persoon of een rechtspersoon met een 
openbare dienst. belast wordt, geen 
woord over opzegging, toch heeft de 
overheid die de concessie heeft toegekend 
het recht om - en zulks wegens de aard 
van dat contract - de concessie van die 
openbare dienst in te trekken op grond 
van overwegingen van openbaar belang. 

31 mei 1978. 1159 

6. - Ooncessie. Watervoorziening 
van de inwone1·s ener gemeente. - A1·rest 
waa1·in eensdeels wo?"dt vastgest6ld dat er 
een concessie van een ope1~bare clienst 
bestaat en ancle1·d6els wo1•dt beslist clat de 
du~w van de concessie ajhangt van de duu1· 
van een andm· contmct. - Geen tegen
strijdigheid. - Niet tegenstrijdig is het 
arrest dat, eensdeels, beslist dat, wegens 
doeleinden van openbaar nut door de 
gemeente nagestreefd en wegens het 
voorwerp zelf van de opdracht die is 
toevertrouwd aan de concessionaris die 
met de watervoorziening van de inwoners 
van die gemeente is belast, het contract 
waardoor de concessionaris en de ge
meente verbonden zijn, als een concessie 
van een openbare dienst moet worden 
beschouwd en, anderdeels, overweegt 
dat de duur van dat contract afhangt 
van de duur van een apart contract 
voor watervoorziening. 

31 mei 1978. 1159 

OPENBARE ORDE. 

1.- Kinclerbijslag.- Loont1·ekkenden. 
- Regels van toepassing op diJ vmjaring 
inzake kindeTbijslag. - ATtikel 120 van 
de bij koninklijk besluit van 19 december 
1939 gecoordineerde wetten. - Bepaling 
van openba1·e o1·cle. - De regels inzake 
verjaring vervat in artikel 120 van de 
gecoordineerde wetten betreffende de 
kindertoeslagen voor loonarbeiders raken 
de openbare orde. 

5 september 1977. 9 

2. - Bu?·ge?'lijlce zaken. - Regels 
inzalce de bewijsleve1·ing van een ve?·bin
tenis. - Regels die de openbm·e orde niet 
mlcen. - De wettelijke regels inzake de 
bewijslevering van een verbintenis raken 
de openbare orde niet. (Art. 1315 B.W.) 

20 april 1978. 958 

3. - Faillissement. - Bepaling van 
het tijdstip waarop is opgehouden te 
betalen. - Wetboek van Koophandel, 
a1·tilcel 442, de?'cle lid (wet van 18 ap1·il 
1851). - Behottdens de uitzonclering van 
a1·tikel 613 van clat wetboelc, lean clit 
tijclstip niet wo1·den bepaalcl op een datum 
die het vonnis van jaillietve?·lclm·ing meeT 
clan zes maanden vooTajgaat. - Bepaling 
die de openba?'e o?"de 1·aalct. - Een wets
bepaling die de openbare orde raakt is 
de regel van artikel 442, derde lid, van 
het Wetboek van Koophandel (wet van 
18 april 1851) luidens welke, behoudens 
de uitzondering van artikel 613 van 
datzelfde wetboek, het tijdstip waarop 
is opgehouden te betalen niet kan worden 
bepaald op een datum die het vonnis 
van faillietverklaring meer dan zes 
maanden voorafgaat. 

26 mei 1978. 1140 

OPENBARE SCHENNIS VAN DE 
GOEDE ZEDEN. 

1. - Met de goecle zeden st?·ijdige 
pTenten.- BegTip.- Om te beslissen dat 
prenten strijdig zijn met de goede zeden, 
moet de rechter vaststellen dat zij het 
schaamtegevoel van de doorsneeburger 
kwetsen ; hij kan dus niet wettig beslissen 
dat prenten strijdig zijn met de goede 
zeden op grond dat deze prenten het 
schaamtegevoel van slechts enkele per
sonen kwetsen. (Art. 383, eerste lid, S.W.) 

28 september 1977. 134 

2. - St?·ajwetboelc, a?'tikel 383, cle1·de 
lid. - Bestandclelen van het misdrijj. -
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Artikel 383, derde lid, van het Straf
wetboek, luidens hetwelk hij die, met het 
oog op de handel of de verspreiding, 
liederen, vlugschriften, geschriften, af
beeldingen of prenten, die strijdig zijn 
met de goede zeden, vervaardigt, in 
voorraad heeft, invoert of doet invoeren, 
vervoert of doet vervoeren, aan een 
vervoer- of een dist.ributieagent over
handigt, door enig publiciteitsmiddel 
bekendmaakt, vereist niet als een 
bestanddeel van dit wanbedrijf dat de 
dader handel of verspreiding in Belgie 
beoogt ; het volstaat dat deze liederen, 
vlugschriften, geschriften, afbeeldingen 
of prenten in Belgie vervaardigd of in 
voorraad, ingevoerd of vervoerd, aan 
een vervoer- of een distributieagent 
overhandigd of het voorwerp van enige 
publiciteit zouden zijn, met het oog op de 
handel of de verspreiding waar dan ook, 
opdat het misdrijf op het grondgebied 
van het Rijk zou gepleegd zijn. 

12 oktober 1977. 202 

OPLICHTING. 

Bestanddelen van het misd1·ijj. - Op
lichting vereist, buiten bedrieglijk opzet 
en afgiJte aan de beklaagde van zaken, 
als bedoeld in art.ikel 496 van het Straf
wetboek, aanwending van bepaalde mid
delen, zoals o.m. listige ktmstgrepen om 
zich de zaak te doen afgeven. 

8 maart 1978. 790 

OPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN OP
ZETTELIJK DODEN. 

Wettige veTdediging. - VTijspTekende 
beslissing waaTin niet woTdt vastgesteld 
dat de bij a1·tikel 416 van het Stmfwetboek 
veTeiste vooTwaatden ve?'vttld zijn. - In 
abstracto gejm·m~tlee1·d veTmoeden. -
Beslissing niet wettig ve1•antwoo1'd. -
Niet wettig verantwoord is de beslissing 
tot vrijspraak, wegens wettige verdedi
ging, van een beklaagde die vervolgd 
wordt ter zake van opzettelijk toe
brengen van slagen of verwondingen, 
als die beslissing enkel gegrond is op 
het in abstmcto geformuleerd vermoeden 
dat " de bewoner van een pand die alle 
reden heeft om te denken dat in dat 
gebouw een diefstal gaat gepleegd 
worden, gerechtigd is de kwaadwillige 
dader te vermoeden en geweld te ge
bruiken om zich te beschermen " en dan 

ook zonder dat wordt vastgesteld dat 
de bij artikel 416 van het Strafwetboek 
vereiste voorwaarden in co1w1·eto vervuld 
zijn opdat er sprake kan zijn van wettige 
verdediging, in de zin van deze wettelijke 
bepaling. 

7 december 1977. 417 

OVEREENKOMST. 

1. - Oontmctuele aanspmkelijkheid. -
Handelsvennootschap alleen pm·tij in een 
OV€Teenkomst met een de1·de. - Niet
inachtneming dam· de vennootschap van 
haa1· contmctuele ve1·bintenissen.- Schade. 
- VeTom·deling in solidum van de ven
nootschap en van een ha1·m· aangestelden 
tot schadev£Tgoeding. - Onwettige vetoot
deling van de aangestelde. -- De rechter 
die vaststelt dat aileen een handels
vennootschap contractueel verbonden 
was jegens haar cocontractant en dat een 
veroordeling van deze vennootschap 
tot vergoeding van de eruit voort.
vloeiende schade gerechtvaardigd is we
gens niet-inachtneming van de con
tractuele verbintenissen, kan de aan
gestelde van de vennootschap niet in 
solidum of anders, op grondslag van een 
contractuele aansprakelijkheid, veroor
delen tot vergoeding van de aldus 
geleden schade, zelfs indien deze haar 
oorzaak vindt in zware fouten, die hij 
heeft begaan bij de uitvoering van de 
hem door zijn opdrachtgever toever
trouwde taak. 

15 september 1977. 62 

2. - Geen uitvoeTing van een cont?·ac
tuele ve1·bintenis. - A1·tikelen 1382 en 
1383 van het B~t1·ge1·lijk W etboek in de 
1·egel niet toepasselijk. - De aansprake
lijkheid van degene die nalaat een con
tractuele verbintenis uit te voeren kan in 
de regel niet leiden tot schending van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek. 

16 september 1977. 72 

3. - Bed1·og. - Dwaling ten gevolge 
van bed1·og. - BegTip. - Dwaling van 
een partij ten gevolge van bedrog van 
de tegenpartij levert, althans wat de 
oorsprong en de gevolgen ervan betreft, 
geen dwaling op in de zin van artikel1ll0 
van het Burgerlijk W etboek. 

23 september 1977. 107 

4. - BedTog. - Toestemmingsg6b1·ek. 
- Vaststelling dom· de 1·echter.- Dmag-
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wijdte. - De rechter stelt in feite en 
derhalve op onaantastbare wijze het 
bestaan vast van het voornemen om te 
bedriegen en van de kunstgrepen die 
bedrog opleveren, alsmede van de invloed 
van deze kunstgrepen op de wil van de 
persoon wiens toestemming bij het tot 
stand komen van een overeenkomst is 
vereist. 

23 september 1977. 107 

5. - Bedrog. - Gevolgen t.a.v. de 
bedrogene. - Wanneer blijkens de on
aantastbare vaststellingen van de rechter 
bedrog tot de toestemming heeft geleid, 
d.w.z. een partij ertoe heeft gebracht de 
overeenkomst anders te sluiten dan zij 
dit zou gedaan hebben, kan hij die 
bedrog heeft gepleegd zijn fout niet 
ongedaan maken door onvoorzichtigheid 
of zelfs grove en verschoonbare nalatig
heid van de bedrogene in te roepen ; 
deze onvoorzichtigheid of nalatigheid 
kan niet tot gevolg hebben dat het 
bedrog op zijn beurt verschoond zou 
worden en geen aanleiding zou kunnen 
geven tot vernietiging van de overeen
komst of tot schadevergoeding. 

23 september 1977. 107 

6. - Bedrog. - Onachtzaamheid of 
nalatigheid.- Wanneer bedrog beslissend 
is geweest bij de toestemming mag de 
partij, die het heeft gepleegd, zich niet 
beroepen op onachtzaamheid of nalatig
heid van de tegenpartij ; een dergelijke 
onachtzaamheid of nalat.igheid kan niet 
tot gevolg hebben dat het bedrog 
verschoonbaar wordt en evenmin beletten 
dat de overeenkomst vernietigd wordt 
of dat schadevergoeding wordt verleend. 
(Art. 1116 B.W.) 

6 oktober 1977. 168 

7. - Bindende kmcht tussen de par
tijen. - Rechte?' die aan de overeenkomst 
een uitwm·king toekent die zij, volgens de 
uitlegging di~ hij ervan geejt, wettelijlc 
tussen de partijen heejt. - Geen schendin.g 
van m·tikel 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek. -De verbindende kracht van 
een overeenkomst wordt nie1. miskend 
door de rechter die aan de overeenkomst 
de uitwerking toekent die zij, volgens de 
uitlegging die hij ervan geeft, wettelijk 
tussen de partijen heeft. (B.W., art. 1134.) 

3 november 1977, 4 januari, 3 en 10 fe-
bruari, en 10 maart 1978. 280, 520, 

667, 699 en 794 

8. - Toestemming. - M01•ele dwa?~g 
die de geldigheid van de wil aantast. -

CASSATIE, 1978. - 46 

Voo?'Waa?·de. Morele dwang tast de 
geldigheid van de wil slechts aan voor 
zover hij onrechtmatig of ongeoorloofd is. 
(B.W., artt. 1109 en 1112.) 

7 november 1977. 288 

9. - Toestemming. - Mo1·ele dwang. 
- We?·kneme?' die ontslag neemt omdat de 
we1·kgever dreigt hem ontslag te geven en 
een rechtsvordering tegen hem in te stellen. 
- Omstandigheid die als zodanig geen 
geweld oplevert. -De enkele omstandig
heid dat een werknemer ontslag neemt., 
omdat de werkgever dreigt hem zoniet 
ontslag te geven wegens dringende reden 
en te dien einde een rechtsvordering 
tegen hem in te stellen, kan niet als 
zodanig geweld opleveren in de zin van 
de artikelen 1109 en volgende van het 
Burgerlijk Wetboek. 

7 november 1977. 288 

10. - Bindende kmcht tussen partijen. 
- RechtB?' die aan de oVB?'eenkomst het 
gevolg toekent dat zij wettelijk tussen 
partijen heejt. - Geen schending van 
artikel 1134 van het Burgerlijk W etboek. 
- Het arrest dat beslist dat krachtens 
artikel 35 van de algemene voorwaarden 
van de modelverzekeringspolis betref
fende de burgerrechtelijke aansprakelijk
heid inzake motorrijtuigen, een ver
zekeringsovereenkomst niet geschorst is, 
bij gebrek aan wederzijdse instemming, 
door de eenzijdige mededeling van het 
verdwijnen van het risico door de 
verzekerde aan de verzekeraar en ook 
niet door een eenzijdig verzoek tot 
schorsing van de verzekerde, geeft aan 
dit beding een uitlegging die niet on
verenigbaar is met deze akte en verbindt 
daaraan de gevolgen die er, in die inter
pretatie, wettelijk uit voortvloeien. 

8 november 1977. 295 

11.- Burge?'lijk Wetboek, a?·tikel1134. 
- Bindende k?·acht van de overeenkomsten. 
-Be grip.- De bindende kracht van een 
overeenkomst waarbij wordt bepaald, 
dat een eigendom moet worden omheind 
met een «haag met drie rijen prikkel
draad en bovendien tot op een hoogte 
van een meter met ijzerdraad Ursus "• 
wordt niet geschonden door de rechter 
die van oordeel is dat het plaatsen van 
een levende haag met het doel van deze 
overeenkomst strookt en dat zodoende 
dit doel verwezenlijkt is. 

10 november 1977. 305 

12.- Ongeoorloofde oorzaak.- Begrip. 
- Het feit dat tussen de prestat.ies van 
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de partijen in een overeenkomst een 
wanverhouding bestaat sluit niet in dat 
de oorzaak van die overeenkomst aan de 
zijde van een of van beide partijen 
ongeoorloofd is. (Artt. 6 en 1131 B.W.) 

25 november 1977. 343 

13. - Huur van goede1·en. Jacht-
pacht. - Oppervlakte waarop jachtrecht 
is verleend. - Wet van 28 jeb1·ua1·i 1882 
waarin artikel 2bis is ingelast bij artikel 3 
van het koninklijk besluit van 10 juli 1972. 
----;- Rechtsgel~ige overeenkomst. - Toepas
s%ng van a1't%kel 1722 van het Burgerlijk 
Wetboek. - Begrip. - De rechter die 
vaststelt dat niet bewezen is dat de voor 
de jacht verpachte percelen samen een 
oppervlakte hadden van ten minste 
25 hectaren, als voorgeschreven bij een 
nieuwe wetsbepaling, nl. artikel 2bis 
ingelast in de wet van 28 februari 1882 
door artikel 3 van het koninklijk besluit 
van 10 juli 1972, dat bovendien geen 
enkele jager in de betrokken streek het 
recht heeft om te jagen op "een perceel 
of blok van 25 hectaren », dat de partijen 
de bepalingen van deze wet kenden en 
dat de pachter moest en kon voorzien 
dat hij moeilijkheden kon ondervinden 
bij het uitoefenen van zijn jachtrecht, 
leidt hieruit wettelijk af dat deze overeen
komst rechtsgeldig is en dat het krachtens 
de bepalingen van artikel 1722 van het 
Burgerlijk Wetboek niet mogelijk was 
de overeenkomst te ontbinden of de 
bedongen huurprijzen te verminderen. 

16 december 1977. 474 

14. - Vrijheid van de partijen. -
Begrip. - De partijen mogen in hun 
overeenlwmst alle clausules inlassen, 
die niet verboden zijn door een dwingende 
wetsbepaling of door een wettelijke 
bepaling van openbare orde, en die niet 
strijdig zijn met de goede zeden. (Artt. 6 
en 1134 B.W.) 

23 december 1977. 509 

15. - Bindende kracht. Arrest dat 
aan aen overeenkomst het gevolg niet wil 
toekennen dat zij wettelijk tussen pa1·tijen 
heejt. - Schending van artikel 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek. - Beg1·ip. -
Wegens miskenning van de verbindende 
kracht van een overeenkomst wordt 
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek 
geschonden doo:; het arrest dat, op 
grond van bepalmgen van een " gentle
man's agreement» welke die overeen
komst niet bevat, hieraan het gevolg niet 

wil toekennen dat de partijen overeen
gekomen waren. 

11 januari 1978. 561 

16. - Bindende kmcht tussen pa1·tijen 
van een overeenkomst tot vestiging van 
een erjdienstbaarheid van overgang. -
Schending.- Begrip.- De verbindende 
kracht van de titel van vestiging van een 
erfdienstbaarheid van overgang uit over
eenkomst wordt miskend en artikel 1134 
van het Burgerlijk W etboek wordt 
derhalve geschonden door de rechter die 
deze erfdienstbaarheid uitbreidt ten voor
dele van een ander erf van de eigenaar 
van het heersend erf en dit recht ver
zwaart door er een andere bestemming 
aan te geven, zelfs indien die uitbreiding 
en verzwaring sedert meer dan dertig jaar 
gedoogd werden. (Artt. 681, 702 en 
1134 B.W.) 

3 februari 1978. 665 

17. - Bindende kmcht tussen pa1·tijen. 
- Gemeente- en provinciebelastingen. -
Besluit van de gemeenteraad dat een 
belasting heeft ingesteld tot het 1'ecupereren 
van de door de gemeente wegens aanleg van 
riolering gedane kosten op de eigenaars 
van onroerende goederen langs openbare 
wegen waar werken we1·den uitgevoerd. -
Middel dat een vroege1·e vM·koopovereen
komst tussen eiser en de gemeente, met 
betrekking tot de aansluiting op een elders 
gelegen reeds bestaande riolering, im·oept. 
- Rechter die beslist dat de in de verkoop
overeenkomst gestipuleerde voorwaarden 
van bu1·gerlijke aard zijn en niet kunnen 
tegengesteld worden aan de bepalingen van 
de fiscale reglementen. - Geen schending 
van de bindende kracht, tussen de partijen, 
van de verkoopovm·eenkomst. - W anneer 
de gemeenteraad een belasting heeft 
ingesteld om de kosten, door de gemeente 
gedaan voor het aanleggen van riolering, 
te verhalen op de eigenaars van on
roerende goederen gelegen langs de 
openbare wegen waar het werk is uitge
voerd, en het middel een vroegere tussen 
eiser en de gemeente geslot.en verkoop
overeenkomst met betrekking tot de 
aansluiting op een elders gelegen reeds 
bestaande riolering inroept, schendt de 
rechter, die beslist dat de in de verkoop
overeenkomst bedongen voorwaarden 
van burgerrechtelijke aard zijn en niet 
kunnen tegengeworpen worden aan de 
bepalingen van de belastingverordenin
gen, niet de verbindende kracht van 
genoemde verkoopovereenkomst. 

6 februari 1978. 671 
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18. - Dwaling door een der partijen 
aangevoerd als een gebrek in de toestem
ming. - Niet verschoonbare dwaling. -
Kan niet dienen tot grondslag voor een 
vordering tot nietigverklaring als bepaald 
in artikel1117 van het Burge1·lijk Wetboek. 
- De zogenaamde « niet verschoonbare 
dwaling "• d.w.z. de dwaling die geen 
redelijk mens zou begaan, is geen gebrek 
in de toestemming, in de zin van arti
kel 1109 en 1110 van het Burgerlijk 
W etboek, en kan niet tot grondslag 
dienen voor een vordering tot nietig
verklaring als bepaald in artikel ll7 van 
datzelfde wetboek. 

13 februari en 20 april 1978. 705 
en 960 

19. Recht van retentie.- Begrip.-
De rechter, die vaststelt dat een partij 
in een overeenkomst, met de toestemming 
van de andere partij, aan een derde 
het bedrag heeft toevertrouwd dat deze 
andere partij van haar ter uitvoering 
van die overeenkomst vorderde, en dat 
die derde de opdracht kreeg haar dat 
bedrag af te geven wanneer de bevoegde 
rechter definitief zou hebben beslist dat 
dit bedrag haar diende te worden betaald, 
leidt wettelijk uit die vaststellingen af 
dat het recht van retentie waarop die 
andere partij zich beriep om haar schuld
vordering te vrijwaren, niet meer te 
verantwoorden was. (Art. ll34 B.W.) 

17 februari 1978. 725 

20. - Bindende kmcht. - Rechte~· die 
aan de overeenkomst het gevolg toekent 
dat zij, in de uitlegging die hij eraan geejt, 
wettelijk tussen partijen heejt. - Geen 
schending van artikel1134 van het Bu?·ger
lijlc Wetboek.- De bewijskracht van een 
alde wordt niet miskend en de ver
bindende kracht van de overeenkomst, 
die in deze akte wordt vastgesteld, wordt 
niet geschonden 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 uitleg
ging, wettelijk tussen partijen heeft. 

3 maart 1978. 777 

21. - Uitlegging door de jeitenrechter. 
- Uitlegging niet onverenigbaar met de 
overeenkomst.- Onaantastbare uitlegging. 
- Onaantastbaar is de uitlegging door de 
feitenrechter van een overeenkomst welke 
daarmee niet onverenigbaar is. 

16 maart 1978. 835 

22. - Geb1·uik. - Artikelen 1135 en 
1160 van het Burgerlijk Wetboek.- Voor-

waarden waaronder van gebruik sp·ake 
kan zijn. - Ret gebruik is geen aan
vullende bran van verbintenissen, wan
neer de overeenkomst, zij het impliciet, 
het gebruik als zodanige bran heeft 
geweerd. (Artt. 1135 en ll60 B.W.) 

3 april 1978. 872 

23. - Nietigheid wegens bedrog. -
Stilzwijgen dat een kunstgreep kan op
leve~·en in de zin van artikel 1116 van het 
Burgerlijk W etboek. - Voorwaa1·den. -
Ret stilzwijgen van een partij, bij het 
sluiten van een overeenkomst, kan in 
bepaalde omstandigheden, bedrog op
leveren in de zin van artikel 1116 van 
het Burgerlijk Wetboek, wanneer het 
betrekking heeft op een feit waardoor 
de andere partij, indien zij ervan op de 
hoogte was geweest, tegen minder be
zwarende voorwaarden zou hebben ge
contracteerd. 

8 juni 1978. 1189 

24. - Reisbureau. Reisraadgevers. 
- Statuut.- Luidens artikel 2, § 1, 2°, a, 
van het koninklijk besluit van 30 juni 
1966 betreffende het statuut van de 
reisbureaus, gewijzigd bij koninklijk 
besluit van 1 februari 1975, is de vergun
ning van de categorie B vereist voor de 
verkoop, als tussenpersoon, van door 
derden georganiseerde reizen of ver
blijven tegen vaste som ; die bepaling 
is niet van toepassing op de « reisraad
gevers " die optreden als autonome 
aangestelden die een percentsloon ont
vangen op de door hun tussenkomst 
verwezenlijkte verkopen en die moeten 
worden beschouwd als makelaars, daar 
hun taak erin bestaat de keuze van de 
klanten te leiden, hun de inschrijvings
formulieren te overhandigen, en erover 
te waken dat al de rubrieken ervan 
ingevuld worden en dat ze doorgestuurd 
worden naar een firma die reizen organi
seert, en die geen voorschot, incassering 
of inschrijving mogen aannemen. 

22 juni 1978. 1242 

OVERS PEL. 

Echtscheiding tijdens de vervolging. 
Verval van de strafvorde~·ing.- De straf
vordering wegens overspel vervalt door 
overschrijving in de registers van de 
burgerlijke stand van de beslissing 
waarbij echtscheiding wordt toegestaan. 
(Artt. 387 en 390 S.W.; artt. 1275, 1278, 
1303 en 1304 G.W.) 

ll en 18 oktober 1977. 192 en 225 
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PARITAIR COMITE. 

Aanmdlend nationaal pm·itair comite 
voo1· de bedienden. - Oomite opge~·icht 
krachtens de beslttitwet van 9 Juni 1945. -
Bevoegdheid. - Het aanvullend nationaal 
paritair comite voor de bedienden, opge
richt door het koninklijk besluit van 
5 januari 1957 krachtens de besluitwet 
van 9 juni 1945 tot vaststelling van het 
statuut der paritaire comites, is niet 
bevoegd voor de verenigingen zonder 
winstoogmerk (eerste zaak) en de werk
gevers die een vrij beroep uitoefenen 
(tweede zaak) en voor hun bedienden. 

17 april 1978 (2 arresten). 937 

PREJUDICIEEL GESCHIL. 

Telastelegging van inmenging in open
bare ambten. - Beklaagde die betwist 
dat het Bestuu1· van W atm·s en Bossen enig 
onrom·end zakeliJk 1·echt heeft op de bossen 
waa1·op dit Bestttur beweert een eigendoms-

RECHTBANKEN. 

1. - Strajzaken. - Bevoegdheid van het 
appelge1·echt. - Vemndm·ing van kwalifi
catie. - Verplichte vaststelling dat de 
jeiten dezelfde ziJn. - Onwettig is de 
beslissing van de appelrechter die de 
beklaagde veroordeelt wegens een ander 
misdrijf dan hetgeen in de dagvaarding 
is omschreven, zonder vast te stellen 
dat het feit dat dit misdrijf vormt 
hetzelfde is als datgene dat ten grondslag 
lag aan de vervolging, of dat het in dit 
feit begrepen was. 

16 november 1977. 315 

2. - VeTzoeksch?'ijt tot onttTekking van 
de zaak aan de rechte?' ove?'e£nkomstig de 
aTtikelen 648, 652 tot 657 van het Gerechte
liJk Wetboek. - Arrest van het Hof van 
Oassatie waa1•biJ wordt bevolen dat van het 
vm·zoeksch?'ijt mededeling wm·dt gedaan 
aan de betmkken ?'echtm·s. - A1'1'il8t tot 
vaststelling van de termiJn waarbinnen de 
rechtm·s hun verklaring moeten afleggen.
Alvorens uitspraak te doen over het 
verzoekschrift van de procureur-generaal 
bij het hof van beroep, dat gegrond is 

p 

R 

1·echt ttit te oejenen. - PreJudicieel geschil 
dat ondm· de bevoe gdheid valt van de 
bu?'f!e?'liJke rechter. - V oorwaa1·de. -
Wanneer een beklaagde, die wegens in
menging in openbare ambten wordt 
vervolgd, namelijk wegens het verkopen 
van hout en het verhuren van gronden 
van een gemeente, betwist dat het 
Bestuur van Waters en Bossen enig 
onroerend zakelijk recht heeft op de 
bossen waarop dit Bestuur beweert een 
eigendomsrecht uit te oefenen, moet de 
strafrechter, bij wie die prejudiciele 
exceptie aanhangig is, hetzij de exceptie 
verwerpen indien blijkt dat zij niet 
gegrond is op een deugdelijk schijnende 
titel of op wel bepaalde feiten van bezit 
waardoor het feit waarop de vervolging 
berust elk karakter van misdrijf verliest, 
hetzij de exceptie aannemen en de 
partijen naar de burgerlijke rechter 
verwijzen ; hij kan zelf het geschil niet 
beslechten. (Artt. 17 en 18 wet van 
17 april 1878.) 

28 juni 1978. 1269 

hierop dat de rechters gedurende meer 
dan zes maanden verzuimd hebben de 
zaak te berechten die zij in beraad 
hadden genomen, beveelt het Hof, als het 
dit geraden acht, dat van het verzoek
schrift mededeling wordt gedaan aan de 
betrokken rechters, ten einde binnen 
een bepaalde termijn, huu verklaring 
onderaan op de uitgifte van 's Hofs 
arrest te stellen en ook dat van dit arrest 
mededeling wordt gedaan aan de procu
reur-generaal bij het hof van beroep van 
wie het verzoekschrift uitgaat. 

25 november 1977. 345 

3.- BurgM·liJke zaken.- Rechtsmacht. 
- Omvang.- Betwisting. - Betwisting 
uitgesloten dom· de conclusies van de 
pa1'tiJen. - Geen rechtsmacht. - In 
burgerlijke zaken kan de rechter geen 
met de openbare orde niet strijdige be
twisting opwerpen waarvan de conclusies 
van de partijen het bestaan uitsluiten. 
(Algemeen rechtsbeginsel dat verbiedt 
uitspraak te doen over niet gevorderde 
zaken en art. 1138, 2°, G.W.) 

8 december 1977. 424 
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4. - Verzoekschrijt tot onttrelclcing van 
de zaalc aan de rechte1·, waa1·van spralce is 
in de artilcelen 648 en 652 tot 657 van het 
Gerechtelijlc Wetboelc. - Kennisgeving 
van het verzoekschrift. - Kennisgeving 
aan de niet verzoelcende pa1·tijen. - Van 
het verzoekschrift tot onttrek:king van 
de zaak aan de rechter, ingediend 
overeenkomstig de artikelen 648 en 652 
tot 657 van het Gerechtelijk Wetboek, 
van de erbij gevoegde stukken en van het 
arrest van het Hof dat beveelt dat mede
deling wordt gedaan aan de betrokken 
rechters moet door de griffier van het Hof 
aan de niet verzoekende partijen kennis 
worden gegeven. 

9 december 1977. 437 

5. - V erzoeksclw·ift tot onttrekking van 
de zaak aan de rechter, waarvan spralce is 
in de artilcelen 648 en 652 tot 657 van het 
Gerechtelijlc W etboek. Rechter die 
gedu1·ende meer dan zes maanden heejt 
ve1·zuimd een zaak te bm·echten die hij in 
beraad heejt genomen. - Artilcel 652. -
Betelcenis van het woord « ve1·zuimen ». -
Het woord « verzuimen » in de context 
van de wetsbepalingen waarin artikel 652 
van het Gerechtelijk Wetboek is geplaatst 
mag niet in de tuchtrechtelijke zin van 
het woord worden opgevat en evenmin 
noodzakelijk worden begrepen in de zin 
van « foutieve nalatigheid » ; het betekent 
« niet voldoen aan de verplichting uit
spraak te doen ». 

9 december 1977. 437 

6. - V erzoekschrijt tot ontt1·elclcing van 
de zaalc aan de rechter, waarvan spralce is 
in de a1·tilcelen 648 en 652 tot 657 van het 
Gerechtelijlc Wetboelc. - Vertraging van
wege de ?'echter de zaalc te be1·echten die 
hij in beraad heeft genomen. - Ove1'
macht. - Gevolg. - Zo het Hof, bij de 
beoordeling van een verzoekschrift tot 
onttrekking van de zaak aan de rechter 
omdat hij gedu.rende meer dan zes 
maanden heeft verzuimd een zaak te 
berechten die hij in beraad heeft genomen, 
rekening mag houden met de omstandig
heden van de zaak en onder meer met een 
toestand van overmacht, moet het 
nochtans als doorslaggevende factor de 
belangen van een goede rechtsbedeling 
in aanmerking nemen. 

9 december 1977. 437 

7. - V erzoekschrijt tot onttrelcking van 
de zaak aan de nchter waa1·van spralce is 
in de artikelen 648 en 652 tot 657 van het 
Gerechtelijk Wetboelc.- Indiening van het 
ve1·zoelcschrijt. - Aan deze indiening moet 

geen « vooronderzoek » voorafgaan. 
Aan de indiening van het verzoekschrift 
tot onttrekking van de zaak aan de 
rechter overeenkomstig de artikelen 648 
en 652 tot 657 van het Gerechtelijk 
Wetboek moet geen onderzoek vooraf
gaan ; wanneer het Hof het wenselijk 
acht, wint het alle nuttige inlichtingen in. 

9 december 1977. 437 

8. - Verzoelcsch?-ift tot onttrelclcing van 
de zaak aan de ?'echter, waa1·van spralce is 
in de artilcelen 648 en 652 tot 657 van het 
Gerechtelijlc Wetboek. - Verwijzing van 
de zaalc. - Het Hof wijst de 1'echter aan 
naa1· wie de zaalc wordt verwezen.- Wan
neer het Hof een zaak onttrekt aan de 
rechter die gedurende meer dan zes 
maanden verzuimd heeft de zaak te 
berechten die hij in beraad heeft geno
men, wijst het de rechter aan naar wie 
het de zaak verwijst ; het kan de zaak 
verwijzen naar hetzelfde gerecht, dat 
anders is samengesteld. 

9 december 1977. 437 

9. - Bevoegdheden van de strafgm·echten. 
- Strafvorclering en burgm·lijlce ?'echts
vO?·dering. - Regels die de openbare 01·de 
1•alcen. - De regels betreffende de be
voegdheid van de strafgerechten raken de 
openbare orde, zowel wat de burgerlijke 
rechtsvordering als wat de strafvordering 
betreft. 

15 februari 1978. 714 

10. - Strafzalcen. Vero01·delencl 
arrest waarin enlcel de datum van de jeiten 
wordt opgegeven binnen de grenzen van 
de telastlegging. - Wettelijlcheid. - Het 
veroordelend arrest waarin enkel, binnen 
de grenzen van de telastlegging, de datum 
van de feiten wordt gepreciseerd, legt 
aan de beldaagde geen andere feiten ten 
laste dan die waarvoor de vervolging is 
ingesteld. 

21 februari 1978. 728 

11. Strajzaken. Bu1·gerlijke 
rechtsv01·dering. - Rechter die de grenzen 
van het bij hem aanhangige geschil niet mag 
ove1·sch1-ijden. - Begrip. - Door over
wegingen te geven tot staving van een 
beslissing, die binnen de grenzen van 
de vordering valt, doet de rechter geen 
uitspraak over niet gevorderde zaken. 

22 februari 1978. 736 

12. - Burgerlijke zalcen. - Over niet 
gevorderde zalcen mag geen uitspraak 
worden gedaan. - B~Jgrip. - Wanneer 
een partij een bepaald bedrag vordert, 
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doet de rechter, die de andere partij 
veroordeelt om haar een hoger bedrag 
te betalen, uitspraak over niet gevorderde 
zaken en schendt dus artikel 1138, 2°, 
van het Gerechtelijk Wetboek. 

30 maart 1978. 857 

13. - Burgerlijke zaken. - Rechts
macht. - Omvang. - Betwisting. -
Betwisting uitgesloten door de conclusies 
van de partijen. - Geen rechtsmacht. -
In burgerlijke zaken kan de rechter geen 
aan de openbare orde vreemde betwisting 
opwerpen waarvan de conclusies van 
de partijen het bestaan uitsluiten. 
(Art. 1138, 2°, G.W.) 

31 maart 1978. 865 

14. - Stmfzaken. Misdaad. -
Beschikking van de raadkamer tot ver
wijzing naar de co1·rectionele rechtbank. 
- Geen opgave van verzachtende omstan
digheden. - Oorreotionele rechtbank en, 
in hager be1·oep, hof van beroep onbevoegd 
om van het feit kennis te nemen, indien 
dit, zoals omsohroven in de beschikking 
tot verwijzing, niet tot hun bevoegdheid 
behoort. - De strafrechter bij wie een 
zaak is aangebracht, moet zijn bevoegd
heid onderzoeken om kennis te nemen 
van de feiten zoals deze zijn omschreven 
in de akte die de zaak bij hem aanhangig 
heeft gemaakt; indien derhalve de raad
kamer een als misdaad omschreven feit 
naar de correctionele rechtbank heeft 
verwezen zonder opgave van verzach
tende omstandigheden, zijn de correc
tionele rechtbank en, in hoger beroep, 
het hof van beroep onbevoegd om van 
het feit kennis te nemen en derhalve 
om de omschrijving te wijzigen en slechts 
een wanbedrijf aan te houden. (Wet van 
4 oktober 1867, art. 2, zoals vervangen 
bij de wet van 1 februari 1977, art. 1.) 
(Impliciete oplossing.) 

2 mei 1978. 1022 

15. - Strafzaken. Misdaad en 
wanbedrijj. - Beschikking tot verwijzing 
naar de correctionele rechtbank. - Geen 
opgave van verzachtende omstandigheden 
met betrekking tot de misdaad. - Feiten 
samenhangend zijnde. - Onbevoegdheid 
van de correctionele rechtbank en, in hager 
beroep, van het hof van beroep om kennis 
te nemen van de als misdaad en wanbedrijj 
omschrevenfeiten.- Wanneer de beschik
king van de raadkamer tot verwijzing 
van een verdachte naar de correctionele 
rechtbank wegens een misdaad en een 
wanbedrijf, geen verzachtende omstan
digheden opgeeft met betrekking tot 

de misdaad en het samenhangend wan
bedrijf, zijn de correctionele rechtbank 
en, in hoger beroep, het hof van beroep 
onbevoegd om kennis te nemen van die 
in de beschikking van verwijzing als 
misdaad en wanbedrijf omschreven 
feiten. (Wet van 4 oktober 1867, art. 2, 
zoals vervangen bij de wet van 1 februari 
1977, art. 1.) 

2 mei 1978. 1022 

16.- Burgerlijke zaken.- Bevoegdheid 
van de rechter om ambtshalve de doof de 
pa?"tijen voo1·ged1·agen redenen aan te 
vullen. - Grenzen van deze bevoegdheid. 
- De rechter kan ambtshalve de door de 
partijen voorgedragen redenen aanvullen, 
wanneer hij enkel steunt op regelmatig 
aan zijn beoordeling overgelegde feiten 
en het voorwerp noch de oorzaak van 
de eis wijzigt. 

3 mei 1978. 1035 

17. Stmjzaken. Bu1·gM·lijke 
?"echtsvo?"de?·ing. - Beslissing die vm·
goedende inte?"esten toekent waar noch bij 
dagvaarding, nooh bij conclusie om ge
vmagd is. - Onwettigheid. -De feiten
rechter kan niet wettelijk vergoedende 
interesten toekennen, waar noch bij 
dagvaarding, noch bij conclusie om 
gevraagd is. (Art. 1138, 2°, G.W.) 

21 juni 1978. 1231 

18. - Rechtsmacht. - Vm·bod voof de 
rechters hun rechtsmaoht over te dragen. -
Bevoegdheid om ambtelijke opdraohten te 
geven. - De rechter in hoger beroep die, 
alvorens recht te doen, een getuigen
verhoor beveelt en beslist dat dit verhoor 

. door een rechter van het rechtscollege 
van eerste aanleg wordt gehouden, geeft 
aan dat rechtscollege een ambtelijke 
opdracht om de daad van onderzoek te 
doen verrichten, zonder bij name de 
rechter aan te wijzen die ermee wordt 
belast ; hij draagt aldus zijn rechtsmacht 
niet over. (Artt. U, 873, 874, 918 en 
1072, tweede lid, G.W.) 

29 juni 1978. 1275 

RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING. 

1. - Strajzaken. - Hoger beroep tegen 
een beschikking tot bevestiging van een 
bevel tot aanhouding. - Verdachte die 
v66r de kamer van inbeschuldigingstelling 
is versohenen, bijgestaan door zi}n raads
man, en er zioh zonder voorbehoud heeft 
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verdedigd. - Oassatiemiddel afgeleid uit 
de onregelmatigheid van het bericht tot 
verschijning. - Niet-ontvankelijkheid. -
In geval van hoger beroep tegen een 
beschikking tot bevestiging van een bevel 
tot aanhouding is de verdachte, die v66r 
de kamer van inbeschuldigingstelling is 
verschenen, bijgestaan door zijn raads
man, en er zich zonder enig voorbehoud 
heeft verdedigd, niet ontvankelijk in 
zijn betoog v66r het Hof van Cassatie 
dat de rechten van zijn verdediging zijn 
miskend ten gevolge van een onregel
matigheid van het bericht dat de griffier 
aan de raadsman van de verdachte heeft 
gegeven om v66r de kamer van inbe
schuldigingstelling te verschijnen. 

20 september 1977. 93 

2.- Strajzaken. - Rechter die ambts
halve beslist dat de bu1·garlijke rechts
vordering niet ontvanlcelijk is. - Geen 
schending van de rechten van de ver
dediging. - Uit het feit alleen dat de 
strafrechter ambtshalve beslist, zonder 
heropening van de debatten daartoe te 
hebben bevolen, dat de burgerlijke 
rechtsvordering niet ontvankelijk is valt 
niet af te leiden dat de rechten van de 
verdediging van de burgerlijke partij 
zijn geschonden. 

19 oktober 1977. 226 

3.- Gemeente- en provinciebelastingen. 
- Directe gemeentebelasting. - Bezwam·. 
- Bestendige deputatie van een provincie-
raad. - Verplichting de belastingplichtige 
in de mogelijkheid te stellen kennis te 
nemen van de stuklcen. - Draagwijdte 
van de verplichting. - Om de belasting
plichtige in de mogelijkheid te stellen 
kennis te nemen van de stukken waarop 
de beslissing steunt, mag de bestendige 
deputatie die uitspraak doet over een 
bezwaar inzake directe gemeentebelasting 
hem geen inzage van die stukken weige
ren, maar is zij er niet toe verplicht hem 
deze stukken mede te delen. (Algemeen 
beginsel van de eerbiediging van de 
rechten van de verdediging.) 

24 oktober 1977. 256 

4. - Ve~·oo1·delend vonnis dat een ve1'
zwarende omstandigheid in aanmerking 
neemt die in de dagvaarding niet wo1·dt 
vermeld. - Beklaagde hiervan niet in 
lcennis gesteld. - Schending van de 
rechten van de verdediging.- De rechten 
van de verdediging zijn geschonden door 
het veroordelend vonnis dat ten laste 
van de beklaagde een verzwarende 
omstandigheid in aanmerking neemt, 

die in de dagvaarding niet wordt ver
meld, en niet vaststelt dat de verdachte 
hiervan vooraf in kennis is gesteld. 

30 november 1977. 366 

5.- Gemeente- en provinciebelastingen. 
- Directe gemeentebelasting. - Bezwaar
schrift. - Bestendige deputatie van een 
provincieraad. - Aanwezigheid van de 
partijen bij het onderzoelc van de zaak. -
Mededeling aan de pa1·tijen van de t6kst 
van het verslag aan de bestendige deputatie 
van een van haar leden. - Geen vorm
vereiste van de wet. - Geen enkele 
wettelijke bepaling schrijft voor dat de 
partijen opgeroepen moeten worden bij 
het onderzoek van de belastinggeschillen 
die bij de bestendige deputatie van een 
provincieraad aanhangig zijn en evenmin 
dat de tekst van het verslag van een lid 
van de bestendige deputatie aan de 
belastingplichtige moet worden mede
gedeeld. 

22 december 1977. 497 

6.- Gemeente- en provinciebelastingen. 
- Directe gemeentebelasting. - Bezwaar
schrijt. - Bestendige deputatie van een 
pmvincieraad. - Geen verplichting de 
huishoudelijke stukken aan de partijen 
mede te delen. - De bestendige deputatie 
van een provincieraad, die uitspraak doet 
over een bezwaarschrift inzake directe 
gemeentebelasting is niet verplicht aan 
de partijen huishoudelijke stukken mede 
te delen, zoals het verslag dat de dienst 
voor belastinggeschillen over de zaak 
heeft opgemaakt. 

22 december 1977. 501 

7. - Strafzaken. - Verzet van de 
beklaagde tegen het arrest waarbij hij bij 
verstek wm·dt verom·deeld. - Belclaagde die 
verschijnt op de terechtzitting waarvan de 
datum in de verzetakte was veTmeld. -
Ve1·zet dat ongedaan is veTklaa1·d, op een 
teTechtzitting waarvooT geen dagvaarding 
is U1:tgebracht. - Schending van de 
1·echten van de veTdediging.- De rechten 
van de verdediging worden geschonden 
door het arrest dat, rechtdoende op het 
verzet van de beklaagde tegen het arrest 
waarbij hij bij verstek is veroordeeld, 
het verzet ongedaan verklaart op een 
terechtzitting waarvoor geen dagvaarding 
is uitgebracht, als de beklaagde die is 
verschenen op de latere terechtzitting 
waarvan de datum in de verzetakte was 
vermeld, zich dus niet heeft kunnen 
verdedigen. 

4 januari 1978. 532 
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8. - BuTge?'lijke zaken. - Oonclusie 
waaTbij enkel gevmagd woTdt dat de zaak 
bij een ande?·e wo1·dt gevoegd. ATTest 
dat ttitspTaak doet ove1' de g1'Dnd van de 
zaak. - PaTtijen die niet de gelegenheid 
hebben gehad om te concludeTen of te 
pleiten. - Schending van de Techten van 
de veTdediging. - De rechten van de 
verdediging worden geschonden door het 
arrest dat, hoewel de raadsman van de 
eiser op een vroegere terechtzitting enkel 
gevraagd had dat de zaak bij een andere 
zou worden gevoegd en de verweerder 
hiermee zijn instemming had betuigd, 
over de zaak zelf uitspraak doet zonder 
dat de eiser ondertussen de gelegenheid 
heeft gehad om te concluderen of te 
pleiten over de zaak zelf. 

6 januari 1978. 543 

9. St?·afzaken. Ojjicie1' van 
geTechtelijke politie. - Hof van Assisen 
dat heeft aangenomen dat een ojjicie1' van 
geTechtelijke politie de naam niet bekend 
maakt van de pe1·soon die hem de inlich
ting had ve1·st1·ekt die hij te1· kennis van 
dat hof heeft gebmcht. - Geen schending 
van de Techten van de ve1·dediging en geen 
miskenning van het tegensp1·elcelijk en 
mondeling kamkt& van de debatten. -
Schending van de rechten van de ver
dediging van de beschuldigde kan niet 
worden afgeleid uit het feit dat een 
officier van gerechtelijke politie, wegens 
het beroepsgeheim waartoe hij gebonden 
was, de naam niet heeft bekendgemaakt 
van degene die hem de inlichtingen had 
verstrekt welke hij ter kennis van het 
Hof van Assisen heeft gebracht, als, 
enerzijds, de beschuldigde de gelegenheid 
heeft gehad die inlichtingen te betwisten 
en de aandacht van de gezworenen erop 
gevestigd heeft dat. de informant die 
inlichtingen voor hen niet onder ede 
heeft bevestigd en, anderzijds, de ge
zworenen de bewijswaarde van het 
getuigenis vrijelijk en in geweten hebben 
kunnen beoordelen. 

10 januari 1978. 546 

10. - Stmfzalcen. Beslissing ge-
gTond m.n. op een betwiste ve?·lclm·ing. -
Gegevens waaTop de beslissing van de 
1'echte1' beTust 1'egelmatig onde1'W01'pen aan 
de VTije bespTeking van de paTtijen. -
Geen schending van de Techten van de 
Ve?'dediging.- Schending van de rechten 
van verdediging kan niet worden afgeleid 
uit de enkele omstandigheid dat de 
beslissing van de rechter met name 
steunt op een door de eiser betwiste 
verklaring, als de gegevens welke de 

rechter voldoende heeft geacht om tot 
zijn overtuiging te komen regelmatig 
aan de vrije bespreking van de partijen 
zijn onderworpen. (Algemeen beginsel 
van de rechten van de verdediging.) 

17 januari 1978. 597 

11. - St?·afzaken. VeTzoek tot 
veTdaging hie1·op geg1·ond dat de feiten van 
de aan het hof van be1'0ep oveTgelegde zaak, 
we gens een enkelst1'afbam· opzet, in VeT band 
zouden staan met feiten van een andeTe bij 
de C01'1'ectionele 1·echtbank aanhangige Ve?'
volging en gelijktijdig met die laatste 
feiten zouden moeten be1·echt w01·den. -
Beslissing waa1·in de Tedenen wo1·den 
aangegeven wam·om zij het vm·zoek om 
veTdaging afwijst en geo01·deeld wo?'dt dat 
de afzondm·lijk veTvolgde misd1·ijven niet 
de uitvoeTing zijn van een enkel misdadig 
opzet. - Geen schending van de ?'echten 
van de ve?·dediging.- De rechten van de 
verdediging worden niet geschonden door 
het arrest dat afwijzend beschikt op een 
verzoek tot verdaging, dat hierop is ge
grond dat de feiten van de aan het hof 
van beroep overgelegde zaak, wegens 
een enkel strafbaar opzet, in verband 
zouden staan met feiten van een andere 
bij de correctionele rechtbank aan
hangige vervolging en gelijktijdig met 
die laatste feiten zouden moeten ge
vonnist worden, wanneer het de redenen 
aangeeft waarom het het verzoek om 
verdaging afwijst en oordeelt dat de 
afzonderlijk vervolgde misdrijven niet 
de uitvoering zijn van een enkel misdadig 
opzet. 

5 april 1978. 897 

12. - Stmfzaken. - Ve1·zoek om een 
bijlcomende ondeTzoeksmaatTegel. - Vm·
zoek dooT de TechteT afgewezen omdat hij die 
maatngel niet nodig acht om tot zijn 
ovm·tuiging te komen. - Geen schending 
van de Techten van de veTdediging. - De 
feitenrechter beoordeelt op onaantast
bare wijze de noodzakelijkheid of de 
raadzaamheid van een bijkomende onder
zoeksmaatregel en schendt de rechten 
van de verdediging niet als hij het 
verzoek om een dergelijke maatregel 
afwijst omdat hij die niet nodig acht 
om tot zijn overtuiging te komen. 

11 april 1978. 919 

13.- Tuchtzaken. - 0Tde deT genees
heTen. - I ndividuele maatTegel ten einde 
een inbTeuk op de 1·egels van de beToeps
plichten te vooTkomen of daaTaan een einde 
te maken. - Beslissing van de p1'ovinciale 
Taad waaTdooT aan een geneesheeT woTdt 



RECHTERLIJK GEWIJSDE 1433 

verboden zijn werkzaamheid nag vm·der 
uit te oefenen in kabinetten of lclinieken 
die zij vermeldt. - Hoger be1·oep dam· de 
geneesheer alleen. - Bevoegdheden van 
de raad van be1·oep van de Orde dm· genees
hm·en.- Inachtneming van de 1·echten van 
de vm·dediging.- Begrip.- vVanneer de 
provinciale raad van de Orde der genees
heren, bij de beoordeling van de beroeps
werkzaamheid van een geneesheer op 
verschillende plaatsen - prive con
sultatiekabinetten, k:linieken en poli
klinieken - ten einde een inbreuk op de 
regels van de beroepsplichten te voor
komen of daaraan een einde te maken, 
aan de geneesheer heeft bevolen, bij 
wege van een individuele maatregel die 
niet het karakter van een tuchtmaatregel 
vertoont, zijn medische activiteiten te 
beperken tot een prive consultatie
kabinet en een kabinet in een ziekenhuis 
naar keuze, dan kan de raad van beroep 
van de Orde der geneesheren, waarbij 
die beslissing zelfs op het enkele hager 
beroep van de geneesheer aanhangig is, 
met toepassing van artikel 25, § 4, van 
het koninklijk besluit nr. 79 van 10 no
vember 1967 de verbodsmaatregel niet 
uitbreiden tot act.iviteiten, uitgeoefend 
op nog andere plaatsen dan die welke 
door de eerste rechter waren vermeld, 
dan op voorwaarde dat de geneesheer 
ervan is verwittigd dat bedoelde maat
regel zou kunnen worden uitgebreid en 
mits hij bijgevolg in staat is gesteld zijn 
opmerkingen dienaangaande te doen 
gel den. 

14 april1978. 933 

14.-Strafzaken.- St~tk na de de batten 
aan de partijen overhandigd. - Geen 
schending van de rechten van de verdedi
ging. - Begrip. - Wanneer een stuk 
pas na de debatten voor het Hof van 
Assisen aan de verdediging is over
handigd, houdt die omstandigheid in se 
niet in dat de rechten van de verdediging 
zijn geschonden. 

25 april 1978. 971 

15. - Stmfzaken. - Beslissing a.m. 
gegrond op een stuk waarvan de 1'egel
matige insch1·ijving in de inventaris van 
het dossier betwist wo1·dt. - Stuk dat 
regelmatig te1' m·ije beoordeling de1· par
tijen is voorgelegd.- Geen schending van 
de rechten van de verdediging. - Scherr
ding van de rechten van de verdediging 
kan niet worden afgeleid uit de omstan
digheid aileen dat de beslissing van de 
rechter o.m. gegrond is op een stuk 
waarvan de regelmatige inschrijving in 

de inventaris van het dossier wordt 
betwist, wanneer uit de conclusie van de 
eiser ~~ijkt dat het stuk regelmatig 
ter VrlJe bespreking der partijen is 
voorgelegd. 

25 april 1978. 977 

16. - Uitoefening van het recht van 
vm·dediging in een echtscheidingsp1'0cedu1·e. 
- Begrip. - Er is geen sprake van 
wettige uitoefening van een recht van 
yerdediging tegen een door de echtgenote 
mgestelde echtscheidingsvordering, doch 
van een grove belediging te haren op
zichte, wanneer de man reeds v66r de 
indiening van het echtscheidingsverzoek
schrift en later tijdens de procedure voor 
de rechtbank en voor het hof van beroep 
zijn echtgenote, bij bepaalde personen 
uit haar omgeving en bij diverse autori
teiten, bewust en opzettelijk ervan heeft 
beschuldigd krankzinnig te zijn, hetgeen 
trouwens niet bewezen is. 

27 april 1978. 1001 

17. - Burge1·lijke zaken. - Deskun
digenve1·slag. - Bezwaren van een partij 
tegen het ve1·slag. - Rechter die het 
antwoord van de desktmdige op die be
zwa1·en voldoende acht. - Geen schending 
van de rechten van de verdediging. -
W anneer de betrokken partij haar be
zwaren tegen het deskundigenverslag 
heeft kunnen doen gelden en de rechter 
van deze bezwaren en het antwoord van 
de deskundige daarop kennis heeft 
genomen, worden de rechten van de 
verdediging niet geschonden doordat de 
rechter dit antwoord voldoende acht. 

29 mai 1978. 1144 

RECHTERLIJK GEWIJSDE. 

1. - Strafzaken. - Feitemechter niet 
gebonden dam· een beslissing in een ande1•e 
zaak. - De feitenrechter is niet gebonden 
door een beslissing die hij in een andere, 
zelfs gelijkaardige, zaak heeft gewezen. 

14 september 1977. 62 

2.- Stmfzaken. - Strafvm·dering.
V eroordeling van de veroo1·zake1· van een 
wegverlceersongeval wegens onopzetteliJk 
toebrengen van slagen of verwondingen. -
Beslissing volgens welke de stmfvorde1·ing 
niet vervallen is ten gevolge van een 
v1·oegere ve1·oordeling wegens een over
treding van het Wagverlceersreglement, die 
een bestanddeel is van het misdrijf onop
zettelijk toebrengen van slagen of ver-
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wondingen. - Beslissing noch regelmatig 
gemotivee1·d noch wettelijk ve1·antwoord. -
Niet wettig verantwoord is het vonnis 
waarin, om de veroorzaker van een weg
verkeersongeval wegens onopzettelijk 
toebrengen van slagen of verwondingen 
te veroordelen, wordt overwogen dat de 
strafvordering ten laste van de beklaagde 
wegens dit misdrijf niet vervallen is ten 
gevolge van zijn veroordeling door een 
vroeger vonnis wegens overtreding van 
het W egverkeersreglement, hoewel wordt 
aangenomen dat dit reeds gestrafte 
misdrijf, i.e., een bestanddeel van het 
misdrijf onopzettelijk toebrengen van 
slagen of verwondingen is. 

18 oktober 1977. 218 

3. - Bu1·ge1'lijke zaken. - Begrip. -
De exceptie van het rechterlijk gewijsde 
in burgerlijke zaken onderstelt in de 
regel dat het voorwerp, de oorzaak en de 
partijen dezelfde zijn. (Art. 23 G.W.) 

8 december 1977. 424 

4. - Burge1·lijke zaken. Uitleggend 
vonnis of arrest. - Bevoegdheden van de 
rechter. - Ieder gerecht dat een on
duidelijke of dubbelzinnige beslissing 
heeft gewezen, kan die uitleggen, zonder 
evenwel de daarin bevestigde rechten 
uit te breiden, te beperken of te wijzigen. 
(Art. 793 G.W.) 

8 december 1977. 427 

5. - Verzekm·ingen.- Vm'Plichte aan
sprakelijkheidsvM·zekering inzake motor
rijtuigen.- Ve1·zekeraa1· V1ijwillig tussen
gekomen in het geding tussen zijn ve1'
zekerde en de benadeelden. - Gezag van 
gewijsde van het vonnis t.a.v. d6 ver
zeke1·aa1·. - Als de verzekeraar van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid in
zake motorrijtuigen vrijwillig is tussen
gekomen in het geding tussen de ver
zekerde en de benadeelden heeft het 
vonnis dat over dit geschil beslist te 
zijnen opzichte gezag van gewijsde. 

9 december 1977. 431 

6. - Verzekeringen.- Ve1·plichte aan
sprakelijkheidsverzeke1·ing inzake motor
rijtuigen. - V erzekeraa1' tussengekomen 
in het geding tussen de verzeke1·de en de 
burge1·lijke partij.- Hoge1· beroep van de 
verzeke1·aar, maar niet van de verzeke1·de. 
- Ve1·zeke1•aar die de verzeke1·de niet op de 
hoogte heeft g6bracht van zijn voornemen 
hager be1·oep in te stellen. - Gevolgen 
van de beslissing in hager beroep. -

Als de verzekeraar van de burgerrechte
lijke aansprakelijkheid inzake motor
rijtuigen, die vrijwillig is tussengekomen 
in het geding tussen zijn verzekerde en de 
benadeelden, zonder de verzekerde te 
verwittigen tegen de benadeelden hoger 
beroep heeft ingesteld, heeft het vonnis 
op dit hoger beroep slechts t.a.v. de 
partij en in hoger beroep gezag van 
gewijsde; dit gezag van gewijsde geldt 
niet voor de verzekerde, zodat de rechts
betrekkingen tussen de benadeelden en 
de verzekerde, enerzijds, en tussen de 
verzekeraar en de verzekerde, anderzijds, 
verder beheerst blijven door het vonnis 
van de eerste rechter. 

9 december 1977. 431 

7. - Gezag van gewijsde. - Strajzaken. 
- W egverkeersongeval. - Rechter die 
ajzonderlijke straffen heeft opgelegd, ener
zijds, wegens overtreding van het W eg
verkeers1·eglement, anderzijds, om in staat 
van alcoholintoxicatie en dronkenschap 
een voertuig op een openbare plaats te 
hebben bestuu1·d. - Rechter die zich niet 
behoefde uit te spreken en die zich niet 
heeft uitgespmken over de do01· een de1·de 
geleden schade en over de oorzaak van die 
schade. - Deze beslissing sluit niet in dat 
de staat van alcoholintoxicatie en dronken
schap noch de oorzaak noch een van de 
oorzaken van het ongeval is geweest. -
Gevolg.- De rechter, die naar aanleiding 
van een wegverkeersongeval afzonder
lijke straffen oplegt, enerzijds, wegens 
overtreding van het W egverkeersregle
ment, anderzijds, om in staat van 
alcoholintoxicatie en dronkenschap op 
een openbare plaats een voertuig te 
hebben bestuurd, zonder dat hij zich 
behoefde uit te spreken of dat hij zich 
uitgesproken heeft over de schade die 
een derde heeft geleden en over de 
oorzaak van die schade, beslist niet dat 
de staat van alcoholintoxicatie en dron
kenschap noch de oorzaak noch een 
van de oorzaken van het ongeval is 
geweest. De burgerlijke rechter die moet 
beslissen over de tegenvordering van de 
verzekeraar, door wie de getroffene van 
het ongeval is schadeloos gesteld, tegen 
de veroorzaker van het ongeval, kan dan 
ook, zonder de bewijskracht van de 
beslissing van de strafrechter en het 
gezag daarvan te miskennen, niet be
schouwen dat die rechter noodzakelijk 
beslist heeft dat de staat van alcohol
intoxicatie en dronkenschap noch de 
oorzaak noch een van de oorzaken van 
het ongeval is geweest. (Artt. 59 en 60 
S.W.; algemeen beginsel van het gezag 
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van gewijsde in strafzaken, gehuldigd in 
artikel 4 van de wet van 17 april 1878.) 

27 januari en 5 mei 1978. 637 en 
1043 

8. - Stmfzaken. - Burge1'lijke 1'echts
vordering. - Gezag van het gewijsde. -
Raakt de openbare orde nirt. - Ret gezag 
van gewijsde van een beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering, ook al is die 
beslissing gewezen door een strafrechte
lijk college, raakt de openbare orde niet, 
zelfs indien de beslissing in kracht van 
gewijsde is gegaan. 

27 januari 1978. 640 

9. - Kracht van gewijsde. - Stmf
zaken. - Begrip. - Een rechterlijke 
beslissing op de strafvordering verkrijgt 
kracht van gewijsde als daartegen geen 
rechtsmiddel meer openstaat en zij dus 
ten uitvoer kan gelegd worden. 

27 ja.nuari 1978. 640 

10. - Bu1•gerlijke zaken. - Beslissing 
alvorens 1'echt te doen. - Beslissing die 
geen gezag van gewijsde heeft. - Een 
beslissing alvorens recht te doen heeft 
geen gezag van rechterlijk gewijsde. 
(Ger. W., art. 24.) 

13 februari 1978. 701 

11. - Burgerlijke zaken. - Vonnis dat 
een op een handelshuu1·overeenkomst ge
gronde vordering ontvanlcelijk verklaart. -
Latm· vonnis waa1·bij wordt beslist dat het 
om geen handelshuur gaat. - Geen mis
kenning van het gewijsde door het ee1·ste 
vonnis. - W anneer een eerste vonnis een 
op een handelshuurovereenkomst ge
gronde vordering ontvankelijk heeft 
verklaard, zonder dat het zich uitspreekt 
over de toen niet betwiste aard van de 
handelshuur, wordt het gezag van het 
aldus gewezene niet miskend door het 
tussen dezelfde partijen gewezen vonnis, 
dat beslist dat de overeenkomst waardoor 
die partijen zijn gebonden geen handels
huurovereenkomst is. (Art. 23 G.W.) 

18 mei 1978. ll04 

12. - B~wgerlijke zaken. - Beslissing 
van de em·ste 1'echte1· die een e1jgenaam 
ve1·oordeelt om een schuld ten belope van 
een vie1·de van de nalatenschap te betalen. 
- Rechtm· in hogm· beroep die bij een ee1·ste 
an·est het hoge1• bemep van de e1jgenaam 
niet ontvanlcelijk verlclaa1·t. Geen 
vorde1·ing tegen die mjgenaam in hoge1· 
be1•oep ingesteld. - Tweede a1'1'est waarbij 
de mjgenaam wo1·dt ve1·oordeeld om de hele 
sch~tld te betalen. - Miskenning van het 

gezag van gewijsde. - De rechter in 
hoger beroep kan, zonder het gezag van 
gewijsde te miskennen, een erfgenaam 
wiens hoger beroep bij een vroeger arre~ 
niet ontvankelijk is verklaard en tegen 
wie in hoger beroep geen vordering is 
ingesteld, niet veroordelen tot hoofdelijke 
betaling van de hele schuld, als die 
erfgenaam bij de in kracht van gewijsde 
gegane beslissing van de eerste rechter 
over dezelfde zaak en tussen dezelfde 
partijen, slechts veroordeeld was om 
bedoelde schuld hoofdelijk te betalen ten 
belope van een vierde van de nalaten
schap. (Artt. 24, 25 en 28 G.W.) 

I juni 1978. ll69 

RECHTERLIJKE MACHT. 

1. - Interpretatie van een administm
tieve beslissing of handeling. - Begrip. 
- Hoewel de rechter de opportuniteit van 
een administratieve beslissing of hande
ling niet mag beoordelen, is hij, wanneer 
hij beslissingen en verordeningen van 
de uitvoerende macht dient toe te passen, 
bevoegd om die te interpreteren voor 
zover zulks noodzakelijk is ter beoorde
ling van het hem onderworpen geschil. 

6 september 1977. 13 

2. - Wanbedrijf ten laste gelegd van 
een magistmat in een hof van be1·oep of in 
een arbeidshof of van het pa1•ket bij deze 
ge1•echten. - Bevoegdheid van de tweede 
kame1• van het Hof van Oassatie. - Hof 
van Oassatie dat beslist hetzij dat e1• geen 
1·eden tot vervolging van de magistmat 
bestaat, hetzij de zaak te verwijzen naa1· 
een onde.rzoeksmagist1·aat of nam· een hof 
van be1·oep.- Nadat hij van de Minister 
van J ustitie de stukken heeft ontvangen 
over een wanbedrijf dat wordt ten laste 
gelegd van een magistraat in een hof van 
beroep of in een arbeidshof of van een 
magistraat van het parket bij een van 
deze· gerechten en desnoods aanvullende 
inlichtingen heeft ingewonnen of doen 
inwinnen, maakt de Procureur-Generaal 
in het Hof van Cassatie de zaak aan
hangig bij de tweede kamer van het Hof 
door schriftelijke vorderingen ; het Hof 
van Cassatie, in raadkamer uitspraak 
doende op de mondelinge vorderingen 
van de Procureur-Generaal, beslist hetzij 
dat er geen reden tot vervolging van de 
genoemde magistraat bestaat, hetzij de 
zaak te verwijzen naar een onderzoeks
mag;istraat of rechtstreeks naar een hof 
van beroep ; die onderzoeksmagistraat 
zowel als dat hof moeten evenwel buiten 



1436 RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 

het rechtsgebied waar de betrokken 
magistraat. zijn ambt uitoefent worden 
aangewezen (Artt. 479, 481, 482 en 
483 Sv.) 

9 mei 1978. 1051 

3. -Door magistmten in de uitoefemng 
van lvun ambt uitgesproken 1'edevoe?'ingen 
en voorgelegde geschrijten. - K unnen 
wettelijk niet tot stmjvervolgingen leiden. 
- Beg1·ip. - De magistraten van het 
openbaar ministerie, op grond van de 
aard zelve van hun functies en ten ge
volge van de verplichtingen en de 
verantwoordelijkheden welke deze impli
ceren, hebben het recht en de plicht -
onder het eventueel voorbehoud noch
tans van het disciplinair toezicht -
alles te zeggen en eventueel te schrijven 
betreffende de hun toevertrouwde zaak, 
onder meer wanneer zij optreden voor een 
strafgerecht, wat zij in geweten oordelen 
noodzakelijk te zijn voor het vervullen 
van de opdracht die hun is toevertrouwd ; 
de aldus uitgesproken redevoeringen en 
voorgelegde geschriften kunnen dus niet 
wettelijk tot strafvervolgingen leiden. 

9 mei 1978. 1051 

4. - Onteigening ten algemenen nutte. 
- Verzoek tot onteigening bij hoog
d1·ingende omstandigheden. - Wet van 
26 juli 1962 betreffende de rechtspleging 
bij hoogdringwde omstandigheden inzake 
onteigening ten algemenen nutte, vervat 
in artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 
betreffende de onteigening ten algemenen 
nutte en de concessies voor de bouw van 
autosnelwegen. - Beoo1·deling van de 
hoogdringendheid door de admimstm
tieve overheid.- Rechter zonde1· macht om 
zijn beoordeling nopens de omstandighedt.n 
die de onteigening en de onmiddellijke 
inbezitneming van de onroerende goederen 
vereisten en die werden vastgesteld door 
de Koning, in de plaats te stellen van die 
van de ~dtvoerende macht. - De rechter, 
bij wie door de onteigenende overheid 
een verzoekschrift tot inleiding van de 
rechterlijke fase van de onteigenings
procedure bij hoogdringende omstandig
heden is ingediend, gaat zijn macht te 
buiten wanneer hij zijn beoordeling 
nopens de omstandigheden die de ont
eigening en de onmiddellijke inbezit
neming van de onroerende goederen 
vereisten en die werden vastgesteld door 
de Koning, in de plaats stelt van die van 
de uitvoerende macht. (Grondwet, 
artt. 29 en 67; Algemeen rechtsprincipe 
van de schending van de mach ten ; Wet 
betreffende de rechtspleging bij hoog-

dringende omstandigheden inzake ont
eigening ten algemenen nutte, vervat 
in artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 
artt. 1 tot 8.) 

23 juni 1978. 1246 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE. 

1. - Samenstelling van het rechtscollege. 
- Rechte1· wettig verhinderd de ~titspmak 
bij te wonen van het vonnis waarovM' hij 
mede heejt beraadslaagd. - Vervanging. 

Voorwaa1·de. - De rechter die wettig 
verhinderd is de uitspraak bij te wonen 
van een vonnis waarover hij mede heeft 
beraadslaagd, kan op het ogenblik van 
de uitspraak alleen worden vervangen 
door een andere rechter die de voorzitter 
van het gerecht heeft. aangewezen. 
(Ger. W., art. 779, tweede lid.) 

20 september 1977. 82 

2. - Hof van beroep. - Strajzaken. -
Openbam· ministe1·ie. - Ondeelbaarheid. 
- Magistmten van het parket-genemal 
mogen elkaar in dezelfde zaak vervangen.
Alle magistraten van het openbaar 
ministerie bij een rechtscollege maken 
ondeelbaar het openbaar ministerie bij 
dit rechtscollege uit ; deze magistraten 
mogen op ieder ogenblik elkaar in 
dezelfde zaak vervangen. 

28 september 1977. 136 

3. - Burgerlijke zaken. Samenstel-
ling van het rechtscollege. - Arbeidshoj. 
- RPchters die niet allen aanwezig waren 
op een terechtzitting wam·op de zaak is 
behandeld.- Nietigheid van het arrest.
Nietig is het arrest van het arbeidshof 
dat is gewezen door rechters die niet 
allen aanwezig waren op een van de 
terechtzittingen waarop de zaak is 
behandeld. (Ger. 'Vetb., art. 779, eerste 
lid.) 

4 januari 1978. 521 

4. - Substituut-pmcure~t1' des Konings 
die een brief van een de1·de aan de onder
zoeks1·echte1· heejt overgezonden.- Nadien 
benoemd tot onderzoeks1·echter en belast 
met het ve1·de1' onde1·zoek. - Geen nietig
heid. - Begrip. - Een gerechtelijk 
onderzoek kan niet door nietigheid 
aangetast zijn door het feit alleen dat de 
onderzoeksrechter, toen hij nog het 
ambt van substituut-procureur des 
Konings vervulde, aan de rechter die 
v66r hem met het onderzoek van dezelfde 
zaak was belast een brief heeft over-
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gezonden, waarin herinnerd wordt aan 
een vroegere mededeling van een koop
man aan het parket nopens de terug
vordering van bepaalde goederen, welke 
brief bovendien voor het onderzoek van 
geen belang was. 

10 januari 1978. 550 

5. - Samenstelling van de kamers van 
de rechtbank van ee1•ste aanleg. - Be
voegdheid van de voorzitter van de recht
bank. - Begrip. - Het staat aan de 
voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg de samenstelling van de kamers 
van die rechtbank, bij verhindering of 
afwezigheid van haar leden, te wijzigen 
met inachtneming van de behoeften van 
de dienst, en de partijen zijn, in de regel, 
niet ontvankelijk om de aldus genomen 
beslissingen te betwisten. (Artt. 316, 
317 en 322 G.W.) (Impliciete oplossing.) 

10 januari 1978. 550 

6. - Samfnstelling van de zetel. -
Strafzaken. - Reohter die deel uitgemaakt 
heejt van het reohtsoollege op de tereoht
zitting waarop het vonnis is uitgesproken. 
- Reohter die als advocaat, in de hoodanig
heid van geassumem·d rechter, de tereoht
zitting heeft bijgewoond waarop de zaak is 
behandeld. - W ettigheid. - Het vom1.is 
van een strafgerecht is niet nietig omdat 
een van de rechters die het heeft gewezen, 
als advocaat, in de hoedanigheid van 
geassumeerd rechter, de zitting heeft 
bijgewoond waarop de zaak is behandeld. 
(Art. 779 G.W.) 

25 april 1978. 977 

7. - Samenstelling van het rechts
college.- Strafzalcen.- Politie1·echtbank. 
- Reohter die niet alle zittingen heeft 
bijgewoond waarop de zaalc is behandeld. 
- Nietigheid van het vonnis.- Nietig is 
het vom1.is van de politierechtbank dat 
gewezen is door een rechter die een van 
de zittingen waarop de zaak is behandeld 
niet heeft bijgewoond. (G.W., art. 779, 
lid l.) 

3 mei 1978. 1040 

8.- Vakantiekamer.- Strafzakan.
Onde1·zoelc van de zaak tijdens de gereohte
lijke vakantie. - Vonnis uitgesp1•oken 
tijdens het ge1•echtelijk jaa1·. - W ettig
heid. - Geen wetsbepaling verbiedt dat 
rechters die tijdens een vakantiezitting 
tussen de 1ste juli en de 31ste augustus 
een zaak behandeld hebben het vonnis 
gedurende het daaropvolgend gerechtelijk 
jaar uitspreken. (Artt. 334 tot 339 G.W.) 

6 juni 1978. 1185 

9. - Rechtsmaoht. - Verbod voor de 
1·eohters hun rechtsmacht ovm· te dragen. -
Bevoegdheid om ambtelijke opdrachten te 
geven. - De rechter in hoger beroep die, 
alvorens recht te doen, een getuigen
verhoor beveelt en beslist dat dit verhoor 
door een rechter van het rechtscollege 
van eerste aanleg wordt gehouden, geeft 
aan dat rechtscollege een ambtelijke 
opdracht om de daad van onderzoek 
te doen verrichten, zonder bij name de 
rechter aan te wijzen die ermee wordt 
belast ; hij draagt aldus zijn rechtsmacht 
niet over. (Artt. ll, 873, 874, 918 en 
1072, tweede lid, G.W.) 

29 juni 1978. 1275 

10. - Strajzaken. Samenstelling 
ve1·schillend volgens het proces-verbaal van 
de terechtzitting en het door de g1·ijfier eens
luidend ve1·klam·d afschrift van het vonnis. 
- W anneer, volgens de vermeldingen 
van het proces-verbaal van de terecht
zitting, enerzijds, en volgens die van het 
door de griffier eensluidend verklaard 
afschrift van het vonnis, anderzijds, de 
rechters die het vonnis hebben gewezen 
niet dezelfde zijn, is dit vonnis nietig. 
(Art. 779 G.W.) 

20 juli 1978. 1286 

RECHTSBEGINSELEN (ALGEME
NE). 

1. - St1·ajzaken. - Tweede veroor
deling wegens eenzelfde feit. - Schending 
van het beginsel non his in idem. - Een 
algemeen rechtsbeginsel is het verbod 
volgens hetwelk de rechter een beklaagde 
niet mag veroordelen wegens een feit 
waarvoor deze reeds vroeger is veroor
deeld. 

5 oktober 1977. 162 

2. - Reohtsmisb1·uilc. Begrip. -
De bloedverwanten in de opgaande lijn 
kunnen zich, met toepassing van de 
artikelen 173, 176 en 179 van het Burger
lijk Wetboek, verzetten tegen het 
huwelijk van hun kinderen of afstamme
lingen, zelfs wanneer deze de volle 
leeftijd van vijfentwintig jaren bereikt 
hebben en zelfs als er geen wettelijk 
huwelijksbeletsel bestaat, daar de wet
gever hun aldus het recht verleent aan 
deze kinderen en afstammelingen, v66r 
hun huwelijk, een bedenktijd op te 
leggen; deze bedenktijd loopt niet enkel 
vanaf het verzet tot de beslissing van de 
rechter, maar kan ook verlengd worden 
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door aanwending van alle wettelijke 
rechtsmiddelen en van verzoeken of 
voorstellen tot uitstel; verzet, aan
wending van rechtsmiddelen en ver
zoeken om uitstel teneinde de werking 
van het verzet zolang mogelijk te laten 
duren kunnen dus, in de regel, geen fout 
en o.a. geen rechtsmisbruik opleveren 
op grond waarvan bloedverwanten tot 
schadevergoeding ktmnen worden ver
oordeeld. 

14 oktober 1977. 210 

3.- OontinuUeit van de open bare dienst. 
- Algemeen rechtsbeginsel.- Begrip.
De continu!teit van de openbare dienst 
is een algemeen rechtsbeginsel dat zijn 
rechtvaardiging vindt in de noodzake
lijkheid van een ononderbroken voort
zetting en bestendigheid van de openbare 
dienst; die noodzakelijkheid bestaat 
niet slechts in geval van hoogdringend
heid. 

9 december 1977. 429 

RECHTSPERSOONLIJKHEID. 

1. - Vereniging zonder 1'echtspe1·soon
lijkheid. - Kan geen lastgeving vm·lenen. 
- Niet de vereniging zonder rechts
persoonlijkheid, wel haar leden kunnen 
lastgeving verlenen aan een van de leden. 

6 december 1977. 414 

2. - Hoge1· beroep tegen het orgaan 
van een 1'echtspersoon, ingesteld in zijn 
hoedanigheid van o1·gaan.- Hogm· be1•oep 
tegen de rechtspersoon zelf. - Het hager 
beroep dat tegen het orgaan of de organen 
van een rechtspersoon, zoals een handels
vennootschap, wordt ingesteld in hun 
hoedanigheid van orgaan, moet worden 
beschouwd als een hager beroep dat tegen 
de rechtspersoon zelf gericht is. 

22 december 1977. 498 

3. - Voorziening gericht tegen het 
orgaan van een 1'echtspe1·soon, in zijn 
hoedanigheid van o1·gaan. - V oo1·ziening 
gericht tegen de 1'echtspersoon zelf. - De 
voorziening tegen natuurlijke personen, 
in htm hoedanigheid van orgaan van 
een rechtspersoon, moet worden be
schouwd als zijnde gericht tegen de 
rechtspersoon zelf. 

23 januari 1978. 616 

REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN. 

TITEL I. - REDENEN EN GEBREK AAN 

REDENEN. -BE GRIP EN AARD VAN EEN 
RElDEN. - ALGEMENE REGELEN. -
REOHTSGRONDEN. 

TITEL II.- TOEPASSING VAN DE ALGE
MENE REGELEN BIJ GEBREK AAN EEN 
CONOLUSIE. 

HOOFDSTUK 1. - Belastingzaken. 

HOOFDSTUK II. - Bu1·gerlijke zaken 
(zaken van koophandel en sociale 
zaken inbeg1·epen). 

HooFDSTUK III. - Dienstplichtzaken. 

HooFDSTUK IV. - Strafzaken ( Geestrijke 
dmnken, Douane en accijnzen inbe
g1·epen). 

HooFDSTUK V.- Tuchtzaken. 

HooFDSTUK VI. - Verkiezingszalcen. 

TITEL III. - TOEPASSING VAN DE 
ALGEMENE REGELEN BIJ NEERLEGGING 
VAN EEN CONOLUSIE. - NIET-BEANT
WOORDING VAN DE CONCLUSIE.- IM
PLIOIET ANTWOORD. 

HooFDSTUK I. - Belastingzalcen. 

HooFDSTUK II. - Bu1·ge1·lijlce zalcen 
(zalcen van lcoophandel en sociale 
zaken inbegrepen). 

HooFDSTUK III. - Dienstplichtzalcen. 

HooFDSTUK IV. - Strafzaken ( Geestrijlce 
dranken, Douane en accijnzen inbe
g1·epen). 

HooFDSTUK V. - Tuchtzalcen. 

HooFDSTDK VI.- Vm·kiezingszalcen. 

TITEL I. - Redenen en gebrek aan 
redenen. - Begrip en aard van een 
reden. - Algemene regelen. -
Rechtsgronden. 

1. - T~whtzaken. - Orde van Archi
tecten. - Beslissing van de mad van 
beroep. - Redengeving. - Beg1·ip. -
Hoewel de raad van beroep van de Orde 
van Architecten, zoals elke rechter, de 
conclusie moet beantwoorden, is hij 
niet verplicht, onverschillig of er een 
conclusie is neergelegd, de door hem 
gesanctioneerde feiten in de bewoor
dingen van de wet of van de regels inzake 
plichtenleer te omschrijven ; het volstaat 
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dat die raad de feiten waarop de door hem 
uitgesproken tuchtstraf is gegrond, zo
danig preciseert, dat het Hof van 
Cassatie kan uitmaken of de bestreden 
beslissing al dan niet uit deze feiten 
heeft kunnen afleiden dat er, in de zin 
van de artikelen 2, 19 en 21 van de wet 
van 26 juni 1963, een tekortkoming in de 
eer, de kiesheid of de waardigheid van de 
architect in de uitoefening of naar 
aanleiding van de uitoefening van zijn 
ambt aanwezig was. (Art. 97 Grondwet.) 
(Impliciete oplossing.) 

2 september 1977. 5 

2. - Stmjzaken. - Veroordeling. 
Geen vaststelling van het bestaan van alle 
bestanddelen van het misdrijj. - G(en 
regelmatig gemotiveerde beslissing. 
Niet regelmatig gemotiveerd is de beslis
sing waarbij de beklaagde wegens een 
misdrijf wordt veroordeeld, als zij niet 
het bestaan van alle bestanddelen van 
het misdrijf vaststelt. (Art. 97 Grand
wet.) 

6 september 1977. 22 

3. - Strajzaken. - Bu1·gerlijke reohts
vo1·dering. - Dubbelzinnige 1·edenen. -
Niet gemotiveerde beslissing. - Niet 
regelmatig gemotiveerd is de beslissing 
die, rechtdoende op de burgerlijke rechts
vordering van de echtgenote van de 
getroffene van een arbeidsongeval, in 
het onzekere laat of de feitenrechters 
van oordeel waren dat de schade ten 
gevolge van het verlies van de inkomsten 
uit de werkzaamheid van de getroffene 
in feite, naar gemeen recht, een volledig 
persoonlijke schade van de echtgenote 
was die zij alleen had geleden en dat het 
minderjarige kind, in feite en in de 
omstandigheden van de zaak, zelf geen 
enkel aandeel in deze schade had, dan 
wel dat, ofschoon een aandeel in die 
schade door het kind werd ondergaan, 
het naar gemeen recht geen aanspraak 
kon maken op vergoeding van dit deel 
van de schade, daar naar gemeen recht 
alleen de echtgenote volledige vergoeding 
van die schade kan bekomen hetzij in 
eigen naam, hetzij voor een deel in eigen 
naam en voor een ander deel in naam 
van haar minderjarig kind waarvan zij 
de wettelijke vertegenwoordigster is. 

6 september 1977. 17 

4. - Strafzaken. - Reohtm· in hoge1· 
beroep die de beroepen beslissing bevestigt. 
- Bevestiging hierop geg1·ond dat de 
reohte1· in hoger be1·oep de zienswijze van 
de eerste reohter deelt. - Dmagwijdte van 

deze 1·eden. - De rechter in hoger beroep 
die de beroepen beslissing bevestigt op 
grond dat hij de zienswijze van de eerste 
rechter deelt, neemt niet aileen diens 
beslissing over, maar ook de red en en 
waarop die beslissing steunt. (Art. 97 
Grondwet.) 

20 september 1977. 84 

5. - Strafzaken. Tegenstrijdige 
1·edenen. - Begrip. Tegenstrijdig 
en derhalve niet regelmatig gemotiveerd 
is het vonnis dat, enerzijds, verklaart 
dat de beklaagde de voorrangsregels niet 
in acht genomen heeft en, anderzijds, 
beslist dat hij voorrang genoot. (Art. 97 
Grondwet.) 

27 september 1977 en 25 april 1978. 
127 en 981 

6. - Strajzaken. - Veroordeling om 
een voertuig te hebben bestuurd zonder 
daartoe in staat te zijn. - V1·ijspmak van 
het jeit dat dit voertuig in staat van 
dronkensohap is bestuurd. - Geen tegen
strijdigheid. - De rechter kan zonder 
tegenstrijdigheid een beklaagde veroor
delen wegens het feit dat hij op een 
openbare plaats een voertuig heeft 
bestuurd zonder daartoe in staat te zijn 
en hem vrijspreken van het feit dat hij 
dit voertuig op een openbare plaats heeft 
bestuurd terwijl hij in staat van dron
kenschap verkeerde. (Art-. 97 Grondwet ; 
art. 35 wet betreffende de politie over het 
wegverkeer; art. 10, derde lid, Wegver
keersreglement van 14 maart 1968.) 

9 november 1977. 300 

7. - Burgerlijke zaken. Ve1'Pliohte 
motive1·ing. - G1·ondwet, m·tikel 97. -
Vorm1·egel. - De verplichting van arti
kel 97 van de Grondwet vonnissen en 
arresten met redenen te omkleden is een 
vormregel ; dat een vaststelling in feite 
van de rechter onjuist zou zijn, is geen 
schending van artikel 97 van de Grand
wet. 

17 november 1977. 318 

8. - Stmjzaken. Dubbelzinnige 
redenen. - Niet gemotiveerde beslissing. 
- Niet regelmatig gemotiveerd is de 
beslissing waarvan het beschikkende 
gedeelte op dubbelzinnige redenen is 
gegrond. 

13 december 1977. 446 

9. - Burgerlijke zaken. - Moti-
veringsverpliohting. V orm1·egel. 
Begrip. - De verplichting vonnissen en 
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arresten te motiveren is een vormregel 
en het feit dat de redenen niet over
tuigend of verantwoord zijn, o.m. wat 
de rechten of verbintenissen uit een 
overeenkomst betreft, is geen schending 
van artikel 97 van de Grondwet. 

16 december 1977. 472 

10. - B~wge1'lijke zaken. - 1Vloti
ve1·ingsve1·plichting. - Vormvoorschrijt. 
- De verplichting de vonnissen en 
arresten met redenen te omkleden is een 
vormvoorschrift ; de omstandigheid dat 
de redengeving onjuist is, levert geen 
schendi:ng van artikel 97 van de Grond
wet op. 

4 januari 1978. 524 

11. Stmjzaken. B~trgm·lijke 
1'echtsvorde1·ing. - Tegenst?·ijdigheid t~ts
sen de t•edenen en het beschilckende ge
deelte. - Schending van a1·tikel 97 van de 
arondwet. - 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 nog 
een bedrag toekent van 100.000 frank. 
(Art. 97 Grondwet.) 

25 januari 1978. 627 

12. - Bu1·gerlijlce zalcen. - Geen 
logische motivm·ing. - Geen schending 
van artikel97 van de Grondwet.- Begrip. 
-De verplichting v01missen en arresten 
te motiveren beantwoordt aan een vorm
regel ; niet ontvankelijk is dan ook het 
middel waarbij niet wordt aangevoerd 
dat er redenen ontbreken, dat de redenen 
tegenstrijdig of dubbelzinnig zijn, of 
dat de redenen en het beschikkende 
gedeelte tegenstrijdig zijn, doch waarin 
enkel wordt gezegd dat de redengeving 
van de bestreden beslissing niet logisch 
is. (Art. 97 Grondwet.) 

17 februari 1978. 722 

13. Strajzaken. Bu1·ge1'liJke 
rechtsvm·dering. - Oonclusie met een 
gemotiveerd verweer. - Beslissing die zich 
e1·toe beperkt dit verwem· te vm·werpen 
zondet• te antwoorden op de 1·edenen waa1·op 
het is geg1'ond.- Niet regelmatig gemoti
veerde beslissing. - Niet regelmatig 
gemotiveerd is de beslissi:ng die zich ertoe 
beperkt een bij conclusie gevoerd ver
weer te weerleggen, zonder te antwoorden 
op de redenen waarop de conclusienemer 
het heeft gegTond. 

22 februari 1978. 736 

14. - Bu1'ge1'lijke zaken. - Tegen
strijdige 1·edenen. - Begrip. - Op 
tegenstrijdige redenen gegrond en der
halve niet regelmatig met redenen om
kleed is de beslissi:ng van de rechter 
dat, enerzijds, het oorspronkelijk hoger 
beroep ontvankelijk en gegrond is en, 
anderzijds, dat dit hoger beroep roekeloos 
en tergend is en dat de appellant hiervoor 
aan de gei'ntimeerde een vergoedi:ng 
moet betalen. (Art. 97 Grondwet.) 

23 februari 1978. 749 

15. - Stmfzalcen. Ve1·oo1'deling 
we gens ove1'treding van a1'tikel 2, § 1, van 
het lconinklijk besluit m. 78 van 10 no
vember 1967 bet1'ejfende de ~titoefening 
van de geneeskunst. - Beslissing wam·in 
wonlt vastgesteld dat alle bestanddelen 
van het misd1·ijj aanwezig zijn, zonde1' 
dat de juiste bewoo1'dingen van die wets
bepaling wm·den wem·gegeven. - Regel
matig gemotivee1·de beslissing. - Beg1'ip. 
- Regelmatig gemotiveerd is de beslis
sing tot bewezenverklari:ng van de over
treding van artikel 2, § 1, van het 
koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 
1967 betreffende de uitoefening van de 
geneeslumst waari:n wordt vastgesteld 
dat alle bestanddelen van dat misdrijf 
aanwezig zijn, zelfs indien zij niet de 
juiste bewoordingen van die wetsbepaling 
weergeeft. 

7 maart 1978. 788 

16. - Strajzalcen. - Tegenstt·ijdigheid 
tussen de 1·edenen en het beschikkende ge
deelte. - Tegenstrijdig is het arrest dat 
de beklaagde tot betali:ng van elf geld
boeten veroordeelt wegens aangifte bij 
de Rijksdienst voor Maatschappelijke 
Zekerheid van de arbeid van elf te werk 
gestelde werknemers, waaronder iemand 
waarvan het arrest verder beslist dat 
er tussen hem en die beklaagde geen 
arbeidsovereenlmmst bestond. (Art. 97 
Grondwet.) 

14 maarq. 1978. 825 

17. - Bu1·gm·lijlce zalcen. - Moti
veringsvm·plichting. - Vormve1·eiste. -
De verplichting vonnissen en arresten 
met redenen te omldeden is een vorm
vereiste ; de omstandigheid, dat een 
reden naar recht onjuist zou zijn, levert 
geen schending op van artikel 97 van 
de Grondwet. 

16 maart en 29 juni 1978. 835 en 
1272 

18. - Strafzaken. - Strafvordering. -
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Tegenstrijdige redenen en besohikkende 
gedeelte gegrond op die tegenst1·ijdige ?'e

denen. - Niet ?'egelmatig gemotiveerde 
beslissing. - Wegens tegenstrijdigheid 
is niet regelmatig gemotiveerd het arrest 
dat, na te hebben vastgesteld dat de 
twee beldaagden hager beroep hebben 
ingesteld tegen een vonnis alvorens reoht 
te doen van de eerste reohter, vervolgens 
vaststelt dat alleen de eerste beklaagde 
tegen dat vonnis hager beroep heeft 
ingesteld, en enkel over dit hager beroep 
van de eerste beklaagde uitspraak doet. 
(Grondwet, art. 97.) 

7 april 1978. 907 

19. - Stmfzalcen. Tegenstrijdige 
?'edenen. - Beg1·ip. - Tegenstrijdig en 
derhalve niet regelmatig met redenen 
omkleed is het vonnis volgens hetwelk, 
enerzijds, de door een eerste botsing 
besohadigde delen van de voertuigen 
ook nog door een tweede botsing be
sohadigd werden, en, anderzijds, de door 
de eerste botsing veroorzaakLe besohadi
gingen niet door de tweede verzwaard 
werden. (Art. 97 Grondwet.) 

19 april 1978. 954 

20. - Bu1·ge?·lijlce zalcen. - Dubbel
zinnige 1·edenen. - Niet regelmatig gemo
tivem·de beslissing. - Beg1·ip. - Een 
beslissing is gegrond op dubbelzinnige 
redenen, wanneer die redenen op ver
scheidene wijzen kunnen worden uitge
legd ; een dergelijke beslissing is niet 
regelmatig gemotiveerd als zij volgens 
een van die uitleggingen wettig verant
woord is en volgens de andere niet. 
(Art. 97 Grondwet.) 

8 mei 1978. 1046 

21. - Stmjzalcen. Verom·deling op 
de strajvm·dm·ing.- Geen vermelding van 
een wettelijke bepaling die Ben stmj stelt. 
- Niet gemotiveerde beslissing. - Niet 
in reohte gemotiveerd is de veroordelende 
beslissing op de strafvordering, waarin 
geen melding wordt gemaakt van een 
wettelijke bepaling, die op het bewezen 
verldaarde misdrijf een straf steli. 
(Grondwet, art. 97.) 

10 mei 1978. 1062 

22. - Strajzalcen. - Niet gemotivem·de 
vraag om p1•obatieuitstel van de straj. -
Beslissing tot internering. - Implioiete 
verwerping van de vraag. - Door de 
internering van de verdaohte uit te 
spreken, verwerpt de rechter implioiet 

de niet gemotiveerde vraag tot probatie
opsohorting van de uitvoering der straf. 

16 mei 1978. 1074 

23. - Bu1·gm·lijke zalcen. - Besohik
Jcende gedeelte dat op tegenst1·ijdige redenen 
be?'ttst. - Niet 1·egelmatig gemotiveerde 
beslissing. - Niet regelmatig gemoti
veerd is de beslissing waarvan het 
besohikkende gedeelte op tegenstrijdige 
redenen berust. (Art. 97 Grondwet.) 

8 jm1i 1978. 1191 

24.- Strajzalcen.- Strajvorde1·ing.
Beslissing van de Oommissie tot Besohe?'
ming van de Maatsohappij waarbij wordt 
vastgesteld dat de geestestoestand van de 
ge%nte?'nee?·de voldoende verbeterd is en dat 
de voo?·waarden voo?' zijn reolassm·ing 
vm·vuld zijn. - Besohiklcende gedeelte 
wam·bij het verzoek van de ge%nte1·nee1·de 
tot inV1·ijheidstelling wo1·dt afgewezen. -
Tagenst?·ijdige beslissing. - Beslissing 
niet ?'egelmatig gemotiveerd. - Tegen
strijdig en derhalve niet regelmatig 
gemotiveerd is de beslissing van de 
Commissie tot Besoherming van de 
Maatsohappij die, nadat is vastgesteld 
dat de geestestoestand van de ge'inter
neerde voldoende verbeterd is en dat de 
voorwaarden voor zijn reclassering ver
vuld zijn, het verzoek waarbij de ge
interneerde om zijn invrijheidstelling 
vraagt afwijst. 

17 augustus 1978. 1289 

TITEL II. - Toepassing van de 
a1gemene regelen bij gebrek aan 
een conclusie. 

HOOFDSTUK I. 

BELASTINGZAKEN. 

HOOFDSTUK II. 

BURGERLIJKE ZAKEN (ZAKEN 
VAN KOOPHANDEL EN SOOIALE ZAKEN 

INBEGREPEN), 

HOOFDSTUK III. 

DIENSTPLICHTZAKEN. 

HOOFDSTUK IV. 

STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN, 
DOUANE EN AOOIJNZEN INBEGREPEN}. 
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25. - S&rajzaken. - Rechter in hager 
be1·oep die het be1·oepen vonnis wijzigt. -
Geen conclusie. - Rechter in hager 
beroep niet ve1·plicht de 1'e.denen van de 
eerste 1·echter te weerleggen. - De rechter 
in hoger beroep die het beroepen vonnis 
wijzigt is, bij gebreke van een conclusie 
waarin de redenen van dit vonnis worden 
aangehaald, niet verplicht deze redenen 
te weerleggen. (Art. 97 Grondwet.) 

7 september 1977. 30 

26. Stmfzaken. BtwgerlijkB 
1'Bchtsv01·dering. - Geen conclusie. -
Geen verplichting voor de rechter te 
vermelden in welke mate hij 1·ekening 
heeft gehouden mBt het deskundigenvBrslag 
om het bed1·ag van de schadevm·goeding 
te bepalen. - Bij ontstentenis van 
conclusie is de rechter niet verplicht te 
vermelden in welke mate hij rekening 
heeft gehouden met het deskundigen
verslag om het bedrag van de schade
vergoeding te bepalen. (Art. 97 Grond
wet.) 

20 september 1977. 84 

27. - Stmfzaken. - Door de beklaagde 
neergelegde niet onde1·tekende nota. -
Rechte1· niet verplicht e1·op te antwo01·den. 
- De rechter is niet verplicht te ant
woorden op een door de beklaagde 
neergelegde niet. ondertekende nota. 
(Art. 97 Grondwet.) 

9 november 1977. 299 

28.- Stmfzaken.- Stmjvorde1·ing.
Rechte1· die bepaalde bewijsmiddelen als 
ove1·tuigendm· beschouwt dan andere. -
Geen conclttsie dienaangaande. - Geen 
VM'Plichting vo01· de rechter die beoordeling 
te motive1·en. - Bij ontstentenis van een 
conclusie dienaangaande, is de rechter 
niet verplicht de redenen aan te geven 
waarom hij bepaalde bewijsmiddelen als 
meer overtuigend beschouwt dan andere. 

20 december 1977, 28 februari en 
21 juni 1978. 1231 

29. - Stmfzaken. - Rechter die be
paalde bewijsmiddelen als ove1•tuigender 
beschottwt dan ande1·e. - Geen conclusie. 
- Geen verplichting voor de 1·echte1· deze 
beoordeling te motiveren. - Bij ont
stentenis van een conclusie dienaan
gaande, is de rechter niet verplicht de 
redenen aan te geven waarom hij 
bepaalde bewijsmiddelen als overtuigen
der beschouwt dan andere. 

3 januari 1978. 516 

30. Stmfzaken. Bttrgerlijke 
rechtsvordering. - Geen conclusie over 
de gegrondheid van die 1·echtsvo1·de1·ing. -
Rechter die de telastlegging bewezen en de 
bu1·ge1·lijke 1'echtsvordering gegrond ver
klaart. - Regelmatig gemotiveerde beslis
sing. - Behalve wanneer over de ge
grondheid van de burgerlijke rechts
vordering een conclusie wordt genomen, 
behoeft de rechter die, na de telastlegging 
bewezen te hebben verklaard, beslist dat 
de rechtsvordering van de burgerlijke 
partij gegrond is, die beslissing niet 
nader te motiveren. (Art. 97 Grondwet.) 

14 maart 1978. 831 

31. - Strafzaken. - Strajvo1·dering. -
SchuldigvErklaring. - Feiten omsch1'Bven 
in de bewoordingen van de wet en bewezen 
verklaard. - Geen conclusie. - Regel
matig gemotiveerde beslissing. - Bij 
ontstentenis van conclusie dienaangaande 
motiveert de feitenrechter regelmatig 
de schuldigverklaring van de beklaagde 
door het in de bewoordingen van de wet 
omschreven misdrijf bewezen te ver
klaren. (Grondwet, art. 97.) 

30 mei 1978. 1152 

HOOFDSTUK V. 

TUCHTZAKEN. 

HOOFDSTUK VI. 

VERKIEZINGSZAKEN. 

TITEL III. - Toepassing van de 
algemene regelen bij neerlegging 
van een conclusie. - Niet-beant
woording van de conclusie. 
Impliciet antwoord. 

HOOFDSTUK I. 

BELASTINGZAKEN. 

32.- Directe belastingen.- Oonclusie. 
- Beslissing die geen antwoord verst1·ekt 
op een 1·egelmatig bij conclusie voor
ged1·agen ve1·weer. - Niet gemotiveerde 
beslissing. - Niet gemotiveerd is de 
beslissing die geen antwoord verstrekt 
op een regelmatig bij conclusie voorge
dragen verweer. 

15 maart 1978. 833 

33. - Gemeente- en provinciebelas
tingen. - Bezwaa1·schrijt met een gemoti
veerd verweer.- Beslissing van de besten
dige deputatie die zich e1·toe beperkt dit 
verwee1· te ve1'WE1'pen, zonder te antwoorden 



REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN. 1443 

op de redenen waa?·op het is gegmnd. -
Niet gemotiveerde beslissing. - Niet 
gemotiveerd is de beslissing van de 
bestendige deputatie die zich ertoe 
beperkt een bij bezwaarsohrift aange
voerd verweer te verwerpen, zonder te 
antwoorden op de redenen waarop het 
is gegrond. (Grondwet, art. 97.) 

24 april 1978. 966 

HOOFDSTUK II. 

BURGERLIJKE ZAKEN (ZAKEN 
VAN KOOPHANDEL EN SOCIALE ZAKEN 

INBEGREPEN). 

34. - Burgerlijke zaken. - Oonclusie 
die slechts een niet gemotivee1·de bewe1·ing 
inhoudt.- Ar1•est dat het tegenove1·gestelde 
beweert. - Regelmatige motivering. -
Houdt een conclusie slechts een niet 
gemotiveerde bewering in, dan is regel
matig gemotiveerd de beslissing die het 
tegenovergestelde bevestigt. (Art. 97 
Grondwet.) 

8 september 1977. 33 

35. - Burgerlijke zaken. - Beslissing 
die een vm·dering gedeeltelijk afwijst, 
zonde?' te antwoorden op een middel 
waa1·op deze vm·dering, in zover?'e zij 
wo1·dt afgewezen, was gegrond. - Niet 
gemotivem·de beslissing. - Niet gemoti
veerd is de beslissing die een vordering 
gedeeltelijk afwijst, zonder te ant
woorden op een middel waarop deze 
vordering, in zoverre zij wordt afgewezen, 
was gegTond. (Grondwet, art. 97.) 

9 september 1977. 35 

36. - Burge1·lijke zaken. Bij 
conclusie voo?·ged?·agen beschouwingen 
waa1·uit geen enkel ?'echtsgevolg wordt 
afgeleid. - Geen ve1·plichting voor de 
?'echte?' m·op te antwom·den. - De reohter 
is niet verplicht te antwoorden op bij 
oonclusie voorgedragen besohouwingen 
waaruit de conclusienemer geen enkel 
reohtsgevolg afleidt en die bijgevolg 
geen vordering, verweer of exceptie 
opleveren. (Art. 97 Grondwet.) 

4 november 1977 en 20 januari 1978. 
285 en 612 

37. - Bitrgerlijke zaken. - Oonclusie. 
- M iddel dat te?' zake niet mee?' dienend 
is wegens de vaststellingen van de ?'echter. 
- Geen Ve?'plichting voo?' de ?'echte?' op 
dit middel te antwom·den. - De reohter 
is niet verplicht te antwoorden op een 
bij oonolusie voorgedragen middel dat 

ter zake niet meer dienend is wegens 
een vaststelling van zijn beslissing. 
(Art. 97 Grondwet.) 

4 november 1977 en 10 februari 1978. 
285 en 693 

38. - Burgerlijke zalcen. - Oonclusie. 
- Impliciet antwoord. - Met ?'edenen 
omklede beslissing. - Regelmatig met 
redenen omkleed is de beslissing die een 
oonolusie beantwoordt, al was bet im
pliciet. (Art. 97 Grondwet.) 

10 november 1977. 305 

39. - Bu?·gerlijlce zalcen. - Oonclusie 
waarbij tot staving van een middel enlcel 
melding wordt gemaalct van een brief 
zonde?' in bijzonde?·heden te treden over de 
inhoud ervan. -De rechter is niet ve?'Plicht 
in zijn antwoord ?'ekening te houden met 
die brief. - W anneer een partij bij 
oonolusie, tot staving van een middel, 
een brief aanvoert waarvan zij enkel 
melding maakt zonder in bijzonderheden 
te treden over de inhoud ervan, is de 
rechter in de regel niet verplicht in zijn 
antwoord rekening te houden met die 
brief. (Art. 97 Grondwet.) 

15 december 1977. 463 

40. - Bu1·gerlijke zalcen. - Oonclusie. 
- M iddel dat ter zalce niet dienend is 
wegens een beslissing van de ?'echte?'. -
De ?'echte?' is niet ve1·plicht op dat middel 
te antwoorden. - De reohter is niet 
verplioht te antwoorden op een bij 
conolusie aangevoerd middel, dat wegens 
zijn beslissing niet meer ter zake dienend 
is. (Art. 97 Grondwet.) 

16 januari en 29 juni 1978. 577 
en 1275 

41. - Bu?'ge?·lijke zalcen. - Beslissing 
waa1·bij een vordering wo1·dt toegewezen. 
- Regelmatig voo1·ged1·agen verweer. -
Geen antwoo1·d. - Geen met ?'edenen 
omlclede beslissing. - Niet regelmatig 
met redenen omkleed is de beslissing 
waarbij een vordering wordt toegewezen 
zonder dat wordt geantwoord op een door 
de tegenpartij regelmatig bij oonolusie 
voorgedragen verweer. (Art. 97 Grand
wet.) 

12 januari en 3 maart 1978. 563 
780 en 865 

42. - Bu1•gm·lijke zaken. - Oonclttsie. 
- Beslissing die, dom· te steitnen op 
bepaalde feitelijlce gegevens, ande?·e of 
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tegenst1·ijdige feitelijke gegevens in de 
conclusie vermeld, ve1·werpt.- Regelmatig 
met 1·edenen omklede beslissing. -Regel
matig met redenen omkleed is de beslis
sing die, door te steunen op bepaalde 
feitelijke gegevens, in de conclusie uiteen
gezette andere of tegenstrijdige feitelijke 
gegevens verwerpt. (Grondwet, art. 97.) 

16 januari (tweede zaak) en 10 februari 
1978. 586 en 693 

43. - B~t1·ge1·lijke zaken. - Middel 
aangevoerd in het verzoeksch?'ift tot hoge1' 
beroep. - Appellant die is verschenen en 
geen ajstand heeft gedaan van het middel. 
- Rechtar in hager beroep verplicht erop 
te antwoorden. - W anneer de appellant 
voor de rechter in hoger beroep is 
verschenen en uit. de gedingstukken niet 
blijkt dat. hij afstand heeft gedaan van 
een in zijn verzoekschrift tot hoger 
beroep aangevoerd middel, is de rechter 
verplicht op dat middel te antwoorden. 
(Art. 97 Grondwet.) (Impliciete oplos
sing.) 

20 januari 1978. 615 

44. - Bu1·ge1·lijke zaken. - Beslissing 
waarbij het verweer tegen een vo1•dering 
wordt afgewezen. - Geen antwoo1·d op het 
middel waarop dit ve1·wee1· is gegrond. -
Niet gemotiveerde beslissing. - Niet 
gemotiveerd is de beslissing die het 
verweer op een vordering afwijst, zonder 
dat wordt geantwoord op het middel 
waarop dit verweer is gegrond. (Art. 97 
Grondwet.) 

16 maart 1978. 837 

45. - Burgerlijke zaken. - Oonclusie 
wam-in de inhoud en het voo1·lopig besluit 
van een deskundigenve1·slag w01•den tegen
gesp?·oken. - Rechte1' die het dejinitief 
besluit van dat verslag overneemt, waarin 
een antwoord wo1·dt gegeven op de aange
voe1'de bezwaren. - Regelmatig gemoti
vee1·de beslissing. - W anneer een partij 
bij conclusie de inhoud en het voorlopig 
besluit van een desktmdigenverslag be
twist, antwoordt de rechter op die 
conclusie door het de:finitief besluit over 
te nemen van dat verslag, waarin een 
antwoord wordt gegeven op de bezwaren 
van die partij. (Art. 97 Grondwet.) 

31 maart 1978. 862 

46. - B~trgedijke zaken. - Oonclusie 
waa1·in een bewijsaanbod w01·dt gedaan. -
V aststelling van het vonnis ioaaruit blij kt 
dat het bewijsaanbod van belang is ant
bloat. - Ve1'W61'ping 1'egelmatig gemoti
vee?·d. De conclusie waarin een 

bewijsaanbod wordt gedaan wordt bij 
een gemotiveerde beslissing verworpen 
door het vonnis uit de vaststellingen 
waarvan blijkt dat het aanbod van 
belang is ontbloot. (Art. 97 Grondwet.) 

31 maart 1978. 862 

47. - Bitrge1'lijke zalcen. - Vorde1·ing 
tot afpaling. - Incidentele betwisting 
inzalce eigendomsrecht. - Vonnis waarbij 
afpaling wordt bevolen zonder dat wordt 
geantwoord op de middelen tot staving van 
een betwisting inzalce eigendom. - Schen
ding van artilcel 97 van de (J<rondwet. -
Artikel 97 van de Grondwet wordt 
geschonden door het vonnis van de 
rechtbank, waarvoor een vordering tot 
afpaling alsmede een incidentele bet>vis
ting inzake eigendom is gebracht, als 
dat vonnis afpaling beveelt zonder te 
antwoorden op de middelen tot staving 
van de betwisting inzake eigendom. 

31 maart 1978. 862 

48. - Bu1·gerlijlce zaken. - Middel in 
een conclusie dat ter zake niet mem· dienend 
is we gens de vaststellingen van de beslissing 
waarbij een vordering wettig wordt aange
nomen. - Geen ve1·plichting voor de 
rechter de conclusie nader te beantwo01•den. 
- De rechter is niet verplicht nader te 
antwoorden op een middel in een con
clusie, wanneer dit middel ter zake niet 
meer dienend is wegens de vaststellingen 
van zijn beslissing. 

21 april 1978. 963 

49. - Bu1·gerlijke zaken. - Partij die 
tot staving van een vorde1·ing of een verweer
middel verscheidene feiten heeft aange
voet·d. - Rechter die op onaantastbare 
wijze, in feite, onder het voorbehoud o.a. 
dat het rechtsbeg1·ip « afstand » niet wordt 
miskend, beslist dat die partij ervan 
afgezien heeft een van die feiten aan te 
voeren. - Geen ve1plichting te antwoorden 
op de conclusie waarin dat feit wordt 
aangevoe1·d. - W anneer een partij in 
haar akte van hoger beroep en vervolgens 
in een conclusie verscheidene feiten heeft 
aangevoerd t.ot staving van een vordering 
of van een verweermiddel, beoordeelt 
de rechter op onaantastbare wijze, in 
feite, onder het voorbehoud dat de 
bewijskracht van die alden wordt in 
acht genomen en dat het rechtsbegrip 
« afstand '' niet wordt miskend, of die 
partij ervan afgezien heeft te steunen 
op de in de ene of de andere akte aange
voerde feiten ; stelt hij vast dat er 
afstand was, dan behoeft hij zich, ter 
voldoening van de bij artikel 97 van de 
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Grondwet voorgeschreven motiverings
verplichting, niet meer uit te spreken 
over de feiten waarvan afstand is gedaan. 
(Art. 97 Grondwet.) 

2 juni 1978. 1174 

HOOFDSTUK III. 

DIENSTPLIOHTZAKEN. 

50. - Dienstplichtzaken. - Beslissing 
van de Hoge Militie1·aad die een aanvraag 
verwerpt zonde1· dat wordt geantwoord op 
een middel waa1•op de aanvraag is geg1·ond. 
- Niet regelmatig gemotiveerde beslissing. 
- Niet regelmatig gemotiveerd is de 
beslissing van de Hoge Militieraad die 
een aanvraag verwerpt zonder dat wordt 
geantwoord op een middel waarop de 
aanvraag is gegrond. (Art. 97 Grondwet.) 

19 december 1977. 478 

HOOFDSTUK IV. 

STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN, 
DOUANE EN AOOIJNZEN INBElGREPEN). 

51. - Strajzaken. - Ve1-plichting op 
de middelen te antwoorden. - Geen ver
plichting op de argttmenten te antwoorden. 
- De verplichting de vonnissen en de 
arresten met redenen te omkleden en 
te antwoorden op de regelmatig voorge
dragen middelen sluit niet de verplich
ting in te antwoorden op de argumenten 
welke tot staving van die middelen zijn 
aangevoerd en die geen afzonderlijke 
middelen uitmaken. (Art. 97 Grondwet.) 

6 september 1977. 23 

52. Strajzaken. Bu1·ge1•lijke 
rechtsv01·dering. - Veroo1·deling. - VM·
weer van de beklaagde onbeantwoord 
gebleven. - Niet gemotiveerde beslissing. 
- Niet gemotiveerd is de veroordeling 
van de beklaagde op de burgerlijke rechts
vordering, zonder dat wordt geantwoord 
op diens regelmatig bij conclusie voor
gedragen verweer. (Art. 97 Grondwet.) 

7 september 1977. 28 

53.- Stmfzaken.- Oonclusie wam·in 
een gemotiveerd verwee1· wordt voorge
dragen. - Beslissing waa1·in dit ve1·wee1· 
enkel wo1·dt tegengesproken zonder dat een 
antwoord woTdt ve?·st?·elct op de 1·edenen 
waardoo1· het wo1·dt vemntwo01·d. - Niet 
regelmatig gemotive.e.1·de, be.slissing. 
Niet regelmatig gemotiveerd is de beslis
sing die een verweer in een conclusie 
tegenspreekt, zonder dat een antwoord 
wordt verstrekt op de redenen waardoor 

de conclusienemer het verweer verant
woordt. (Art. 97 Grondwet.) 

28 september 1977. 132 

54. - Stmjzaken. - Be.scherming van 
de maatschappij.- Beklaagde, die nauw
keu?·ige gegeve,ns aanvoert in verband met 
zijn eTjelijlclwid, zijn gedmg en zijn 
geestesstoornis. - Rechte1· die enlcel beslist 
dat niet is bewezen dat de belclaagde 
verlcee1·t in een van de staten waarvan 
spmlce is in a1·tilcel 1 van de Wet tot 
BescheTming van de Maatschappij. -
Niet 1·egelmatig gemotivee1•de beslissing. 
- Niet regelmatig gemotiveerd is het 
arrest dat in antwoord op een conclusie 
van de beklaagde, die nauwkeurige 
gegevens aanvoert in verband met zijn 
erfelijkheid, zijn gedrag, zijn drankzucht 
en zijn geestesstoornis, enkel zegt dat 
geen enkel gegeven uit het dossier, waarop 
het Hof vermag acht te slaan, aantoont 
dat de eiser ten tijde van de beslissing 
in een van de staten verkeerde waarvan 
sprake is in artikel 1 van de Wet tot 
Bescherming van de Maatschappij. 

28 september 1977. 136 

55. - Stmfzalcen. - Bij conchtsie 
voo1·gedragen verwe,e,r dat ter zalce nie.t 
meeT die.nend is we,ge,ns de, vaststellinge,n 
van de, ?"echter. - Ge.en V61"plichting voor 
de rechte1· hiM·op te antwoorden. - De 
feitenrechter is niet verplicht nader 
te antwoorden op een bij conclusie voor
gedragen verweer dat niet meer ter zake 
dienend is wegens de vaststellingen van 
zijn beslissing. (Art. 97 Grondwet.) 

12 oktober 1977. 198 

56. - Stmjzalcen. - Oonclusie. -
Beslissing die, doo1· te steunen op bepaalde 
feitelijlce gegevens, andB?·e of daarmee 
strijdige jeitelijlce gegevens van de con
clttsie ve?"WB?"pt. - Beslissing regelmatig 
met 1·edenen omlcleed. - Regelmatig met 
redenen omkleed is de beslissing die, door 
te steunen op bepaalde feitelijke ge
gevens, andere of daarmee strijdige 
feitelijke gegevens verwerpt. (Art. 97 
Grondwet.) ' 

12 oktober 1977, 8 februari en 23 mei 
1978. 198, 686 en 1122 

57. - Strafzalcen. - Oonclusie waarin 
de ?"echter w01·dt verzocht omzichtig te 
we1·lc te gaan bij de beoordeling van een 
getuigenis. - Oonclusie waaTop niet moet 
wo1·den geantwoord. - Wanneer in een 
conclusie de rechter wordt verzocht 
omzichtig te werk te gaan bij de beoor
deling van een getuigenis is zulks geen 
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vordering, verweer of exceptie ; de rechter 
behoeft er dan ook niet op te antwoorden. 
(Art. 97 Grondwet.) 

18 oktober 1977. 224 

58. - Strajzaken. Oonclusie. -
M iddel zonde?' belang geworden we gens 
vaststellingen van de ?'echter. - Geen 
ve1·plichting voor de ?'echter op die con
clusie te antwoorden. - De rechter is niet 
verplicht te antwoorden op de conclusie 
van de beklaagde die zonder belang is 
geworden wegens de vaststellingen van 
de rechter. (Art. 97 Grondwet.) 

9 november 1977 en 23 mei 1978. 
300 en ll22 

59.- Strajzaken.- Stmfvordering.
Onopzettelijk toebrengen van slagen of ver
wondingen. - Oonclusie van de beklaagde 
ten betoge dat het slachtoffer ook een jout 
heejt begaan. Om zijn beslissing 
betreffende de schuldigverklaring van de 
beklaagde regelmatig met 1·edenen te om
kleden, is de ?'echter niet verplicht op deze 
conclusie te antwoorden. - Om zijn 
beslissing op de strafvordering betref
fende de schuldigverldaring van een 
beklaagde, die vervolgd wordt wegens 
onopzettelijk toebrengen van slagen of 
verwondingen, regelmatig met redenen 
te omkleden, is de rechter niet verplicht 
te antwoorden op de conclusie van de 
beklaagde ten betoge dat het slachtoffer 
ook een fout heeft begaan die in oorzake
lijk verband staat met de slagen of 
verwondingen die aan dit slachtoffer 
zijn toegebracht. (Grondwet, art. 97.) 

30 november 1977. 373 

60. - Strajzaken. - Oonclttsie voo1· de 
eerste rechter. - Niet he1·nomen v661· de 
?'echte?' in hager beroep. - Rechte?' in 
hager be1·oep niet ve?'Plicht erop te ant
woorden. - De rechter in hoger beroep 
is niet verplicht te antwoorden op een 
conclusie die v66r de eerste rechter is 
genomen, wanneer zij voor hem niet is 
hernomen. (Art. 97 Grondwet.) 

7 december 1977. 421 

61. - Strajzaken. - Oonclusie met een 
gemotivee1·d VB?'Weer. - Beslissing die dit 
ve1·weer verwerpt, zonder dat zij de 1·edenen 
waarop het is geg?·ond beantwoordt. -
Niet 1·egelmatig gemotivee1·de beslissing.
Niet regelmatig gemotiveerd is het arrest 
dat een bij conclusie gevoerd verweer 
verwerpt zonder dat het de redenen 
waarop het is gegrond beantwoordt. 

13 december 1977. 443 

62.- Stmjzaken.- Strajvordering.
Oonclusie waarin de beklaagde een ve?·wee?' 
steunt op de verklaring van een getuige. -
Beslissing tot veroordeling die niet rept 
van deze ve?·klaring zondB?· uitleg hie?·voor 
te geven. - Beslissing niet met ?'edenen 
omkleed. - Niet regelmatig gemotiveerd 
is de beslissing die, zonder uitleg hiervoor 
te geven, niet rept van de verklaring 
van een getuige, waarop een door de 
beklaagde bij conclusie aangevoerd ver
weer steunde. (Art. 97 Grondwet.) 

20 december 1977. 489 

63.- Stmjzaken.- Strajvorde?·ing.
V e1·oordeling. - V e?'Weer van de beklaagde 
onbeantwom·d gebleven. - Niet gemoti
vee?·de beslissing. - Niet regelmatig 
gemotiveerd is de beslissing, waarbij de 
rechter de beklaagde op de strafvordering 
veroordeelt zonder te antwoorden op een 
door hem regelmatig bij conclusie voor
gedragen verweer. (Art. 97 Grondwet.) 

20 december 1977 en 21 juni 1978. 
489 en 1234 

64.- Stmjzaken. - Oonclusia waa1·in 
de valsheid van een akte van rechtspleging 
wordt aangevoB?·d. - Beslissing waarin 
wordt vastgesteld dat het aanvoeren van 
valsheid geen betichting van valsheid 
oplevB?·t.- Regelmatig gemotiveerde beslis
sing. - Begrip. - Wanneer een partij, 
in een conclusie die is neergelegd tijdens 
de debatten voor de Hoge Commissie tot 
bescherming van de maatschappij, enkel 
beweert dat een procedureakte vals is, 
zonder te betogen dat zij die akte van 
valsheid beticht, is regelmatig gemoti
veerd de beslissing die enkel vaststelt 
dat die bewering geen betichting van 
valsheid oplevert. (Art. 97 Grondwet.) 

8 februari 1978. 680 

65. - Stmjzalcen. - Rechter in hoge?' 
beroep die het beroepen vonnis wijzigt. -
Redenen van dit vonnis niet in conclusie 
ove1·genomen. - Rechter in hager beroep 
niet verplicht de redenen van de eerste 
?'echter te wee?'leggen. - De rechter in 
hoger beroep die het beroepen vom>is 
wijzigt, is, bij ontstentenis van een 
conclusie waarin de redenen van dit 
vonnis worden overgenomen, niet ver
plicht die redenen te weerleggen. (Art. 97 
Grondwet.) 

15 februari en 9 mei 1978. 713 
en 1058 

66.- Stmfzaken.- Burgerlijke nchts
vordering. - Tegenst1·ijdige ?'edenen. -


