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1' KA~IER - 17 november 1978 

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEI

DING- VO:'>i:\'IS OF ARREST WAARBIJ ECHT
SCHEIDI:\'G OP GROND VAN BEPAALDE FEl
TEN WORDT TOEGESTAAN - OVERSCHRIJ
VI:\G IN DE REGISTERS VAN DE BURGER
LUKE STAND- LATERE VERKLARING WAAR
BIJ DE ECHTGE/\OOT DIE DE ECHTSCHEID!NG 
HEEFT VERKREGEN VAN ELKE VORDERING 
VAN PERSOONL!JK ONDERHOUDSGELD 
AFSTA:\'D DOET- GELDIGHEID. 

Na overschrijving in de registers van de 
burgerlijke stand van het vonnis of 
het arrest, waarbij echtscheiding op 
grond van bepaalde feiten wordt toe
gestaan, kan de echtgenoot die de 
echtscheiding heeft verkregen rechts
geldig verklaren dat hij van elke 
vordering van persoonlijk onderhouds
geld afstand doet (1). (Art. 301 B.W.) 

(VANDEVELDE T. GYSELS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 april 1977 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Gent; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 6, 301, 1108, 1128, 
1131, 1134, 1135, 1319, 1320, 1322, 1338, 
1349, 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 
zoals gewijzigd door de wet van 
9 juli 1975, 440, tweede lid, 728, 741, 1042, 
1045, 1068 van het Gerechte!ijk Wetboek, 
zoals gewijzigd door de wetten van 
30 juni 1971 en van 7 augustus 1974, 
97 van de Grondwet en van het alge
meen rechtsbeginsel van de eerbiediging 
van de rechten van de verdediging, 

doordat het vonnis de door eiseres 
ingestelde vordering tot toekenning van 
een persoonlijke uitkering tot onderhoud 
ten laste van verweerder op basis van 
artikel 301 van het Burger!ijk Wetboek 
als ongegrond afwijst op grond dat de 
door eiseres ondertekende verklaring 
van afstand van onderhoudsgeld door de 
eerste rechter ten onrechte radicaal 
nietig werd bestempeld; dat dergelijke 
nietigheid nooit vermoed werd en ten 
deze zelfs niet ingeroepen werd door 
eiseres; dat zij integendeel blijkt zich 

(1) Raadpl. Cass., 22 juni 1967 (A.C., 1967, 
1285) en 14 nov. 1974 {ibid, 1975, 331). 

gedurende jaren bij het feit te hebben 
neergelegd dat zij geen recht had op een 
onderhoudsbijdrage en dat zij er ook in 
haar schrijven van 10 februari 1975 aan 
de vrederechter geen vraagt; dat eerst 
wanneer eiseres op 25. februari 1975 een 
vooraf gedrukt formulier invult ter grif
fie van het Vredegerecht, wordt hierop 
een eis tot betaling van 4.000 frank 
onderhoudsgeld voor haar geformuleerd; 
dat zolang eiseres zelf haar zaak verde
digt voor het Vredegerecht zij .hierop 
zelfs niet terugkomt; dat, nu eiseres op 
13 december 1969 op geldige wijze haar 
recht op alimentatie verzaakte, haar 
door de eerste rechter ten onrechte een 
onderhoudsbijdrage werd toegekend, 

terwijl, eerste onderdeel, de uitkering 
na echtscheiding aari eiseres, als 
onschuldige echtgenote, in beginsel 
behoort tot de openbare orde, en noch 
v66r· noch tijdens de procedures zonder 
tussenkomst van de rechter geldig daar• 
van afstand kan worden gedaan, zodat 
de rechter we! om deze redenen van 
ambtswege de gedane afstand nietig 
dient te verklaren (schending van de 
artikelen 6, 301, 1108, 1128, 1131, 1134 en 
1135 van het Burgerlijk Wetboek), 

tweede onderdeel, eiseres in haar 
aanvullende conclusie zich uitdrukke!ijk 
op de nietigheid van de afstand beriep, 
zodat het vonnis de bewijskracht van 
deze conclusie miskent door te beslissen 
dat eiseres deze nietigheid niet inriep en 
deze betwisting in alle geval voor de 
rechtbank aanhangig was (schending 
van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en 1068 van het 
Gerechte!ijk Wetboek), 

derde onderdeel, de door het vonnis 
aangehouden feiten, volgens welke eise
res gedurende jaren niet op onderhouds
geld aandrong en er niet op terugkwam 
in haar persoonlijke verdediging voor de 
vrederechter, het geenszins mogelijk 
maakt wettelijk te besluiten dat eiseres 
van het inroepen van de nietigheid van 
de afstand van onderhoudsgeld afzag, nu 
zij persoonlijk onderhoudsgeld voor de 
vrederechter gevraagd had en in de door 
haar raadsman genomen conclusie zij 
uitdrukkelijk de nietigheid inriep, dat 
deze motieven, niet overeenstemmend, 
maar dubbelzinnig en tegenstrijdig zijn 
(schending van de artikelen 440, lid 2, 
728, 741, 1042, 1044, 1045 van het Gerech
telijk Wetboek, 1338, 1349, 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek .en 97 van de Grand
wet), 
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vierde onderdeel, het vonhis, door 

geen acht meer te slaan op het verweer 
gesteund op de nietigheid van de 
afstand, dat door eiseres in haar aanvul
lende conclusie werd ingeroepen, en 
door dit niet te onderzoeken, de rechten 
van de verdediging miskent (schending 
van het algemeen rechtsbeginsel); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel 

niet aanduidt waardoor het vonnis 
de artikelen 1134 en 1135 van het 
Burgerlijk Wetboek zou hebben 
geschonden; dat het dienaangaande 
niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt, zonder op dit punt te worden 
bekritiseerd, dat de bij vonnis van 
10 juni 1969 ten nadele van ver
weerder toegestane echtscheiding 
op 14 oktober 1969 in de registers 
van de burgerlijke stand werd over
geschreven en dat, op 13 december 
1969, door eiseres een verklaring 
werd ondertekend waarbij zij defi
nitief van elke vordering van per
soonlijk onderhoudsgeld afstand 
deed; 

Overwegende dat de grief, die 
ervan uitgaat dat de afstand v66r of 
tijdens de procedure van echtschei
ding plaatsvond, dan ook feitelijke 
grondslag mist; 

Wat het tweede en het vierde 
onderdeel samen betreft : 

Overwegende dat, .door te oorde
len dat de nietigheid van de verkla
ring van afstand nooit mag worden 
vermoed, het vonnis de zienswijze 
van de eerste rechter vetwerpt; dat 
het zodoehde zich uitspreekt over 
de ingeroepen nietigheid en der
halve de rechten van de verdediging 
niet miskent; 

Dat . daaruit blijkt dat de 
beweerde miskenning van de 
bewijskracht van de conclusie van 
eiseres in ieder geval zonder invloed 
blijft op de wettelijkheid van de 
beslissing, zodat het tweede onder
dee! op dit punt, bij gebrek aan 
belang, niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, het vonnis dat uitspraak doet 
over het geschil betreffende de door 

eiseres, op grond van artikel 301 
van het Burgerlijk Wetboek, gevor
derde uitkering tot onderhoud 
artikel 1068 van het Gerechtelijk 
Wetboek niet heeft kunnen scherr
den; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Oye:r:wegende dat het vonnis zijn 

beshssmg wettelijk verantwoordt 
door vast te stellen dat de verkla
r~ng van afstand na de overschrij
vmg van de echtscheiding werd 
ondertekend en door te oordelen dat 
de nietigheid van deze verklaring 
niet mag worden vermoed; 

Dat het onderdeel, dat overtollige 
redenen van het vonnis bestrijdt, bij 
15ebrek aan belang niet ontvankelijk 
rs; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

17 november 1978 - 1' kamer ~ 
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitt~~ -. Verslaggever : de h. Sury -
Gehjklwdende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Houtekier. 

1' KAMER- 17 november 1978 

FAILLISSEMENT, GERECHTELIJK 
AKKOORD EN F AILLISSEMENTS
AKKOORD - FAILLISSEMENT - VOOR
WAARDEN. 

Om te beslissen of de staat van faillisse
ment bestaat moet de J'echter nagaan 
of de koopman opgehouden heeft te 
betalen en of zijn krediet aan he. 
wankelen is gebracht; hij is er niet toe 
gehouden het . juiste bedl'ag van de 
schulden vast . te stellen (1). (Artt. 
437 en 442 W.Kh.). · 

(MACKENS T. GEINGER) 

Met de notitie overeenstemmend arrest 

17 november 1978 - 1' kamer -
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Van 

(1) Raadpl. Cass,, 7 mei 1976 (A.C:, 1976, 
1005). . 



-321-
Leckwijck ~ Gelijkluidende conclusie 
van de h. Velu, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Houtekier, Geinger 
(Brussel) en Butzler. 

3' KAMER - 20 november 1978 

ARBEIDSOVEREENKOMST OVER-

EENKOMST VOOR EEN BEPAALDE TIJD -
OPEENVOLGENDE OVEREENKOMSTEN - GEL
DIGHEID. 

Het sluiten van opeenvolgende arbeids
overeenkomsten voor een bepaalde 
tijd is niet als zodanig onwettig (1). 
(A.O.B., Artt. 2 en 2bis). 

(• STABO , C.V. T. ERNOTS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 juni 1977 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 2 en 2bis van de 
bij koninklijk besluit van 20 juli 1955 
gecoiirdineerde wetten betreffende het 
bediendenkontrakt, gewijzigd door de 
artikelen 30 en 31 van de wet van 
21 november 1969; 

doordat het arrest, om eiseres te 
veroordelen tot het betalen van een 
schadevergoeding wegens het niet in 
dienst houden van verweerder na het 
verstrijken van de voor een duur van zes 
maanden gesloten overeenkomst van 
2 mei 1974, beslist dat eiseres moet 
worden beschouwd als gebonden door 
een overeenkomst voor onbepaalde tijd, 
op grond dat de wet de handeling nietig 
verklaart die erin bestaat een overeen
komst voor een bepaalde tijd te sluiten 
met eeh bediende die reeds in dienst is 
of met \vie de overeenkomst gesloten 
voor een bepaalde tijd wordt voortgezet 
na het verstrijken van de termijn, 

terwijl de wetgever, bij de voorberei
dende besprekingen van de wet van 
21 november 1969, duidelijk heeft te 
kennen gegeven dat opeenvolgende over
eenkomsten voor een bepaalde tijd gel
dig zijn tenzij de bedoeling wordt vast
gesteld, hetgeen het arrest niet doet, de 
bepalingen betreffende de opzeggings
termijn van overeenkomsten voor onbe
paalde tijd te bmzeilen : 

(1) Cass., 17 mei 1978 (A.C., 1978, 1080) met 
noot. 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerder zonder onder
breking in dezelfde functie in dienst 
van eiseres is geweest ingevolge 
drie opeenvolgende arbeidsovereen
komsten voor bepaalde tijd, respec
tievelijk gesloten op 12 juli 1972, 
31 oktober 1972 en 2 mei 1974; 

Overwegende dat, ingevolge 
artikel 2 van de op 20 juli 1955 
gecoi:irdineerde wetten betreffende 
het bediendencontract, ingevoegd 
door de wet van 21 november 1969 
en in het onderwerpelijk geval nog 
van toepassing, de drie arbeidsover
eenkomsten voor een bepaalde tijd 
telkens schriftelijk moesten worden 
vastgesteld « uiterlijk op het tijdstip 
waarop de bediende in dienst >> trad; 
dat hiermee enkel wordt bedoeld 
dat de schriftelijke vaststelling moet 
gebeuren v66r het eerste of daarop
volgende contract voor bepaalde tijd 
in werking treedt, al ware het 
vorige contract voor bepaalde tijd 
nog in werking op het ogenblik dat 
het tweede of derde contract onder
tekend werd, en al zou aldus de 
nieuwe bepaalde termijn zonder 
onderbreking gevolgd zijn op de 
termijn van het vorige contract voor 
bepaalde tijd; 

Overwegende dat, luidens artikel 
2bis van de gecoi:irdineerde wetten, 
de partijen die de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst voor een 
bepaalde tijd na het verstrijken van 
de termijn voortzetten, geacht wor
den de verbintenis voor onbepaalde 
tijd te willen vernieuwen; dat deze 
bepaling alleen de stilzwijgende 
hernieuwing van een arbeidsover
e'enkomst voor een bepaalde tijd 
regelt, doch geen betrekking heeft 
op het sluiten van opeenvolgende 
overeenkomsten voor een bepaalde 
tijd; 

Overwegerrde dat het arrest de 
artikelen 2 en 2bis van de gecoi:irdi
neerde wetten schendt door te 
beslissen dat de wet nietig verklaart 
het sluiten van een arbeidsovereen
komst voor een bepaalde tijd « met 
een bediende die reeds in dienst 
is >>; 
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Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat mel
ding van het thans gewezen arrest 
zal gemaakt worden op de kant van 
de vernietigde beslissing; houdt de 
kosten aan en zegt dat erover door 
de feitenrechter zal worden beslist· 
verwijst de zaak naar het Arbeids~ 
hof te Antwerpen. 

20 november 1978 - 3' kamer -
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Jans
sens - GeHjkluidende conclusie van de 
h. Lenaerts, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Van Heeke. 

3' KMIER - 20 november 1978 

CASSATIE - BEVOEGDHEID - BURGER

L!JKE ZAKEN - ARBEIDSOVEREENKO:v!ST -
GEZAGSVERHOUDING - TOEZICHT VAN HET 
HOF. 

Het Hof van Cassatie is bevoegd om nn 
te gnan of de feitenrechter uit de door 
hem vastgestelde feiten wettig heeft 
kunnen afleiden of er al dan niet een 
gezngsverhouding tussen de contracte
rende partijen bestnat en deze der
halve al dan niet door een arbeids
overeenkomst verbonden z1jn (1). 

(< SECA, N.V. T. MATON, DECHEVRE) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 13 december 1977 
door het Arbeidshof te Brussel 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1710, 1711, 1779, 
1780, 1787, 1915, 1984 van he't Burgerlijk 
Wetboek, 1 van de wet van 10 maart 1900 
op de arbeidsovereenkomst, 1, 2, 5 van 
de bij koninklijk besluit van 20 juli 1955 
gecoordineerde wetten betreffende bet 
bediendencontract, zoals gewijzigd door 
de artikelen 29 en 30 van de wet van 
21 november 1969 en door artikel 62 van 
de wet van 5 december 1968, en 97 van 
de Grondwet, 

(1} Raadpl. Cass., 16 jan. 1978 en de conclu
sle O.M. (A.C., 1978, 577), alsmede twee ar
resten van dezelfde datum (ibid., 1978, 586} en 
van 11 sept. 1978, drie arresten (A.C., 1979, 19}. 

doordat het arrest bet bestaan van een 
band van ondergeschiktbeid tussen par
tijen aanneemt en beslist « dat de 
exploitatie van het « fillingstation , te 
Bergen met bet erbij behorend centrum 
voor uitwisseling van Seca-zegels door 
eiseres en onder haar leiding en gezag 
werd gedaan met de bulp van de aan 
haar ondergeschikte , verweerders en 
deze beslissing laat steunen op de over
weging dat eiseres « de macht en het 
recht bezat om de >> verweerders te 
bevelen, om hen richtlijnen voor het 
uitvoeren van arbeidsprestaties te 
« verstrekken >>, hetgeen volgens het 
arrest « voldoende , bleek « uit het 
geheel van de hierna volgende feiten en 
omstandigheden ,; de verweerders 
« moesten de bediening van het klienteel 
waarnemen volgens de gewoonten en 
modaliteiten, aangenomen door de 
eiseres >> (artikel 2 van de overeenkomst) 
en haar dagelijks verslagen zenden en 
de ontvangen inkomsten overmaken 
(stuk 135); eiseres kon op elk ogenblik 
de voorraden en de kas nazien en 
maatrcgelen nemen die ze nuttig achtte 
voor de normale gang van zaken in het 
station (artikel 3 van de overeenkomst); 
de verweerders « waren ertoe gehouden 
de Seca-produkten contant te verkopen 
in naam en voor rekening van ciseres, 
tegen de door haar bepaalde verkoop
prijs; bet was ook eiseres die besliste 
over de belangrijkheid van de voorraad 
der produkten >>, terwijl de verweerders 
haar, volgens door eiseres bepaalde 
modaliteiten, moesten op de hoogte hou
den van de afzet van de produkten 
(artikel 2 van de overeenkomst); de 
verweerders waren verplicht de ver
koopspolitiek van eiseres nauwgezet te 
volgen en het station elke dag open te 
bouden van 7 uur tot 22 uur (aanbangsel 
van 27 juni 1969); ze mocbten, zonder 
uitdrukkelijke en voorafgaande toestem
ming, geen andere dan Seca-produkten 
verkopen of andere dan de bij de 
overeenkomst bepaalde activiteiten heb
ben of prestaties leveren (artikel 8 van 
de overeenkomst); de verricbtingen van 
bet centrum voor uitwisseling van Seca
zegels moesten geschieden volgens de 
regelingen voorgescbreven door de afde
ling « Zegels >> van eiseres, die tevens de 
dagen en uren van bediening vaststelde 
(aanbangsel van 15 november 1972); 
eisers besliste, eenzijdig de openings
uren van bet station alsmede de elektri
scbe verlichting en de levering van 
produkten te verminderen (brief van 
25 februari 1974), 
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terwiji, eerste onderdeel, uit het 

geheel van deze door het arbeidshof 
gedane vaststellingen niet wettig kan 
worden besloten tot het bestaan van een 
door eiseres in conclusie betwiste band 
van ondergeschiktheid, vereist voor het 
bestaan van een arbeidsovereenkomst, 
en de opgesomde feiten en omstandighe
den geenszins overenigbaar zijn met het 
bestaan van een door eiseres ingeroepen 
overeenkomst van aanneming van werk, 
gekoppeld aan een contract van lastge
ving en van bewaargeving, zodat het 
arrest, door het bestaan van een arbeids
overeenkomst uit het geheel van boven
vermelde feiten en omstandigheden af te 
leiden, schending inhoudt van de in het 
middel ingeroepen wettelijke bepalingen 
betreffende de arbeidsovereenkomst, de 
verhuring van werk en diensten, de 
aannemingsovereenkomst, de lastge
vingsovereenkomst en de overeenkomst 
van bewaarr;eving (schending van de 
artikelen 1710, 1711, 1779, 1780, 1787, 
1915, 1984 van het Burgerlijk Wetboek, 
1 van de wet van 10 maart 1900 op de 
arbeidsovereenkomst, 1, 2 en 5 van het 
koninklijk besluit van 20 juli 1955); 

tweede onderdeel, bet arrest niet ant
woordt op bet in conclusie voorgedragen 
verweer, eensdeels gesteund op de aard 
van de door de verweerders opgenomen 
« welbepaalde » verplichtingen die « met 
kennis van zaken tussen partijen wer
den vastgesteld in de aannemingsover
eenkomst en geenszins in de loop van de 
uitvoering ervan "• en waarbij ander
deels eiseres deed gelden dat de ver
weerders, « evenals de eerste rechter, 
inderdaad uit bet oog verliezen dat de 
band van ondergeschiktheid precies aan 
de meester de mogelijkheid moet bieden 
bevelen en voorschriften te geven die 
kenschetsend zijn voor een arbeidsover
eenkomst, en dat de onbepaaldheid van 
een door een arbeidsovereenkomst 
bedoeld werk de in de loop van de 
uitvoering aan de arbeider gegeven 
bevelen fundamenteel impliceert, der
wijze dat de arbeider zijn arbeidskracht 
ter beschikking stelt van de meester, 
hetgeen ten deze precies niet bet geval 
is geweest » (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende ciat het arrest onder 
een rubriek << de middelen van 
eiseres in hoger beroep » het onder
werpelijke verweer weergeeft; dat 
het arbeidshof verder in het arrest 
daarop antwoordt dat eiseres wel 

« de macht en het recht bezat urn 
« verweerders " te bevelen, om hen 
richtlijnen voor het uitvoeren van 
arbeidsprestaties te verstrekken « 

en tot staving van deze beslissing 
tal van feiten en omstan
digheden » aanhaalt; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arbeidshof, 

bij het peilen naar de reele rechts
verhouding tussen de partijen, wet
telijk het bestaan van een arbeids
overeenkomst voor bedienden heeft 
kunnen afleiden uit de in het 
onderdeel aangehaalde elementen; 
dat, meer bepaald, het arrest eens
deels in verband met de leiding 
aanstreept dat de gewoonten en 
modaliteiten, in zwang bij eisere.s, 
aan de verweerders werden opge
legd en dat de prijs, de voorraad, de 
verkoopspolitiek en de openings
uren door eiseres werden bepaald; 
dat het arbeidshof anderdeels in 
verband met het toezicht releveert : 
het dagelijks verslag, het overma
ken van de ontvangsten, het nazicht 
van kas en voorraad; dat het arrest 
voorts nog wijst op het verbod 
andere produkten dan die van eise
res te verkopen of andere dan 
contractueel bepaalde prestaties te 
leveren; 

Dat het onderdeel niet kan aange
nomen worden; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening, veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

20 november 1978 - 3' kamer 
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Jans
sens - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Lenaerts, advocaat-generaal 
Advocaten : mrs. De Gryse, Bi.itzler. 

2' KAMER-.., 21 novemoer 1!178 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND
HAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS -
ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDI 
GINGSTELLING OVER DE HANDHAVING VAl\ 
DE VOORLOPIGE HECHTENIS - CONCLUSIE 
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VAN DE VERDACHTE WAARIN EEN GROND VAN 
RECHTVAARDIGING WORDT AANGEVOERD -
ARREST DAT VASTSTELT DAT ER ERNSTIGE 
AAJ\'WIJZINGEN VAN SCHULD BESTAAN -
ARREST REGELMATIG MET REDENEN 
OMKLEED. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND

HAVI~G VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS
ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDI
GINGSTELLING OVER DE HANDHAVING VAN 
DE VOORLOPIGE HECHTENIS - CONCLUSIE 
VAN DE VERDACHTE WAARIN EEN GROND VAN 
VERSCHONING WORDT AANGEVOERD 
ARREST DAT VASTSTELT DAT ER ERNSTIGE 
AANWIJZINGEN VAN SCHULD BESTAAN -
ARREST REGELMATIG MET REDENEN 
OMKLEED. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND

HAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS -

WET 20 APRIL 1874, ART. 5, GEWIJZIGD BIJ 

ART. 3 WET 13 MAART 1973 - VOORWAAR
DEN. 

1° De kamer van inbeschuldigingstelling 
die uitsprac7k doet over de handhaving 
van de voorlopige hechtenis, ant
woordt regelmatig op de conclusie van 
de verdachte waarin die feiten uiteen
zette waaruit h1j' afleidde dat h1j' 
gehandeld had uit de ogenblikkehjke 
noodzaak van wettige zelfverdediging, 
als zij vaststelt dat er ernstige aanwJj
zingen van schuld aan doodslag 
bestaan, nu het bestaan van schuld 
elke grond van rechtvaardiging uitsluit 
(1). 

2o De kamer van inbeschuldigingstelling 
die b1j de uitspraak over de handha
ving van de voorlopige hechtenis vast
stelt dat er ernstige aanwijzingen van 
schuld aan doodslag bestaan, is niet 
gehouden nader te antwoorden op de 
conclusie van de verdachte ten betoge 
dat die feiten een grond van verscho
ning opleverden, nu deze enkel tot 
strafvermindering kan Jeiden en het 
bestaan van het misdrijf dus niet 
uitsloot. 

3° Regelmatig met redenen omkleed en 
wettelijk verantwoord is het arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling 
die, uitspraak doende over de handha
ving -;ran de voorlopige hechtenis, vast
stelt dat de feiten bijzonder ernstig 
z1j'n e.'i in dat verband de omstandig
heden vermeldt die eigen zijn aan de 

(1) Raadpl. Cass., 21 okt 1974 (A.C., 1975, 
246) 

zaak, namelijk de ongemeen hevige 
hamerslagen die de dood van het 
slachtoffer hebben veroorzaakt en die 
bovendien preciseert dat de openbare 
veiHgheid in gevaar zou worden 
gebracht door de vrijlat1'ng van de 
verdachte wegens de opspraak die 
deze vnj'lating zou verwekken, en ten 
slotte nog wl}st op de gevaarlijke 
geestesgesteldheid waarvan de daad 
getuigt (2). 

(MEEL'WESEN CL.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 oktober 1978 gewe
zen door de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van Beroep 
te An twerpen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 5 van de wet van 
20 april 1874, zoals gewijzigd door 
artikel 3 van de wet van 13 maart 1973, 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat de voor
lopige hechtenis van eiseres moet wor
den gehandhaafd op grond dat « er zeer 
ernstige aanwijzingen van schuld 
bestaan als zou verdachte zich hebben 
schuldig gemaakt aan doodslag op haar 
echtgenoot Timmermans Alfons; dat de 
door haar gepleegde feiten bijzonder 
ernstig zijn, daar zij haar man met een 
twintigtal ongemeen hevige hamerslagen 
op het hoofd te geven, van het Ieven 
beroofde; dat hieruit voorzeker blijkt dat 
zij behept is met een gevaarlijke gees
tesgesteldheid, dat gezien deze geestes
gesteldheid en de ernst van de feiten de 
openbare veiligheid in gevaar gebracht 
wordt door de weerslag van een eventu
ele vrijlating op de omgeving van de 
verdachte en op de openbare opinie "• 

terwijl, eerste onderdeel, naar luid van 
artikel 5 van de wet van 20 april 1874, 
zoals gewijzigd door artikel 3 van de wet 
van 13 maart 1973, de beschikking of het 
arrest waarbij verklaard wordt dat de 
voorlopige hechtenis moet worden 
gehandhaafd wegens ernstige en uitzon
derlijke omstandigheden die de open
bare veiligheid raken, nauwkeurig deze 
omstandigheden moet omschrijven 
onder vermelding van de gegevens eigen 
aan de zaak of de persoonlijkheid van de 
verdachte, 

(2) Cass., 21 april 1974 (A.C., 1240); 3 sept. en 
29 o~t. 1974 (ibid., 1975, 10 en 277). 
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en terw1jl eiseres in haar conclusie op 

nauwkeurige wijze bet bestaan van der
gelijke ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden betwistte en tot staving 
van deze betwisting onder meer deed 
gelden dat er geen misdrijf was daar zij 
gehandeld had in staat van wettige 
zelfverdediging, dat er althans, in onder
geschikte orde, sprake was van ver
schoonbare doodslag en dat de ernst van 
de feiten op zichzelf geen reden tot 
handhaving van de hechtenis zijn, 

zodat het arrest, door zich te beperken 
tot de hierboven in het middel geci
teerde motivering, enerzijds de conclusie 
van eiseres niet beantwoordt en ander
zijds niet op nauwkeurige wijze de 
ernstige omstandigheden eigen aan de 
zaak of de persoonlijkheid van de ver
dachte omschrijft, derhalve niet regel
matig gemotiveerd is (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) en schen
ding inhoudt van artikel 5 van de wet 
van 20 april 1874, zoals gewijzigd door 
artikel 3 van de wet van 13 maart 1973; 

tweede onderdeel, voormeld artikel 5 
van de wet van 20 april 1874, zoals 
gewijzigd door artikel 3 van de wet van 
20 april 1974, vereist dat de beslissing 
waarbij de voorlopige hechtenis van een 
verdachte wordt bevestigd ook op nauw
keurige wijze omschrijft, onder vermel
ding van de gegevens eigen aan de zaak 
of de persoonlijkheid van de verdachte, 
waarom de bij veronderstelling aangeno
men ernstige omstandigheden dermate 
de openbare veiligheid raken dat de 
hechtenis moet worden gehandhaafd, en 
terwijl eiseres in haar conclusie aan
voerde dat de rechtspraak drie klassen 
van redenen onderscheidt die de voorlo
pige hechtenis rechtvaardigen - vlucht
gevaar, gevaar voor herhaling en geyaar 
voor belemmering van het onderzoek, en 
dat geen enkele van deze redenen ten 
deze aanwezig was, 

zodat het arrest, door enkel te overwe
gen dat « gezien deze geestesgesteldheid 
en de ernst van de feiten, de openbare 
veiligheid in gevaar gebracht wordt door 
de weerslag van een eventuele vrijlating 
op de omgeving van de verdachte en op 
de openbare opinie "• voormeld artikel 5 
van de wet van 20 april 1874, zoals 
gewijzigd door artikel 3 van de wet van 
13 maart 1973, schendt, en, in zoverre 
het de conclusie van eiseres onbeant
woord laat, niet regelmatig gemotiveerd 
is (schending van artikel 97 van de 
Grondwet). 

Overwegende dat het onderzoeks
gerecht dat te oordelen heeft over 
de handhaving van de voorlopige 
hechtenis, moet onderzoeken of er 
voldoende bezwaren bestaan en 
bovendien of de hechtenis wegens 
ernstige en uitzonderlijke omstan
digheden die de openbare veiligheid 
raken, moet worden gehandhaafd, 
en, ofschoon het geen vonnis uit
spreekt in de zin van artikel 97 van 
de Grondwet, niettemin, krachtens 
en overeenkomstig de arti
kelen 4 en 5 van de wet van 
20 april 1874, die in een contradic
toire rechtspleging voorzien, zijn 
beslissing met redenen moet omkle
den; dat deze laatste verplichting 
inhoudt dat het onderzoeksgerecht 
eensdeels antwoordt op de conclusie 
van de verdachte ten betoge dat er 
geen bezwaren bestaan, waartoe het 
kan volstaan met de vaststelling dat 
die wel aanwezig zijn, en anderdeels 
antwoordt op de conclusie waarin 
een middel tot afwijziging van de 
bevoegdheid van dat onderzoeksge
recht of een exceptie wordt opge
worpen of waarin wordt aangevoerd 
dat het ten laste gelegde feit, al was 
het bewezen, geen misdrijf zou 
opleveren; dat de motiveringsplicht 
ten slotte nog insluit dat het onder
zoeksgerecht, overeenkomstig arti
kel 5, eerste lid, van de genoemde 
wet, nauwkeurig de omstandigheden 
die de openbare veiligheid raken, 
omschrijft, onder vermelding van de 
gegevens eigen aan de zaak of de 
persoonlijkheid van de verdachte en 
beantwoording van de conclusie 
desaangaande; 

Overwegende dat, nu schuld elke 
grond van rechtvaardiging uitsluit, 
het arrest op de conclusie van 
eiseres, waarin deze de feiten uit
eenzette waaruit zij afleidde dat zij 
gehandeld had uit ogenblikkelijke 
noodzaak van wettige zelfverdedi
ging, antwoordt door vast te stellen 
dat er ernstige aanwijzingen van 
schuld aan doodslag bestaan; dat de 
rechters niet gehouden waren te 
antwoorden op de conclusie ten 
betoge dat diezelfde feiten een 
grond van verschoning opleverden, 
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nu die enkel tot strafvermindering 
kon leiden en het bestaan van het 
misdrijf niet uitsloot, terwijl de 
rechtsgeldigheid van het aanhou
dingsbevel zelf niet ter sprake kon 
komen; 

Overwegende dat het arrest 
voorts vaststelt dat de feiten bijzon
der ernstig zijn en in dat verband 
omstandigheden vermeldt die eigen 
zijn aan de zaak, namelijk de onge
meen hevige hamerslagen; dat het 
ten slotte vaststelt dat de openbare 
veiligheid in gevaar zou worden 
gebracht door de vrijlating van eise
res, de reden daarvoor opgeeft, 
zijnde de opspraak die de vrijlating 
zou verwekken en een omstandig
heid eigen aan haar persoonlijkheid 
vermeldt, zijnde de gevaarlijke 
geestesgesteldheid waarvan haar 
daad getuigt ; dat het arrest aldus 
antwoordt op de conclusie van eise
res, waarin deze enkel betoogde dat 
andere redenen die de openbare 
veiligheid raken, niet aanwezig 
waren en aldus de beslissing naar 
de eis der wet motiveert en wette
lijk rechtvaardigt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

21 november 1978 - 2• kamer -
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h 
Soetaert - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Krings, advocaat-generaal 
Advocaat : mr. De Gryse. 

2• KAMER - 21 november 1978 

1' OVERSPEL - BEWIJS - TOEGELATEN 

BEWIJSMIDDELEN. 

2° BEWIJS - STRAFZAKEN - OVERSPEL -

TOEGELATEN BEWIJSMIDDELEN. 

3° BEWIJS STRAFZAKEN G~VAL 

WAARI;'>l DE WET GEEN BIJZONDER, BEWIJS
~IIDDEL OPLEGT - ONAANTASTBARE BEOOR
DELI;»G DOOR DE FEITENRECHTER - GREN
ZEN. 

4° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER 
- STRAFZAKEN - NOODZAAK OF RAAD

ZAJUIIIEID VAN EEN ONDERZOEKSMAATRE
GEL- 0:\'AANTASTBARE BEOORDELING. 

5° RECHTEN VAN DE MENS - VER

DRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECHTEN 
VAN DE MENS EN DE Fl.'NDAMENTELE VRIJ
HEDEN, ART. 6,1 - DRAAGWIJDTE VAN DIE 
BEPALING. 

6° RECHTEN VAN DE MENS - VER

DRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECHTEN 
VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VR!J
HEDEN, ART. 6.3 LETT. D. - DRAAGWIJDTE 

VAN DIE BEPALING. 

7° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING 
- STRAFZAKEN - VERZOEK OM EEN BIJKO

MEND ONDERZOEK - WEIGERING DOOR DE 
RECHTER OP GROND DAT HIJ DIE MAATRE
GEL NIET NOODZAKELIJK ACHT OM TOT ZIJN 
OVERTU!GING TE KOMEN - BESLISSING 
WAARUIT NIET NOODZAKELIJK VALT AF TE 
LEIDEN DAT DE RECHTEN VAN DE VERDEDI
G!NG ZIJN GESCHONDEN. 

8° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - CONCLU

SIE WAARIN DE RECHTER WORDT VERZOCHT 
OMZICHTIG TE WERK TE GAAN BIJ DE 
BEOORDELING VAN EEN GETUIGENIS- GEEN 
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER OP DIE 
CONCLUS!E TE ANTWOORDEN. 

l o en 2o Het bewijs van het misdrijf 
« overspel » kan worden geleverd 
door alle bewijsmiddelen rechtens (1). 
(Art. 387 Sw., gew. bij art. 1 
wet 28 oktober 1974.) 

3° Wanneer de wet, in strafzaken, geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, 
beoordeelt de rechter op onaantast
bare wijze in feite de bewi.fswaarde 
van de hem regelmatig voorgelegde 
gegevens op grand waarvan hi.f tot zijn 
overtuiging is gekomen en waarover 
partijen verweer hebben kunnen voe
ren (2). 

(1) Cass., 17 dec. 1973 (A.C., 1974, 437) e!' 
23 maart 1976 (ibid., 1976, 856). 

(2) Cass., 7 feb. 1978 (A.C., 1978, 676). 
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4" De rechter beoordeelt op onaantast

bare w1jze de noodzaak of raadzaam
heid van een onderzoeksmaatregel, 
o.m. van een getuigenverhoor ter 
terechtzitting (1 ). 

5" Art. 6, 1, Europees Verdrag voor de 
Rechten van de lllfens kent aan een
iedei; b1j het vaststellen van z1jn 
burgerhjke rechten en verplichtingen 
of b1j het bepalen van de gegrondheid 
van een tegen hem ingestelde strafvor
dering, o.m. het recht toe op een 
eerhjke en openbare behandeling van 
zijn zaak, binnen een red2lijke ter
mijn, door een onafhankelJjke en 
onpartijdige rechteriijke instantie 
welke b1j de wet is ingesteld, maar 
belet niet dat de rechter op onaantast
bare w1jze mag oordelen of een bijko
mende onderzoeksmaatregel noodza
kelijk is, met name of een getuige 
zowel a decharge als a chargg nog 
moet worden gehoord om tot zijn 
overtuiging te kumen (2). 

·6" Art. 6. 3, iett. d, Europees Vcrdrag 
voor de Rechten van de 11/fens kent 
aan de beklaagde het recht toe gctui
gen op te roepen en ze ond:Jr dc::clfdc: 
voon;•aardcn te doen ondc:n•rr:gc.'l als 
de getuigen d charge, manr bcht nict 
dat de rechter op onaantnstbarc l:7jze 
oordeelt of een bijl:o:nende ond:!r
zocksmaatregel noodzakelijk is, met 
name of een getuige zowcl d didwrgc 
als a charge nog moet wordc:n [f:Jl~card 
om tot zijn overtuiging te l:om:J.'l (3). 

7" Het Hof kan uit de Joutere ai!;rijzing 
door de rechter van een ver::o:Jk om 
een b1jkomende onderzoeksmr:atregd 
op grand dat die maatregel ni:Jt J:cad
zakelijk was om tot zijn overtuiging te 
komen, niet afleiden dat de rechten 
van de verdediging zijn geschon
den (4). 

8" De rechter bij conclusie verzoel:en 
dat hij omzichtig te werk zou g<wn bij 
de beoordeling van een getuigenis is 
geen vordering, verweer of · e::ceptic; 
de rechter behoeft di:wrop dus niet te 
antrvoorden (5). (Art. 97 Gw.) 

{1) Cuss., 6 mei 1974 {A.C:, 1974, 997); raudpl. 
Cass., 11 april 1973 {ibid, 1973, 919) en de noot 
get. F.D. 

{2) en (3) Raadpl. Cass., 9 en 23 okt. 1973 
(A.C. 1974, 158 en 225). 

{4) Raadpl. Cuss., 11 april 1978 (A.C:, 1978, 
919) en de noot get. F.D. 

(5) Cass., G sept. 1976 {A.C:, 1977, 20) en 
18 okt. 1977 (ibid., 1978, 224). 

(B ... T. V ... ) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 29 juni 1978 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het nn'ddel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, G, 1, 3, d, van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, 
ondertekend op 4 november 1950 te 
Rome, 387 van het Strafwetboek, zoals 
gewijzigd door de wet van 
28 oktober 1974, en van het algemeen 
rechtsbeginsel van de eerbiediging van 
de rechten van de verdediging, 

doordat het arrest de telastlegging van 
overspcl bewezen verklaart en eiseres 
dienvolgens veroordeelt tot betaling van 
ecn geldbocte van 26 frank en een 
schadevergocding van een frank aan 
verweerder op grond dat uit de vcrkla
ring van Irmet B ... voldoende blijkt dat 
eiscrcs met hctetr minnactr het bed had 
gedecld; dett cr geen rcdenen zijn om 
aan de gcloofwaardigheid van de 
genoemde persoon te twijfelen zodat het 
ho£ van beroep hct overbodig acht haar 
ter terechtzitting tc horen, 

tenvjjJ, eer:;te onderdeel, eiseres in 
hetar conclusic uitdrukkelijk staande 
hicld dat de vcrklaring van B ... , afgelegd 
meer dan c€m maand na de feiten, zeer 
omzichtig moest beoordecld worden; dat 
het geenszins vetststond dat B ... nog goed 
wist om welk koppel het ging; dat des te 
meer omzichtigheid geboden was daar 
de « betrapping » georganiseerd was 
door de privc-d2tective Verdonck, zelf 
verdacht van kapitale misdrijven; dat 
het arrest onvoldoende die conclusie 
beantwoordt (schending van artikel 97 
van de Grondwet), 

tweede onderdeel, eiseres in haar 
conclusic uitdruld~elijk vroeg dat de 
genaamdc B ... , gezien het bolang van 
haar verl~laringen ter zitting or.o.er ede 
zou gehoord worden; dat door zulks te 
weigeren het arrest. de rechten van de 
verded1ging misKent en tekort komt aan 
het contradictoir karakter van de debat
ten, zodat eiseres geen eerlijk proces 
gehad heeft (snhending van artikel 6.1, 3, 
d, van het verdrag van 4 november 1950, 
en van voormeld algemeen rechtsbegin
sel), 
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derde anderdeel, het ten Jaste van 

eiseres bewezen verklaarde overspel 
noch uit enige bekentenis, noch uit 
enige vaststelling is gebleken, zodat de 
veroordeling van eiseres, gegrond op de 
in de eerder vermelde omstandigheden 
in acht genomen verklaring van de 
genaamde B ... , onwettig is (schending 
van aile ingeroepen wetsbepalingen) : 

Overwegende dat het bewijs van 
het wanbedrijf van overspel mag 
worden geleverd door alle bewijs
middelen rechtens; 

Overwegende dat de feitenrechter 
in feite en derhalve op onaantast
bare wijze de bewijswaarde beoor
deelt van de gegevens waarop hij 
zijn overtuiging steunt, onder meer, 
van de verklaringen van de getui
gen, waarover, zoals ten deze, de 
partijen verweer hebben kunnen 
voeren; 

Overwegende dat hij op dezelfde 
wijze de noodzaak of de gepastheid 
van het verhoor van getuigen ter 
terechtzitting beoordeelt; dat 
artikel 6, lid 1 en lid 3, letter d, van 
het Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de funda
mentele vrijheden, hieraan geen 
afbreuk doet; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat uit de verklaring van Irma 
B ... voldoende blijkt dat eiseres met 
haar minnaar het bed had gedeeld 
en dat er geen redenen aanwezig 
zijn om aan de geloofwaardigheid 
van genoemde getuige te twijfelen, 
zodat het hof van beroep het over
bodig acht haar ter terechtzitting te 
verhoren; 

Dat het arrest aldus de reden 
aangeeft waarom het het door eise
res gevraagde verhoor afwijst; 

Overwegende dat, in zoverre eise
res in haar conclusie het hof van 
beroep verzoekt omzichtig te werk 
te gaan bij de beoordeling van de 
getuigenis van B ... , de rechter niet 
verplicht was die conclusie te beant
woorden, daar zij geen vordering, 
verweer of exceptie uitmaakte; 

Overwegende dat het arrest, zon
der de rechten van de verdediging 
te schenden, zijn beslissing regel
matig motiveert en wettelijk verant
woordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende, wat de strafvor
dering betreft, dat de substanWHe of 
op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen; 

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

21 november 1978 - 2' kamer -
Vaarzitter en verslaggever : ridder de 
Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Ge
Jijkluidende canclusie van de h. Velu -
Advacaten: mrs. Houtekier, VanRyn. 

2' KAMER - 21 november 1978 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
- STR.AFZAKEN - PLAATSOPNEMING DOOR 
DE EERSTE RECHTER- INACHTNEMING VAN 
DE REGELS INZAKE OPENBAARHEID VAN DE 
GERECHTZITTINGEN NIET VASTGESTELD -
BESLISSING VAN DE RECHTER IN HOGER 
BEROEP GEGROND OP DE VASTSTELLINGEN 
BIJ DE PLAATSOPNEMING - NIETIGHEID. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STR.AFZAKEN - PLAATSOPNEMING - OPEN
BAARHEID VAN DE TERECHTZITTINGEN NIET 
VASTGESTELD- N!ETIGHEID. 

t• Wanneer in strafzaken, nadat de eer
ste rechter ;!dch ter plaatse heeft 
begeven, nach het praces-verbaal 
napens die anderzaeksmaatregel, nach 
het vannis vaststellen dat de regels 
inzake apenbaarheid van de terecht
zittingen zijn inachtgenamen, Jijdt het 
vannis in hager beraep, dat zijn 
beschikkende gedeelte a.m. grandt ap 
de vaststellingen tijdens de plaatsap
neming zelf aan nietigheid (1). (Art. 
96 Gw.) 

(1) Cass., 15 mei 1972 (A.C., 1972, 852) en 
8 jan. 1973 (ibid., 1973, 467). Raadpl. Cass., 
24 feb. 1975 (ibid., 1975, 715), en 20 dec. 
1977 (ibid., 1978, 488). 
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2" Wanneer, nadat de correctionele 
rechtbank zich ter plaatse heeft bege
ven, noch het proces-verbaal nopens 
die onderzoeksmaatregel, noch het 
daarop gegronde vonnis vaststellen dat 
de regels inzake openbaarheid van de 
terechtzittingen zijn inachtgenomen 
en evenmin geconstateerd wordt dat 
regelmatig is bevolen de zaak met 
gesloten deuren te behandelen, is dat 
vonnisnietig(1). (Art. 96 Gw.) 

(COLLE T. • VERBOND VAN VISTEELT EN 
HENGELSPORTVERENIGINGEN , V.Z.W.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 2 juni 1978 in hoger 
beroep gewezen door de COlTectio
nele Rechtbank te Gent; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 96 van de Grand
wet, 153 en 176 van het Wetboek van 
Strafvordering, 

doordat het vonnis, om eiser op 
strafrechtelijk en burgerrechtelijk 
gebied te' veroordelen, onder meer steunt 
op de vaststellingen gedaan tijdens de 
plaatsbezoeken door de eerste rechter en 
11adien door de rechtbank zelf, 

terwijl noch uit de processen-verbaal 
van die plaatsbezoeken van 2 juni 1976 
en 4 maart 1977, noch uit enig ander 
stuk van de procedure, blijkt dat tijdens 
die plaatsbezoeken de door voormelde 
grondwettelijke en wettelijke bepalingen 
voorgeschreven regels inzake openbaar
heid van de terechtzittingen werden 
nageleefd: 

Overwegende dat enerzijds de 
politierechtbank bij vonnis van 
6 me1 1976 een plaatsopneming 
heeft bevolen, die op 2 juni 1976 
werd verricht; dat noch het proces
verbaal op voormelde datum opge
maakt, .noch het beroepen vonnis 
van 2 december 1976 vaststelt dat 
bij de plaatsopneming de behande
ling van de zaak in het openbaar 
geschiedde; 

Overwegende dat anderzijds de 
correctionele rechtbank bij vonnis 
van 6 januari 1977 op haar beurt 

(1) Cass., 15 feb. 1971 (A.C., 1971, 568).1 
Raadpl. Cass., 11 okt. en 16 nov. 1977 {ibid., 
1978, 195 en 317). 

een plaatsopneming heeft bevolen; 
dat de rechtbank tot deze onder
zoeksmaatregel is overgegaan op 
4 maart 1977; dat het op deze datum 
opgemaakte proces-verbaal niet 
vaststelt dat de regels betreffende 
de openbaarheid van de terechtzit
tingen in acht genomen zijn; dat 
een dusdanige vaststelling evenmin 
blijkt uit het bestreden vonnis; 

Overwegende dat zowel in eerste 
aanleg als in hoger beroep die 
substanW~le vormvereisten derhalve 
als ·niet vervuld moeten worden 
beschouwd en dat zulks de nietig
heid meebrengt van het bestreden 
vonnis, hetwelk de vaststellingeh 
gedaan bij gelegenheid van beide 
plaatsbezoeken niet heeft geweer'd 
uit het geheel van de elementen die 
tot de overtuiging van de rechtbank 
hebben geleid; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, en ongeacht het 
andere middel, dat niet tot cassatie 
zonder verwijzing zou kunnen lei
den, vernietigt het bestreden von
nis; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerster in de 
kosten. Verwijst de zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Ouden
aarde, zitting houdend in hoger 
beroep. 

21 november 1978 - 2• kamer -
Voorzitter en verslaggever : ridder de. 
Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Bay art. 

2• KAMER - 22 november 1978 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- BEROEP IN CASSATIE TEGEN EEN BESLIS
SING VAN DE COMMISSIE TOT BESCHERMING 
VAN DE MAATSCHAPPIJ WAARBIJ EEN VER
ZOEK OM INVRIJHEIDSTELLING OP PROEF 
VAN EEN GEINTERNEERDE WORDT AFGEWE
ZEN - MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP EEN 
FEITELIJKE BEOORDELING VAN DE COMMIS-· 
SIE - NIET ONTV ANKELIJK MID DEL. 



-- 330-
2° VOORZIENING IN CAS SA TIE 

- BESLISSINGEN WAARTEGEN CASS'\TIEBE

ROEP KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZA
KEN- BESCHERMING VAN DE MAATSCHAP
PIJ - BESLISSING VAN DE COMMISSIE TOT 
BESCHER!VIING VAN DE MAATSCHAPPIJ OVER 
HET TOESTAAN VOOR DE GE.iNTERNEERDE 
VAN HET STELSEL VAN BEPERKTE VRIJHEID 
- CASSATIEBEROEP- NIET ONTVANKELIJK 
CASSATIEBEROEP. 

3° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT) - BESLISSING 

VAN DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN 
DE MAATSCHAPPIJ OVER HET TOESTAAN 
VOOR DE GEINTERNEERDE VAN HET STELSEL 
VAN BEPERKTE VRIJHEID - CASSATIEBE
ROEP - NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBE
ROEP. 

1" Niet ontvankelijk is het middel dat 
kritiek oefent op een feitelijke beoor
deling van de commissie tot bescher
ming van de maatschappij waarbij een 
verzoek tot invrijheidstelling op proel 
wordt afgewezen (1). (Art. 95 Gw.) 

2" en 3" Niet ontvankelijk is de voorzie
ning van een gei'nterneerde tegen de 
beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschapp1j over 
het toestaan voor hem van het stelsel 
van beperkte vrijheid (2). (Art. 15, 
derde lid, Wet Besch. Maatsch.) 

(BECKER) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing op 3 oktober 1978 
gewezen door de Commissie tot 
bescherming van de maatschappij 
bij de psychiatrische afdeling van 
de gevangenis te Luik; 

A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op 
eisers verzoek tot invrijheidstelling 
op proef: 

Over het middel, hieruit afgeleid dat 
de commissie tot bescherming van de 
maatschappij enerzijds beslist heeft dat 
de geestestoestand van de ge!nterneerde 
niet voldoende verbeterd leek, weshalve 
betrokkene een ernstig gevaar opleverde 

(1) Cass., 26 juni 1973 (A.C., 1973, 1061); 
raadpl. Cass., 10 en 31 okt. 19'i8 en 8 nov. 1978. 

(2) Cass., 22 maart 1978 (A.C., 1978, 851). 

voor de maatschappij, en anderzijds 
eisers verzoek tot invrijheidstelling op 
proef verworpen heeft, 

terwijl dokter Denis, geneesheer van 
de inrichting tot bescherming van de 
maatschappij, over een dergelijke maat
regel gunstig had geadviseerd : 

Overwegende dat de commissie 
tot bescherming van de maatschap
pij onaantastbaar en in feite beoor
deelt in hoeverre de voorwaarden 
tot de invrijheidstelling van de gei:n
terneerde vervuld zijn; 

Dat het middel opkomt tegen een 
feitelijke beoordeling van de com
missie tot bescherming van de 
maatschappij en derhalve onontvan
kelijk is; 

Overwegende dat de substantiele 
vf op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen; 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing over 
eisers verzoek om toegelaten te 
worden tot het stelsel van beperkte 
vrijheid : 

Overwegende dat de commissie 
tot bescherming van de maatschap
pij bij haar beslissing over de toela
ting van de gei:nterneerde tot het 
stelsel van beperkte vrijheid slechts 
bepaalt op wel,\l:e wijze de interne
ring zal worden uitgevoerd; 

Dat een dergelijke beslissing niet 
vatbaar is voor cassatieberoep; 

Dat de voorziening in dat opzicht 
onontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

22 november 1978 - 2• kamer 
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Stranard -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal. 

2• KAMER - 22 november 1978 

VOORZIENING IN CASSATIE - TER

MIJN - STRAFZAKEN - VEROORDELING BIJ 
VERSTEK VEROORDELING VAN DE 
BEKLAAGDE TIJDENS DE GEWONE VERZET
TERMIJN - NIET ONTVANKELIJK CASSATIE
BEROEP. 
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Niet · ontvankelijk is het cassatieberoep 

dat de beklaagde tijdens de gewone 
ven:ettermijn heeft ingesteld, tegen 
een arrest waarbij hij bij verstek is 
veroordeeld (1). (Art. 413 Sv.) 

(TRUMPENEERS) 

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

22 november 1978 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Screvens -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal. 

2• KAMER - 22 november 1978 

VOORZIENING IN CASSATIE - VORM 
- STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP VAN HET 
GEMEENSCHAPPELIJK MOTORW AARBORG
FONDS, VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ 
- GEEN BETEKENING VAN HET CASSATIEBE
ROEP - NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBE
ROEP. 

Niet ontvankelijk, wegens niet-
betekening aan de partijen tegen wie 
het is gericht, is het cassatieberoep 
van het Gemeenschappelijk Motor
waarborr:;fonds dat vo01· het strafr:;e
recht vrijwillig is tussengekomen (2). 
(Art. 418 Sv.) 

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORW AARBORG-
FONDS T. O.C.M.W. ELSENE) 

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

22 november 1978 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Stranard -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal. 

2• KAMER - 22 november 1978 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN . - BESLIS
SING WAARIN HET VERZET ONGEDAAN 
WORDT VERKLAARD - BESL!SSING WAARIN 

(1) Cass., 18 jan. en 3 mei 1977 (A. C., 1977, 
557 en 907). 

Raadpl. Cass., 10 ' okt. 1978 : beroep in 
cassatie tegen een beslissing waartegen verzet 
openstaat, moet worden ingesteld binnen tien 
vrije dagen na het verstrijken van de gewone 
verzettermijn (A.C., 1979, nr. 92). 

(2) Cass., 8 dec. 1970 (A.C., 1971, 353). 

WORDT VASTGESTELD DAT DE VERZET
DOENDE PARTIJ NIET IS VERSCHENEN -
REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING -
MIDDELEN AANGEWEND IN DE VERZETAKTE 
- GEEN VERPLICHTING VOOR DE RECHTER 
EROP TE ANTWOORDEN. 

De beslissing waarin het verzet, wegens 
niet-verschijning, ongedaan wordt ver
klaard, behoeft niet te antwoorden op 
de in de akte van verzet aangevoerde 
middelen; om regelmatig te zijn gemo
tiveerd is het voldoende dat die beslis
sing vaststelt dat de verzetdoende 
partij niet is verschenen (3). (Artt. 
188 en 208 Sv.) 

{3) Cass., 20 jan. 1958 (Bull. en Pas., 1958, r; 
j23). 

Wanneer de verzetdoende partij verschijnt 
en, ter terechtzitting, de in het exploot van 
verzet vervatte middelen verklaart te bevesti
gen, moet de rechter er op antwoorden. Dat is 
beslist in een arrest van 9 april 1956 (ibid., 
1956, I, 820 ). De samenvatting v66r laatstge
noemd arrest is echter meer genuanceerd; 
daarin wordt gezegd dat de verzetdoende 
partij in haar conclusie ter terechtzitting niet 
had afgezien van de in de verzetakte voorge
dragen exceptie. Het is niettemin duidelijk dat 
de rechter niet kan voorbijgaan aan de 
verweermiddelen die de verzetdoende partij in 
haar verzetakte aanvoert, wanneer zij ter 
terechtzitting verschijnt en, ofschoon zij die 
middelen niet uitdrukkelijk bevestigt, er toch 
geen afstand van doet. (Raadpl. de noot get. 
F.D., onder Cass., 7 dec. 1972, A.C., 1973, 339). 

Hetzelfde geldt wanneer de beklaagde, eiser 
in beroep, zoals art. 204 Sv. hem zulks 
toestaat, ter griffie een verzoekschrift indient 
dat de middelen van beroep inhoudt. Ver
schijnt de beklaagde en doet hij geen afstand 
van de middelen waarop hij zich in dat 
verzoekschrift had beroepen, dan is de rechter 
in hoger beroep verplicht erop te antwoorden. 
(Cass., 20 jan. 1947, Bull. en Pas., 1947, I, 19). 

Op 19 okt. 1953 (Bull. en Pas., 1954, I, 118) 
heeft het Hof beslist dat de rechter verplicht 
is te antwoorden op die middelen, zelfs als de 
appellant verstek laat gaan. Men zou wei 

· kunnen denken aan · het geval dat appellant 
verschijnt, verweer voert, een conclusie 
indient, de terechtzitting verlaat en dan bij 
verstek wordt berecht, vermits de behandeling 
van de zaak buiten zijn aanwezigheid werd 
voortgezet. Doch, indien hij voor de rechter 
niet verschijnt, dan is het niet zeker dat die 
rechter moet antwoorden op de middelen van 
een partij,, die niet is verschenen. 

Men kan dit geval vergelijken met 'dat 
waarin de verzetdoende partij niet verschijnt 
op de eerstkomende dienende zitting na haar 
verzet. Het vraagstuk dat i.e. aan de orde is, is 
eenvoudiger. Verschijnt de verzetdoende partij 
niet op de vastgestelde datum dan is het 
verzet, volgens de wet, als ongedaan te, 

(Zie vervolg op · volgende biz.) · 
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(DE MEYER T. NUELLENS) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 27 juni en 17 au
gustus 1978 door het Hof van 
Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 187 van het 
Wetboek van Strafvordering en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het Hof van Beroep eiseres 
veroordeelt in de kosten betreffende de 
rechtspleging op verzet tegen het ver
stekvonnis dat op 2 januari 1978 door de 
eerste rechter werd gewezen, 

terwijl, eerste onderdeel, de verzets
kosten slechts ten laste van de eiser in 
verzet kunnen gelegd worden indien het 
verstek aan hem te wijten is; eiseres op 
de terechtzitting van 2 januari 1978, 
waarvoor zij was gedagvaard, wettelijk 
door haar advocaat vertegenwoordigd 
was en dus de kosten niet behoefde te 
dragen van het verzet tegen het op die 
datum gewezen vonnis; als de eerste 

· rechter wou dat eiseres persoonlijk zou 
verschijnen, dan zulks moest bevolen 
worden bij een vonnis dat samen met 
een dagvaarding om te verschijnen 
diende betekend te worden; 

tweede onderdeel, het arrest van 
17 augustus 1978 ook niet antwoordt op 
het middel dat eiseres dienaangaande in 
haar exploot van verzet heeft 
aangevoerd : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de stukken 

waarop het Hof vermag acht te 
slaan niet blijkt dat eiseres, die 
persoonlijk niet op de terechtzitting 
van 2 januari 1978 verschenen is, er 
vertegenwoordigd was door een 
advocaat; 

beschouwen (artt. 188 en 208 Sv.). Wat door de 
rechter bij verstek is beslist mag door de 
rechter niet worden veranderd. 

De verplichting de middelen te beantwoor
den heeft dus geen reden van bestaan meer, 
behalve in zoverre zij betrekking zouden 
hebben op de niet-verschijning ter terechtzit-
~~ . 

In burgerlijke zaken, raadpl. de noten (2} en 
(3}, get. E.K. onder Cass., 16 jan. 1976 (A.C., 
1976, 577}. 

R.-A.D. 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat nu het had vast
gesteld dat eiseres andermaal niet 
verscheen, het arrest de in het 
exploot van verzet aangevoerde 
middeli:m niet behoefde te beant
woorden; 

Dat het middel naar recht faalt; 
En overwegende dat de substan

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

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

22 november 1978 - 2' kamer -
Voorzitter en verslaggever : de h. Legros, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Declercq, advocaat
generaal - Advocaat : mr. S. Leclercq, 
van de balie te Luik. 

1' KAMER - 23 november 1978 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - MIDDEL WAARIN SLECHTS 
MELDING WORDT GEMAAKT VAN EEN WETTE
LIJKE BEPALING ZONDER VERBAND MET DE 
AANGEVOERDE GRIEF- NIET ONTVANKELIJK 
MIDDEL. 

2° ECHTSCHEIDING VAN TAFEL EN 
BED - UITKERING TOT LEVENSONDER
HOUD NA ECHTSCHEIDING - BEDRAG -
VASTSTELLING- CRITERIA. 

1o In burgerlijke zaken is niet ontvanke
lijk, het middel waarin melding wordt 
gemaakt van een wettelijke bepaling 
die geen verband houdt met de aange
voerde grief(l). 

2o De uitkering waarop de echtgenoot 
die de echtscheiding heeft verkregen, 
uit de goederen en inkomsten van de 
andere echtgenoot aanspraak kan 
maken, moet worden vastgesteld vol
f.'3ns de inkomsten van de partijen op 
de dag van de overschrijving van de 

(1} Cass., 16 sep. 1977 (A.C., 1978, 72). 
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echtscheMing, maar zij mag niet uit
gaan boven hetgeen noodzakelijk is 
om de rechthebbende gelijkwaarige 
bestaansmiddelen te verzekeren als 
tijdens het samenleven; de rechter 
mag rekening houden met de verho
ging van de inkomsten van de schul
denaar, voor zover zulks noodzakelijk 
is om de rechthebbende gelijkwaar
dige bestaansmiddelen te verzekeren 
als tijdens het samenleven, gelet op de 
stijging van de kosten van levenson
derhoud en op de meeruitgaven ten 
gevolge van de scheiding (1). (Art. 301 
B.W.) 

(PAQCET T. VAN CROMBRCGGEN) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 november 1977 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 301 van het 
Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wet 
van 9 juli 1975, 306, 307 van hetzelfde 
wetboek ( artikelen 4 en 5 van de wet 
van 1 juli 1974) en 97 van de Grondwet, 

doordat, om de door verweerster inge
stelde vordering voor een uitkering na 
echtscheiding ontvankelijk en gegrond 
te verklat·en en bijgevolg eiser te veroor
delen om haar uit dien hoofde een 
ge!ndexeerd bedrag van 10.000 frank per 
maand te betalen, het arrest, dat zegt 
" dat de feitelijke scheiding tussen 
partijen dagtekent van 4 mei 1964, zoals 
het beroepen vonnis heeft vastgesteld >>, 
en dat als beginsel stelt « dat, krachtens 
artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek, 
ge!ntimeerde (thans verweerster), over
eenkomstig artikel 301 van het Burger
lijk Wetboek, op de goederen en inkom
sten van appellant (thans eiser) aan
spraak kan maken op een uitkering die 
haar, rekening houdend met haar 
inkomsten en mogelijkheden, in staat 
kan stellen in haar bestaan te voorzien 
op een gelijkwaardige wijze als tijdens 
het samenleven >>, beslist dat << de eerste 
rechter het bedrag van de uitkering na 
echtscheiding terecht op 10.000 frank per 
maand heeft vastgesteld >>, op grand, 
enerzijds, dat « op het moment dat het 
samenleven ophield, de inkomsten van 
appellant 8.360 frank netto per maand en 
die van gei:ntimeerde 6.260 frank 
bedroegen >> en « dat om in haar 

(1) Raadpl. Cass., 2 sep. 1977 (A.C., 1978, 7). 

onderhoud te voorzien op een gelijk
waardige wijze als tijdens het samenle
ven, ge!ntimeerde zou moeten beschik
ken over haar inkomsten van 1964 met 
een aanpassing volgens de stijging van 
de kosten van levensonderhoud tussen. 
1964 en 25 februari 1977, op welke datum 
de echtscheiding werd overgeschreven; 
dat daaraan het nodige moet worden 
toegevoegd tot dekking van de meeruit
gaven ten gevolge van de scheiding 
tussen de partijen; ... dat het totaal 
inkomen van de partijen in 1964, bezien 
in februari 1977, dus 33.434 frank per 
maand of 401.208 frank per jaar 
bedroeg >>, en, anderzijds, « dat ge!nti
meerde op grand van stukken van de 
administratie der belastingen aantoont 
dat haar inkomsten over het dienstjaar 
1974, 123.920 frank bedroegen, terwijl die 
van appellant over hetzelfde dienstjaar 
500.000 frank overschreden >>, « dat· 
rekening moet worden gehouden met de 
inkomsten zowel van ge!ntimeerde als 
van appellant, zoals ze waren op de dag 
van de overschrijving van de echtschei
ding, om te onderzoeken of de man in 
staat is een uitkering na echtscheiding 
te betalen en, zo ja, het bedrag ervan 
vast te stellen; dat artikel 301, § 3, van 
het Burgerlijk Wetboek trouwens · 
bepaalt dat in geval van ingrijpende 
wijziging van de toestand van de par
tijen, die onafhankelijk is van hun wil, 
de uitkering na echtscheiding verhoogd; 
verminderd of opgeheven kan worden >> 

en « dat het in dit verband zonder 
belang is dat appellant onroerende goe
deren heeft geerfd en dat hij sedert de 
feitelijke scheiding tussen de partijen 
een handel heeft gedreven >>, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest, 
door de uitkering na echtscheiding aan 
verweerster vast te stellen op grand van 
haar inkomsten over het dienstjaar 1974, 
de artikelen 301, 306 en 307 van het 
Burgerlijk Wetboek schendt volgens 
welke de inkomsten en mogelijkheden 
van de uitkeringsgerechtigde in aanmer
king moeten worden genomen op de dag 
van de overschrijving van de echtschei
ding, dit is ten deze op 25 februari 1977 
(schending van de artikelen 301, 306 en 
307 van het Burgerlijk Wetboek); door 
rekening te houden met de inkomsten 
van verweerster over het dienstjaar 1974, 
na erop gewezen te hebben dat de 
echtscheiding op 25 februari 1977 werd 
overgeschreven en tegelijkertijd te 
beslissen « dat rekening moet worden 
gehouden met de inkomsten ... van 
gei:ntimeerde ... zoals ze waren op de dag 
van de overschrijving van de· 
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echtscheiding ''• het arrest althans 
tegenstrijdige gronden bevat, hetgeen 
gelijkstaat met het ontbreken van moti
vering (schending voorts van artikel 97 
van de Grondwet); 

tweede onderdeel, door te beslissen 
« dat rekening moet worden gehouden 
met de inkomsten ... van appellant zoals 
ze waren op de dag van de overschrij
ving van de echtscheiding '' niet aileen 
« om te onderzoeken of de man in staat 
is een uitkering na echtscheiding te 
betalen » doch ook om « zo ja, het 
bedrag ervan vast te stellen '' en door te 
zeggen dat « het in dit opzicht zonder 
belang is dat appellant onroerende goe
deren heeft geerfd en dat hij sedert de 
feitelijke scheiding tussen de partijen 
een handel heeft gedreven ''• het arrest 
het bedrag van de uitkering na echt
scheiding aan verweerster niet meer 
alleen vaststelt op grond van de 
bestaanswijze tijdens het samenleven -
dat in elk geval op 4 mei 1964 een einde 
had genomen - doch ook op grond van 
de verbetering van de toestand van de 
man sedert de feitelijke scheiding tot de 
dag van de overschrijving van de echt
scheiding of in elk geval tot 1974; het 
arrest aldus de artikelen 301, 306 en 
307 van het Burgerlijk Wetboek schendt; 
het arrest althans tegenstrijdige gronden 
bevat door achtereenvolgens te overwe
gen dat de uitkering na echtscheiding 
aan verweerster moet worden vastge
steld ten einde haar in staat te stellen in 
haar bestaan te voorzien op een gelijk
waardige wijze als v66r het einde van 
het samenleven op 4 mei 1964 en dat 
voor de vaststelling van het bedrag van 
die uitkering niettemin rekening moest 
worden gehouden met de inkomsten van 
eiser bij de: overschrijving van de echt
scheiding op 25 februari 1977, of althans 
voor het dienstjaar 1974 (schending 
voorts van artikel 97 van de Grondwet); 
bovendien, door de inkomsten van eiser 
in aanmerking te nemen op de dag van 
de overschrijving en niet op de datum 
van de feitelijke scheiding op grond dat 
volgens artikel 301, § 3, de uitkering 
voortaan mag worden verhoogd bij 
ingrijpende wijziging van de toestand 
van de partijen onafhankelijk van hun 
wil, het arrest impliciet doch zeker 
oordeelt dat de uitkering na echtschei
ding kan worden verhoogd in geval van 
verbetering van de toestand van de 
schuldenaar terwijl zulks enkel het geval 
is wanneer « de uitkering, ingevolge 
omstandigheden onafhankelijk van de 
wil van de uitkeringsgerechtigde, in 
ruime mate ontoereikend is geworden 

om de in § 1 bedoelde toestand te 
waarborgen >>; het arrest derhalve de 
artikelen 301, 306 en 307 van het Burger
lijk Wetboek schendt en althans zijn 
beslissing met niet passende overwegin
gen motiveert (schending bovendien van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat artikel 307 van 
het Burgerlijk Wetboek niets te 
maken heeft met de in het middel 
aangevoerde grieven; dat het mid
del, voor zover het afgeleid is uit de 
schending van dit artikel, derhalve 
niet ontvankelijk is; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, na erop gewe

zen te hebben dat verweerster, om 
in haar onderhoud te voorzien op. 
een gelijkwaardige wijze als tijdens 
het samenleven, zou moeten 
beschikken over de inkomsten die 
zij genoot in 1964, dit is het tijdstip 
van de feitelijke scheiding, met een 
aanpassing volgens de stijging van 
de kosten van levensonderhoud tus
sen 1964 en 25 februari 1977, op 
welke datum de echtscheiding werd 
overgeschreven ... , dat de inkomsten 
van eiser in 1964, 8.360 frank netto 
per maand en die van verweerster 
6.260 frank bedroegen, ... dat het 
totaal inkomen, bezien in 
februari 1977, 33.434 frank per 
maand of 401.208 frank per jaar 
bedroeg, het arrest zegt dat << gei:nti
meerde op grond van stukken van 
de administratie der belastingen 
aantoont dat haar inkomsten over 
het dienstjaar 1974, 123.920 frank 
bedroegen, terwijl die van appel
lant over hetzelfde dienstjaar 
500.000 frank overschreden >>; 

Overwegende dat het ·arrest blij
kens die vermeldingen de dag van 
de overschrijving van de echtschei
ding in aanmerking heeft genomen 
om de inkomsten van verweerster 
vast te stellen; 

Dat, hoewel het .arrest melding 
maakt van de inkomsten van ver
weerster in 1974, zulks derhalve 
enkel geldt als een element dat in 
aanmerking moet worden genomen 
om het bedrag van haar inkomsten 
vast te stellen op de dag van de 
overschrijving van de echtscheiding; 
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Dat dit onderdeel van het middel, 
dat op een onjuiste uitlegging van 
het arrest berust, feitelijke grand
slag mist; 

Wat het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat het arrest ver
meldt << dat, krachtens artikel 306 
van het Burgerlijk Wetboek, geYnti
meerde (thans verweerster), over
eenkomstig artikel 301 van het Bur
gerlijk Wetboek, op de goederen en 
inkomsten van appellant (thans 
eiser) aanspraak kan maken op een 
uitkering die haar, rekening hou
dend met haar inkomsten en moge
lijkheden, in staat kan stellen in 
haar bestaan te voorzien op een 
gelijkwaardige wijze als tijdens het 
samenleven, en het bedrag van die 
uitkering, zoals in artikel 307 bis 
wordt bepaald, trouwens niet 
beperkt is tot het derde gedeelte 
van de inkomsten van de echtge
noot die de uitkering verschuldigd 
is >>; 

Dat het arrest erop wijst dat, om 
aan verweerster gelijkwaardige 
bestaansmiddelen te verzekeren, 
rekening moet worden gehouden, 
enerzijds, met de stijging van de 
kosten van levensonderhoud sedert 
de scheiding tussen de echtgenoten 
en, anderzijds, met de meeruitgaven 
ten gevolge van die scheiding; 

Dat het arrest ten slotte over
weegt dat rekening moet worden 
gehouden met de inkomsten van de 
partijen op de dag van de over
schrijving van de echtscheiding om 
te onderzoeken of de man in staat 
is een uitkering na echtscheiding te 
betalen en, zo ja, het bedrag vast te 
stellen; dat het in dit verband erop 
wijst dat artikel 301, § 3, van het 
Burgerlijk Wetboek bepaalt dat in 
geval van ingrijpende wijziging van 
de toestand van de partijen, die 
onafhankelijk is van hun wil, de 
uitkering na echtscheiding ver
hoogd, verminderd of opgeheven 
kan worden en dat het zonder 
belang is dat appellant onroerende 

goederen heeft geerfd en dat hij 
sedert de feitelijke scheiding tussen 
de partijen een handel heeft gedre
ven; 

Overwegende dat uit al die over
wegingen samen blijkt dat het 
arrest met de verhoging van de 
inkomsten van eiser enkel rekening 
houdt voor zover zulks noodzakelijk 
is om verweerster gelijkwaardige 
bestaansmiddelen te verzekeren als 
tijdens het samenleven, gelet op de 
stijging van de kosten van levenson
derhoud en op de meeruitgaven ten 
gevolge van de scheiding; dat, voor 
zover het arrest heeft overwogen 
dat de uitkering na echtscheiding 
kan worden verhoogd in geval van 
verbetering van de toestand van de 
schuldenaar, deze grond, die niets te 
maken heeft met het onderhavig 
geschil, ten overvloede is gegeven; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen; 

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

23 november 1978 - 1• kamer -
Voorzitter : de h. Meeus, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : mevr. Ray
mond-Decharneux Gelijkluidende 
conclusie van de h. Ballet, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Dassesse 
en Bayart. 

1• KAMER- 23 november 1978 

NIEUWE VORDERING - BURGERLIJKE 

ZAKEN- UITBREIDING OF WIJZIGING VAN DE 
BIJ DE RECHTER AANHANGIGE VORDERING -
GER. W., ART. 807 - UITBREIDING OF WIJZI
GING DIE BERUST OP EEN FElT OF AKTE IN 
DE DAGVAARDING AANGEVOERD- BEGRIP. 

Wanneer de rechter kennis neemt van 
een vordering tot nietigverklaring, 
wegens benadeling voor meer dan een 
vierde van een ouderlijke boedelverde
ling, is een nieuwe vordering bij een 
nieuwe op tegenspraak genomen con
clusie, strekkende tot w'etigverklaring 
van de ouderlijke boedelverdeling 
wegens gebrek aan toestemming, 
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slechts ontvankehjk als het feit, waar
uit het gebrek aan toestemming was 
afgeleid, in de dagvaarding was aange
voerd(l). (Art. 807 Ger. W.) 

(DELLA FAILLE D'HUYSSE. DE JACQUIER DE 
ROSEE M. T. ')E JACQUIER DE ROSEE C., A.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 maart 1977 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 616, 807, 
1042, 1050 van het Gerechtelijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, hoewel het vast
stelt dat de aanvoering van formele 
nietigheid van de akte van schenking
verdeling van 23 oktober 1946 de eis tot 
vernietiging van de verdeling wegens 
benadeling voor meer dan eenvierde niet 
komt staven, de in hager beroep door de 
verweerders ingestelde eis ontvankelijk 
verklaart die strekte tot nietigverklaring 
van de akten van schenking-verdeling 
van 23 oktober 1946 wegens de afwezig
heid van een van de partijen bij de 
onderhandse akte, en aldus beslist op 
grond dat " niet wordt betwist dat de 
nieuwe eis werd ingesteld onder omstan
digheden die het de gei:ntimeerden 
(thans de eisers) mogelijk hebben 
gemaakt hem te beantwoorden; dat de 
nieuwe eis, zoals de inleidende dagvaar
ding, de geldigheid van de ascendenten
verdeling betwist; dat de bestreden akte 
de in de dagvaarding vermelde authen
tieke akte ~an 23 oktober 1946 is; dat 
aan de twee wettelijke voorwaarden 
(vastgesteld bij artikel 807 van het 
Gerechtelijk Wetboek) aldus is voldaan 

(1) Raadpl. Cass., 3 nov. 1972 (A.C., 1973, 
219), 26 mei 1976 (ibid., 1976, 1067) en 
10 april 1978 (ibid., 1978, 917); noot get. R.H. 
onder Cass., 21 feb. 1946 (Bull. en Pas., 1946, I, 
79); CH. VAN REEPINGHEN, Versiag Gerechteiijke 
HerForming, l, blz. 326 tot 334; A. FETIWEIS, 
Droit judiciaire prive, I, 19764

, 148-153; 
E. Gurr en A.M. STRANART-TILLY, << Examen de 
jurisprudence (1965 a 1970), Droit· judiciaire 
prive », Rev. crit. jur. beige, 1974, 131-135; F. 
RIGAUX «, L'objet et Ia cause de la demande en 
droit judiciaire prive >>, Rev. crit. jur. beige, 
1973, 239-259; P. RoUARD, Traite eJementaire de 
droit judiciaire prive, Ile dl., 3e bd., 1977, blz. 
250-230; J. VAN DEN BosscHE , « L'instance et les 
voies de recours », in Travaux de Ia Faculte de 
droit de Namur,nr. 2, Le Code judiciaire, 1969, 
blz. 81-82. 

en dat er tussen beide vorderingen een 
verband bestaat dat voldoende nauw is 
om de nieuwe eis ontvankelijk te 
verklaren >>, 

terwijl de eis die voor de rechter 
aanhangig is slechts kan gewijzigd wor
den indien de nieuwe conclusies berus
ten op een feit of akte in de dagvaarding 
aangevoerd en, inzonderheid in huger 
beroep, enkel de eis die voor de eerste 
rechter aanhangig was uitgebreid of 
gewijzigd kan worden; ten deze, de 
oorspronkelijke eis tot vernietiging van 
de verdeling, welke aileen aan de eerste 
rechter werd voorgelegd, steunde op 
benadeling voor meer dan een vierde, 
waarvan de verweerders beweerden het 
slachtoffer te zijn geweest, terwijl de 
nieuwe eis tot nietigverklaring van de 
akten van schenking-verdeling steunt op 
de afwezigheid van een van de verweer
ders bij de onderhandse akte; voor de 
ontvankelijkheid van een nieuwe eis niet 
volstaat dat hij dezelfde akte zou betwis
ten als de oorspronkelijke eis; hij moet 
berusten, zoals supra werd aangegeven, 
op een feit of akte aangevoerd in de 
dagvaarding tot staving van de oorspron
kelijke eis; dienaangaande, een eis die 
strekt tot nietigverklaring van een akte 
wegens gebrek aan instemming van een 
partij niet op die akte is gesteund; 

terwijl, bijgevolg, door de genoemde 
nieuwe eis tot nietigverklaring van de 
akten van schenking-verdeling ontvan
kelijk te verklaren, eis die niet op deze 
akten berust doch op een feit dat niet 
werd aangevoerd in de dagvaarding, te 
weten de afwezigheid van een partij bij 
de onderhandse akte, het arrest zowel de 
artikelen 807 en 1042 van het Gerechte
lijk Wetboek schendt als het algemeen 
rechtsbeginsel van de eerbiediging van 
de rechten van de verdediging dat de 
grondslag vormt van artikel 807, als de 
artikelen 616 en 1050 van hetzelfde 
wetboek waarin het recht van hoger 
beroep en de wettelijke regel van de 
rechtspraak in twee instanties worden 
vastgelegd; het arrest bovendien, door 
zonder wettelijke verantwoording van 
zijn beslissing de exceptie te verwerpen 
van niet-ontvankelijkheid van de nieuwe 
eis die de eisers in hun conclusie 
aanvoerden, artikel 97 van de Grondwet 
schendt; en terwijl het feit dat de eis zou 
zijn ingesteld onder omstandigheden die 
verweer mogelijk maakten ten .deze niet 
ter zake dienend is en bijgevolg het 
beschikkende gedeelte van het arrest 
niet kan verantwoorden : 
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Overwegende dat in zoverre het 

arrest wordt verweten zijn beslis
sing niet wettelijk te hebben verant
woord als vereist bij artikel 97 van 
de Grondwet, het middel niet ont
vankelijk is, nu die grondwettelijke 
bepaling niets heeft uit te staan met 
de wettelijkheid van de motieven 
van de beslissingen; 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest volgt dat de 
eis, die werd geformuleerd in de op 
25 februari 1960 aan de eisers op 
verzoek van de verweerders bete
kende dagvaarding, strekte tot ver
nietiging wegens benadeling voor 
meer dan eenvierde van de ascen
dentenverdeling vastgelegd in de 
authentieke akte van 23 oktober 
1946; 

Dat de verweerders hager beroep 
hebben ingesteld tegen de beslissing 
van de eerste rechter, die op grand 
van een deskundigenverslag die 
vordering ongegrond verklaarde, en 
voor de rechter in hager beroep in 
hoofdzaak en voor de eerste maal 
de vernietiging van de ascendenten
verdeling wegens gebrek aan 
instemming hebben gevraagd; 

Dat zij tot staving van deze eis 
hebben aangevoerd dat de authen
tieke akte van verdeling door een 
onderhandse akte van dezelfde 
datum werd aangevuld, die een 
geheel vormde met de authentieke 
akte en een tegenbrief was, dat die 
onderhandse akte niet is onderte
kend door een van de partijen en 
dat de nietigheid van deze akte 
wegens gebrek aan instemming van 
die partij de nietigheid van de 
authentieke akte medebracht; 

Overwegende dat het arrest 
beslist dat de in hoger beroep door 
de verweerders ingestelde eis nieuw 
is, doch dat hij voldoet aan de 
voorwaarden van artikel 807 van het 
Gerechtelijk Wetboek en dus ont
vankelijk is; 

Dat het die beslissing verant
woordt door de overweging « dat de 
nieuwe eis, zoals de inleidende dag
vaarding, de geldigheid van de 
ascendentenverdeling betwist, dat 

de bestreden akte de authentieke 
akte van 23 oktober 1946 is, waar
van sprake is in de dagvaarding , 
en « dat er tussen beide eisen een 
verband bestaat dat voldoende nauw 
is »; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 807 van het Gerechtelijk 
Wetboek, een eis die voor de rechter 
aanhangig is, uitgebreid of gewij
zigd kan worden, indien de nieuwe, 
op tegenspraak genomen conclusies, 
berusten op een feit of aide in de 
dagvaarding aangevoerd, zelfs 
indien hun juridische omschrijving 
verschillend is; 

Overwegende dat, in strijd met de 
beslissing van het arrest, de eis tot 
nietigverklaring van de verdeling 
wegens gebrek aan instemming niet 
berustte op een feit of akte in de 
dagvaarding aangevoerd tot staving 
van de eis tot nietigverklaring 
wegens benadeling, doch op het feit 
waaruit de verweerders het gebrek 
aan instemming met de verdeling 
afleidden; 

Dat het arrest, dat niet vaststelt 
dat laatstgenoemd feit in de dag
vam·ding werd aangevoerd, zijn 
beslissing niet wettelijk verant
woordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, en zonder de 
overige middelen te moeten onder
zoeken die tot gee:ri ruimere vernie
tiging zouden kunnen leiden, ver
nietigt het bestreden arrest, behalve 
in zoverre het hoger beroep ontvan
kelijk wordt verklaard en uitspraak 
wordt gedaan over de kosten 
betrekkelijk het vonnis van 
11 januari 1961; 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; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Bergen. 
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23 november 1978 - 1• kamer -

Voorzitter : de h. Meeus, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Clason 
- Andersluidende conclusie (1) : van de 
h. Declercq - Advocaten : mrs. Ansiaux 
en Simont. 

1 • KAMER - 24 november 1978 

INKOMSTENBELASTINGEN - AFTREK 

VAN BEDRIJFSUITGAVEN EN -LASTEN- VEN
NOOTSCHAPSBELASTING - NAAMLOZE VEN
NOOTSCHAP DIE AANDELEN KOOPT VOOR EEN 
PRIJS DIE DE WERKELIJKE WAARDE VAN DE 
AANDELEN TE BOVEN GAAT - BETAALDE 
PRIJS AFGETROKKEN VAN DE WINSTEN -
UITGAVE DIE ALS NIET-AFTREKBAAR MOET 
WORDEN VERWORPEN IN ZOVERRE ZIJ DE 
WERKELIJKE WAARDE VAN DE AANDELEN TE 
BOVEN GAAT. 

Wanneer een naamloze vennootschap 
aandelen koopt voor een pnjs die de 
werkelijke waarde van de aandelen te 
hoven gaat en zij, om haar helasthare 
inkomen te hepalen, de hetaalde prijs 
aftrekt van de winsten, moet die 
uitgave als niet-aftrekhaar worden 
veiWOipen in zoverre z1j de werkehjke 
waarde van de aandelen te hoven gaat 
(2). (Artt. 44 en 98 W.I.B.; art. 65, A, 2", 
K.B. 4 maart 1965.) 

(• MANTA " N.V. T. BELGISCHE STAAT - MINIS
TER VAN FINANCIEN) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 27 mei 1977 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 21, 44, 50, 2", 96, 
98 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen (koninklijk besluit van 

(1) Het openbaar ministerie had geconclu
deerd tot verwerping van het cassatieberoep, 
daar het van oordeel was dat de nieuwe 
vordering ontvankelijk was, omdat de verde
ring tot nietigverklaring wegens benadeling 
diende te worden beschouwd als een vordering 
tot vernietiging van de akte van verdeling 
(Raadpl. Cass., 13 okt. 1938, Bull. en Pas., 1938, 
I, 313}, en .ook nog omdat de akte van 
verdeling waarop de nieuwe vordering was 
gegrond, in de oorspronkelijke dagvaarding 
was aangevoerd, a1s bedoeld in art. 807 Ger. W. 

(2) Raadpl. en vgl. Cass. 5 nov. 1963 (Bull. en 
Pas., 1964, I, 254} en 14 feb. 1967 (A.C:, 1967, 
746). 

26 februari 1964 en latere wijzigende 
bepalingen) en 65, inzonderheid 
littera A, 2", van het koninklijk besluit 
van ·4 maart 1965 tot uitvoering van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
zoals het is gewijzigd door artikel 1 van 
het koninklijk besluit van 18 juli 1967, 

doordat, na te hebben vastgesteld dat 
eiseres van haar beheerders aandelen 
voor de prijs van 28.826.000 frank had 
aangekocht, en zonder de verklaring van 
eiseres te betwisten, luidens welke « het 
boekhoudkundig resultaat van haar 
exploitatie niet werd belnvloed door het 
betalen van de beweerde overprijs, ver
mits de litigieuze aandelen in het actief 
van de balans voor hun aankoopwaarde 
zijn opgenomen >>, het arrest beslist dat 
er redenen zijn om deskundigen aan te 
stellen ten einde na te gaan of en in 
hoeverre de prijs, zoals het bestuur 
beweert, de werkelijke waarde van de 
gekochte aandelen overtrof, en deze 
beslissing verantwoordt op grand dat 
« het de administratie toegelaten is aan 
te tonen dat de aankoopwaarde van de 
geboekte activa overdreven is en dat de 
uitgaven ter aanschaffing ervan in wer
kelijkheid een liberaliteit inhouden die, 
in deze mate, bij het belastbaar inkomen 
van de vennootschap dient te worden 
gevoegd », 

terwijl de wet, voor de vennootschap, 
de liberaliteiten die zij zouden hebben 
toegestaan, niet als zodanig aan belas
ting onderwerpt maar wei vereist, en 
zulks naar luid van de artikelen 98 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen en 65 van het koninklijk be_sluit tot 
uitvoering van dit wetboek, dat bij de 
belastbare winsten - zoals zij in de 
boekhouding zijn opgenomen en aange
geven - onder andere de bedragen 
worden gevoegd welke de vennootschap 
van die winsten heeft afgetrokken maar 
die niet aftrekbaar zijn als bedrijfsuitga
ven of -lasten, liberaliteiten daarin 
begrepen, uitgezonderd die waarvan de 
aftrek door artikel 71 van voormeld 
wetboek wordt toegestaan; dat hieruit 
volgt dat, wanneer de vennootschap de 
aftrek van de uitgave die een liberaliteit 
zou uitmaken, niet heeft gedaan, geen 
enkele wetsbepaling veroorlooft bij het 
aldus exact aangegeven bedrag de 
waarde te voegen van de liberaliteit die 
zou zijn gedaan : 

Overwegende dat de voorziening 
de beslissing van het arrest bekriti
seert, luidens welke « het de admi
nistratie toegelaten is aan te tonen 
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dat de aankoopwaarde van de 
geboekte activa overdreven is en dat 
de uitgavan tot aanschaffing ervan, 
in werkelijkheid, een liberaliteit 
inhouden die, in deze mate, bij het 
belastbaar inkomen van de vennoot
schap dient gevoegd te worden >>; 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat eiseres aanvoert dat "nu 
het boekhoudkundig resultaat van 
haar exploitatie niet werd bei:nvloed 
door het betalen van de beweerde 
overprijs, vermits de litigieuze aan
delen in het actief van de balans 
voor hun aankoopwaarde zijn opge
nomen ", zij zich " door deze koop 
niet verarmd heeft in dier voege dat 
de belastbare grondslag te haren 
laste verminderd werd ", zodat het 
bedrag van de aangehouden libera
liteit niet belastbaar. is »; 

Overwegende dat het arrest des
betreffend opmerkt dat de stelling 
van eiseres « slechts te aanvaarden 
is in de mate dat de aankoopwaarde 
van de aangeschafte activa met de 
reele waarde ervan overeenstemt "; 
dat het eraan toevoegt dat « de 
verarming van de vennootschap en, 
meteen, het verlies van belastbare 
materie, in voorkomend geval (dit 
is : indien de aankoopwaarde van 
de geboekte activa overdreven is), 
voortvloeien uit het feit dat de 
aandelen, op de datum van de 
aankoop, een mindere waarde had
den dan de ervoor betaalde prijs, 
zodat de uitgaven die eiseres 
gedaan heeft zonder daarvoor de 
volledige werkelijke tegenwaarde 
ervan te bekomen, bestanddelen uit
maken van het belastbaar inko
men »; 

Overwegende dat de rechter aldus 
niet de eventuele liberaliteit als 
dusdanig belastbaar acht, maar van 
oordeel is dat de uitgaven door 
eiseres gedaan om de litigieuze 
aandelen te verwerven in de 
omstandigheden die in de beslissing 
uitvoerig worden uiteengezet, moet 
worden verworpen in zoverre zij de 
werkelijke waarde van het aange
kochte te boven gaan, omdat zij in 
die maat geen verband houden met 

het verkrijgen of behouden van 
winsten en derhalve geen bedrijfs
karakter hebben; 

Overwegende dat, door aldus te 
beslissen, de rechter van artikel 65, 
A, 2" van het koninklijk besluit van 
4 maart 1965 een juiste toepassing 
maakt en noch artikel 98 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen noch de andere in het middel 
vermelde wetsbepalingen schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening, veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

24 november 1978 - 1" kamer -
Voorzitter : de h. de Vreese, a£delings
voorzitter - Verslaggever : de h. Sury -
Gelijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal Advo
caten : mrs. Van Bastelaer en Claeys
Bouuaert. 

1' KAMER - 24 november 1978 

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE - ART. 6 WET 27 MEl 1870 -
GEMEENTERAAD DIE ZICH ERTOE BEPERKT 
VAST TE STELLEN DAT EEN INGEBRACHT 
BEZWAAR ONGEGROND IS BEVONDEN DOOR 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
SCHEPENEN - GEMEENTERAAD DIE ALDUS 
NIET VOLDOET AAN DE GENOEMDE WETSBE
PALING. 

Wanneer, inzake onteigening ten alge
menen nutte, de gemeenteraad, met 
toepassing van art. 6 wet 27 mei 1870, 
een beoordeling dient uit te brengen, 
in een met redenen omklede beslis
sing, betreffende de bezwaren die 
overeenkomstig de artikelen 3 tot 
5 van genoemde wet zijn ingebracht 
tegen het antwerp van onteigening, 
voldoet hij niet aan de bepaling van 
genoemd art. 6, indien hij zich ertoe 
beperkt vast te stellen dat een inge
brachte klacht ongegrond is bevonden 
door het college van burgemeester en 
schepenen. 

(BLOMMAERT, DE NAUW T. GEMEENTE BRAKEL) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op net 'oestre
den vonnis, op 23 september 1976 in 
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h:oger beroep 
Rechtbank van 
Oudenaarde; 

gewezen door de 
Eerste Aanleg te 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 4 van de wet van 
17 april 1835 op de onteigening ten 
algemenen nutte, 1, 3, 5, 6 van de wet 
van 27 mei 1870 houdende vereenvoudi
ging van de administratieve formalitei
ten inzake onteigening ten algemenen 
nutte, 28 van de wet van 29 maart 1962 
houdende organisatie van de ruimtelijke 
ordening en van de stedebouw, 7 vervat 
in artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 
betreffende de onteigening ten algeme
nen nutte, 11, 25, 31, 97, 107, 108 van de 
Grondwet, 75, 90 van de Gemeentewet, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het vonnis de door verweer
ster ingestelde vordering tot onteigening 
ten algemenen nutte van het perceel 
weideland van de eisers ontvankelijk 
verklaart en vaststelt dat de door de wet 
voorgeschreven form ali tei ten zij n ver
vuld, op grand : dat de akten van de 
uitvoerende overheid voldoende kunnen 
worden gemotiveerd door eenvoudige 
verwijziging naar de adviezen van over
heidsorganen die in de procedure zijn 
tussengekomen; dat het college van bur
gemeester en schepenen van Brake!, 
wettelijk belast met het houden van het 
onderzoek, bij beslissing van 16 decem
ber 1974 nopens het niet gemotiveerd of 
althans weinig gestaafd bezwaarschrift 
van de eisers, vaststellende dat de te 
onteigenen gronden niet tot wederver
koop, maar wei tot het aanleggen van 
een parking waren bestemd, ten deze 
heeft beslist dat · de klacht ongegrond 
wordt' bevonden; dat de gemeenteraad, 
door naar deze beslissing van het sche
pencollege te verwijzen en het onteige
ningsplan goed te keuren, voldoende aan 
de hogere overheid heeft doen kennen 
waarom zij meende dat het bezwaar van 
de eisers ongegrond was, 

terwijl, eerste onderdeel, de gemeen
teraad, door in de. beide beraadslagingen 
van 13 januari en 17 oktober 1975 vast te 
stellen dat uit de beslissing van het 
schepencollege van 16 december 1974 
blijkt dat het ingediende bezwaar onge
grond is bevonden, geenszins zelf over 
de klacht van de eisers heeft geoordeeld 
noch zijn advies heeft gegeven in een 
met redenen omklede beslissing (schen
ding van de artikelen 4 van de wet van 
17 april 1835, 1, 3, 5, 6 van de wet van 
27 mei 1870, 28 van de wet van 

29 maart 1962, 7 van de wet van 
26 juli 1962, 11, 25, 31, 107, 108 van de 
Grondwet, 75 en 90 van de Gemeente
wet); 

tweede onderdeel, de gemeenteraad in 
zijn beslissingen van 13 januari en van 
27 oktober 1975 heeft beslist dat uit de 
beslissing van het schepencollege bleek 
dat het bezwaar van de eisers ongegrond 
was, maar daardoor geenszins de motie
ven van deze beslissing heeft overgeno
men (schending van de artikelen 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 
3, 5, 6 van de wet van 27 mei 1870 en 
97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, de wettelijke op
dracht van het college van burgemeester 
en schepenen er zich toe beperkt de 
klachten van de onteigenden in te zame
len, zodat in geen geval de gemeente
raad, in plaats van de zaak zelf te 
beoordelen en te adviseren, geldig naar 
enig advies van het schepencollege kon 
verwijzen (schending van de artikelen 4 
van de wet van 17 april 1835, 1, 3, 5, 
6 van de wet van 27 mei 1870, 28 van de 
wet van 29 maart 1962, 7 van de wet van 
26 juli 1962, 11, 25, 31, 107, 108 van de 
Grondwet, 75 en 90 van de 
Gemeentewet) : 

Overwegende dat, na door een 
niet bekritiseerde beslissing te h:eb
ben vooropgesteld dat ten deze de 
door de wet van 27 mei 1870 voorge
schreven formali tei ten moesten 
worden nagekomen, het vonnis 
vaststelt dat het college van burge
meester en schepenen van verweer
ster, op 16 december 1974, het 
bezwaar van de eisers tegen de 
onteigening ongegrond heeft ver
klaard en vervolgens oordeelt dat, 
door naar die beslissing van het 
college te verwijzen en door het 
onteigeningsplan goed te keuren, de 
gemeenteraad de hogere overheid 
voldoende heeft doen kennen 
waarom hij het bezwaar van de 
eisers ongegrond acht; 

Overwegende dat de beslissingen 
van 13 januari 1975 en 
27 oktober 1975 van de gemeente
raad van verweerster geen andere 
vermelding aangaande voormelde 
beslissing van 16 december 1974 van 
het schepencollege bevatten dan de 
constatering dat het door de eisers 
ingedlende bezwaar door dit college 
ongegrond is bevonden; 
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Overwegende dat artikel 5 van de 

wet van 27 mei 1870 het college van 
burgemeester en schepenen belast 
met het inzamelen van de tegen het 
onteigeningsontwerp ingediende 
bezwaren en aanmerkingen; 

Dat artikel 6 van deze wet bepaalt 
dat de beoordeling van de klachten 
betreffende werken van gemeente
lijk nut wordt onderworpen aan de 
gemeenteraad die zijn advies geeft 
in een met redenen. omklede beslis-
sing; 

Overwegende dat, nu zij enkel 
genoemde constatering bevatten, de 
in het vonnis vermelde beslissingen 
van de · gemeenteraad geenszins de 
beoordeling van bet college tot de 
hunne maken; dat derhalve aan de 
wettelijke bepaling van voormeld 
artikel 6 niet werd voldaan; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat van 
het thap.s gewezen arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de vernietigde beslissing; houdt de 
kosten aan en zegt dat erover door 
de feitenrechter zal worden beslist; 
verwijst de zaak naar de Rechtbank · 
van Eerste Aanleg te Gent, zitting 
houdend in hoger beroep. 

· 24 november 1978 - 1• kamer -
Voorzitter : de h. de Vreese, afdelings
voorzifter - Verslaggever : de h. Van 
Leckwijck - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Houtekier en Bay
art. 

1• KAMER- 24 november 1978 

VORDERING IN RECHTE - GERECHTE

LIJK WETBOEK, ARTIKEL 702, 3° - KORTE 
SAMENVATTING VAN DE MIDDELEN 
BEG RIP. 

Met de wo01·den « korte samenvattmg 
van de middelen " in art. 702, 3', 
Ger. W. wordi geen rechtsregel bedoeld, 
maar wei de feitelijke . gegevens die 
aan de vordering ten grondslag Jiggen; 

het staat aan de rechte1~ onder eerbie
diging van de rechten van de verdedi
ging, op de regelmatig aan zijn beoor
dehng voorgedragen feiten en zonder 
het voorwezp of de oorzaak van de 
vordering te wzjzigen, de rechtsregels 
toe te passen op grond waarvan hzj op 
de vordering uitspraak doet (1). 

(INSTITUUT BUNGE V.Z.W. T. OPENBAAR 
CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN) 

Advocaat-generaal Krings heeft in 
substantie het volgende gezegd: 

Eiseres heeft verweerster gedagvaard 
om terugbetaling te bekomen van de 
verzorgingskosten die zij heeft uitgege
ven bij de behandeling van een veronge
lukte, die eerst in het ziekenhuis van 
verweerster was binnengebracht, doch 
aldaar niet kon verzorgd worden en 
daarop op aanwijzing van een aange
stelde van verweerster bij eiseres werd 
overgebracht en er lange maanden heeft 
verb Ieven. 

In het inleidend exploot heeft eiseres 
de feitelijke gegevens omstandig aange
geven. De eis strekte ertoe terugbetaling 
te bekomen van een som van 
317.285 frank, zijnde het bedrag van de 
verzorgingskosten van de verongelukte. 

Nu heeft verweerster de exceptie 
obscuri libelli opgeworpen, omdat zij 
niet kan uitmaken op welke juridische 
grondslag de betaling gevorderd wordt. 
Wordt die betaling van verweerster 
gevorderd omdat zij als onderstands
plaats de verzorgingskosten moet beta
len; of gaat men uit van de stelling dat 
een aangestelde van verweerster 
"gevraagd heeft de verzorging in de 
plaats van verweerster uit te voeren. 

Verweerster meent dat zij niet weet op 
welke rechtsgrond zij haar verweer moet 
voordragen, zodat haar rechten van ver
dediging werden miskend, hetgeen met
een het bewijs Ievert dat zij er belang 
bij heeft de nietigheid van het inleidend 
exploot op te werpen. 

Het hof van beroep heeft die stelling 
aanvaard. 

Het arrest oordeelt, dat het inleidend 
exploot met toepassing van artikel 702 
van het Gerechtelijk Wetboek door nie
tigheid is aangetast omdat het onder
werp en de korte samenvatting van de 
middelen van de vordering niet worden 
opgegeven. 

(1) Men leze de verwijzingen in de.conciusie 
van het openbaar ministerie v66r het arrest. 
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Luidens het arrest komt in het exploot 

enkel een feitenrelaas voor, waarin geen 
enkele aanduiding staat van de rechts
grond waarop eiseres haar vordering 
steunde. 

Naar het arrest zou de eerste rechter 
ambtshalve een rechtsgrond hebben 
gegeven waarvan verweerster geenszins 
kon weten op het tijdstip van de slmtmg 
van de debatten in eerste aanleg dat d1t 
de door (eiseres) ingeroepen of in te 
roepen rechtsgrond was; dat derhalve de 
eerste rechter duidelijk het begmsel van 
de accusatorische rechtspleging heeft 
geschonden en inkwisitoriaal is opgetre
den. 

Het arrest beslist verder, dat in bur
gerlijke zaken de rechter de oorzaak of 
de rechtsgrond van de ingestelde vorde
ring niet ambtshalve mag wijzigen. 

De rechter zou evenmin aan een eis 
een rechtsgrond mogen geven indien de 
eisende partij nalaat dit te doen. 

Hieruit leidt het arrest verder af, dat 
de eerste rechter had moeten vaststellen 
dat de inleidende dagvaarding de vereis
ten van artikel 702, 3°, van het Gerechte
lijk Wetboek miskende .door onvoldoende 
aanduiding van de m1ddelen m rechte 
van de vordering. 

Dit brengt het arrest dan tot de 
vaststelling dat verweerster de vordering 
niet kon bestrijden, weshalve zij er 
belang bij had de nietigheid op te 
werpen (art. 861 van het Gerechtelijk 
Wetboek). 

Vermits de vordering niet rechtsgeldig 
bestaat kan zij in graad van beroep ook 
niet worden uitgebreid of gewijzigd. 

Uit het arrest blijkt dus, dat hier drie 
begrippen worden aangehaald, nl. 
rechtsgrond, oorzaak en middelen van 
de vordering of, naar luid van het arrest, 
middelen - in rechte - van de vorde
ring. 

Het vraagstuk dat het Hof wordt 
voorgelegd berust dus op de uitle~ va_n 
artikel 702, 3°, luidens hetwelk het mlel
dend exploot, op straffe van nietigh~id, 
het onderwerp en de korte samenvattmg 
van de middelen van de vordering moet 
opgeven. 

Wat wordt er onder onderwerp ener
zijds en onder middelen van vordering 
anderzijds, verstaan ? 

Mag ik eerst opmerken, dat artikel 702 
verschilt van de andere bepalingen van 
het Wetboek, o.m. artikel 23 betreffende 
het gezag van gewijsde, waar sprake is 
van de gevorderde zaak en van oorzaak 

van de vordering; artikel 29 dat verband 
houdt met de aanhangigheid, die slechts 
bestaat voor zover de vorderingen het
zelfde voorweip hebben en wegens 
dezelfde oorzaak werden ingesteld; 
artikel 807, betreffende nieuwe vorderin
gen die slechts toegelaten zijn voor 
zover de nieuwe op tegenspraak gena
men conclusies op een feit of een akte in 
de dagvaarding aangevoerd beru.st.en, 
zelfs indien hun juridische omschnJvmg 
verschillend is; 1138, 2°, betreffende de 
cassatiemiddelen, wanneer de rechter 
uitspraak doet over niet gevorderde 
zaken. 

Als men de wettelijke bepalingen 
onderzoekt dan zijn er dus drie begrip
pen die hier ter sprake komen, t.w. 
1) onderwerp (art. 702), voorwerp 
(art. 29), gevorderde zaak (art. 23) (1138, 
2"); 2) de oorzaak (artt .. 23 en 29); 3) de 
middelen van de vordermg (art. 702). 

Mag ik terloops opmerken, dat aan 
deze ingewikkelde terminologie, het 
arrest nog een ander woord toevoegt, nL 
« rechtsgrond », waarvan de draagwijdte 
nader zal moeten bepaald worden (1). 
Mag ik onderstrepen dat dit woord in 
elk geval niet in artikel 702 van het 
Gerechtelijk Wetboek voorkomt. 

Het zij me nu toegestaan, hoew~l. ik 
reeds vooraf mijn verontschuld1gmg 
aanbied mocht mijn uiteenzetting onbe
tamelijk lijken, enkele begrippen nader 
te bepalen, die het Hof ongetwijfeld veel 
beter kent dan ik. 

Om onderwerp en oorzaak van de 
vordering te bepalen, komt het erop aan 
eerst het begrip « vordermg » te 
omschrijven. Hier zal geen onderscheid 
worden gemaakt tussen rechtsvor~ering 
en vordering, omdat het ondersche1d ten 
deze van belang ontbloot is. 

De vordering is de vorm waarin een 
partij een « aanspraak » in recht~ doet 
gelden. In het Duits « Anspruch », m het 
Frans « pretention >> (2). 

Nu moet die aanspraak een juridische 
grondslag hebben. Deze grondslag is ~en 
« rechtshandeling » of een « rechtsfe1t >>, 

d.w.z. een feit of een handeling die 
rechtsgevolgen heeft (3). 

(1) Het woord « rechtsgrond » wordt ook 
· voor het Hof gebruikt doch met een welbe
paalde draagwijdte. Zie hierna. 

(2) MOREL, nr. 348, p, 287, noot 1. 

(3) MOTULSKY, Realisation methodique du 
droit prive, p. 76, nr. 79 en noot 5. 
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De vordering is dus de wettelijke vorm 

die de eiser moet aanwenden om zijn 
aanspraak voor de rechter te doen 
gelden. 

De aanspraak is het voorwerp van de 
vordering. Het rechtsfeit of de rechts
handeling die tot grondslag van de 
aanspraak dient is de oorzaak. 

Meteen zijn de twee hoofdbestandde
len van de vordering bepaald. Enige 
toelichting is echter wenselijk. 

Wat het onderwerp van de vorde
ring betreft bestaat er niet vee! betwis
ting, omdat het begrip duidelijk lijkt. 

De wet gebruikt, zoals reeds gezegd, 
door elkaar onderwerp, voorwerp en 
gevorderde zaak. In de Franse tP-kst 
komt het woord objet voor (artt. 29 en 
702) en chose demandee (artt. 23 en 1138, 
2°). Hieruit mag reeds blijken dat de drie 
Nederlandse woorden wel dezelfde 
draagwijdte hebben. 

Ret voorwerp of onderwerp van de 
vordering is immers de gevorderde zaak, 
de gevorderde maatregel, de aanspraak 
die men op een zaak doet gelden, de 
aanpraak op een recht, zelfs op een 
voordeel (1). 

Een rechter mag geen uitspraak doen 
over niet gevorderde zaken of meer 
toekennen dan wat werd gevraagd 
(art. 1138, 2'). Deze regel behoort tot de 
algemene rechtsbeginselen, heeft het 
Hof reeds in talrijke arresten beslist (2). 

De betaling van een geldsom, de 
vernietiging van een huurcontract, de 
echtscheiding, enz., maken het voorwerp 
van de vordering uit. 

Dit zal dus meestal geen aanleiding 
geven tot grote moeilijkheden, vooral 
niet in verband met het vraagstuk dat 
ons thans bezighoudt. 

Ret spreekt echter vanzelf, dat wan
neer het onderwerp van de vordering 
niet duidelijk is bepaald, de verweerder 
machteloos is, doordat hij niet kan 
weten wat van hem wordt gevorderd, 
zodat zijn verdedigingsrechten kunnen 
gekrenkt worden. 

Moeilijker te bepalen is de oorzaak 
van de vordering. 

Rierover bestaat echter een vrij uitge
breide rechtspraak en het is wellicht 
niet van belang ontbloot dit begrip aan 
de hand van die rechtspraak nader te 
bepalen. 

(1) MoREL, nr. 348 en volg., p. 287. 
(2) Cass. 15 jan: 1fJ70 (A.C., 1970, 403); 27 jan. 

1972 (A.C., 1972, 510). 

In een zaak waarover uw arrest van 
21 februari 1946 (3) werd gewezen ging 
het om een vraag van ontvankelijkheid 
van het hoger beroep (art. 23 wet van 
25 maart 1876). De vernietiging van twee 
akten werd gevorderd enerzijds van een 
huurcontract, anderzijds van een testa
ment. Nu beweerde de eiser dat beide 
vorderingen dezelfde oorzaak hadden, nl. 
de onbekwaamheid van de persoon van 
wie de twee akten uitgingen. 

U hebt die stelling verworpen omdat 
ze neerkomt op een verwarring tussen 
de middelen of redenen tot staving van 
ieder punt der vordering met de oorzaak 
van die vorderingspunten, de oorzaak 
bestaande in het juridisch feit dat daar
aan tot onmiddellijke grondslag ligt 
(huurcontract, testament). 

Mag ik terloops beklemtonen dat het 
Hof hier uitdrukkelijk een onderscheid 
maakt tussen middelen en oorzaak. 

Het arrest van 28 september 1950 (4) 
vernietigde een vonnis omdat de rech
ters in hoger beroep als grondslag van 
een vordering tot ui tzetting van de 
huurders hadden genomen het feit dat 
de huurder zijn handel niet meer bleef 
uitbaten en het verhuurd goed overigens 
werd omgebouwd, terwijl de dagvaarding 
en de conclusies steunden op een door 
de huurder vrijwillig aanvaarde ontbin
ding van de huurovereenkomst en de 
rechter het bestaan van de aangevoerde 
ontbinding niet bewezen achtte. De 
rechters hadden zodoende andere oorza
ken van de vordering aangenomen dan 
de oorzaak die de eiser had bepaald. 

Het begrip oorzaak komt ook ter 
sprake in het arrest van 12 novem
ber 1954 (5). De oorspronkelijke vorde
ring strekte ertoe verlenging van een 
handelshuurovereenkomst te bekomen. 
In hoger beroep wou de eiser die 
vordering wijzigen door aan te voeren 
dat het ging om " het blijven betrekken 
op grond van een lopende 
huurovereenkomst ». U hebt de bestre
den beslissing goedgekeurd, waar deze 
liet gelden dat die nieuwe eis op een 
andere oorzaak steunde, zodat met toe
passing van artikel 464 van het Wetboek 
van Burgerlijke rechtsvordering die 
nieuwe eis niet ontvankelijk was (6). 

(3) A.C., 1946, 75. 
( 4) A. C., 1951, 30. 

(5) A.C., 1955, 163. 

(6) Vgl. met art. 807 van net Uerechtelijk 
Wetboek. 
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In de zaak waarop uw arrest van 

4 oktober 1956 (1) betrekking heeft 
werd de Belgische Staat gedagvaard tot 
betaling van de prijs van de werken die 
te Neufchateau werden uitgevoerd. Nu 
werd er door de Belgische Staat aange
voerd, dat de ambtenaar die de werken 
had besteld een machtsoverschrijding 
had begaan, zodat de Staat niet kon 
gehouden zijn. Het bestreden arrest had 
de Staat evenwel toch veroordeeld, maar 
tot schadevergoeding, omdat hij moest 
instaan voor de schade die de ambtenaar 
door zijn optreden had veroorzaakt. 

U hebt dit arrest vernietigd op grond 
van de volgende overweging : 

« dat het hof van beroep mitsdien in 
de plaats van de eis door verweerder 
tegen aanlegger gericht, welke tot oor
zaak had de bestelling van werken voor 
aanleggers rekening en tot doe! had de 
betaling van de prijs dier werken, een 
eis gesteld heeft die een andere oorzaak 
en een ander doe! had, nl. een kwasi
delictuele fout, door B. begaan in de 
uitoefening of naar aanleiding van de 
uitoefening van zijn funkties in het 
Ministerie van Openbare Werken en het 
herstel van het door die fout veroor
zaakte schade. » 

Het arrest heeft hier zeer duidelijk 
het onderscheid gemaakt tussen doe! 
(voorwerp) en oorzaak en tevens het 
begrip oorzaak duidelijk belicht. 

Bijzonder belangwekkend voor het 
vraagstuk dat het Hof heden te beslech
ten heeft, is het arrest van 8 april 1960 
(2). Hier werd betaling gevraagd (voor
werp) van verscheidene geldsommen, 
welke de eiser beweerde hem verschul
digd te zijn ter uitvoering van een 
tussen partijen einde 1941 gesloten over
eenkomst (oorzaak). Eiser beweerde dat 
die overeenkomst een bediendencontract 
was. Nu had bet hof van beroep beslist 
dat de overeenkomst, oorzaak van de eis, 
een contract van vennootschap was en 
niet een bediendencontract, doch dat dit 
geenszins de oorzaak van de eis wij
zigde. 

Door het cassatieberoep werd betoogd, 
dat zulks wei een wijziging van de 
oorzaak uitmaakte. Dit middel hebt u 
verworpen onder overweging, dat « niet 
de benaming welke de eisende partij aan 
de overeenkomst geeft, doch bet contract 
zelf, zoals bet gesloten werd, de oorzaak 

(1) A.C., 1957, 54. 

(2) A.C., 1960, 732. 

van de vordering uitmaakt en dat het de 
rechter behoort aan de hand van al de 
bjj de debatten naar voren gebrachte 
elementen de jujste benamjng van het 
contract te bepalen en hierdoor ook de 
gevolgen eruit af te leiden ». (Dit waren 
dus de middelen tot staving van de eis.) 

In een tuchtzaak werd een notaris 
vervolgd ter zake van het opmaken van 
een testament terwijl de erflater niet 
meer over zijn geestesvermogen 
beschikte; het hof van beroep had de 
notaris evenwel veroordeeld omdat hij 
de voorzorg niet had genomen vooraf bet 
advies van een geneesheer in te winnen. 
Er werd aangevoerd dat aldus de grand
slag (Ie fondement) van de vordering 
werd gewijzigd. U hebt die voorziening 
:verworpen met de volgende overwe
ging (3) : 

<< Attendu qu'eut-elle invoque d'office 
le motif critique, !a cour d'appel l'aurait 
neanmoins deduit d'elements de fait 
regulierement soumis .a son appreci~tion 
et n'aurait par consequent modtfte m 
!'objet ni Ia cause de la demande. >> 

Met het reeds aangehaald arrest van 
8 april 1960 bood ook vee! gelijkenis de 
zaak waarover uw arrest van 
24 september 1964 (4), werd gewezen 
De volgende overweging is bijzonder • 
kenschetsend : 

<< qu'en attribuant a Ia conven~ion ~a 
qualification d'association que 1m attn
buait le demandeur au lieu de Ia qualifi
cation de bail que lui pretait le defen
deur, le juge s'est borne a donner au 
contrat sa qualification exacte sans 
modifier Ia cause de !'action, cette cause 
demeurant le fait juridique que lui sert 
de fondement immediat. » 

Omgekeerd, heeft bet arrest van 
8 december 1967 (5) een vonnis vernie
tigd, omdat de oorspronkelijke vorderi~g 
werd ingeleid wegens de schade dte 
ontstaan was op de terugweg van bet 
werk, zodat de vordering gestoeld werd 
op de besluitwet betreffende de vergoe
ding van de schade voortspruitende uit 
ongevallen die zich op de weg naar of 
van bet werk voordoen, en de rechter in 
boger beroep die eis had vervangen door 
een eis op grond van de wetgeving op de 
arbeidsongevallen, omdat was gebleken 

(3) Cass., 27 juni 1960 (Bull. en Pas.,•1960, I, 
1129). 

(4) Bull. en Pas., 1965, I, 77. 

(5) A.C., 1968, 507. 
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dat het ongeval zich tijdens de werk
zaamheden had voorgedaan. De nieuwe 
eis berustte immers op een andere 
oorzaak. 

Een aannemer van openbare werken 
belast met de uitvoering van wegenwer
ken, had vastgesteld dat er herstellingen 
aan het funderingsbeton moesten uitge
voerd worden. Na overleg met het 
Bestuur te hebben gepleegd, ging hij tot 
de uitvoering van de herstellingen over 
en diende hi.i een faktuur in. In uw 
arrest van 9 januari 1969 (1) komen de 
volgende overwegingen voor : 

Overwegende dat de korte vermeldin
gen van de dagvaarding in het onzekere 
Iaten of de rechtsvordering, in zover zij 
tegen eiseres gericht is, als oorzaak 
heeft een aannemingscontract waarbij 
laatstgenoemde de bedoelde herstellings
werken bij verweerster besteld heeft; dat 
daarentegen uit de duidelijk opgestelde 
conclusies van verweerster zowel voor de 
eerste rechter als voor het hof van 
beroep, ondubbelzinnig blijkt dat een 
dergelijke uitdrukkelijke of stilzwijgende 
overeenkomst de enige oorzaak is 
waarop zij haar rechtsvordering v66r de 
feitenrechter heeft willen gronden; dat 
trouwens de tegenpartij, eiseres, op de 
rechtsvordering die uitsluitend op deze 
oorzaak berustte geconcludeerd heeft; 

dat het arrest derhalve de rechtsvor
dering van verweerster niet heeft kun
nen toewijzen op grand van een 
zaakwaarneming door haar verricht in 
het belang van eiseres, zonder de oor
zaak van de eis, zoals bepaald door de 
verduidelijkingen door de conclusie van 
verweerster aangebracht, te wijzigen en 
zonder de bewijskracht van de conclusie 
te schenden. 

Het Hof heeft ook dezelfde stelling 
gehuldigd in twee vri.i recente zaken, nl. 
de arresten van 13 juni 1974 (2) en 
27 juni 1975 (3). In deze laatste zaak 
had de oorspronkelijke eiser schadever
goeding gevraagd wegens de fout die de 
verweerder als weggebruiker had 
begaan. Hij verweet de autobestuurder 
zijn snelheid niet te hebben aangepast 
en een v66r hem rijdende sleep te dicht 
te hebben gevolgd. Nu had het bestreden 
arrest een ander aspekt van hetzelfde 
foutief besturen van de wagen in aan
merking genomen. U hebt de voorzie
ning verworpen op de overweging dat 

(1) A.C., 1969, 450. 

(2) A.C., 1974, 1130. 

(3) A.C., 1975, 1160. 

het arrest aldus geen andere oorzaak 
aan de vordering toekende dan die 
welke eiser had ingeroepen. 

Wanneer men deze rechtspraak aldus 
overzichtelijk bekijkt, dan komt zeer 
duidelijk naar voren dat de oorzaak van 
de vordering uitsluitend besloten ligt in 
de omschrijving van het rechtsfeit of de 
rechtshandeling die de vordering ten 
grondslag ligt, en meestal nauw verbon
den is met de bepaling van het onder
werp van de vordering. Die omschrijving 
dient niet in rechte te gebeuren, doch in 
feite : het contract, het testament, het 
ongeval, de fout, de zaakwaarneming, 
enz. 

Het zijn dus het feit of de handeling 
of de toestand waaruit het rechtsgevolg, 
ontstaat dat het voorwerp van de vorde~. 
ring is, die de oorzaak van de vordering 
uitmaken. De oorzaak van de vordering 
is, zoals Motulsky (4) zegt " !'element 
generateur du droit subjectif "· Wat hier 
bijzonder wordt beklemtoond is dat de 
wettelijke kwalificatie van dat feit, die 
handeling of die toestand niet verplicht 
door de partij moet worden aangegeven. 

Dit belet evenwel niet dat, door de 
oorzaak te bepalen, de partij noodzake
lijk een beroep doet op een juridisch 
concept : aquiliaanse aansprakelijkheid, 
contract, testament, enz. Maar dit bete
kent niet dat zij tevens de toe te passen 
rechtsnorm bepaalt. Dit zijn twee ver
schillende vraagstukken (5). 

Het is immers de taak van de rechter 
de juiste wettelijke grondslag te bepalen, 
en, gelet op de feiten die bij de debatten 
werden aangevoerd en die bewezen wer
den verklaard, de vordering aldus wette
lijk te verantwoorden is. Da mjhj fac~ 
tum. dabo tjbj jus. 

Deze stelling, die volkomen in over
eenstemmig is met de rechtsleer (6) 
heeft reeds aanleiding gegeven tot een 
uitgebreide rechtspraak van het Hof. 

In de memorie tot cassatie, in de zaak 
die geleid heeft tot uw arrest van 
10 mei 1957 (7) merkte eiser op dat 

(4) MOTULSKY, Op. cit. p. 77. 

(5) RIGAux, Droit intern. prive, 1977, 119, 
nr. 6. 

(6) Zie RIGAUX, La nature du controle de la 
Cour de cassation, nrs. 34-35, sp. p. 53 en 54 -
MOTULSKY, op.cit., p. 82-83 - RIGAU:X, Rev. crit. 
jur. beige, 1973, p. 239 tot 259; RIGAU:X, Droit 
intern. prive, 1977, nrs. 91 tot 96; MOTULSKY, 
« La cause de Ia demande dans Ia delimitati• 
on de !'office de juge », Dall., Chron. XXXIV, 
1964, nrs. 234 tot 246. 

(7) A. C., 1957' 758. 
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in haar inleidend exploot de oorspronke
lijke eiseres deed gelden : « de patroon 
die burgerlijk en solidair verantwoorde
lijk wordt verklaard voor de gevolgen 
van een delict door zijn aangestelde 
gepleegd, kan zich verhalen tegen deze 
laatste; die patroon heeft recht op de 
integrale terugbetaling van de sommen 
uitgegeven ter outlasting van de dader 
van het delict. Eiser tot cassatie 
verweet aan de bestreden beslissing te 
hebben verklaard dat de vordering van 
verweerster gesteund was op de inde
plaatsstelling. 

U hebt hierop geantwoord, met ver
werping van het middel, door te overwe
gen « dat aan de hand van de elementen 
tot interpretatie waarover hij beschikt, 
het de rechter over de grand behoort de 
juridische basis van de bij hem aanhan
gig gemaakte vordering te bepalen; dat 
na vastgesteld te hebben dat de dagvaar
ding, waarvan de termen in het middel 
zijn overgenomen (ze werden zopas aan
gehaald) niets laat kennen aangaande de 
juridische basis van de door verweerster 
ingestelde vordering, de rechter die 
grondslag vermocht op te zoeken in de 
in eerste aanleg genomen conclusies 
waarin verweerster inriep dat zij gesub
rogeerd was in de rechten van de 
slachtoffers tegen aanlegger. » 

Die stelling wordt nog verder verdui
deliikt in het arrest van 27 no
vember 1959 (1), waarbij werd beslist 
dat de rechter tot beoordeling van de 
gegrondheid van een eis, de juridische 
aard dient op de zoeken van de aan zijn 
oordeel onderworpen feiten welke hij als 
vaststaande beschouwt, zelfs zo die aard 
verschilt van die welke door de partijen · 
wordt voorgestel : 

« dat ter zake niet wordt beweerd dat 
het arrest op andere elementen gegrond 
is dan die welke door partijen werden 
overgelegd; dat die rechter over de 
grand de perken binnen welke de zaak 
bij hem aanhangig was gemaakt niet te 
buiten is gegaan door eruit het bestaan 
van lastgeving af te leiden welke door 
Otraco aanvaard werd op verzoek van 
Transintra, welke namens de bestemme
ling heeft gehandeld. >> 

Hoewel minder expliciet is het nog 
dezelfde stelling die voorkomt in het 
arrest van 26 februari 1960 (2) : « dat 
het arrest, zonder de bewijskracht van 
de inleidende exploten te schenden ... 

(1) A.C., 1960, 277. 

(2) A.C., 19609, 612. 

heeft kunnen beslissen dat de verweer
ders, die luidens hun dagvaardingen de 
door hun verzekerden verschuldigde 
bedragen, rechtstreeks van de verzeke
raars vorderden, op grand van de ver
plichting welke voor de verzekeraar uit 
het verzekeringscontract volgt, in werke
lijkheid hun vorqering op grand van de 
bepalingen van attikel 1 van de wet van 
24 mei 1977 ingesteld hadden; dat 
immers krachtens dit artikel het verze
keringscontract de verzekeraar verplicht 
ten belope van de sommen die hij aan 
de verzekerde verschuldigd is, te voor
zien in de betalihg van de schuldvorde
ring die het slachtoffer van de door de 
fout van die verzekerde veroorzaakt 
ongeval tegen deze laatste bezit. , 

Hier ook bleven het onderwerp en de 
oorzaak van de vordering ongewijzigd, 
doch rustte het op de rechter de juiste 
juridische grondslag van de vordering te 
bepalen. Dit is immers zijn taak, al 
hebben de partijen dit aspekt van het 
probleem niet ingezien. 

Ik moge ook nog verwijzen naar het 
arrest van 8 april 1960 (3) waarin o.m. 
werd beslist, dat << waar hij aan een 
overeenkomst, oorzaak van de eis, niet 
de benaming geeft welke door de 
eisende partij eraan toegeschreven werd, 
doch die welke door de verwerende 
partij wordt voorgesteld, de rechter het 
aan het inleidend exploot of aan de 
conclusies te hechten geloof niet 
schendt; dat, waar de rechter als 
opdracht heeft aan het contract zijn 
juiste benaming toe te kennen, het hem 
behoort die benaming aan de hand van 
al de bij de debatten naar voren 
gebrachte elementen te bepalen >>. 

U hebt dit nog impliciet beslist in het 
arrest van 22 december 1972 ( 4), nl. 
doordat de rechter de door partijen 
voorgedragen redenen ambtshalve kan 
aanvullen wanneer hij enkel steunt op 
regelmatig aan zijn beoordeling overge
legde feiten en noch het voorwerp, noch 
de oorzaak van de eis wijzigt. 

Uit deze voor het vraagstuk dat .het 
Hof heden wordt onderworpen zeer 
belangrijke rechtspraak, die eensluidend 
is, meen ik te mogen afleiden dat het 
beginsel naar hetwelk het aan de rechter 
staat de rechtsregel te bepalen op grand 
waarvan het geschil dient te worden 
beslecht, tot n6odzakelijk gevolg heeft 
dat men de partijen niet mag verwijten 

(3) A.C., 1960, 732. 

( 4) A.C., 1973, 445. 
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die rechtsregel niet te hebben bepaald, 
in elk geval niet in hun oorspronkelijke 
dagvaarding. Wellicht kunnen de debat
ten tot gevolg hebben dat de eiser, die 
de regel niet heeft bepaald, daartoe 
gedwongen zal worden door de conclusie 
van de verweerder, die vanzelfsprekend 
de voor hem gunstigste regel als uit
gangspunt voor zijn redenering zal 
nemen ten einde op grond daarvan de 
afwijzing van de eis te bekomen. Wil de 
eiser in zijn vordering slagen, dan zal hij 
we! verplicht zijn daarop te antwoorden 
en eventueel een andere regel aan te 
halen, die hem een gunstige oplossing 
kan bezorgen. 

Dit alles belet de rechter dan nog niet 
de eis uiteindelijk toe of af te wijzen op 
grond van eigen redenering en van de 
wetsbepalingen die hij het best aange
wezen oordeelt. Hiertoe hoeft hij de 
debatten niet te heropenen, zoals 
artikel 774 van het Gerechtelijk Wetboek 
uitdrukkelijk bepaalt. 

Deze bepaling mag immers als een· 
bevestiging van het reeds aangehaalde 
beginsel worden beschouwd, vermits zij 
noodzakelijk op die overweging stoelt. 

Men mag hieraan nog toevoegen dat 
de ontvankelijkheid in sommige gevallen 
van nieuwe middelen v66r het Hof van 
Cassatie, eveneens op dezelfde regel 
steunt. Een middel mag voor het eerst 
v66r het Hof worden ingeroepen, wan
neer het een middel geldt waarover de 
rechter ambtshalve reeds uitspraak heeft 
gedaan (1). 

Het Hof mag bovendien een rechts
grond (2) aanvullen waardoor het 
beschikkend gedeelte van de bestreden 
beslissing wordt verantwoord (3). Ook 
deze rechtspraak steunt op de regel dat 
de rechter de rechtsregel moet bepalen 
die hij op de feiten toepast. 

Uit de reeds aangehaalde rechtspraak 
is echter ook gebleken, d.at de beoorde
lingsvrijheid van de rechter gebonden is 
vanuit twee oogpunten : hij mag, zoals 
reeds meermaals werd gezegd, noch het 
voorwerp noch de oorzaak van de vorde
ring wijzigen, want dit behoort klaarblij
kelijk tot de aard zelf van de rechtsple
ging die een uitgesproken accusatorisch 
karakter heeft, en hij is ook gebonden 
door de feiten die v66r hem werden 

(1) Cass., 30 okt. 1969 (A.C., 1970, 209), 
(2) Mag ik terloops opmerken dat het Hof 

·hier het woord rechtsgrond gebruikt maar dit 
geenszins doelt op oorzaak, doch wei op 
« motif de droit ». 

(3). Cass., 28 mei 1976, A.C. 1976, 1074. 

aangevoerd, d.w.z. dat hij enkel mag 
steunen op de feiten waarover de par
tijen v66r hem hebben gedebateerd (4). 

Wat is nu, in die stelling, de draag
wijdte van het begrip « middel >>, dat in 
artikel 702 staat vermeld ? 

Mag ik eraan herinneren dat in uw 
arrest van 21 februari 1946 het onder
scheid tussen middelen en oorzaak werd 
gemaakt. Het Hof beklemtoonde, dat 
" dit stelsel neerkomt op de verwarring 
van de middelen of redenen tot staving 
van ieder punt van de vordering inge
roepen (in casu, de onbekwaamheid van 
hem van wie de twee betwiste akten 
uitgaan) met de oorzaak van die vorde~ 
ringspunten (in casu, het huurcontract. 
enerzijds, het testament anderzijds). 

Nu moet men wel toegeven dat her 
begrip middel zeer vaag is. Er zijn 
immers middelen in rechte en middelen 
in feite. 

Het begrip werd aan het oud wetboek 
van burgerlijke rechtspleging ontleend, 
zoals overigens de tekst zelf van 
artikel 702, 3", die dus helemaal geen 
nieuwe bepaling is. Zij stamt overigens 
uit het oud recht, vermits zij aan de 
ordonnantie van 1539 werd ontleend. 
Voordien bestond de dagvaarding enkel 
uit een uitnodiging om v66r de rechter 
te verschijnen (5). 

Wat zijn nu de middelen van de 
vordering? 

Uit de reeds aangehaalde rechtspraak 
blijkt, dat dit de feiten en omstandighe
den zijn waarop de vordering steunt. 
Onder deze feiten komt wellicht het feit 
of de handeling voor die de oorzaak van 
de vordering uitmaakt. 

Doch het zijn ook de andere feiten die 
tot staving van de vordering worden 
ingeroepen. De verweerder moet de 
mogelijkheid krijgen zijn verweer tegen 
de vordering voor te dragen en daartoe 
moet hij weten hoe de eiser zijn vorde
ring bewijst. 

Dit hoeft echter slechts een summiere 
samenvatting te zijn, zodat, enerzijds, 
een zeer korte beschrijving zal volstaan 
en, anderzijds, andere feiten en omstan
digheden later bij conclusie zullen 
mogen aangevoerd worden. Het is echter 
in dit verband steeds bindende regel dat 

( 4) Zie Cass., 22 dec. 1972 (A. C., 1973, 445); 
28 jan. 1969 (A.C., 1969, 515); 7 maart 1968 
(A.C., 1968, 899); 24 april 1964 (BulL en Pas., 
1965, I, 77); 27 sept. 1963 (Bull. en Pas., 1964,. l. 
93); 7 dec. 1961 (Bull. en Pas_., 1962, I, 440). r ·: 

(5) .GLASSON en 'l'ISSIER, t. ·2, nr. 487, p. 460. 
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de recbter slecbts uitspraak mag doen 
op grand van feiten die tegensprekelijk 
werden behandeld, d.w.z. waarover beide 
partijen de gelegenheid hadden hun 
verweermiddelen te doen gelden. Dit 
laatste kan o.m~. zeer vee! belang hebben 
bij behandeling bij verstek. Hoewel de 
verweerder verstek laat gaan kan de 
eiser eveneens nieuwe feiten inroepen, 
voor zover althans zijn conclusie ter 
griffie werd neergelegd en aldaar door 
de tegenpartij kon worden ingezien. 

* 
Mag ik thans, aan de hand van de 

aldus omschreven beginselen, het middel 
en het bestreden arrest onderzoeken. 

Eiseres voert aan, dat de eiser in het 
gedinginleidend exploot voorwerp · en 
oorzaak van zijn vordering dient aan te 
geven, d.w.z. datgene waartoe de eis 
strekt en de gegevens waaruit de 
gegrondheid ervan zou blijken. 

Deze zienswijze strookt volledig met 
wat ik zoeven de eer had onder uw 
aandacht te brengen, met verwijzing 
naar de rechtspraak van het Hof. 

Eiseres vervolgt met te beklemtonen 
dat voorwerp en oorzaak niet bestaan in 
de rechtskundige redenen waarom de 
vordering zou moeten worden toegewe
zen. De oorzaak van de vordering is 
immers niet de wettelijke of reglemen
taire grondslag van de vordering, noch 
het algemeen rechtsbeginsel dat de juri
dische gegrondheid ervan zou mede
brengen. De oorzaak is - en bier sluit 
ik mij niet aan bij wat eiseres betoogt -
niet !outer het feit dat de hypothese 
uitmaakt waarvoor een gegeven rechts
norm gelding zal krijgen, doch wei het 
rechtsfeit of de rechtshandeling die de 
vordering tot grondslag dient het 
contract, het testament, de aquiliaanse 
fout, de zaakwaarneming enz., en 
waarop de rechtsnorm zal worden toege
past. 

Hier ecbter kan ik mij bij de ziens
wijze van eiseres wel aansluiten -
afgezien van de rechtzetting waarvan 
zoeven sprake - die evenwel niets 
wijzigt aan bet vraagstuk zelf. 

En eiseres leidt hieruit terecbt af, dat 
het arrest kennelijk oorzaak en midde
len met elkaar heeft verward, nu het 
oordeelt dat in bet feitenrelaas geen 
enkele aanduiding voorkomt van de 
recbtsgrond waarop ge!ntimeerde steunt 
om appellante tot voormelde betaling 
aan te spreken. 

Ofwel bedoelt het arrest dat rechts
grond en oorzaak een en hetzelfde 
begrip uitmaken, ofwel is het arrest van 
oor·deel dat benevens de oorzaak ook de 
recbtsgrond dient te worden aangegeven. 

Op het eerste gezicht komt deze 
tweede interpretatie van het arrest met 
de bedoeling van het hof van beroep 
overeen, nu het arrest het standpunt van 
eiseres aanhaalt als volgt : « dat gei:nti
meerde in haar antwoord-conclusie voor 
de eerste rechter voorhoudt dat zij de 
rechtsgrond van haar vordering niet 
heeft aan te wijzen en dat de oorzaak 
van haar vordering te vinden is in het 
geheel van de feiten, waarop de recht
bank de passende rechtsnorm moet toe
passen; dat gei:ntimeerde in feite in deze 
conclusie toegeeft geen rechtsgrond te 
hebben aangeduid ». Impliciet volgt hier
uit dat het arrest aanneemt dat er 
tussen oorzaak en rechtsgrond een ver
schil bestaat. We zullen dit punt hierna 
nog verder bespreken. 

Het arrest bepaalt daarop nader dat 
de oorspronkelijk eisende partij geen 
wettekst aanduidt waarop zij haar vor
dering steunt. Het is dus wei zeer 
duidelijk dat de rechters in hager beroep 
van mening zijn dat de wettekst op 

·grand waarvan de vordering werd inge
steld, dient te worden bepaald. 

Het arrest verwijst dan naar de uit
spraak van de eerste rechter die beslist 
had dat de vordering steunde op het 
verzoek van de aangestelde van verweer
ster om de verongelukte door eiseres te 
doen verzorgen hetgeen zowel contrac
tueel als quasi-delictueel kon worden 
beoordeeld, dit laatste voor zoveel de 
aangestelde buiten zijn opdracht trad en 
een fout beging door aan eiseres de last 
op te dringen. 

De eerste rechter had immers op die 
marrier zeer terecht en voorwerp en 
oorzaak van de vordering bepaald en op 
die vordering de wettelijke norm toege
past die hij meende verantwoord te zijn. 

Nu stuurt het arrest in dit verband de 
eerste rechter het verwijt toe, te hebben 
nagelaten de feiten aan te duiden op 
grond waarvan hij meende hetzij een 
fout hetzij een contract ten opzichte van 
verweerster te kunnen in aanmerking 

· nemen. Zulks is echter een totaal ander 
probleem. Dit gaat het bewijs van de 
grond van de zaak aan. Het volstaat 
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immers niet voorwerp en oorzaak op te 
geven. De feiten waarop de vordering 
steunt moeten door departijen in 't bij
zonder door de eiser worden aangege
ven. De rechter mag niet op feiten 
steunen die v66r hem niet werden 
behandeld en, wanneer hij een vordering 
toewijst zonder te bepalen hoe die 
vordering is bewezen, dan komt hij 
kennelijk tekort aan zijn motiverings
plicht. Doch dit heeft niets te maken 
met de aanwijzing van de wettekst op 
grand waarvan de rechter zijn beslissing 
naar recht verantwoordt. 

Het arrest verwijt aan de eerste rech
ter echter ook, dat hij ambtshalve de 
rechtsgrond heeft bepaald en dat ver
weerster geen gelegenheid kreeg om 
zich hierover te verdedigen. De rechter 
zou zodoeride het beginsel van de accu
satorische rechtspleging hebben 
geschonden en inkwisitoriaal zijn opge
treden. 

Ik meen reeds te hebben aangetoond 
dat alleszins geen sprake kan zijn van 
miskenning van het accusatorisch 
karakter van de rechtspleging en dat de 
stelling van het arrest in dit verband 
door de jurisprudentie van het Hof 
tegengesproken wordt. 

En dan komt een overweging die de 
indruk weld dat eiseres wel gelijk heeft 
wanneer zij aanvoert dat het arrest 
oorzaak en rechtsgrond met elkaar ver
wart, waar het beslist dat « . in burger
lijke zaken de rechter niet ambtshalve 
de oorzaak en/of de rechtsgi·ond van de 
ingestelde vordering mag wijzigen "· 

· Wis en zeker mag de oorzaak door de 
recht~r niet ambtshalve worden gewij
zigd. We hebben dit daarnet herhaalde
lijk uit de rechtspraak van het Hof 
geleerd. 

Maar waar haalt het hof van beroep 
de regel dat de rechtsgrond door de 
rechter niet mag worden gewijzigd ? 

Is er hier niet duidelijk een verwar
ring tussen oorzaak en rechtsgrond. Zo 
niet, dan voegt het arrest iets aan de wet 
toe, dat er niet in staat. Hoe dan ook, die 
beslissing is in strijd met de gevestigde 
rechtspraak van het Hof. Dit blijkt o.m. 
uit uw arrest van 10 mei 1957 (het is de 
taak van de feitenrechter de juridische 
basis van de bij hem aanhangig 
gemaakte vordering te bepalen) en uit 
het cassatie-arrest van 27 november 1959 
(dat de rechter de juridische aard van de 
eis client op te zoeken), enz. 

Tenslotte komt de stelling van het 
arrest duidelijk tot uiting in het voor
laatste lid van de overwegingen, waar 
het beslist dat om te voldoen aan de 
vereisten van artikel 702, 3•, de dagvaar
ding melding moet maken van de mid
delen - in rechte- van de vordering. 

Na i~ het lang en in het breed over 
oorzaak en rechtsgrond te hebben 
gehandeld, knoopt het arrest dus de 
beslissing vast aan het begrip middelen 
dat in artikel 702, 3• wordt bedoeld. 

Ik meen u te hebben aangetoond dat 
die middelen geenszins noodzakelijk de 
rechtsmiddelen .hoeven te zijn. Dat het 
integendeel de feitelijke gegevens zijn 
die tot staving van de eis zullen worden 
ingeroepen en die het de tegenpartij 
zullen mogelijk maken haar verweer 
voor te bereiden. Dit is ook reeds 
geblekEm uit uw arrest van 
21 februari 1946, dat in de loop van dit 
betoog werd aangehaald. 

Ik meen derhalve te 'mogen conclude
ren dat het middel gegrond is. 

Besluit : cassatie. 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 oktober 1976 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 5, 702, 3• en 
807 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep de inlei
dende dagvaarding, op verzoek van eise
res aan. verweerster betekend, als nietig 
beschouwt omdat ze enkel een 'relaas 
bevatte van de feiten waaruit eiseres 
haar rechtsvordering meende te mogen 
putten en geen aanduiding van de juri
dische grondslag van deze laatste, welke 
ontstentenis 'door verweerster bijwege 
van de exceptio obscuri libelli was 
ingeroepen, zUlks op grond van de 
volgende redenen : « dat enkel moet 
vastgesteld worden dat de eerste rechter, 
bij ontstentenis van enige aanduiding 
van rechtsgrond vanwege de oorspronke
lijke eisende partij, ambtshalve een 
rechtsgrpnd heeft ingeroepen waarvan 
(verweerster) geenszins kon weten- op 
het ogenblik van ·de sluiting van de 
debatten in eerste aanleg - dat dit de 
door (eiseres) ingeroepen of in te roepen 
rechtsgrond was; dat derhalve de eerste 
rechter duidelijk het beginsel van de 
accusatorische rechtspleging heeft 
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geschonden en inquisitoriaal is opgetre
den; dat in burgerlijke zaken de rechter 
niet ambtshalve de oorzaak en/of de 
rechtsgrond van de ingestelde vordering 
mag wijzigen; dat hij a fortiori in 
burgerlijke zaken niet ambtshalve aan 
een ingestelde rechtsvordering een 
rechtsgrond mag geven indien de 
eisende partij nalaat dit te doen en de 
verwerende partij de exceptio obscuri 
libelli inroept; dat de eerste rechter had 
moeten vaststellen dat de inleidende 
dagvaarding de vereisten van artikel 702, 
3", van het Gerechtelijk Wetboek mis
kende door onvoldoende aanduiding van 
de middelen - in rechte - van de 
vordering; dat derhalve de eerste rechter 
had moeten vaststellen dat de vordering 
niet rechtsgeldig was ingesteld, dat de 
rechten van de oorspronkelijk verwe
rende partij waren geschonden vermits 
zij de vordering ten grande niet ver
mocht te bestrijden en dat derhalve, 
overeenkomstig de artikelen 702, 3", en 
861 van het Gerechtelijk Wetboek, de 
inleidende dagvaarding nietig was "• 

terw1]J de rechtzoekende, in het ge
dinginleidend exploot voorwerp en oor
zaak van zijn vordering dient aan te 
duiden, dit wil zeggen datgene waartoe 
de eis strekt en de gegevens waaruit de 
gegrondheid ervan zou voortspruiten; 
deze laatste gegevens, voor de eisende 
partij, in het geheel niet in de juridische 
redenen bestaan waarom de vordering 
zou moeten worden toegekend, maar wel 
in de feiten die het vorderingsrecht voor 
deze partij zouden hebben doen ont
staan; de oorzaak van een vordering niet 
de wettelijke of reglementaire grondslag 
ervan is, noch het algemeen rechtsbegin
sel dat de j\,\ridische gegrondheid ervan 
zou meebretxgen, doch de loutere feiten 
die de hypothese uitmaken waarop een 
gegeven rechtsnorm, niet door de recht
zoekende nader te bepalen, van toepas
sing is; het hof van beroep, door als 
oorzaak van een rechtsvordering, dit zijn 
de middelen waarvan de vermelding 
door het artikel 702, 3", van het Gerech
telijk Wetboek is opgelegd, de juridische 
grondslag ervan te beschouwen en de 
vermelding van deze grondslag te verei
sen en door aldus aan de feitenrechter 
de bevoegdheid te ontzeggen op een 
door de rechtzoekende in zijn inleidend 
exploot beschreven feitelijke hypothese, 
de overeenkomstige rechtsregel toe te 
passen, de artikelen 5, 702, 3" en 807 van 
het Gerechtelijk Wetboek schendt : 

Overwegende dat, ingaande op de 
exceptie door verweerster opgewor
pen, het hof van beroep de vorde-

ring van eiseres ontoelaatbaar ver
klaart « ingevolge de nietigheid van 
de inleidende dagvaarding >>; dat het 
tot deze nietigheid besluit omdat 
voormelde dagvaarding weliswaar 
een feitenrelaas bevat maar geen 
« rechtsgrond >> opgeeft, hetgeen 
verder in het arrest geexpliciteerd 
wordt als zijnde een << onvoldoende 
aanduiding van de middelen - in 
rechte - van de vordering >>, zodat 
ze << overeenkomstig de arti
kelen 702, 3" en 861 van het Gerech
telijk Wetboek nietig is >>; dat de 
rechter, in de context van het 
arrest, aldus te kennen geeft dat, 
naar zijn overtuiging, het exploot 
van dagvaarding waarbij de hoofd
vordering wordt ingesteld de rechts
regel moet opgeven die, naar het 
oordeel van de oorspronkelijke 
eiser, de gegrondheid van de verde
ring staven; 

Overwegende dat artikel 702 van 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt 
dat het exploot van dagvaarding, op 
straffe van nietigheid de opgave 
bevat van onder meer << 3" het 
onderwerp en de korte samenvat
ting van de middelen van de 
vordering >>; 

Overwegende dat in deze bepaling 
met het woord << middelen >> geen 
rechtsregel is bedoeld maar de fei
telijke gegevens die de vordering tot 
grondslag liggen; dat het aan de 
rechter staat, onder eerbiediging 
van de rechten van de verdediging, 
op de regelmatig aan zijn beoorde
ling voorgedragen feiten, zonder het 
voorwerp noch de oorzaak van de 
vordering te wijzigen, de rechtsre
gels toe te passen op grand waarvan 
hij op de vordering zal ingaan of ze 
zal afwijzen; 

Overwegende dat het arrest niet 
ontkent dat de bedoelde feitelijke 
gegevens van de zaak regelmatig 
aan de rechter werden onderwor
pen; dat het hof.van beroep, door 
artikel 702, 3", van het Gerechtelijk 
Wetboek aldus te interpreteren dat 
het vereist dat eiseres in het exploot 
van de dagvaarding de rechtsregels 
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zou opgeven waarop ze haar vorde
ring meende te mogen steunen, 
voornoemd artikel schendt; 

Dat het middel op dit punt 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de 
bestreden beslissing; beveelt dat 
van het thans gewezen arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing; houdt 
de kosten aan en zegt dat erover 
door de feitenrechter zal worden 
beslist; verwijst de zaak naar het 
Hof van Beroep te Brussel. 

24 november 1978 - 1' kamer -
Voorzitter : de h. de Vreese, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Chihel 
- Gelljkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Butzler. 

3' KAMER - 27 november 1978 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
- ARBEIDSHOF - OPENBAAR MINISTER!E -
UITOEFENING VAN HET AMBT. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
- TERMIJN - SOCIALE ZAKEN - BETEKE-
NING VAN HET ARREST VAN EEN ARBEIDS
HOF IN NAAM VAN DE < AUDITEUR
GENERAAL BIJ HET ARBEIDSHOF » - DIE 
BETEKENING DOET DE CASSATIETERMIJN 
NIET LOPEN. 

3° RUST- EN OVERLEVINGSPEN-
SIOEN - WERKNEMERS - PENSIOEN 
BEREKEND MET TOEPASSING VAN DE 

WET 3 APRIL 1962 - PENSIOEN WERKELIJK 

EN VOOR DE EERSTE MAAL V66R 
1 JAN. 1968 INGEGAAN - PENSIOEN DAT 

VERDER GEREGELD WORDT BIJ DE WET 
3 APRIL 1962. 

4° RUST- EN OVERLEVINGSPEN-
SIOEN - WERKNEMERS - PENSIOENEN 
GEREGELD BIJ DE WET 8 APRIL 1962 -
LOOPBAAN - BEWIJS - VERMOEDEN VAN 
TEWERKSTELLING TIJDENS DE OORLOGSJA
REN - VERMOEDEN DAT KAN WORDEN 
OMGEKEERD DOOR HET BEWIJS DAT DE 
ElSER TIJDENS DIE JAREN ALS ZELFSTAN
DIGE HEEFT GEWERKT. 

1 o De advocaten-generaal en substitu
ten-generaal die dee] uitmaken van 
het auditoraat-generaal bij het 

arbeidshoi oeienen het ambt van 
openbaar ministerie uit onder het 
toezicht en de Jeiding van de procu
reur-generaal bij het hoi van beroep 
van de zetel en, derhalve, in diens 
naam (1). (Impliciet.) (Artt. 143 en 
145 Ger. W.) 

2° De betekening van een arrest van een 
hoi van beroep in naam van de 
«auditeur-generaal bij het arbeids
hof », is nietig en doet de cassatieter
mijn niet lopen (2). (Artt. 1051 en 
1073 Ger. W.) 

3° Het werknemerspensioen dat is bere
kend met toepassing van de wet 
3 april 1962 en dat daadwerkelijk en 
voor de eerste maal v66r 1 jan. 1968 is 
ingegaan, blijit beheerst door de wet 
3 april 1962, met uitzondering van 
artt. 16, 21, 22 en 27 van die wet, 
(Art. 75, § 1, 8°, K.B. nr. 50, 
24 okt. 1967 .) 

4° Het vermoeden van tewerkstelling tij
dens de oorlogsjaren, vastgesteld bij 
art. 3, derde lid, KB. 4 april 1962 tot 
uitvoering van art. 11 Arbeiders- en 
bediendenpensioenwet 3 apnl 1962 
kan worden omgekeerd door het 
bewijs dat de eiser tijdens die jm·en 
als zelfstandige heeft gewerkt. 

(RIJKSDIENST VOOR WERKNEMERSPENSIOENEN 
T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 

BEROEP TE LUIK, TOUMSIN) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre-. 
den arrest, op 6 april 1976 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel van niet-ont
vankelijkheid dat door de procureur
generaal bij het Hof van Beroep te Luik 
tegen de voorziening is opgeworpen en 
hieruit is afgeleid dat, aangezien het 
arrest door hem op 2 juni 1976 aan eiser 
werd betekend, de voorziening van 
laatstgenoemde op 10 februari 1978 te 
laat is ingesteld : 

Overwegende dat uit de stukke_n 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan blijkt dat de betekening van 
het arrest gedaan werd « in naam 

(1) Cass., 18 dec. 1972 (A.C., 1973, 384). 

(2) Raadpl. Cass., 18 dec. 1972 (A.C., 1973, 
384). 
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van de auditeur-generaal bij het 
Arbeidshof te Luik "; 

Overwegende dat een dergelijke 
betekening, die werd gedaan op 
verzoek van een onbestaande 
gerechtelijke overheid, nietig is en 
geen gevolg kan hebben; 

Dat het middel van niet
ontvankelijkheid dus niet kan wor
den aangenomen : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 2, 1349, 1352 van 
het Burgerlijk Wetboek, 6 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 11 van de wet van 
3 april 1962 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor arbe1ders en 
bedienden, 3, derde lid, van het konink
lijk besluit van 4 april 1962 tot uitvoe
ring van artikel 11 van de wet van 
3 april 1962 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor arbe1ders en 
bedienden, 1, 4, 7, 8, 10, 75, § 3, 8o van het 
koninklijk besluit nr. 50 van 
24 oktober 1967 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, 
32, § 1, 90, § 2.17, van het koninklijk 
besluit van 21 december 1967 tot vast
stelling van het algemeen reglement 
betreffende het rust-en overlevingspen
sioen voor werknemers, 28 en 97 van de 
Grondwet, 

do01·dat, na te hebben gezegd dat << de 
Rijksdienst voor werknemerspensioenen 
impliciet instemt met het beginsel zel± 
dat de oorlogsjaren krachtens vermoe
den in aanmerking worden genomen, 
wat het arbeidshof in zijn arrest van 
16 september 1975 heeft aangenomen, 
doch de toepassing ervan wil beperken 
tot het jaar 1939, met verwerping van de 
jaren 1940 to't 1945 (welke aangenomen 
worden in het stelsel van de 
zelfstandigen) » en dat « de Rijksdienst 
voor werknemerspensioenen zegt dat het 
pensioen van Toumsin, overeenkomstig 
de tekst van artikel 75, § 3, 8°, van het 
koninklijk besluit nr. 50 van 
24 oktober 1967, geregeld wordt bij de 
thans opgeheven wet van 3 april 1962 en 
haar uitvoeringsbesluit van 
4 april 1962 », het arrest de jaren 
1939 tot 1945 geldig in aanmerking 
neemt voor de beroepsloopbaan van de 
tweede verweerder op grond dat : 
« artikel 3, derde lid, van het koninklijk 
besluit van 4 april 1962 inderdaad 
bepaalde dat er een weerlegbaar ver
moeden is van tewerkstelling als werk
nemer tijdens de oorlogsjaren; de meest 
recente wetgeving (artikel 32, § 1, van 

het koninklijk besluit van 21 de
cember 1967) het weerlegbaar karakter 
afzwakt van het vermoeden van tewerk
stelling als werknemer tijdens de oor
logsjaren; het vermoeden slechts kan 
weerlegd worden voor de perioden waar
voor de belanghebbende aanspraak kan 
maken op een pensioen krachtens een 
Belgische pensioenregeling, met uitzon
dering van die voor de zelfstand1gen 
er dus wordt aangenomen dat de werk
nemer die een arbeid heeft uitgeoefend 
tijdens de periode begrepen tussen 
1 januari 1938 en 31 december 1945 
geacht wordt deze arbeid als werknemer 
voortgezet te hebben gedurende de 
ganse periode begrepen tussen de 
genoemde datum waarop zijn tewerk
stelling een einde nam en 
31 december 1945; zulks geldt voor de 
heer Toumsin; artikel 32 van het 
koninklijk besluit van 21 december 1967 
legt, door het opstellen van een nieuwe 
tekst, in die zin de tekst van een 
vroegere wet uit die werd opgeheven en 
die een reeds in 1962 gekende onrecht
vaardige toestand herstelt; de rechter 
moet die interpretatieve tekst toepassen 
in aile zaken waarin, op het ogenblik dat 
die wetten dwingend worden, geen eind
uitspraak over de rechtsvraag werd 
gedaan; a fortiori, aangezien de vorde
ring van de heer Toumsin een vordermg 
tot herziening is van 23 oktober 1974, 
mag hij zeker steunen op de wetgeving 
van 21 december 1967 », 

terw1jl, eerste onderdeel, uit de regel
matig aan het atbeidshof overgelegde 
stukken en inzonderheid uit de conclu
sie van de partijen bleek dat het rust
pensioen van de tweede verweerder op 
1 augustus 1965 was mgegaan; artikel 75, 
§ 3, 8", van het koninklijk besluit nr. 50 
van 24 oktober 1967 betreffende het rust
en overlevingspensioen voor werkne
mers en artikel 90, § 2.17, van het 
koninklijk besluit van 21 december 1967 
tot vaststelling van het algemeen regle
ment betreffende dat pensio'enstelsel 
bepalen dat de pensioenen die daadw~~
kelijk en voor de eerste maal voor 
1 januari 1968 ingaan, verder worden 
beheerst door de wet van 3 april 1962 en 
door het koninklijk besluit van 
4 april 1962 tot uitvoering van artikel 11 
van die wet; door te weigeren, zoals in 
conclusie door de Rijksdienst voor werk
nemerspensioenen werd gevraagd, op 
Toumsin de organieke regels van het 
pensioenstelsel toe te passen, dat zijn 
stelsel bleef voor de vaststelling van zijn 
rechten voor de litigieuze perioden 
1940-1945, het arrest de artikelen 11 van 
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de wet van 3 april 1962, 3, derde lid, van 
het koninklijk besluit van 4 april 1962, 
75, § 3, 8", van het koninklijk besluit 
nr. 50 van 24 oktober 1967 en 90, § 2-17, 
van het koninklijk besluit van 
21 december 1967 schendt; 

tweede onderdeel, artikel 3, derde lid, 
van het koninklijk besluit van 
4 april 1962 tot uitvoering van artikel 11 
van .de wet van 3 april 1962 betreffende 
het rust- en overlevingspensioen voor 
arbeiders en bedienden bepaalt dat « de 
werknemer, die in de loop van de 
periode begrepen tussen 1 januari 1938 
en 31 december 1944 als loonarbeider 
tewerkgesteld werd, een weerlegbaar 
vermoeden van tewerkstelling geniet 
voor de ganse periode begrepen tussen 
de datum waarop zijn tewerkstelling een 
einde nam en 31 december 1945 »; die 
tekst duidelijk is en het « weerlegbaar 
vermoeden , een wettelijk begrip is dat 
in de artikeien 1349 en 1352 van het 
Eurgerlijk Wetboek wordt bepaald; het 
arrest, door te weigeren, via de uitleg
ging van die tekst, acht te slaan op het 
voor hem geleverde tegenbewijs betrek-. 
kelijk Toumsins statuut van zelfstandige 
tijdens de periode 1940-1945, welk sta
tuut uitsloot dat die jaren in aanmerking 
konden genomen worden voor zijn pen
sioen volgens het stelsel voor de werkne
mers, de artikelen 11 van de wet van 
3 april 1962, 3, derde lid, van het 
koninklijk besluit van 4 augustus 1962, 
1349 en 1352 van het Eurgerlijk Wetboek 
schendt; 

derde onderdeel, artikel 28 van de 
Grondwet bepaalt dat aileen de wetge
vende macht .een authentieke uitlegging 
van de wetten kan geven en artikel 6 
van het Gerechtelijk Wetboek zegt dat 
de rechters in de zaken die aan hun 
o01·deel zijn onderworpen geen uitspraak 
mogen doen bij wege van algemene en 
als regel geldende beschikking; het 
arrest, door te beslissen dat artikel 32, 
§ 2, van het koninklijk besluit van 
21 december 1967 tot vaststelling van het 
algemeen reglement betreffende het 
rust- en overlevingspensioen voor werk

'nemers een uitlegging geeft van 
artikel 3, derde lid, van het koninklijk 
besluit van 4 april 1962 tot uitvoering 
van artikel 11 van de wet van 
3 april 1962 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor arbeiders en 
bedienden, op die wijze een authentieke 
uitlegging geeft van een wettelijke bep'a
ling door zich in de plaats van de 
wetgever te stel!en (schending van 
artikel 28 van de Grondwet) en bij wege 
van algemene en · als regel geldende 

beschikking uitspraak doet over het hem 
onderworpen geval (schending van 
artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek); 

vjerde onderdeel, eiser in zijn regel
matig voor het arbeidshof neergelegde 
bijkomende conc!usie aanvoerde dat « de 
besluiten van 1967 een nieuwe W<?tgeving 
ingevoerd hebben waarbij het vermoe
den inzake de •Oorlogsjar:en onweerleg
baar werd verklaard in zoverre niet mag 
worden bewezen, om de gerechtigde van 
het stelsel van de werknemers uit te 
sluiten, dat hij tijdens die periode het 
statuut van zelfstandige had; ih die 
omstandigheden een nieuwe tekst toe
passen op een vroegere ~vet die hij 
opheft, erop neerkomt aan die nieuwe 
tekst terugwerkende kracht te verlenen; 
geen enkele wet terugwerkende kracht 
kan hebben behalve wanneer. de wetge
ver zulks uitdrukkelijk heeft bepaald; 
het openbaar ministerie en de gei:nti
meerde Toumsin ten 'onrechte een tekst 
die in werkelijkheid een oude wet opheft 
en een nieuwe wet invoert, voor een 
interpretatieve tekst willen doen 
houden >>; door te antwoorden dat « de 
meest recente wetgeving (artikel 32, § 1, 
van het koninklijk besluit, van 
21 december 1967) het weerlegbaar 
karakter afzwakt van het vermoeden van 
tewerkstelling als werknemer tijdehs de 
oorlogsjaren ,, en die tekst « door het 
opstellen van een nieuwe tekst, de tekst 
van een vroegere wet (artikel 3, derde 
lid, van het koninklijk beslui.t van 
4 augustus 1962) uitlegt die reeds werd 
opgeheven en die een reeds in 
1962 gekende onrechtvaardige . toe stand 
herstelt » om vervolgens te beslissen dat 
het « die interpretatieve tekst moet 
toepassen, in aile zaken waarin, op het 
ogenblik dat die wetten dwingend wor
den, geen einduitspraak over de rechts
vraag werd gedaan >> en dat inzo!fder
heid de wetgeving van 21 de,cember. 1967 
toepasselijk is « op een vraag tot herzie
ning van 23. oktober 1974 >>, het arr~st, 
onder voorwendsel van inte'rpretatie, 
terugwerkende kracht verleent aan de 
artikelen 1, 7 en 8 van het koninklijk 
besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 buiten 
de grenzen bepaald bij artikel 75, § 3, 8", 
en van het koninklijk besluit van 
21 decemb.er 1967, inzonderheid 
artikel 32, § 1, en dus artikel 2 van het 
Eurgerlijk Wetboek, de in het middel 
bedoelde organieke bepalinger\. van de 
pensioenwetten en artikel 97 van de 
Grondwet schendt : 

W at betreft het eerste en het 
tweede pnderdeel .. 
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Overwegende dat het arrest, na 

erop gewezen te hebben dat de 
tweede verweerder als werknemer 
tijdens de jaren 1930 tot 1938 heeft 
gewerkt, aanneemt dat wegens het 
vermoeden van artikel 3, derde lid, 
van het koninklijk besluit van 
4 april 1962 tot uitvoering van 
artikel 11 van de wet van 
3 april 1962 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor arbeiders 
en bedienden, het jaar 1939 even
eens in aanmerking moet genomen 
worden, en vervolgens beslist dat 
voor die verweerder ook de jaren 
1940 tot 1945 in het stelsel van de 
werknemerspensioenen in aanmer
king worden genomen, op grand van 
de artikelen 11 van het koninklijk 
besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 
betreffende het rust- en overleving
spensioen voor werknemers en 32, 
§ 1, leden 1 en 6, van het koninklijk 
besluit van 21 december 1967 tot 
vaststelling van het algemeen regle
ment betreffende het rust- en over
levingspensioen voor werknemers; 

Overwegende dat blijkt uit de 
stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan dat met ingang van 
1 augustus 1965 aan de tweede 
ve:rweerder een pensioen werd toe
gekend en dat de jaren 
1940 tot 1945, die het arrest in 
aanmerking neemt voor de vaststel
ling van zijn pensioen als werkne
mer, voordien ten voordele van ver
weerder als zelfstandige werden 
aangenomen; 

Overwegende dat, enerzijds, 
artikel 75, § 3, 8°, van het koninklijk 
besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 
bepaalt dat « worden opgeheven, 
doch blijven verder de pensioenen 
beheersen die daadwerkelijk en 
voor de eerste maal voor 
1 januari 1968 ingaan ... de wet van 
3 april 1962, met uitzondering van 
de artikelen 16, 21, 22 en 27 »; dat 
die beperking niet geldt voor 
artikel 11 van de genoemde wet 
waarin wordt gezegd dat de loop
baan v66r 1945, die recht geeft op 
het pensioen, bewezen mag worden 
door alle rechtsmiddelen, getuigen 
en vermoedens inbegrepen; 

Dat, anderzijds, artikel 90, § 2.17, 
van het koninklijk besluit van 
21 december 1967 bepaalt dat « wor
den opgeheven doch blijven verder 
de pensioenen beheersen die daad
werkelijk en voor de eerste maal 
v66r 1 januari 1968 ingaan ... het 
koninklijk besluit van 4 april 1962 
tot uitvoering van artikel 11 van de 
wet van 3 april 1962 »; 

Overwegende dat uit die bepalin
gen volgt dat de wet van 
3 april 1962 en het uitvoeringsbe
sluit van 4 april 1962 toegepast 
moeten worden voor de vaststelling 
van het pensioen van de tweede 
verweerder; 

Dat het arrest bijgevolg de in de 
twee eerste onderdelen van het 
middel aangeduide bepalingen 
schendt door op de tweede verweer
der het stelsel van rustpensioen toe 
te passen dat is ingesteld bij het 
koninklijk besluit nr. 50 van 
24 oktober 1967; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat ingevolge de 

artikelen 580, 2°, 1017, tweede lid, 
en 1112, tweede lid, van het Gerech
telijk Wetboek, de kosten ten laste 
van eiser moeten gelegd worden; 

Om die redenen, vernietigt het 
arrest in zoverre het de jaren 
1940 tot 1945 in aanmerking neemt 
voor de vaststelling van het pen
sioen van de tweede verweerder; 
verwerpt de voorziening voor het 
Jverige; beveelt dat van dit arrest 
melding wordt gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing. 

27 november 1978 - 3' kamer -
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggeve1· : de h. Closon 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Duchatelet, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Dassesse. 

2' KAMER - 28 november 1978 

'voORZIENING IN CASSATIE - TER

:viiJN - STRAFZAKEN - VOORZIENING TEGEN 
EEN OP TEGENSPRAAK GEWEZEN EINDBE
SLISSING VAN DE COMMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ. 
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Te Jaat ingediend en derhalve niet 

ontvankelijk is de voorziening die na 
het verstrijken van de bij art. 373 van 
het Wetboek van Strafvordering 
bepaalde termijn wordt ingesteld 
tegen een op tegenspraak gewezen 
eindbeslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschapp1j (1). 

(VANDER STEEN) 

ARREST 

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

28 november 1978 - 2' kamer -
Voorzitter : ridder de Schaetzen, aEde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de t •. 
Lebbe - Gehjkluidende conclusie v.m 
de h. Tillekaerts, advocaat-generaal. 

3' KAMER - 27 november 1978 

CASSATIEMIDDELEN- BESLISSING VAN 

DE HERKEURINGSRAAD - MIDDEL BETREF
FENDE VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE 
GROND- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

Niet ontvankelijk, tot staving van een 
voorziening tegen een beslissing van 
de Herkeuringsraad, is het middel ten 
betoge dat de dienstplichtige vrijlating 
van dienst op morele grand kon genie
ten, wanneer die beslissing daarover 
geen uitspraak heeft gedaan, nu de 
Herkeuringsraad daartoe trouwens 
niet bevoegd was. (Art. 39 Diens
tplichtwet.) 

(ROUGE) 

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

27 november 1978 - 3' kamer -
Voorzitter en verslaggever : de h. Ger
niers, afdelingsvoorzitter - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
advocaat-generaal. 

2' KAMER - 28 november 1978 

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE 
STUKKEN- VALSHEID IN GESCHRIFTEN 

- VERDICHTE AKTEN DIE BEDRIEGLIJK ZIJN 
OPGEMAAKT- MOGEL!JKHEID VAN NADEEL 
VOOR DERDEN- STRAFBARE VALSHEID. 

Verdichte akten, zoals fictieve facturen, 
die bedrieglijk zijn opgemaakt, kun
nen valsheid in geschriften opleveren 

(1) Cass., 3 april 1973 (A.C., 1973, 776) en 
17 aug. 1977 (ibid., 1977, 1142). 

in zoverre zij, door het gebruik waar
voor zij z1jn opgemaakt, nadeel aan 
derden kunnen berokkenen en tegen 
hen uitwerking kunnen hebben (2). 
(Sw., artt. 193 en 196.) 

(VAN BRUSSELEN, VAN REETH 
T. VANDER KRU!JS, VENDRAME) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 mei 1978 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen tweede verweerder ingestelde 
strafvordering en civielrechtelijke 
vordering : 

Overwegende dat de eisers, 
beklaagden, geen hoedanigheid heb
ben om cassatieberoep in te stellen 
tegen de beslissing op de strafvor
dering ingesteld tegen een medebe
klaagde; dat op civielrechtelijk 
gebied geen geding tussen de eisers 
en de tweede verweerder aanhangig 
is gemaakt en het arrest geen 
veroordeling inhoudt van de eisers 
ten voordele van tweede verweer
der; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen de eisers ingestelde strafvor
dering en civielrechtelijke vor
dering: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 130, 182, 183 van 
het Wetboek van Strafvordering, 193, 
196 van het Strafwetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest de eisers veroor
deelt wegens de telastleggingen 
A.5 (valsheid in geschriften en gebruik 
van valse geschriften) en B (oplichting, 
zoals door het arrest beperkt) op grond 
dat : « uit het strafdossier en het 
onderzoek voor het hof van beroep 
gedaan, bewezen is gebleven dat de 

(2) Cass., 21 dec. 1959 (A.C, 1960, 368); 
raadpl. Cass., 18 maart 1975. {ibid., 1975, ni; 
807), 9 maart 1976 (ibid., 1976, 743, 778) en 
15 maart 1978 (ibid., 1978, 835). 
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werken vermeld op de facturen opge
steld op 17 januari 1975 niet werden 
uitgevoerd; zelfs in de stelling van eerste 
en tweede beklaagden (de eisers), deze 
facturen onregelmatig waren daar zij 
opgesteld werden om aan tweede en 
derde beklaagde ( tweede eiser en tweede 
verweerder) toe te Iaten hogere bedra
gen te ontvangen dan die welke contrac
tueel waren bedongen, en zulks buiten 
weten en zonder akkoord van de burger
lijke partij ,, en, na te hebben geoordeeld 
dat de verklaringen van derde beklaagde 
dienden verkozen te worden boven die 
van eerste en tweede beklaagde over
weegt " dat uit wat voorafgaat volgt dat 
de telastlegging A.5 bewezen is gebleven 
door het onderzoek voor het hof van 
beroep gedaan; dat het bedrag van de 
gepleegde oplichtingen - telastlegging B 
- meteen client te worden herleid van 
140.750 frank tot 102.600 frank , en de 
eisers veroordeelt om aan de burgerlijke 
partij de som van 102.600 frank te 
beta! en, 

terwjjl, eerste onderdee},< het in de 
telastlegging A onder punt 5 vermelde 
feit slechts betrekking heeft op een 
factuUI·, nr. 3/75 van 17 januari 1975, ten 
belope van 51.300 frank, uitgaande van 
Vendrame Rino, en terwijl de onder 
telastlegging B bedoelde feiten geen 
andere zijn dan de in de telastlegging A 
vermelde feiten en uit de bewoordingen 
van het arrest blijkt dat het bewezen 
verklaarde gedeelte van de telastleg
ging B slaat op de materiele feiten 
omschreven in de telastlegging A onder 
punt 5, zodat het arrest, door de eisers 
ook op civielrechtelijk gebied te veroor
delen . we gens het opstellen van twee 
valse facturen en aldus te oordelen over 
niet in de telastlegging vermelde feiten, 
niet wettelijk verantwoord is (schending 
van de artikeleri 130, 182 en 183 van het 

.Wetboek van Strafvordering); 

tweede onderdeel, het arrest niet vast
stelt dat de bewezen verklaarde feiten 
alle bestanddelen verenigen van de mis
drijven valsheid in geschriften, gebruik 
ervan en oplichting, en meer bepaald, 

. wat het misd:djf oplichting betreft, 
nalaat te bepalen welke de « listige 
kunstgrepen " waren die werden aange
wend en na te gaan of deze determine
rend waren voor de afgifte van de 
gelden, nu de eisers in conclusie uit
drukkelijk betwistten valsheid in 

· geschriften en/of oplichting te hebben 
gepleegd "• en stelden « dat bedoelde 
telastleggingen niet bewezen zijn >>, 

zo¢at het arrest niet regelmatig met 
redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, in de verhouding 
tussen klant en opdrachtgever, een fac
tuur geen geschrift is in de zin van de 
artikelen 193 en 196 van het Strafwet
boek, zodat het arrest door de vastge
stelde en bewezen verklaarde feiten, 
bedoeld in de telastlegging A.5, te 
beschouwen als constitutief voor het 
misclrijf valsheicl in geschriften, de 
artikelen 193 en 196 van het Strafwet
boek schenclt : 

Overwegende dat de eisers en 
tweede verweerder vervolgd werden, 
als daders of mededaders, onder 
meer, onder de telastlegging A.5, 
wegens valsheid in geschriften en 
gebruik van een vals stuk, namelijk 
een factuur nr. 3/75 van 
17 januari 1975, ten belope van 
51.300 frank, en, onder de telastleg
ging B, wegens oplichting, ten 
naclele van de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijk
heid « Van Geel Systems >>, v.oor een 
globaal bedrag van ten minste 
140.750 frank; dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de telastlegging B 
onder meer het bedrag bedoelde dat 
door de beklaagden werd bekomen 
door het aanwenden van de twee 
facturen van 17 januari 1975, waar
onder de in de telastlegging A.5 
bedoelde factuur nr. 3175; 

Overwegende dat de eerste rech
ter vaststelde : ,; dat Van Reeth en 
Vendrame op 17 januari 1975, elk, 
een factum· . ten belope van 
45.000 frank + 6.300 frank 
51.300 frank opstelden voor het uit
timmeren van consoles en het 
rechttrekken van muren; dat de drie 
beklaagden toegeven dat deze wer
ken in werkelijkheid reeds begre
pen waren in de overeengekomen 
eenheidsprijs van 250 frank per m'; 
dat dubbele facturatie in wezen 
valse facturatie is; dat aan het 
bedrieglijk opzet of oogmerk om te 
schaden niet kan getwijfeld worden; 
dat beklaagden zich sommen wilden 
toeeigenen die hun contractueel niet 
toekwamen >>; dat de eerste rechter 
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derhalve niet aileen de telastlegging 
A.5 bewezen verklaarde met betrek
king tot de twee factm·en van 
17 januari 1975 doch ook de telast
legging B tot beloop van het totaal 
bedrag van die twee facturen, 
namelijk 102.600 fr<\nk; dat hij aldus 
op onaantastbare wijze heeft geoor
deeld dat de feiten met betrekking 
tot de twee facturen van 
17 januari 1975 begrepen waren in 
de feiten die tot de vervolgingen 
aanleiding gaven, en hij dit ver
mocht te doen, nu de omschrijving 
van de telastlegging A.5 in de dag
vaarding s!echts een voorlopig 
karakter had; dat hij, na tegen. de 
beklaagden een straf te hebben 
uitgesproken wegens de aldus aan
gehouden te!astleggingen en andere, 
hen veroordeelde om aan eerste 
verweerder, als zaakvoerder van de 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid « Van Gee! 
Systems "• een bedrag te betalen 
van 155.100 frank, waarin begrepen 
102.600 frank, dit is het bedrag van 
de twee facturen van 17 ja
nuari 1975; 

Overwegende dat het arrest aller
eerst releveert dat tweede eiser en 
tweede verweerder als onderaanne
mers door de aannemer personen
vennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid «Van Geel Systems >> 
werden belast met werken in 
gebouwen toebehorende aan de per
sonenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid « Forest >> en dat 
eerste eiser, toenmaals in dienst van 
de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid << Van 
Geel Systems "• zelf de facturen 
opstelde die door tweede eiser en 
tweede verweerder werden doorge
stuurd aan de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijk
heid <<Van Geel Systems >>; 

Overwegende dat het arrest 
vervolgt : « dat op te merken valt 
dat, zelfs in . de stelling van de 
eerste en de tweede beklaagde (de 
eisers), deze facturen onregelmatig 
waren daar zij werden opgesteld om 
aan tweede en derde beklaagden 

(tvveede eiser en tweede verweerder) 
toe te Iaten hogere bedragen te 
ontvangen dan die welke contrac
tueel waren bedongen, en zulks bui
ten weten en zonder akkoord van 
de burgerlijke partij >>; 

_Dat het arrest verder uitvoerig 
uiteenzet waarom de verklaringen 
van de tweede verweerder, die voor
hield dat het ging om !outer ficti~ve 
facturen opgesteld op verzoek en 
grotendeels ten voordele van eerste 
eiser, te verkiezen .zijn boven die 
van de eisers, die voorhielden dat 
de op de kwestieuze facturen ver
melde werken werden uitgevoerd; 

Dat het arrest aldus in verband 
met de telastlegging van valsheid in 
geschriften en gebruik ervan het 
bedrieglijk opzet van de eisers en 
het nadeel voor de burgerlijke partij 
releveert en, in verband met de 
telastlegging van oplichting, buiten 
het bedrieglijk opzet, ook de listige 
kunstgreep, die erin bestond voor 
niet-uitgevoerde werken facturen op 
te stellen of te Iaten opstellen om 
door de burgerlijke partij niet
verschuldigde bedragen te doen 
betalen; 

Overwegende dat de rechter in 
hoger beroep oordeelt dat doo·r het 
strafdossier en het onderzoek voor 
het hof van beroep bewezen is 
gebleven dat de werken vermeld in 
de facturen van 17 januari 1975 niet 
werden uitgevoerd en hieruit volgt 
dat de telastlegging A.5 bewezen is 
gebleven, terwijl het bedrag van de 
gepleegde oplichtingen (telastleg
ging B) meteen dient verminderd te 
worden van 140.750 frank tot 
102.600 frank; dat hij, na te hebben 
beslist dat slechts de telastleggingen 
A.5 en B, enkel tot be loop .van 
102.600 frank, dienen aangehouden 
te worden, de tegen de beklaagden 
door de eerste rechter uitgesproken 
straf behoudt voor de aangehouden 
telastleggingen en, op civielrechte
lijk gebied, de beklaagden solidair 
veroordeelt om aan de burgerlijke 
partij de som van 102.600 frank te 
be tal en; 
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Dat het eerste onderdeel derhalve 
niet kan worden aangenomen en 
het tweede onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

Overwegende, wat het derde 
onderdeel betreft, dat verdichte 
akten, zoals fictieve facturen, die 
bedrieglijk opgemaakt zijn, een 
valsheid in geschriften kunnen uit
maken, in zoverre zij door het 
gebruik waarvoor ze zijn opge
maakt, nadeel aan derden kunnen 
berokkenen en tegen hen uitwer
king kunnen hebben; dat uit de 
overwegingen van het arrest blijkt 
dat het hof van beroep oordeelt dat 
deze vereisten vervuld zijn; 

Dat het arrest derhalve een juiste 
toepassing van de artikelen 193 en 
196 van het Strafwetboek maakt en 
dat het onderdeel faalt naat recht; 

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

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

28 november 1978 - 2' kamer -
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Boon - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Tillekaerts, advocaat-generaal 
Advocaten : mrs. De Gryse, Van Ryn. 

2' KAMER - 28 november 1978 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ {WET TOT) - BESLISSING 

VAN DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN 
DE MAATSCHAPPIJ, WAARBIJ DE WEDEROP
NEMING VAN EEN OP PROEF IN VRIJHEID 
GESTELDE GEINTERNEERDE WORDT BEVO
LEN- WETTIGHEID- VOORWAARDEN. 

Wanneer een op proef in vrijheid 
gestelde gei'nterneerde op vordering 
van de procureur 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 aangewezen inrichting 

slechts bevelen als zij in haar beslis
sing vaststelt dat de voorwaarden voor 
de wederopneming vervuld ZJjn {1). 
(Art. 20 Wet. bescherm. maatsch.). 

(ELSEN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 16 oktober 1978 
gewezen door de Commissie tot 
bescherming van de maatschappij 
ingesteld bij de psychiatrische afde
ling van de hulpgevangenis te Leu
ven; 

Overwegende dat de beslissing 
uitspraak doet over de wederopne
ming van eiser, op proef in vrijheid 
ge_stelde gei:nterneerde, in een psy
chiatrische afdeling; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 20 van de wet van 
1 juli 1964 tot bescherming van de 
maatschappij : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 20 van de genoemde wet, een op 
proef in vrijheid gestelde gei:nter
neerde op vordering van de procu
reur des Konings opnieuw in een 
psychiatrische afdeling kan worden 
opgenomen, indien in zijn gedragin
gen of zijn geestestoestand een 
gevaar voor de maatschappij waar
neembaar is, met name wanneer hij 
de hem opgelegde voorwaarden niet 
in acht neemt; dat vervolgens de 
commissie tot bescherming van de 
maatschappij over de wederopne
ming van de betrokkene in een 
inrichting, die zij aanwijst, uit
spraak doet; dat de commissie ech
ter vooraf dient na te gaan of de 
voorwaarden voor de wederopne
ming vervuld zijn en zulks in haar 
beslissing client vast te stellen; 

Overwegende dat de commissie 
ten deze, uitspraak doende over de 
wederopneming van eiser in een 
psychiatrische inrichting, na de pro
cureur des Konings te hebben 
gehoord, beslist « dat betrokkene 
zijn internering verder zal moeten 

(1) Cass., 2 mei en 17 aug. 1978 (A.C., 1978, 
1024, 1290). 
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ondergaan te Merksplas », op de 
enkele grond dat zijn geestestoe
stand niet voldoende verbeterd is en 
dat de reclassering niet verzekerd 
is; 

Overwegende dat eiser geYnter
neerd werd bij vonnis van de Cor
rectionele Rechtbank te Leuven van 
19 februari 1975 en op proef in 
vrijheid werd gesteld bij beslissing 
van de commissie van 10 juli 1978, 
dit onder verplichting bepaalde 
voorwaarden na te leven; dat uit de 
redengeving van de bestreden 
beslissing niet blijkt of de wettelijke 
voorwaarden van wederopneming al 
dan niet vervuld zijn; 

Dat de beslissing mitsdien niet 
wettelijk is verantwoord; 

Om die redenen, vernietigt de 
bestreden beslissing; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; verwijst de zaak 
naar de Commissie tot bescherming 
van de maatschappij ingesteld bij 
de psychiatrische afdeling van de 
hulpgevangenis te Leuven, anders 
samengesteld. 

28 november 1978 ·- 2' kamer -
Voorzitter : Ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Delva - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Ti!lekaerts, advocaat-generaal. 

Van dezelfde dag, een analoog arrest op 
voorziening ingesteld door Flawinne tegen een 
beslissing gewezen op dezelfde datum door 
dezelfde commissie tot bescherming van de 
maatschappij inzake hemzelf. 

2' KAMER - 28 november 1979 

1° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT) - COMMISSIE 

TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ 
DIE BESLIST OVER DE INVRIJHEIDSTELLING 

3° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT) - COMMISSIE 
TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ 
DIE BESLIST OVER DE INVRIJHEIDSTELLING 
VAN EEN GElNTERNEERDE- LEDEN VAN DE 
COMMISSIE DIE NIET ALLE ZITTINGEN OVER 
DE ZAAK HEBBEN BIJGEWOOND - NIETIGE 
BESLISSING. 

1" Nietig is de beslissing van de commis
sie tot bescherming van. de maat
schappij over de invrijheidstelling van 
een geFnterneerde, wanneer noch uit 
de beslissing noch uit enig ander stuk 
waarop het Hof ve1mag acht te slaan 
blijkt dat de geinterneerde en de 
directeur of de geneesheer van de 
inrichting ziJn gehoord (1). {Wet tot 
bescherming van de maatschappij, 
artt. 16 en 18.) 

2" Art. 779 Ger. W is toepasseiljk in 
strafzaken (2). (Impliciet.) 

3" Nietig is de beslissing van de commis
sie tot bescherming van de maat
schappij over de invrijheidstelling van 
een geinterneerde, wanneer niet al de 
leden van die commissie aanwezig 
waren op een zitting waarop de zaak 
werd behandeld (3). (Art. 779, eerste 
lid Ger. W.) 

(BAUDEWIJNS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 19 oktober 1978 
gewezen door de Commissie tot 
bescherming van de maatschappij 
ingesteld bij de psychiatrische afde
ling van de gevangenis te Vorst; 

Overwegende dat de beslissing 
het verzoek tot invrijheidstelling 
van eiser, gei:nterneerde, verwerpt; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 16, 
18 van de wet van 9 april 1930 tot 
bescherming van de maatschappij en 
779 van het Gerechtelijk Wetboek : 

VAN EEN GEINTERNEERDE - GEEN VAST- Overwegende dat artikel 18 van 
STELLING VAN HET VERHOOR VAN DE GE.iN- de genoemde wet, met verwijzing 
TERNEERDE EN DE DIRECTEUR OF DE naar artikel 16 van dezelfde wet, 
GENEESHEER VAN DE INRICHTING- NIET!G-
HElD VAN DE BESLISSING. 

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
- STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN 

• .:T RECHTSCOLLEGE - GERECHTELIJK 

WETBOEK, ART. 779 - fOEPASSELIJK IN 

STRAFZAKEN. 

(1) Raadpl. Cass., 1 maart 1976 (A.C., 1976, 
748), en 14 juni 1976 (ibid, 1976, 1143). 

(2) Cass., 22 maart 1!!77 (A.C., 1977, 789). 

(3) Raadpl. Cass., 1!1 juni 1974 (A.C., 1974, 
1144), 7 dec. 1976 (ibid, 1977, 395),- en 3 mei 
1978 (ibid, 1978, 1040). 
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onder meer bepaalt dat de directeur 
of de geneesheer van de inrichting 
tot bescherming van de maatschap
pij en de ge!nterneerde moeten 
worden gehoord door de commissie 
vooraleer wordt beslist over het 
verzoek tot invrijheidstelling van de 
gei:nterneerde; 

Overwegende dat uit de beslissing 
blijkt dat zij genomen werd door de 
commissie samengesteld uit de 
heren Dykmans, voorzitter, Wolff, 
advocaat, en Legrand, geneesheer; 
dat de beslissing geen melding 
maakt van het verhoor van de 
directeur of de geneesheer van de 
inrichting en nopens de gei:nter
neerde vermeldt : « deze laatste 
bezocht en gehoord in de inrichting 
waar de internering plaatsheeft, 
door de commissie, samengesteld 
zoals gezegd in het proces-verbaal 
van 28 september 1978, hierbij 
gevoegd >>; dat uit dit proces-verbaal 
van 28 september 1978 blijkt dat de 
gei:nterneerde, de directeur en de 
geneesheer van de inrichting door 
de commissie, samengesteld uit de 
heren Dykmans, voorzitter, Van 
Hoof, advocaat, en Legrand, genees
heer, werden gehoord tijdens haar 
vergadering te Merksplas, en dat 
" de beslissing te Vorst op 
5 oktober 1978 zal worden gena
men»; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
noch eiser noch de geneesheer of 
directeur van de inrichting tot 
bescherming van de maatschappij 
werden gehoord door de commissie 
die over het verzoek tot invrijheid
stelling heeft beslist en dat, nu de 
commissies tot bescherming van de 
maatschappij, wanneer zij uitspraak 
doen over geschillen betreffende de 
individuele vrijheid, eigenlijke 
gerechten zijn, de beslissing gena
men werd door een commissie 
waarvan de leden niet alle zittingeri 
over de zaak hebben bijgewoond; 

Om die redenen, vernietigt de 
bestreden beslissing; beveelt dat 
melding van dit arrest zal worden 
gemaakt up de kant van de vernie
tigde beshssmg; verwijst de zaak 

naar de anders samengestelde Com
missie tot bescherming van de 
maatschappij ingesteld bij de psy
chiatrische afdeling van de gevange
nis te Vorst. 

28 november 1978 - 2' kamer -
Voorzdter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Boon - Gehjkfujdende conclusje van de 
h. Tillekaerts, advocaat-generaal. 

2' KA~IER - 29 november 1978 

1° VERJ ARING - STRAFZAKEN - OVER

TREDING VAN DE C.A.O.-WET- TERMIJN. 

2° VERJARING -- STRAFZAKEN - STRAF

VORDERING - VEROORDELENDE BESLISSING 
OVERTREDING VAN DE C.A.O.-WET 

GEFLEEGD TUSSEN TWEE DATA, ZONDER VER
DERE AANDUIDING - ONMOGELIJKHEID 
VOOR HET HOF TE TOETSEN OF DE STRAF
VORDERING AL DAN NIET VERJAARD WAS
VERNIETIGING MET VERWIJZING. 

3° CASSATIE - OMVANG STRAFZAKEN -

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VERNIE
TIGI:'I:G MET VERWIJZING VAN DE BESLISSING 
OF DE STRAFVORDERING WEGENS DE ONMO
GEL!.JKHEID VAN HET HOF TE TOETSEN OF 
DIE VORDERING ALDAN NIET VERJAARD WAS 
- VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OF DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING DIE HET 
GEVOLG IS VAN DE EERSTE. 

4° VERJARING - STRAFZAKEN - BUR

GERLIJKE RECHTSVORDERING VOLGEND U!T 
EEN MISDRIJF - RECHTSVORDERING VER
JAARD DOOR VERLOOP VAN VIJF JAREN TE 
HEKENEN VAN DE DAG WAAROP HET MIS
DHIJF IS GEPLEEGD - RECHTSVORDERING 
DIE EVENWEL NIET VERJAARD KAN ZIJN 
V06R DE STRAFVOHDERING. 

5° VERJARING - STRAFZAKEN - BUR

GERLIJKE RECHTSVORDERING - VERJARING 
VAN DE STRAFVORDERING - OMSTANDIG
HEID ZONDER GEVOLG OP DE TIJDIG INGE
STELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 

6° WETTEN EN BESLUITEN - BEPA

LINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVER
EENKOMST VAN 25 JULI 1975 BETREFFENDE

DE WAARBORG VAN EEN GEMIDDELD MAAND
INKOMEN EN VERBINDEND VERKLAARD 

BIJ K.B. 9 SEPT. 1975- VORMEN EEN WET 

IN DE ZIN VAN ART. 608 GER. W. 

VAKANTIEGELD GEEN 
BESTANDDEEL VAN DE BEZOLDIGING IN DE 
ZIN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN-
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KOMST VAN 25 JULI 1975 BETREFFENDE DE 
WAARBORG VAN EEN GEMIDDELD MAANDIN

KOMEN, VERBINDEND VERKLAARD BIJ K.B. 
9 SEPT. 1975. 

1• De strafvordering volgend uit een 
overtreding van de CA.O.-wet is nood
zakelijk verjaard wanneer, bij ontsten
tenis van een grond tot schorsing van 
de verjaring, twee jaren verlopen zijn 
sinds de feiten zich hebben voorge
daan (1). (Art. 61 C.A.O.-wet.) 

2• Wanneer de bestreden beslissing, zon
der verdere aanduiding, de beklaagde 
veroordeelt wegens een overtreding 
van de CA.O.-wet, die is gepleegd 
tussen een bepaalde datum en een 
andere datum, en noch uit het vonnis 
noch uit enig stuk waarop het Hoi 
vermag acht te slaan blijkt dat het feit 
is gepleegd minder dan een jaar v66r 
de datum van een daad van onderzoek 
of van verviilging waardoor de verja-
ring wordt gestuit en die zeit minder 
dan een jaar v66r de uitspraak van het 
vonnis heeft plaatsgehad, of dat zich 
een verjaringschorsend feit heeft voor
gedaan, is het voor het Hoi on_mogelijk 
na te gaan of de strafvordering op de 
dag van de uitspraak van het vonnis al 
dan niet was verjaard; het vernietigt 
bijgevolg, met verwijzing, de veroorde
lende beslissing (2). 

3• Vernietiging van de beslissing op de 
strafvordering, die met verwijzing is 
uitgesproken omdat het Hot niet kan 
nagaan of die rechtsvordering al dan 
niet verjaard was, brengt vernietiging 
mede van de beslissing op de burl{er
lijke rechtsvordering die het gevolg is 
van de eerste beslissing (3). 

4• De burgerlijke rechtsvordering vol
gend uit een misdrijf is verjaard door 
verloop van vijf jaren te rekenen van 
de dag waarop het misdrijf is 
trepleel{d, zonder dat zij verjaard kan 
zijn v66r de strafvordering (4). (Art. 
26 Voorafg. Tit. Sv.) 

5• De verjaring van de strafvordering 
brengt geen verjaring mede van de 
tijdig ingestelde burgerlijke rechtsvor
dering (5). (Art. 26 Voorafg. Tit. Sv.) 

6• De bepalingen van de collectieve· 
arbeidsovereenkomst van 25 juli 1975 
betreffende de waarborg van een 
gemiddeld m!landinkomen, verbindend 

(1) Ingevolge art. 11 K.B. nr. 15 van 23 okt. 
1978 tot verlenging van de verjaringstermijn 
van de strafvordering die in sommige sociale 
wetten zijn ingeschreven (van kracht vanaf 
18 nov. 1978) is de verjaringstermijnen van 
een jaar van art. 61 van de wet van 
5 dec. 1968, verlengd tot drie jaar. 

(2) (3) Raadpl. Cass., 24 jan. 1978 (A.C., 1978, 
620) en de noot get. E.K. 

(4) (5) De regels betreffende de verjaring 
van de burgerlijke rechtsvordering volgend uit 
een misdrijf zijn vastgesteld bij de artt. 26 en 
27 wet 17 april 1878 Voorafg. Tit. Sv., gew. bij 
art. 1 wet 30 mei 1961. Volgens die bepalingen 
verjaart de burgerlijke rechtsvordering vol
gE.nd uit een misdrijf door verloop van vijf 
jaren te rekenen van de dag waarop het 
misdrijf is gepleegd zonder dat zij kan verja
ren v66r de strafvordering (art. 26). Wanneer 
de burgerli.j::P. rechtsvordering te bekwamer 
tijd is ingesteld, loopt de verjaring niet meer 
tegen de eiser totdat een in kracht van . 
gewijsde gegane beslissing het geding beiiin
digd heeft (art. 27, eerste lid). Heeft de 
beslissing enig voorbehoud erkend, dan is de 
eis die strekt om over het voorwerp van dat 
voorbehoud vonnis te doen wijzen, ontvanke
lijk gedurende dertig jaren na de uitspraak. 
(Art. 27, tweede lid.) 

De burgerlijke rechtsvordering verjaart dus 
binnen een termijn van ten minste vijf jaar. 
Die termijn kan Ianger zijn dan vijf jaar niet 
enkel als de normale termijn van verjaring 
van de strafvordering wegens de aard van het 
misdrijf Ianger is (zoals voor de misdaden), 
maar ook als de verjaring van de strafvorde
ring na meer dan vijf jaar verkregen is 
wegens stuiting of schorsing van de verjaring. 

Ingevolge art. 27, eerste lid, schorst de tijdig 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering de ver
jaring van die rechtsvordering totdat een in 
kracht van gewijsde gegane beslissing aan het 
geding een einde heeft gemaakt. 

Zulks is ongetwijfeld het geval wanneer de 
burgerlijke rechtsvordering is ingesteld voor
dat de strafvordering is verjaard; talrijke 
arresten van het Hof hebben aldus beslist dat 
het verval van de strafvordering door verjaring 
en de daaruit voortvloeiende cassatie geen 
invloed hebben op de v66r de verjaring van de· 
strafvordering ingestelde burgerlijke rechts
vordering. (Cass., 17 juni 1963, Bull. en Pas., 
1963, I, 1086; 20 juli 1964, ibid., 1964, I, 1174; 
21 feb. 1967, A.C., 1967, 787; 3 en 10 maart 1969, 
ibid., 1969, 616 en 635; 8 dec. 1969, ibid., 1970, 
339; 11 jan. 1971, ibid., 1971, 448; 15 mei 1972, 
ibid., 1972, 852; 14 nov., 1973, ibid., 1973, 259; 
28 mei 1973, ibid., 1973, 941; 12 nov. 1973, ibid., 
l974, 299; 18 feb. 1975, ibid., 1975, 678; 
21 feb. 1977, ibid., 1977, 676; 21 sept. en 
11 okt. 1977, ibid., 1978, 99 en 193; 25 jan. 1978, 
ibid., 1978\ 625; 20 sept. 1978; raadpl. Cass., 
24 aug. 1967, ibid., 1967, 133, en 6 jan. 1969, 
ibid., 1969, 419.) 

Is dat echter ook het geval wanneer de 
strafvordering verjaard is minder dan vijf jaar 
te rekenen van de dag van het misdrijf en de 
burgerlijke rechtsvordering wordt ingesteld 
binnen die termijn van vijf jaar na verjaring 
van de strafvordering ? 
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verklaard bij K.B. · 9 sept. 1975 inge
volge de C.A.O.-wet, vormen een wet 
in de zin van art. 608 Ger. W. (6). 
(Impliciet.) 

7o Het vakantiegeld is een bestanddeel 
van de bezoldiging in de zin van de 
door de Nationale Arbeidsraad geslo
ten collectieve arbeidsovereenkoms1 
van 25 juli 1975 betreffende de waar
borg van een gemiddeld maandinko
men, verbindend verklaard bij KB. 
9 sept. 1975. (Artt. 3 en 4 C.A.O.-wet 
25 juli 1975). 

(LEDOUX, ' EUCHER » N.V., « COMPTOIR CEN
TRAL D'ELECTRICITE , N.V. T. ORBAN, WREN, 

ASSELMAN, GOBLET) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 maart 1978 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

I. Op de voorziening van eiser, 
beklaagde: 

A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering jegens eiser : 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 21 tot 
25 van de wet van 17 april 1878 hou
dende de Voorafgaande Titel van het 
Wetboek van Strafvordering, 61 van de 
wet van 5 december 1968 betreffende de 
collectieve arbeidsovereenkomsten en de 
paritaire comites en 97 van de 
Grondwet: 

V661' de inwerkingtreding van de wet van 
30 mei 1961 hestand dat probleem met. 

Volgens de oorspronkelijke regels van de 
wet van 17 april 1878, ongeacht het aangespro
ken gerecht, verjaarde de burgerlijke rechts
vordering volgend uit een misdnjf op dezellde 
wijze als de strafvordering, nl. na verloop van 
een zekere termijn te rekenen van de dag 
waarop bet misdrijf was gepleegd : in begm
sel, en onder voorbehoud van bijzondere 
termijnen, tien jaar voor de misdaden (art. 21), 
drie jaar voor de wanbedrijven (art. 22), zes 
maanden voor de overtredingen (art. 23). De 
stuiting en de schorsing van de verjaring van 
beide vorderingen waren geregeld bij de 
artt. 21, 22, 23, 26 en 27 van de wet. In verband 
met de stuiting van de verjaring bepaalde 
art. 26 a.m. :« De verjaring wordt aileen gestuit 
door de daden van onderzoek of van vervol
ging die plaatshebben binnen de termijnen 
van tien jaar, drie jaar of zes maanden . .te 

rekenen van de dag waarop de misdaad, het 
wanbedrijf of de overtreding werd gepleegd ». 

De wet van 30 maart 1891 heeft een 
afwijking ingevoerd van het in de wet van 
17 april 1878 neergelegde beginsel volgens 
hetwelk een verband bestaat tussen de verja
ring van de strafvordering en de verjaring van 
de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een 
misdrijf, t.w. schorsing van de verjaring van 
de burgerlijke rechtsvordering 'wanneer zif te 
hekwamer tiid is ineesteld ICass .. 19 feb. 1914. 
Bull. en Pas., 1914, I, 113, en de conclusie van 
de Procureur-Generaal Terlinden, 28 feb. 1946, 
ibid., 1946, I, 91; 16 feb. 1955, (verenigde 
kamers), ibid., 1955, I, 649; 25 mei 1959, ibid., 
1959, I, 974; 13. okt., 1960, ibid., 1961, I, 161; 
20 juli 1961, ibid., 1961, I, 1209). 

Die wet heeft art. 26 met een tweede lid 
aangevuld als volgt : " Wanneer echter de 
burgerlijke vordering terzelfdertijd als de 
strafvordering en voor dezelfde rechters ver
volgd ofwel afzonderlijk vervolgd, regelmatig 
werd ingesteld te bekwamer tijd, loopt de 
verjaring, behoudens afstand of verval van het 
geding, tegen de eiser niet gedurende de 
behandeling van de eis tot herstelling van de 
schade door het m1sdrijf veroorzaakt ». 

Voor de toepassing van die regel, gelet op de 
context van de artt. 21, 22 en 23, kon de 
zinsnede " wanneer de burgerlijke rechtsvor
dering rege!mat1g te bekwamer tijd 
ingesteld » slechts worden uitgelegd als volgt : 

wanneer de burgerli]ke rechtsvordering 
regelmatig v66r de verJaring van de strafvor
dermg is ingesteld ''· 

Onder het stelsel van de wet van 
30 mei 1961 geldt niet meer dezelfde regeling. 

" Art. 26 van het antwerp », leest men in het 
verslag van de Sen8:atscommissie van 
Just!T.ie « voert integendeel voor de burgerlijke 
vordering volgend uit een overtreding van de 
strahvf>t, een eenvorm1ge verJaringstermijn 
van VIJf jaren in, ongea"ht de aard van het 
m1sdrqf. dus zowel voor een misdaad en een 
wanbt"drlJf als voor een overtredmg. Is de 
vordPnng b1nnen die termJ}n ingesteld, dan 
s"horst art. 27 de verwnng totdat een in 
kracht van gew1jsde gegane beshssmg aan het 
Cl\'IelrechLeiljk ged1ng een einde maakt », 

(Verslag van de Senaatscommissie van 
J usu ue. Gedr. St., Sen. bwt. zitt., 1956-1957, 
loH. o. z1e ook het verslag van de Senaatscom
missie van Justltte, Gedr. St., Kamer, gew. 
Zltt., l96U-l96l, 271, nr. 4, 3). 

Er dient dus een onderscheid te worden 
gemaakt tussen twee gevallen. 

Ofwel was de strafvordering reeds door 
verJanng vervallen toen de burgerlijke rechts
vordenng voor het strafgerecht werd gebracht; 
in dat geval kan de burgerlijke rechtsvorde
ring 111 begmsel niet regelmatig zijn ingesteld 
voor dat gerecht, zelfs niet binnen de termijn 
van VlJf jaren na de dag van het misdrijf. Een 
voorbehoud client evenwel te worden gemaakt 
ingeval de strafvordering, wegens aanneming 
van verzachtende omstandigheden, door het 
vonnisgerecht waardoor de aard van het 
misdrijf anders wordt bepaald, beschouwd 
wordt als zou het reeds verjaard zijn voordat 
dat gerecht van de zaak kennis neemt. 
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Overwegende dat luidens arti

kel 61 van de wet van 
5 december 1968 betreffende de· 
collectieve arbeidsovereenkomsten 
en de paritaire comites, de strafvor
dering wegens een in die wet 
omschreven misdrijf verjaart door 
verloop van een jaar na het feit 
waaruit die vordering is ontstaan; 

Overwegende dat wat in de het 
dossier 536 behandelde feiten 
betreft, het arrest eiser tot twee 
geldboeten veroordeelt daar hij 
in 1975, als werkgever, aangestelde 
of Iasthebber, twee werknemers 
onder het wettelijk minimum zou 
hebben bezoldigd; 

Overwegende dat bij gebreke van 
enige schorsende omstandigheid, de 
verjaring onvermijdelijk al ingetre
den was toen het arrest op 
14 maart 1978 - dat is meer dan 
twee jaar na de feiten- uitgespro
ken werd; 

Overwegende dat wat de in het 
dossier 537 behandelde feiten 
betreft, het arrest eiser tot twee 
geldboeten veroordeelt daar hij in 
1975 en 1976, als werkgever, aange
stelde of lasthebber, twee werkne
mers onder het wettelijk minimum 
zo'u hebben bezoldigd; 

Overwegende dat de in 1975 
gepleegde feiten, die mede aan de 
veroordeling ten grondslag liggen, 
verjaard zijn om dezelfde redenen 
als bepaald ten aanzien van de 
feiten van het dossier nr. 536; 

Overwegende dat, wat de in 
1976 gepleegde feiten betreft, het 
arrest die feiten bewezen verklaart 
maar noch bij eigen redengeving 
noch door verwijzing naar de gron
den van de eerste rechter bepaalt 
op welke datum zij gepleegd wer
den; 

Ofwel was de strafvordering niet vervallen 
op het ogenblik dat de burgerlijke rechtsvo~·
dering voor het strafgerecht wer?- gebracht : ~n 
dat geval kan die rechtsvordermg regelmatlg 
voor dat gerecht worden ingesteld, zelfs na 
verval van de strafvordering, voor zover zulks 
geschied is v66r de sluiting van de debatten en 
binnen de termijn van vijf jaren te rekenen 
van de dag van het misdrijf ». J.V. 
(6) Cass., 3 maart 1977, (A. C. 1977, 720). 

Overwegende dat noch uit het 
arrest noch uit enig stuk waarop 
het Hof vermag acht te slaan, kan 
blijken dat de bewezen verklaarde 
feiten werden gepleegd minder dan 
een jaar v66r een verjaringstuitende 
daad van onderzoek of van vervol
ging die zelf minder dan een jaar 
v66r de uitspraak van het arrest zou 
hebben plaatsgehad, of dat zich een 
verjaringschorsend feit zou hebben 
voorgedaan; 

Dat het dientengevolge voor het 
Hof onmogelijk is na te gaan of de 
strafvordering betreffende de in 
1976 gepleegde feiten op de dag van 
de uitspraak van het arrest al dan 
niet verjaard was; 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
b'urgerlijke rechtsvorderingen je
gens eiser ; 
' 1. Wat de burgerlijke rechtsvorde
ringen betreft in verband met de in 
1976 gepleegde feiten : 

Overwegende dat de vernietiging: 
van de beslissingen op de strafvor
dering de vernietiging meebrengt 
van de daaruit volgende beslissin
gen op de burge:r,:lijke rechtsvorde
ringen; 

2. Wat de burgerlijke rechtsvorde
ringen betreft in verband met de in 
1975 gepleegde feiten : 

Overwegende dat de verweerders 
zich burgerlijke partij hebben 
gesteld op 21 september 1977, datjs 
minder dan vijf jaar na de aan
vangsdatum van de feiten; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 4 van de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 25 juli 1975, 
verbindend verklaard bij koninklijk 
besluit van 9 september 1975, 

eerste onderdeel, doordat, het arrest 
om te beslissen dat het vakantiegeld bij 
artikel 4, derde lid, van de voormelde 
overeenkomst uitgesloten wordt omdat 
het een sociale uitkering zou zijn die 
toegekend wordt naar aanleiding va1;1 
schorsingsperioden van de arbeidsover
eenkomst, zich beperkt tot de vermel
ding « dat het vakantiegeld een sociale 
uitkering is », waardoor het arrest aah 
het voormelde artikel 4, derde lid, een 



-364-
onjuiste uitlegging geeft en overigens 
niet antwoordt op de conclusie waarin 
de eisers betoogden dat - naast andere 
omstandigheden - de jaarlijkse vakan
tie een schorsingsperiode van de 
arbeidsovereenkomst uitmaakt en dat 
met de term « sociale uitkeringen >> in de 
voormelde collectieve arbeidsovereen
komst kennelijk « uitkeringen van de 
sociale zekerheid >> bedoeld zijn, welke 
geen tegenprestatie zijn voor het door de 
werknemer geleverde werk, terwijl het 
vakantiegeld wei een tegenprestatie 
vormt voor het werk dat de werknemer 
geleverd heeft tijdens het jaar waarin de 
vakantie wordt genomen, ook al komen 
daar bepaalde ge!ijkstellingen met 
arbeidstijd in vo9r; 

tweede onderdeel, de eisers zich 
beroepen op de inhoud die - onder 
meer voor de berekening van de opzeg
gingsvergoedingen - aan het begrip 
loon gegeven is in verband met de 
arbeidsovereenkomsten voor bedienden 
en voor arbeiders, welke inhoud onder 
meer ook het vakantiegeld omvat, maar 
met dat beroep door het arrest worden 
afgewezen op grond dat het begrip loon 
verschilt naar gelang van de wetteksten, 

terwijl de eisers in hun conclusie 
deden gelden dat de verwijzing naar de 
wetten betreffende de. arbeidsovereen
komsten voor bedienden en voor arbei
ders ten deze geboden was, vermits de 
werknemer precies recht heeft op het 
loon dat door zijn arbeidsovereenkomst 
is bepaald en dat ten gevolge van de 
collectieve arbeidsovereenkomst, een 
maandelijks minimum moet bedragen : 

Over de twee onderdelen samen : 
Overwegende, enerzijds, dat het 

arrest niet enkel vermeldt dat het 
vakantiegeld een sociale uitkering is 
die toegekend wordt naar aanlei-

. ding van de door de jaarlijkse 
vakantie opgeleverde schorsingspe
riode van de arbeidsovereenkomst; 
dat het arrest ook oordeelt dat het 
vakantiegeld « niet noodzakelijk 
rechtstreeks bepaald wordt door de 
effectieve arbeidsprestaties, vermits 
het kan afhangen van met ar
beidstijd gelijkgestelde tijd
ruimten >>; 

Overwegende dat het arrest zich 
anderzijds niet beperkt tot de ver
melding dat het begrip loon ver
schilt naar gelang van de wettek
sten, maar er ook op wijst dat de 

eerste rechter « oordeelkundig 
beslist heeft dat, om te toetsen of 
het loon van een werknemer al dan 
niet het gewaarborgd maandmini
mum bereikt, het vakantiegeld vol
gens de collectieve arbeidsovereen
komst van 25 juli 1975 niet bij dat 
loon mag bijgerekend worden >>; dat 
het arrest daarmee verwijst naar de 
redenen op grond waarvan de eerste 
rechter beslist heeft « dat het 
vakantiegeld niet mag betrokken 
worden in de berekening van het 
loon in de zin van de litigieuze 
arbeidsovereenkomst >>; 

Overwegende dat het arrest 
zodoende eisers conclusie beant
woordt en zijn beslissing wettelijk 
verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

doordat het arrest, nu het zich beperkt 
tot de vermelding dat « volgens de 
omstandigheden van de zaak weliswaar 
kan worden aangenomen dat de ver
dachte te goeder trouw was, maar die 
goede trouw op zich nog geen rechtvaar
digingsgrond oplevert >>, niet antwoordt 
op de conclusie waarin eiser deed gelden 
dat hij enerzijds in een onvermijdelijke 
dwaling heeft verkeerd en anderzijds 
noch de daad zelf noch het daardoor 
gestichte kwaad heeft gewild, geen enkel 
bedrieglijk oogmerk heeft gehad en zich 
dus niet schuldig heeft gemaakt aan de 
in artikel 56 van de wet van 
5 december 1968 bedoelde overtreding : 

Overwegende, enerzijds, dat door 
te vermelden dat « het beroepen 
vonnis terecht beslist dat de dwa
ling waarin verdachte heeft ver
keerd, geenszins onvermijdelijk 
was », het arrest zich beroept op de 
redengeving van de eerste rechter, 
die erop wijst dat eiser « als ervaren 
zakenman, beheerder van twee 
belangrijke handelsvennootschap
pen, magistraat in handelszaken, ... 
beter dan anderen kon qitmaken 
hoe een tekst moest wor~u. uitge
legd; dat hij zelf verklaart.;bii advi
seurs te rade te zijn gegaan; ... dat 
zijn dwaling niets onvermijdelijks 
heeft »; 
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Dat het arrest aldus het verweer 

met een beroep op de onvermijde
lijke dwaling beantwoordt; 

Overwegende, anderzijds, dat het 
arrest met de in het middel 
bedoelde redengeving de overwegin
gen ten betoge dat eiser niet de wil 
heeft gehad een misdrijf te plegen 
beantwoordt door ze te verwerpen; 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

II. Op de voorzieningen van de 
voor eiser burgerrechtelijk aanspra
kelijke eiseressen : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan niet blijkt dat die eiseressen 
hun voorziening hebben doen bete
kenen aan de partijen tegen wie zij 
is gericht; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn; 

Overwegende evenwel dat, nu op 
de voorziening van de beklaagde 
eiser de veroordelingen die ener
zijds op de strafvordering en ander
zijds op de burgerlijke rechtsvorde
ringen voor de in 1976 gepleegde 
feiten te zijnen laste zijn uitgespro
ken, vernietigd worden, de beslis
singen waarbij de eiseressen voor 
die veroordelingen burgerrechtelijk 
aansprakelijk worden verklaard, 
geen reden van bestaan meer heb
ben; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de strafvordering 
en over de in verband met de feiten 
van 1976 tegen de beklaagde eiser 
ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ringen; verwerpt de voorzieningen 
voor het overige, met dien verstande 
dat de beslissingen op de rechtsvor
dering van het openbaar ministerie 
tegen de voor eiser burgerrechtelijk 
aansprakelijke eiseressen en op de 
burgerlijke rechtsvorderingen die in 
verband met de feiten van 
1976 tegen diezelfde eiseressen wer
den ingesteld, geen reden van 
bestaan meer hebben; beveelt dat 
van dit arrest meldin& zal worden 

gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; legt de 
helft van de kosten ten laste van de 
Staat; veroordeelt de eiseressen 
naamloze vennootschap Eucher en 
naamloze vennootschap Comptoir 
central d'electricite ieder in een 
vierde van de kosten; zegt dat er 
geen grond bestaat tot verwijzing 
wat de strafvordering betreft uit 
hoofde van de in het dossier nr. 536 
behandelde feiten en uit hoofde van 
de in het dossier nr. 537 behandelde 
feiten die in 1975 zouden zijn 
gepleegd; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

29 november 1978 - 2" kamer -
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever: de h. Screvens- Gelijk:. 
luidende conclusie van de h. Velu, advo
·caat-generaal - Advocaat : mr. Paul 
Heger, Namen. 

2" KAMER- 29 november 1978 

1° HERHALING - MIDDEL TEN BETOGE 
DAT HERHALING ONWETTIG IN AANMERKING 
IS GEKOMEN - BESLISSING WAARIN HET 
WOORD « RECIDIVIST » IN EEN ANDERE BETE
KENIS WORDT GEBRUIKT DAN DIE VAN 

IEMAND WAAROP DE ARTT. 54 TOT 57 SW. 
VAN TOEPASSING ZIJN- MIDDEL DAT FEITE
LIJKE GRONDSLAG MIST. 

2° HERHALING - RECHTER DIE DE 
BEKLAAGDE EEN ONVERBETERLIJKE 
RECIDIVIST » NOEMT EN, OM DE DOOR HEM 
OPGEGEVEN REDENEN, AFGELEID UIT GEGE
VENS DIE DOOR HET DOSSIER EN HET ONDER
ZOEK VAN DE ZAAK AAN HET LICHT ZIJN 
GEKOMEN, ZEGT DAT IN ZIJN GEVAL EEN 
STRENGE STRAF ONONTBEERLIJK BLIJKT TE 
ZIJN- SCHENDING NOCH VAN DE ALGEMENE 

RECHTSBEGINSELEN NOCH VAN ART. 6 
LEDEN 1 EN 2, EUROPEES VERDRAG RECHTEN 
VAN DE MENS. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN 
- STRAFZAKEN - RECHTER DIE DE 
BEKLAAGDE EEN ONVERBETERLIJKE 
RECIDIVIST » NOEMT EN, OM DE DOOR HEM 
OPGEGEVEN REDENEN, AFGELEID UIT GEGE
VENS DIE DOOR HET DOSSIER EN HET 
ONDERZOEK VAN DE ZAAK AAN HET LICHT 
ZIJN GEKOMEN, ZEGT DAT IN ZIJN GEVAL 
EEN STRENGE STRAF ONONTBEERLIJK 
BLIJKT TE ZIJN- SCHENDING NOCH VAN DE 
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ALGEMENE RECHTSBEGINSELEN, NOCH VAN 

ART. 6, LEDEN 1 EN 2, VERDRAG TOT 
BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE 
MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN. 

4° RECHTEN VAN DE MENS- RECH

TER DIE DE BEKLAAGDE EEN < ONVERBETER
LIJKE RECIDIVIST • NOEMT EN, OM DE DOOR 
HEM OPGEGEVEN REDENEN, AFGELEID UIT 
GEGEVENS DIE DOOR HET DOSSIER EN RET 
.ONDERZOEK VAN DE ZAAK AAN II:ET LICHT 
ZIJN GEKOMEN, ZEGT DAT IN ZIJN GEVAL EEN 
STRENGE STRAF ONONTBEERLIJK BLIJKT TE 
ZIJN- SCHENDING NOCH VAN DE ALGEMENE 

RECHTSBEGINSELEN, NOCH VAN ART. 6, 
LEDEN 1 EN 2, VERDRAG TOT BESCHERMING 
VAN DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE 
FUNDAMENTELE VRIJHEDEN. 

1' Feitelijke grondslag mist het middel 
ten betoge dat de feitenrechter ten 
onrechte verwijst naar « herhaling », 
zoals ze in de wet is omschreven, 
wanneer uit de context van de beslis
sing blijkt, dat die rechter het woord 
« recidivist » niet heeft gebruikt in de 
zin van de l]rtt. 54 tot 57 Sw., maar wei 
in zijn gewone en tevens criminologi~ 
sche betekenis van « persoon die 
opnieuw een misdrijf pleegt of die er 
reeds verscheidene gepleegd heeft », 
dat de uitgesproken strafmaat niet 
zwaarder is dan de straf voor een 
eerste misdrijf en dat uit de beslissing 
niet blijkt dat de rechters de straf 
hebben toegemeten op grand van wet
telijke herhaling (1). 

'2', 3' en 4' Wanm?er de rechter zegt dat, 
de beklaagde een onverbeteriljke reci- ' 
divist is, beslist dat een strengere straf. 
geboden is, en de beslissing over de 
straf motiveert aan de hand van gege
vens die door het dossier eii het · 
onderzoek van de zaak aan het licht 
zijn gekomen, over welk dossier en 
onderzoek partijen verweer hebben I 
kunnen voeren, doet hij geen afbreuk 
aan de onpartijdigheid die hem is 
geboden ingevolge de algemene 
rechtsbeginselen en ingevolge het 
Europees Verdrag Rechten van de 
Mens, goedgekeurd bij de wet van 
13 mei 1955. 

(ZERELLA) 

ARREST ( vertalini) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 28 juni 1978 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

(1) Raadpl. Cass., 19 okt. 1976 (A.C., 1977, 
206). 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 7, 25, 54 tot 57, 
meer in het bijzonder 56, tweede lid, van 
het Strafwetboek, 1319, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, van de alge
meen principiiHe· rechten van de verde
diging, van de artikelen 6 van het 
Verdrag tot bescherming van de Rechten 
van de Mens en van de fundamentele 
vrijheden en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest de \ioor 
de eerste rechter tegen eiser uitgespro
ken gevangenisstraf van zes maanden op 
drie jaar brengt, op grand dat de door de 
eerste rechter toegemeten straffen « al te 
gematigd zijn, gelet op de ernst en de 
veelvuldigheid der misdrijven, op de 
verderfelijke aard ervan, op de schade 
die aan de derden-schuldeisers werd 
berokkend, op de lichtzinnigheid waar
mee {eiser) zo belangrijke documenten 
als de betrokkene vervalste, op de oneer
lijkheid die de bedoelde misdrijven van
wege (eiser) onderstellen », en op grand 
dat « deze, blijkens zijn gerechtelijk 
verleden, een onverbeterlijk recidivist is; 
dat het enige middel om de maatschap
pij tegen zijn handelingen te bescher
men erin bestaat hem door een langdu
rige gevangenzetting af te zonderen; dat 
enige verbetering van zijnentwege alvast 
niet kan blijken uit het getuigschrift van 
27 juni 1977, dat namens een naamloze 
vennootschap door een onbekende 
ondertekend werd », 

terwijl, eerste onderdeel, met het oog 
op de toemeting van de straffen, en 
meer bepaald van de correctionele 
gevangenisstraffen, de gevallen van her
haling wettelijk bepaald zijn bij de 
artikelen 54 tot 57, meer in het bijzonder 
bij artikel 56, van het Strafwetboek; 
blijkens het uittreksel uit het strafre
gister, in eisers gerechtelijk verleden, 
waarop het arrest zich beroept om diens 
straf te verzesvoudigen, slechts gevange
nisstraffen van minder dan een jaar 
voorkomen, wat niet volstaat opdat ten 
.deze zou sprake zijn van herhaling als 
bepaald in artikel 56, tweede lid, of bij 
welk artikel van het Strafwetboek dan 
ook; door op grand van dat gerechtelijk 
verleden te beslissen dat eiser zich in 
staat van herhaling bevindt, het arrest in 
strijd is met de desbetreffende bepalin
gen van het Strafwetboek, meer in het 
bijzonder met het voormelde artikel 56, 
tweede lid; door aan het uittreksel uit. 
het strafregister betreffende eiser de 
strekking toe te kennen dat deze een 
recidivist is, het arrest althans de 
bewi_jskracht van die akte miskent 
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(schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

tweede onderdeel, eiser in verband 
met de omstandigheid dat hij in staaf 
van herhaling zou hebben gehandeld, 
niet verzocht werd zijn verweermiddelen 
voor te dragen, nu die omstandigheid in 
de dagvaarding niet in aanmerking was 
genomen en evenmin kon blijken uit de 
andere gedingstukken, zodat de rechters 
die in hoger beroep de straf hebben· 
toegemeten met inaanmerkingneming 
van de herhaling, de rechten van de 
verdediging hebben geschonden; 

derde onderdeel, eiser in zijn conclu
sie in hoger beroep betoogde dat zijn 
reclassering verzekerd was, zcdat het 
bestreden arrest, dat het getuigschrift 
ten bewijze van eisers gedragsverbete
ring gewoon terzijde stelt zonder te 
bepalen welke - na de vervolgingen 
gepleegde - feiten zouden bewijzen dat 
eiser zich niet gebeterd had, de strafver
zwaring waartoe het beslist niet met 
redenen omkleedt (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) en door het 
gebruik van de wending « onverbeter
lijke recidivist » over eisers verbete
ringsvatbaarheid vooraf reeds een oor
deel velt in bewoordingen die aan de 
verdachte geen waarborg verschaffen 
omtrent 's rechters onpartijdigheid 
(schending van artikel 6, leden 1 en 2, 
van het Europese Verdrag van de Rech
ten van de Mens, en schending van de 
algemeen principiiHe rechten van de 
verdediging) : 

Wat de eerste twee onderdelen 
samen betreft : 

Overwegende dat uit de context 
van het arrest blijkt dat de rechters 
in hoger beroep het woord 
« recidivist » niet gebruikt hebben 
in de zin van een persoon die onder 
toepassing valt van de artikelen 54 
tot 57 van het Strafwetboek, maar 
.in zijn gewone en tevens criminolo
·gische betekenis van « persoon die 
,opnieuw een misdrijf pleegt of die 
er reeds verscheidene gepleegd 
heeft » terwijl zij met de uitdruk
king « onverbeterlijke recidivist » 
jemand bedoeld hebben die, on
clanks verscheidene veroordelingen, 
in de wetsovertredingen volhardt en 
ten aanzien van wie derhalve 
andere maatregelen of zwaardere 
isancties moeten overwogen worden; 

Dat die onderdelen van het mid
del feitelijke grondslag missen; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat met de vermel

dingen dat eiser blijkens zijn 
gerechtelijk verleden « een onverbe
terlijke recidivist is, dat het enige 
middel om de maatschappij tegen 
zijn handelingen te beschermen 
erin bestaat hem door een langdu
rige gevangenzetting af te zonderen 
en dat enige verbetering van zij
nentv>lege alvast niet kan blijken uit 
het getuigschrift van 27 juni 1977 
dat nan::ens een naamloze vennoot
scho:p door een onbekende onderte
kend werd », het arrest de in dit 
onderdeel van het middel bedoelde 
conclusie beantwoordt en de rede
nen opgeeft waarom de straf die het 
uitspreekt volstrekt geboden blijkt 
te zijn; 

Dat door op duidelijk vermelde 
gronden te oordelen dat eiser een 
onverbetedijke recidivist is en dat 
te zijnen aimzien een strenge straf 
niet mag uitblijven, de rechters in 
hoger beroep, verre van afbreuk te· 
doen aan de onpartijdigheid die hun 
bij de algemene rechtsbeginselen en 
bij het Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de Mens en van de 
fundamentele vrijheden is opgelegd, 
erop gestaan hebben hun beslissing 
betreffende de straf met redenen te 
.omkleden, uitgaande van objectieve 
gegevens die uit het dossier en bij 
•de behandeling van de zaak geble
ken zijn; 

Dat dit onderdeel van het middel 
·niet kan worden aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tii:He of op straffe van nietigheid 
'Voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 

•overeenkomstig de wet is gewezen; 
Om die redenen, verwerpt de 

'voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

29 november 1978 - 2• kamer 
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. -Legros - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
lcaat-ge:rieraal - Advocaat : mr. Das
-sesse. 
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2• KAMER - 29 november 1978 

HOF VAN ASSISEN - ARREST VAN 
VERWIJZING VAN DE KAMER VAN INBESCHUL
DIGINGSTELLING- CASSATIEBEROEP VAN DE 
BESCHULDIGDE BINNEN TIEN VRIJE DAGEN 
NA BETEKENING VAN DAT ARREST - ONDER
ZOEK DOOR HET HOF. 

Op bet cassatieberoep dat de beschul
digde tegen het arrest van verwijzing 
naar het Hoi van Assisen heeit inge
steld v66r het verstrijken van de· 
termijn van tien vrije dagen na de 
betekening en van de termijn van 
art. 296 is s Hofs onderzoek beperkt 
tot de schending van de wetten inzake 
de bevoegdheid van de onderzoeksge
rechten en van het Hoi van Assisen en 
tot de nietigheden waarvan sprake is 
in art. 299 Sv. of die voortvloeien uit 
niet-inachtneming van de wetten tot 
invoering van een debat op tegen-· 
spraak voor de kamer van inbeschul-. 
digingstelling en tot regeling van het 
taalgebruik voor die kamer (1). (Artt. 
299 en 416 Sv.) 

(EVERTS) 

ARREST ( verta]ing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 oktober 1978 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Luik, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over de twee middelen samen, het 
eerste afgeleid uit de schending van 
artikel 97 van de Grondwet en van de 
rechten van de verdediging, 

doordat de kamer van inbeschuldi-· 
gingstelling van het Hof van Beroep te · 
Luik eiser naar het hof van assisen 
verwezen heeft zonder te antwoorden op 
diens conclusie waarin hij primair deed 
gelden dat ten deze geen voldoende 
aanwijzingen bestonden, en subsidiair 
betoogde dat ook al zouden die aanwij- . 
zingen bestaan, hij dan nog naar de 
correctionele rechtbank en niet naar het 
hof van assisen diende verwezen te . 
worden, nu de feiten in wanbedrijven 
konden worden omgezet; 

het tweede uit de schending van 
artikel 97 van de Grondwet, 

(1) Cass., 13 sept. 1977 (A.C., 1978, 53) en 
noot 1. 1 

doordat uit het arrest niet blijkt dat 
het in openbare terechtzitting gewezen 
werd: 

Overwegende dat het cassatiebe
roep, dat door de beschuldigde 
tegen het arrest van verwijzing naar 
het hof van assisen werd ingesteld 
binnen tien valle dagen na de 
betekening van dat arrest, enkel de 
schending van de wetten betref
fende de bevoegdheid van de onder
zoeksgerechten en van het hof van 
assisen aan de toetsing van het Hof 
kan onderwerpen, alsmede de nie
tigheden die vermeld zijn in 
artikel 299 van het Wetboek van 
Strafvordering of voortvloeiende uit 
de niet-naleving van de wetten 
waarbij het debat op tegenspraak 
voor de kamer van inbeschuldi
gingstelling werd ingevoerd en het 
taalgebruik voor die kamer werd 
geregeld; 

Dat de middelen zich op geen 
enkele van die onregelmatigheden 
beroepen en derhalve niet ontvan
kelijk zijn; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest geen enkele van de onwettig
heden bevat noch door een van de 
nietigheden is aangetast, die in de 
huidige stand van de zaak in cassa
tie kunnen ten toets komen; 

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

29 november 1978 - 2• kamer 
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Screvens - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Ballet, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. de 
Beer de Laer, Luik. 

1 • KAMER- 30 november 1978 

1° INKOMSTENBELASTINGEN-'- WET
BOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN -
BELASTING VAN NIET-VERBLIJFHOUDERS -
BELASTING GEHEVEN OVER HET TOTALE 
BEDRAG VAN DE INKOMSTEN UIT ONROE
RENDE GOEDEREN EN BEDRIJFSINKOMSTEN, 
DIE IN BELGIE ZIJN VERKREGEN - W.I.B., 
ART. 148 - BEGRIP. 
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2° INKOMSTENBELASTINGEN- WET- het Hof van Beroep te Brussel 

BOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN -
BELASTING VAN NIET-VERBLIJFHOUDERS -
W.I.B., ART. 148- BELASTING GEHEVEN OVER 
HET TOTALE BED RAG VAN DE INKOMSTEN U!T 
ONROERENDE GOEDEREN EN BEDRIJFSIN
KOMSTEN, WANNEER DE BELASTINGPLICH
TIGE IN BELGIE BESCHIKT OVER EEN OF 
MEER INRICHTINGEN ALS BEDOELD IN 
ART. 140, § 3, W.LB.- BEGRIP. 

1° De belasting van niet-verblijfhouders 
wordt geheven over het totale bedrag 
van de inkomsten uit onroerende goe
deren en bedrijfsinkomsten die in 
Belgie zijn verkregen door de aan die 
belasting onderworpen personen, wan
neer deze in Belgie voor de uitoefe
ning van een bt;z;oepswerkzaa:nh_eid 
beschikken over een of meer mnch
tingen als bedoeld in art. 140, § ~· 

. W.LB. of in Belgie inkomsten verkriJ
gen in een van de hoedanigheden 
bedoeld in art. 148, 2', van dat wet
hoek. (Art. 148, W.I.B. gew. bij wet 
25 juni 1973.) 

2° De niet-verblijfhouders die in Be]gie 
beschikken over inrichtingen in de zin 
van art. 139, W:LB. zijn, ingevolge 
art. 148 van dat wetboek onderworpen 
aan de belasting over het totale bedrag 
van de inkomsten uit onroerende goe
deren en de inkomsten die zij in 
Belgie verkrijgen; onder die inrichtin
gen worden verstaan inrichtingen die, 
zelfs bij gebreke van elke vertegen
woordiging, bekwaam zijn om de bui
tenlandse onderneming te verbinden, 
de zetels van werkelijk bestuur, bij
huizen, fabrieken, werkhuizen, werk
plaatsen, agenturen, magazijnen, bure
len, laboratoria, aan- of verkoopkanto
ren, depots, zomede alle vaste inrich
tingen van produktieve aard; om 
genoemd art. 148 toe te passen is niet 
vereist dat de niet-rijksinwoner op een 
dergelijke inrichting een persoonlijk 
recht van eigendom, huur, vruchtge
bruik of enig ander soortgelijk recht 
heeft en evenmin dat hij er naar eigen 
goeddunken, enig werk zou kunnen 
verrichten, want t.d.a. is het voldoende 
dat hij · in Ieite over de inzichting 
geregeld kan beschikken voor de uit
oefening van een beroepswerkzaam
heid. (Artt. 140, §_ 3, en 148.) 

(POUDEROUX T. BELGISCHE STAAT - MINISTER 
VAN FINANCIEN) 

ARREST ( verta!ing) 
RET HOF; - Gelet op het bestre

den arr~st, op 14_ oktober.1977 door 

gewezen; 

Over het middel, afge leid uit de schen
ding van de artikelen 140 inzonderheid 
§ 3, 148, inzonderheid 1° '150 gewijzigd 
bij artikel 21 van de wet ~an i5 juli 1966, 
152 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, 1319, 1320, 1322, 1349, 
1353 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat, na in feite te hebben vastge
steld « dat verzoeker .(thans ... eiser) in 
hoofdzaak de globahsatie betwist op 
grond van arti~el 1~8 van het Wetboek 
van ~~ Inlwmstenbe1ast_ingen van zijn iri 
Belg1e behaalde bednjfsinkomsten en 
artikel 150 van het VVetboek van de 
Inkomstenbelastingen aanvoert, krach
tens hetwelk de VE_=!_rschuldigde belasting 
geacht wordt ~ehJk te zijn aan het 
bedr~.g van de ~n aanrn.erking genomen 
bedriJfsvoorl_leffmgen, dat de aanwijzing 
van de Belgische Staat als belastinghef
fen_de Staat niet kan worden betwist, dat 
artlkel 9 van het Frans-Belgisch verdrag 
van 10 maart 1964 bepaalt dat de welk
danige bezoldigingen wegens de uitoefe
ning van hun mand~at toegekend aan 
beheerders van de cooperatieve vennoot
schappen slechts belastbaar zijn in die 
van de twee verdragsluitende Staten 
yvaarin d~ ven~ootschap verblijfhouder 
Is, dat eiser m Belgie geregelde en 
herhaalde prestaties Ievert voor reke
ning van de cooperatieve vennootschap 
Centre International Pour l'Economie et 
la. Technologie (I.C.~_.'I'.) met zetel te 
R1xensart :vaarvan hiJ niet-geassocieerd 
be~eerder IS », h~t arrest beslist dat het 
_ e_n.1g.e prob_leem. IS o~ eiser tijdens de 
htlg1euze dienstJaren 1n Belgie een vaste 
inrichting had en beslist dat zulks inder
d~ad het. geval is, op grond « dat volgt 
Ult de bnef van 4 februari 1970 van de 
afgevaardigde-beheerder van de ven
nootschap I.C.E.T. dat verzoeker daar 

. voor zijn prestaties over de inrichtingen 
beschikt die hij nodig heeft voor de 
uito~fening van zijn overigens als regel
mahge en herhaalde functies beschre
ven, dat overigens de zeer hoge erelonen 
die de genoemc!-e vennootschap I.C.E.T. 
aan verzoeker Uitbetaalde ... aantonen dat 
verzoeker bij de genoemde vennootschap 
I.C.E.T. over een werkcentrum beschikte 
dat bepaalde kenmerken van duur en 
vastheid vertoonde », en daaruit afleidt 
dat artikel 150 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen op eiser niet toe
passelijk is, 
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terwi.]1, eerste onderdeel, de omstan

digheid dat een co6peratieve vennoot
schap een belastingplichtige niet-ver
blijfhouder, die haar adviseur en beheer
der is, de toestemming verleent om haar 
lokalen tijdelijk, zij het veelvuldig, te 
gebruiken gedurende de werkzaamheden 
die hij voor haar vervult, niet impliceert 
dat die belastingplichtige een Belgische 
inrichting heeft, in de zin van de 
artikele;n 140 en 148 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, nu de 
beschikking over een dergelijke inrich
ting veronderstelt dat de belastingplich
ting in die inrichting een persoonlijk 
recht van eigendom, huur, vruchtgebruik 
of enig ander analoog genotsrecht heeft 
waardo0r hij naar eigen goeddunken de 
inrichtingen van de instelling kan 
gebruiken om er het werk dat hem zint 
te verrichten, welke omstandigheid ten 
deze door het arrest niet wordt vastge
steld (schending inzonderheid van 
artikel 140 en bijgevolg van de 
artikelen 148, 150 en 152 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen); 

tweede onderdeel, de brief van 
4 februari 1970 van de vennootschap 
I.C.E.T. niet zegt dat eiser persoonlijk in 
Belgie over de inrichtingen beschikt die 
noodzakelijk zijn voor de uitoefening 
van zijn functies, doch wel dat « onze 
vennootschap( ... ) de heer Pouderoux de 
inrichtingen ter beschikking stelt die hij 
voor de uitoefening van zijn functies 
nodig heeft, « daaruit volgt dat het arrest 
aan de genoemde brief een betekenis 
geeft die onverenigbaar is met de 
bewoordingen ervan en, dus, zijn bewijs
kracht miskent (schending inzonderheid 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, uit het bedrag van de 
door eiser ontvangen erelonen niet 
logisch kan worden afgeleid dat die 
erelonen voor een in Belgie uitgeoefende 
activiteit werden ontvangen en, a for
tiori, evenmin dat die activiteit in een 
Belgische inrichting werd uitgeoefend, 
zodat de feitenrechter zijn beslissing 
niet op regelmatige vermoedens heeft 
gesteund (schending inzonderheid van· 
de artikelen 1349 en 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek), 

daaruit volgt dat het arrest door geen 
enkel motief wettelijk verantwoordt dat 
eiser in Belgie over een Belgische 
inrichting beschikt had en dan ook dat 
artikel 150 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen op hem niet toe
passelijk was (schending van al de 
aangehaalde bepalingen) . 

Wat betreft het eerste onderdeel : 
Overwegende dat krachtens de 

artikelen 139 en 148, 1 o, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen v66r de wijziging van arti
kel 148 bij de wet van 25 juni 1973, 
de belasting van de niet
verblijfhouders gevestigd werd op 
. het totale bedrag van de inkomsten 
die in Belgie zijn behaald of verkre
gen door de niet-rijksinwoners die 
voor de uitoefening van een 
bedrijfsactiviteit in BelgH~ beschik
ken over een of meer inrichtingen 
als bedoeld in artikel 140, § 3, van 
hetzelfde wetboek; dat, volgens 
laatstgenoemde wettelijke bepaling, 
als Belgische inrichtingen worden 
beschouwd de inrichtingen die 
daarin worden gespecifieerd zomede 
alle vaste inrichtingen van produk
tieve aard; 

Overwegende dat, in strijd met 
hetgeen het middel betoogt de toe
passing van voormeld artikel 148 
niet vereist dat de niet-rijksinwoner 
op de Belgische inrichting de in het 
middel opgesomde rechten zou heb
ben en evenmin dat hij daar, naar 
eigen goeddunken, gelijk welk werk 
zou kunnen verrichten; dat het 
dienaangaande volstaat dat hij in 
werkelijkheid voor de uitoefening 
van een beroepsactiviteit geregeld 
over die inrichting kan beschikken; 

Dat dit onderdeel van het middel 
naar recht faalt; 

Wat betreft het tweede onder
dee!: 

Overwegende dat door te zeggen 
« dat volgt uit de brief van 
4 februari 1970... dat verzoeker 
(thans eiser) over de inrichtingen 
beschikt die hij nodig heeft voor de 
uitoefening van zijn functies », ter
wijl,. in die brief wordt gezegd : 
« Onze vennootschap zal natuurlijk 
de heer Pouderoux de inrichtingen 
ter beschikking stellen die hij voor 
de uitoefening van zijn functies 
nodig heeft », het arrest van die 
brief geen uitlegging geeft die de 
'bewijskracht ervan miskent; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grrmrls]ag mist; 
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W at betreft het derde onderdeel : 
Overwegende dat het arrest, om 

te beoordelen of eiser in Belgie over 
een vaste inrichting beschikte, op 
een geheel van feiten en omstandig
heden steunt en met name op het 
feit dat eiser van de vennootschap 
I.C.E.T. gedurende drie opeenvol
gende jaren zeer hoge erelonen 
heeft ontvangen; 

Overwegende dat het arrest aldus 
het begrip vermoeden niet miskent; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan aangenomen worden; 

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

30 november 1978 - 1" kamer 
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Closon -
Andersluidende conclusie (1) van de h. 
Dumon, procureur-generaal - Advoca
ten : mrs. Baltus, Brussel; Fally. 

2" KAMER- 30 november 1978 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING - VEROORDE-
LENDE BESLISSING VEROORDELING 
GEGROND OP HET BESLUIT VAN EEN DES
KUNDIGENVERSLAG - GRIEVEN VAN DE 
BEKLAAGDE TEGEN DAT VERSLAG NIET 
BEANTWOORD IN DIE BESLISSING - NIET 
REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESL!SSING. 

Niet regelmatig gemotiveerd is de beslis
sing, waarbij de beklaagde op de 
burgerlijke rechtsvordering wordt ver
oordeeld, op grand van het besluit van 
een ·:deskundigenverslag, zonder dat 
wordt geantwoord op de grieven van 
de beklaagde tegen dat verslag (2). 
(Art. 97 Gw~) 

(REMACLE A. T. REMACLE J., HUMBLET) 

ARREST ( vertaling) 

Overwegende dat de voorziening 
enkel gericht is tegen de beslissin
gen op de burgerlijke rechtsvorde
ringen; 

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

doordat het arrest eiser voor de aan 
verweerders berokkende schade aan
sprakelijk heeft gesteld en hem onder 
meer op grond van het door professor 
Timsit, neuro-psychiater, verrichte 
onderzoek ertoe veroordeeld heeft die 
schade te vergoeden, zonder daarbij te 
antwoorden op de conclusie waarin eiser 
deed gelden dat hij tijdens dat onder
zoek niet de gelegenheid had gehad het 
eenzijdig door verweerster gegeven 
relaas van de feiten tegen te spreken, 
dat wel kan worden aangenomen dat bij 
onderzoek door een gerechtelijk deskun
dige geen tegenspraak toegelaten is 
wanneer dat het onderzoek in objectieve 
toetsingen bestaat, maar dat zulks niet 
aan te nemen is wanneer het gaat om 
een onderzoek van psychische of neuro
logische aard waarvan het besluit hoofd
zakelijk afhangt van subjectieve gege-
vens, wat ten deze het geval was, en dat 
het deskundig verslag van dokter D.B. 
door het Hof van Beroep derhalve niet 
mocht worden aangenomen vermits het 
berustte op het advies dat professor 
Timsit met schending van eisers rechten 
had ingewonnen, welk gemis aan ant
woord gelijk staat met gemis aan de bij 
artikel 97 van de Grondwet vereiste 
redengeving : 

Overwegende dat het arrest zijn 
beslissing laat steunen op het ver
slag van dokter Timsit en met geen 
enkele overweging de in het middel 
vermelde grieven beantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 
Om die redenen, vernietigt het 

bestreden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de burgerlijke 
rechtsvorderingen; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de "kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroor
deelt de verweerders in de kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te. Bergen. 

30 november 1978 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - "Verslaggever : de h. Bosly -

(1) Verschenen in Bull. en Pas., 1979• I, 371.) l Gelijkluidende conclusie van de h. Bal-
(2) Cass., 28 mei 1974 (A.C., 1974, 1071); let, advocaat-generaal - Advocaat : mr. 

raadpl. Cass., 10 okt. 1978 (A.C, 1979, 9~):. . Bayart. 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 11 mei 1978 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 
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2• KAMER - 30 november 1978 

1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - WERKGEVER DIE 
AAN ZIJN BEDIENDE, SLACHTOFFER VAN EEN 
VERKEERSONGEVAL, TIJDENS ZIJN AR
BE!DSONGESCHIKTHEID EEN BEZOLDIGING 
HEEFT BETAALD WAARTOE HIJ WETTELIJK 
NIET WAS GEHOUDEN - BEDIENDE DIE VAN 
DE VEROORZAKER VAN HET ONGEVAL VER
GOEDING VORDERT VOOR HET MATERIELE 
NADEEL WEGENS AANTASTING VAN ZIJN 
LICHAMELIJKE GAAFHEID, MAAR DIE DAT 
NADEEL ENKEL SUBSIDIAIR DOET GELDEN 
INGEVAL NIET WORDT INGEGAAN OP DE 
VORDERING VAN ZIJN WERKGEVER M.B.T. DE 
BEDRAGEN DIE DEZE HEM BIJ WIJZE VAN 
WEDDE HEEFT UITGEKEERD - AFWIJZING 
VAN DE VORDERING OP GROND DAT DE 
BEDIENDE VERGOEDING VORDERT VAN DE 
DOOR ANDEREN GELEDEN SCHADE, EN NIET 
BEWIJST DAT HIJ ZELF EEN ZEKERE, DADE
LUKE EN REEDS ONTSTANE SCHADE HEEFT 
GELEDEN- WETTIGE BESLISSING. 

2° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - VORDERING TOT VERGOEDING 
VAN DE DOOR EEN MISDRIJF VEROORZAAKTE 
SCHADE - ONTV ANKELIJKHEID - VOOR
WAARDEN. 

1 • en 2" Wanneer een· werkgever aan zijn 
bediende, slachtoffer van een ver
keersongeval, tijdens zijn arbeidsonge
schiktheid een bezoldiging heeft 
betaald waartoe hij niet wettelijk was 
gehouden en die bediende van de 
veroorzaker van het ongeval vergoe
ding vordert voor het materiele nadeel 
wegens aantasting van zijn lichame
Jijke gaafheid, maar dat ~adeel enk_el 
subsidiair doet gelden mgeval met 
wm·dt ingegaan op de vordering van 
de werkgever m.b.t. de bedragen die 
deze hem bij wijze van wedde heeft 
uitgekeerd, is wettelijk verantwoord de 
beslissing tot afwijzing van die vorde
ring, op grond dat de bediende vergoe
ding vordert van de door anderen 
geleden schade en niet bewijst dat hij 
een zekere, dadel1jke en reeds ont
stane schade heeft geleden. 

(DELCOMINETTE, MARECHAL, 
• LE FOYER LIBERAL HUTOIS » N.V. T. CLEIREN) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 16 juni 1978 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Nijvel; 

Overwegende dat het vonnis 
enkel over de burgerlijke belangen 
uitspraak doet; 

I. Op de 
Delcominette : 

voorziening van 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1317, 1319, 1320, 
1322, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 Van de Grondwet, 

doordat eiseres in haar conclusie 
betoogd heeft dat zij « die eis tot 
schadevergoeding slechts subsidiair doet 
gelden, in die zin dat zij van de 
rechtbank vraagt daarmee slechts reke
ning te houden ingeval geen recht zou 
worden gedaan aan de eis van de ~~e~e 
en de derde gei:ntimeerde partlJ m 
verband met de loonuitgaven die deze te 
haren voordele hebben gedaan; dat de 
concluderende partij die vorderings
grond reeds voor de eerste rechter had 
aangevoerd in haar bijkomende conclu
sie· dat de concluderende partij het zich 
natuurlijk tot zedelijke plicht zal reke
nen de bedragen die haar uit dien 
hoofde zouden worden toegekend aan de 
tweede en de. derde concluderende par
tijen over te maken vermits die partijen 
haar, uit louter vrijgevigheid en met de 
enkele bedoeling haar te hulp te komen, 
ten gepasten tijde sommen hebben uit
gekeerd waartoe zij w~ttelijk niet ver
plicht waren; dat, afgez1en daarvan, val
gens de rechtspraak moet worden aan
genomen dat elke aantasti~~ van de 
fysieke gaafheid een matenele schade 
oplevert die op zich kan vergoed worden 
en dat het oordeelkundig is daarbij af te 
gaan op het loonbedrag; dat de conclu
derende partij zich uit dien hoofde 
gerechtigd acht te vorderen dat de 
verdachte veroordeeld wordt tot de beta
ling van de volgende bedragen, d.i~ zij 
zonder de vrijwillige en bijzonder flJnge
voelige maatregel van de tweede en 
derde concluderende partijen ten 
onrechte zou verloren hebben », na welk 
betoog het bestreden vonnis heeft vast
gesteld « dat de burgerlijke partij ver
goeding eist voor een materiiHe schade 
die bestaat in de aantasting van haar 
lichamelijke gaafheid, maar dat zij die 
vergoeding slechts subsidiair eist voor 
het geval geen recht zou worden geda~n 
aan de eis van haar werkgevers m 
verband met de loonuitgaven die dezen 
te haren voordele hebben gedaan; dat 
het bestaan van een aantasting van de 
lichamelijke gaafheid uiteraard niet 
afhangt van het recht van de werkgevers 
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om terugbetaling te bekomen van het 
aan de burgerlijke partij uitbetaalde 
loon; dat de burgerlijke partij eraan 
toevoegt dat zij het zich tot zedelijke 
plicht zal rekenen de bedragen die haar 
uit dien hoofde zouden worden toege
kend aan haar werkgevers over te 
maken; dat die verklaring aantoont dat 
de burgerlijke partij in feite niet de 
vergoeding eist van een schade die zij 
zelf heeft geleden maar de vergoeding 
van een door anderen geleden schade; 
dat het door de burgerlijke partij voor
gestelde systeem ter vergoeding van de 
materiele schade die zij tijdens de perio
des van tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
zou geleden hebben, in onderhavig geval 
inhoudt dat niet bewezen is dat zij uit 
dien hoofde een zekere, dadelijke en 
reeds ontstane schade heeft geleden ''• 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres bij de 
in het middel weergegeven conclusie 
duidelijk, zij het onder een - achteraf 
vervulde - voorwaarde, te weten de 
afwijzing door de feitenrechter van de 
eisen van haar werkgevers in verband 
met de door hen te haren voordelen 
gedane uitgaven, de vergoeding vorderde 
van een schade waardoor zij persoonlijk 
getroffen werd nu die bestond in de 
aantasting van haar lichamelijke gaaf
heid, zodat door te beslissen dat eiseres 
in feite niet de vergoeding eist van een 
schade die zij zelf heeft geleden maar de 
vergoeding van een door anderen gele
den schade en dat bijgevolg niet bewe
zen is dat zij inderdaad een · zekere, 
dadelijk en reeds ontstane schade heeft 
geleden, het vonnis aan de conclusie van 
eiseres een zowel met de zin als met de 
bewoordingen ervan onverenigbare 
strekking geeft en zodoende de bewijs
kracht ervan miskent; 

tweede onderdeel, de vergoeding die 
de dader van een schadelijk feit aan het 
slachtoffer van een ongeval verschuldigd 
is voor de materiele schade die ontstaan 
is uit de aantasting van diens arbeids
ongeschiktheid, niet uitgesloten noch 
beperkt is door het feit dat het slachtof
fer verder zijn loon heeft ontvangen; de 
in conclusie gedane verklaring volgens 
welke eiseres het zich tot zedelijke 
plicht rekende de bedragen die haar 
zouden worden toegekend aan haar 
werkgevers over te maken, niets afdoet 
van haar recht om vergoed te worden 
voor een door haar geleden schade; het 
vonnis te de'zer zake vermeldt dat wan
neer haar werkgever eiseres betaald 
heeft, hij niet andermans schuld betaald 
heeft noch een betaling heeft gedaan ter 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst; 

door de eis te verwerpen op de in het 
middel vermelde gronden, het vonnis 
derhalve zijn beslissing niet wettelijk 
heeft verantwoord; 

derde onderdee], het vonnis in zoverre 
dubbelzinnig is dat daarbij in het onge
wisse wordt gelaten of de eis nu 
verworpen wordt op de in het eerste 
onderdeel van het middel beklaagde 
grond volgens welke eiseres niet de 
vergoeding van haar eigen schade zou 
gevorderd hebben, dan we! op de onwet
telijke grond volgens welke de veroorza
ker van een ongeval niet verplicht zou 
zijn de uit de aantasting van slachtoffers 
arbeidsongeschiktheid ontstane mate
dele schade te vergoeden wanneer dat 
slachtoffer tijdens de periode van 
arbeidsongeschiktheid verder zijn loon 
heeft ontvangen, wegens welke dubbel
zinnigheid het vonnis niet regelmatig 
met redenen is omkleed : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat door de in het 

middel aangevochten overwegingen 
te vermelden, het vonnis aan de in 
dat middel weergegeven conclusie 
een met haar bewoordingen volko
men verenigbare uitlegging geeft en 
de bewijskracht ervan niet miskent; 

Wat het tweede en het derde 
onderdeel samen betreft : 

Overwegende dat om aan eiseres, 
die haar volledig loon ontvangen 
heeft, de vergoeding te ontzeggen 
van de persoonlijke materiEHe 
schade opgeleverd door de aantas
ting van haar lichamelijke gaafheid 
tijdens de periodes van tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid, het vonnis 
zonder enige dubbelzinnigheid ver
meldt dat zowel het subsidiair 
karakter van de vordering, zoals dat 
in de door het middel weergegeven 
conclusie omschreven is, als de door 
eiseres in haar conclusie te kennen 
gegeven bedoeling om « de bedra
gen die haar uit dien hoofde zouden 
kunnen worden toegekend aan haar 
werkgevers over te maken » aan
toont dat eiseres enerzijds de ver
goeding vordert van een door ande
ren geleden schade en anderzijds 
niet bewijst dat zij persoonlijk een 
zekere, dadelijke en reeds ontstane 
schade heeft geleden; 
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Dat het vonnis aldus zijn beslis
sing regelmatig met redenen om
kleedt en wettelijk verantwoordt; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel kan worden aangenomen; 

II. Op de voorzieningen van Geor
. ges Marechal en van de naamloze 
vennootschap Le Foyer liberal 
hutois: 

Overwegende dat de eisers geen 
enkel middel aanvoeren; 

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

30 november 1978 - 2. kamer -
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Stranard -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Simont en De Bruyn. 

2" KAMER - 30 november 1978 

1° VOORZIENING IN CAS SA TIE 
- BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBE
ROEP KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZA
KEN PROCESHANDELING DIE GEEN 

BESLISSING IS, IN DE ZIN VAN DE ARTT. 608 
EN 609, GER. W. - GEEN VOORZIENING 

MOGELIJK. 

2° HOF VAN ASSISEN - ARREST DAT DE 
LIJST VAN GEZWORENEN VERBETERT- AARD 
VAN DIE BESLISSING. 

3° HOF VAN ASSISEN - ARREST DAT 
OPGEROEPEN WERKENDE OF TOEGEVOEGDE 
GEZWORENEN VRIJSTELT - GERECHTEL!JK 

WETBOEK, ART. 243- AARD VAN DIE BESLIS-
SING. . 

4° VOORZIENING IN CASSATIE 
- BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBE
ROEP KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZA
KEN- ARREST VAN HET HOF VAN ASSISEN 
DAT OPGEROEPEN WERKENDE OF TOEGE
VOEGDE GEZWORENEN VRIJSTELT - CASSA
TIEBEROEP VAN DE BESCHULDIGDE - NIET 
ONTV ANKELIJK CASSATIEBEROEP. 

5° VOORZIENING IN CAS SA TIE 
- BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBE
ROEP KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZA
KEN- ARRESTEN VAN HET HOF VAN ASSI
SEN- ARREST WAARBIJ, NA DE BESLISSING 

DAT EEN PLAATSVERVANGEND GEZWORENE 
MOET WORDEN UITGELOOT, WORDT BEVOLEN 
DAT UIT DE BUS VAN DE TOEGEVOEGDE 
GEZWORENEN TWEE NAMEN ZULLEN 
GETROKKEN WORDEN OM HET GETAL VAN 
DE NAMEN IN DE BUS VAN DE WERKENDE 
GEZWORENEN AAN TE VULLEN - CASSATIE
BEROEP VAN DE VEROORDEELDE- ONTVAN
KELIJK CASSATIEBEROEP . 

1° Cassatieberoep staat niet open tegen 
een proceshandeling die geen beslis
sing is in de zin van de artt. 608 en 
609 Ger. W. (1). (Artt. 407, 408, 413 en 
416 Sv.) 

2° De arresten waarbij het Hof van 
Assisen de geboortedatum, de schrijf
wijze van de namen en de vermelding 
van de woonplaats van werkende of 
toegevoegde gezworenen verbetert, of 
beveelt dat de naam van een overleden 
gezworene van de lijst van de wer
kende gezworenen wordt geschrapt, 
z1jn ]outer administratieve handelin
gen waarin de beschuldigden niet 
mogen tussenkomen en die aan hun 
toezicht ontsnappen (2). 

3° De arresten waarbij het Hof van 
Assisen, met toepassing van art. 243 
Ger. W., opgeroepen werkende of toe
gevoegde gezworenen ambtshalve of 
op aanvraag vrijstelt, zijn ]outer admi
nistratieve handelingen waarin de 
beschuldigden niet mogen tussenko
men en die aan hun toezicht ontsnap
pen (3). 

4° Niet ontvankelijk is het cassatiebe
roep van de veroordeelde tegen het 
arrest waarbij het Hoi van Assisen, 
met toepassing van art. 243 Ger. W., 
opgeroepen werkende of toegevoegde 
gezworenen heeft vrijgesteld {4). 

5° Wei ontvankelijk is het cassatieberoep 
van de veroordeelde tegen het arrest 
waarbij het Hoi van Assisen, na met 
toepassing van art. 124 Ger. W: te 
hebben beslist dat een plaatsvervan
gend gezworene moet worden uitge
Joot, beveelt dat uit de bus van de 

(1) Cass., 21 dec. 1976 (A.C., 1977, 452). 

(2) Raadpl. Cass., 21 dec. 1976, waarvan 
sprake is in de vorige noot. 

(3) en (4) Raadpl. Cass., 2 feb. 1976 (A.C., 
1976, 646) en de conclusie van de procureur
generaal Duman, toen eerste advocaat
generaal, Rev. dr. pen., 1975-1976, 657 en vlg. 
en Cass., 21 dec. 1976 (A.C., 1977, 452). 
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toegevoegde gezworenen twee namen 
zullen getrokken worden om het getal 
van de namen in de bus van de 
werkende gezworenen aan te vullen 
(5). (Impliciet.) 

(DEMEYER T. BELGISCHE MAATSCHAPPIJ 
VAN ALGEMENE VERZEKERINGEN, DEVROE) 

ARREST ( vertafing) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 9 en 10 ok
tober 1979 gewezen door het Hof 
van Assisen van de provincie Bra
bant; 

A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen het arrest van 
9 oktober 1978, waarbij het hof van 
assisen uitspraak doet over verbete
ringen aan de lij st van de gezwore
nen en over de aan bepaalde gezwo
renen verleende vrijstellingen : 

Overwegende dat de arresten 
waarbij het hof van assisen de lijst 
van de gezworenen verbetert en met 
toepassing van artikel 243 van het 
Gerechtelijk Wetboek de opgeroe
pen werkende of toegevoegde 
gezworenen ambtshalve of op aan
vraag vrijstelt, louter administra
tieve handelingen zijn waarin de 
beschuldigden niet mogen tussenko
men en die aan hun toezicht ont
snappen; 

(5) De vormvoorschriften van de artt. 244 en 
vlg. Ger. W. over de samenstellmg van de Jury 
strekken tot waarborging van de rech ten van 
verdediging en zijn substantieel. 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

B. In zoverre de voorz1ening 
gericht is : 

a) tegen het arrest van 
9 oktober 1978 waarbij het hof van 
assisen, na te hebben beslist dat 
een plaatsvervangend gezworene 
moet worden uitgeloot, beveelt dat 
uit de bus van de toegevoegde 
gezworenen twee namen zullen 
getrokken worden om het getal van 
de namen in de bus van de wer
kende gezworenen aan te vullen; 

b) tegen het arrest van 
10 oktober 1978 dat uitspraak doet 
over de strafvordering : 

Oven'legende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen; 

C. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen het arrest van 
10 oktober 1978 dat uitspraak doet 
over de burgerlijke rechtsvorderin
gen jegens eiser : 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel aanvoert; 

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

30 november 1978 - 2' kamer 
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Screvens -
Gejjjkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal. 
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1• KAMER -1 december 1978 

1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST} BESLISSING 
WAARBIJ EEN ENKELE PERSOON AANSPRA
KELIJK WORDT VERKLAARD VOOR DE 
SCHADE - GEEN VASTSTELLING WAARUIT 
KAN WORDEN AFGELEID DAT DE SCHADE, 
ZOALS ZIJ ZICH HEEFT VOORGEDAAN, ZICH 
OOK ZOU HEBBEN VOORGEDAAN ZONDER DE 
FOUT DIE TEN LASTE VAN EEN ANDER IS 
VASTGESTELD. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
BESCHIKKEND GEDEELTE GEGROND OP 
TEGENSTRIJDIGE REDENEN - NIET REGEL
MATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

1° Niet wettelijk verantwoord is de 
beslissi{Jg waarbij een enkele persoon 
aansprakelijk wordt verklaard voor. de 
schade, als niet wordt vastgesteld dat 
de schade, zoals zij zich heeft voorge
daan, zich ook zou hebben voorgedaan 
zonder .de tout die ten laste van een 
ander is vastgesteld (1}. (Artt. 1382 en 
1383 B.W.). 

2o Niet regelmatig gemotiveerd is de 
beslissing waarvan het beschikkeride 
gedeelte. op tegenstrijdige redenen is 
gegrond (2}. (Art. ~7 Gw.). 

(JANSSENS, MOONS T. ADRIAENSSEN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 juni 1976 door het 
Hof van 'Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
Sl!hending van de artikelen 1382 en 
13.83 van . het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, om de oorspronke· 
lijke vordering van de eisers ongegrond 
te verklaren en hen tot de kosten van 
beide instanties te veroordelen, na bewe~ 
zen te hebben verklaard « dat op (ver
weerders) koer en op het gedalleerd 
voetpad op de dag van het ongeval nog · 
resten van planken lagen die in de loop 
van de dag waren neergekapt van de 
afbraak van een huis en dat in deze 
planken nog nagels staken ». beslist 

(1) Raadp!. Cass., 22 maart 1976 (A.C., 1976, 
851) en 16 nov. 1977 (ibid, 1978, 310). 

(2) Cass., 8 jum 1978 (A.C., 1978, 1191) 

« dat aan (verweerder) nochtans, wat 
deze toestand betreft, geen verwijt kan 
worden gemaakt daar de materialen zich 
bevonden op zijn erf waar ze normaal 
geen gevaar opleverden » en, na aange
nomen te .hebben « dat het in landelijke 
gemeenten gebruikelijk kan zijn dat 
bezoekers ook langs de achterdeur 
binnenkomen » en geoordeeld te hebben 
« dat zij dan bij het betreden van het erf 
van de persoon · die zij bezoeken en 
wanneer zij zich naar de achterdeur 
begeven, voldoende aandacht moeten 
verlenen om niet gekwetst te worden », 
constateert << dat de toegang tot cle 
achterdeur geen wegenis uitmaakt voor 
(eiseres) Moons; dat volgens de akte van 
verkoop van het goed, de wegenis over 
het erf slechts bestond voor de verko
oers en enkel om dezen toe te laten van 
hun eigendom naar de Maalderstraat te 
gaan en terug », 

terwijl het arrest, zonder te onderzoe
ken of een bonus pater familias mate
rialen zoals planken waaruit nagels ste
ken zou achterlaten op een over zijn !'!rf 
lopende « wegenis >> welke door derden 
kan worden gebezigd, het ontbreken van 
foutieve onvoorzichtigheid vanwege ver.:. 
weerder laat steunen op het · motief dat 
dit betegelde voetpad geen weg uit
maakte voor het slachtoffer (eiseres); het 
aldus . de aard van de aangewreven 
handeling of ontstentenis van' handeling, 
foutieve oni.roorzfcntigheicf-of nfel:- enker 
doet afhangen van de persoon van het 
slachtoffer en van de vraag of de dader 
ten aanzien van de getroffene een bij-' 
zondere plicht van voorzichtigheid of 
voorzorg had ten gevolge van. een voor 
haar bestaand recht van wegenis, zodat 
het arrest aan het begrip << fout », een 
beperkende betekenis geeft die strijdig 
is met de termen van de ar:tikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
(schending van deze art!kelen); het ten 
minste tegenstrijdig is vast te stellen 
enerzijds dat de materialen zich bevon
den op zijn erf waar ze normaal . geen 
gevaar opleverden >> en anderzijds dat de 
plaats waar bewuste materialen lagen, 
namelijk het betegelde voetpad, << een 
wegenis » uitmaakt voor derden, zodat 
het arrest is aangetast door een gebrek 
in de motivering (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

·1. Nopens het door verweerder 
opgeworpen middel · van niet
ontvankelljkheid van het cassa
tiemiddel: 
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Overwegende dat verweerder doet erseres zich blesseerde, « een we
gelden dat het arrest tevens berust genis >> uitmaakte, althans voor 
op andere redenen dan die in het bepaalde personen; 
m~ddel weergegeven, met name op Dat in deze vaststelling en de 
de considerans << dat bovendien, op reden waarom het arrest oordeelt 
het ogenblik van het ongeval de dat verweerder geen fout heeft 
duisternis nog niet was ingetreden begaan, een tegenstrijdigheid 
en {eiseres) de planken met nagels schuilt die niet verholpen won:lt 
had moeten bemerken indien zij door de verdere constatering dat het 
voldoende aandachtig was geweest; voetpad voor eiseres << geen wegenis 
dat {zij) trouwens haar onachtzaam- uitmaakte », vermits in de beslissing 
heid toegaf; dat het ongeval uitslui- niet voorgehouden wordt dat zij en 
tend te wijten is aan de onacht-, de personep. die een bepaald recht 
zaamheid van het slachtoffer zelf »; · hadden om de << wegenis » te 

Overwegende dat verweerder ver- gebruiken, er niet op mochten reke
volgens voorhoudt dat deze consi- nen dat op die weg geen gevaatlijke 
derans zou volstaan om de beslis- voorwerpen werden achtergelaten; 
sing van het arrest te verantwoor- Dat het middel op dit punt 
den, zodat het middel bij gebrek gegrond is; 
aan belang niet ontvankelijk zou 
zijn; 

Overwegende dat, om te beslissen 
dat eiseres aileen schuld had aan 
het haar overgekomen ongeval, de 
vaststelling dat zij een fout had 
begaan niet volstond; dat het arrest 
immers tevens moest constateren 
dat verweerder de hem ten laste 
gelegde fouten niet had begaan, 
althans, indien dan toch, dat de 
schade, zoals ze zich heeft voorge
daan, zich ook zou hebben voorge
daan zonder de fout die het ten 
laste van verweerder eventueel zou 
hebben vastgesteld; 

Dat de hierhoger aangehaalde 
considerans dan ook niet volstaat 
om de beslissing wettelijk te verant
woorden; 

Dat het middel van niet
ontvankelijkheid moet worden ver
worpen; 

2. Nopens het cassatiemiddel 
zelf: 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat verweerder, bij het achter
laten van planken met uitstekende 
nageL;, geen fout had begaan en 
zulks afleidt uit de omstandigheid 
dat << deze materialen zich op ' zijn ' 
erf bevonden waar ze ' normaal ' 
geen gevaar opleverden »; 

Overwegende echter dat het 
arrest verder vaststelt dat het voet
pad, waarop de plank lag waaraan 

Om die redenen, en zonder dat 
aanleiding bestaat 0m het tweede 
middel te onderzoeken, dat niet tot 
ruimere cassatie kan leiden, vernie
tigt de bestreden beslissing, behalve 
in zoverre ze het hoger beroep van 
verweerder ontvankelijk verklaart 
en in zoverre ze ten laste van 
eiseres een fout aanhoudt in oorza
kelijk verband met de schade; 
beveelt dat van dit. arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
'de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; houdt de kosten aan en· zegt 
dat de feitenrechter erover zal 
beslissen; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

1 december 1978 - 1' kamer - Voor~ 
zitter : de h. de Vreese, afdelingsvoorzit~ 
ter - Venlaggever : de h. Chatel ~ 
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal 
Advocaten mrs. Dassesse en Van 
Heeke. 

2" KAMER - 1 december 1978 

1° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - . RECHT VAN DE 

BEKLAAGDE STUKKEN IN TE DIENEN TOT .BIJ 
DE SLUITING VAN DE DEBATTEN- MODALI
TEITEN. 

2° CASSATIEMIDDELEN .,.- STRAFZAKEN 

- VAAG MIDDEL - NIET ONTVANKEL.IJK 
MID DEL. 
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3° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING 

- STRAFZAKEN - RECHTER DIE, OP GROND 
VAN DE DILATOIRE BEDOELING VAN DE 
BEKLAAGDE, STUKKEN AFWIJST OF WEIGERT 
IN ACBT TE NEMEN DIE DE BEKLAAGDE OP 
BET EINDE VAN DE DEBATTEN BEEFT INGE
DIEND - MIDDEL UIT MISKENNING VAN DE 
RECBTEN VAN DE VERDEDIGING - DE REDE
NEN WAAROM DE RECBTEN VAN DE VERDE
DICING NIET ZIJN INACBTGENOMEN MOETEN 
WORDEN GEPRECISEERD. 

4° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- MIDDEL AFGELEID UIT TEGENSTRIJDIG
BEID VAN REDENEN - ,BESLISSING DIE WET
TELIJK VERAN':\'WOORD BLIJFT, OOK A,L IS 
BET MIDDEL GEGROND - NIET ONTVANKE
LIJK MIDDEL. 

5° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- RECBTEN VAN DE VERDEDIGING - MIDDEL 
B!ERUIT AFGELEID DAT EEN IN EEN 
VREEMDE TAAL GESTELD EN BIJ HET DOS
SIER GEVOEGD STUK N!ET IS VERTAALD -'
MIDDEL VOOR BET EERST VOOR BET HOF 
VOORGEDRAGEN- NIET ONTVANKELJJK ~4ID.
DEL. 

6° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- M!DDEL WAARIN SCBENDJNG VAN EEN 
KONINKLIJK BESLUJT WORDT AANGEVO~RD 
- RECBTER DIE ZIJN BESLISSING OP EEN 
ANDER KONINKLIJK BESLU!T GRONDT. EN 
WETTIG BESLIST DAT BET EERSTE KONINK
LIJK BESLUIT TEN DEZE NIET VAN TOEPAS
SING IS - MIDDEL DAT FEITELIJKE GROND
SLAG MIST. 

7° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
- BEVOEGDBEID - STRAFZAKEN - NIET
MILITAIR ONDERWORPEN AAN DE M!LITAIRE 
RECBTSPRAAK - GELIJKSTELLING MET EEN 
BEPAALDE RANG T.A.V. VOOEDELEN EN VER
GOEDINGEN - GELIJKSTELLING ZONDER 
VERBAND MET DE BEPALJNG VAN DE 
GEWONE BEVOEGDBEID VAN BET MIL!TA!R 
GERECBTSBOF NAAR DE OFFICIERSRANG: 

8° MISBRUIK VAN VERTROUWEN 
- VERDU!STERING DOOR EEN AMBTENAAR 
-BEGRIP. 

9° VOORZIENING IN CAS SA TIE 
- BESLISSINGEN WAARTEGEN. CASSATIEBE

ROEP KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZA
KEN - BURGERLIJKE RECBTSVORDERING -
CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE 
TEGEN EEN BESLISSING VAN BET MlL!TAIR 
GERECBTSBOF WAARBIJ DAT BOF ZICB 
ONBEVOEGD VERKLAART OM KENNIS TE 
NEMEN 'iAN EEN BURGERLIJKE RECBTSVOR-

DERING EN DESAANGAANDE DE ElSER NIET 
VEROORDEELT- NIET 9NTVANKELIJK CAS
SATIEBEROEP. 

1' Geen enkele wetsbepaling verbiedt d? 
beklaagde nog stukken voor te leggen 
tot bij de sluiting van cle debatten of 
verplicht hem, alvorens die stukken 
neer te leggen, · daarvan inzage ' te 
geven aan het openbaar ministerie en 
de burgerlijke partij, onverrninderd 
het recht van die partijen ·inzage ervan 
te vragen; derechter kan, mits hij de 
rechten van verdediging in acht 
neemt, op onaantastbare wijze in Ieite 
oordelen, dat de indiening, geheel. op 
het einde van de debatten, met ]outer 
dilaioire · bedoeling is geschied . en 
dientengevolge beslissen dat die stuk
ken worden geweigerd dan wei dat. ze 
worden aangenornen maar buiten 
beschouwing gelaten (1). 

2' en 3' Niet ontvankelijk is het middel 
waarin miskenning ·van de rechten 
van de verdediging wordt aangevoeTd 
zonder verdere aanduiding waarin die 
miskenniilg bestaat; de beklaagde die 
zich beroept op miskenning van :iijn 
rechten. van verdediging doordat dtf 
rechtef bepaalde door hem, geheel op 
het einde van de debatten ingedie:qde 
stukken afwijst of. weigert in aanmer
king te nemen wegens dilatoire bedoe
ling, moet de redenen opgeven 
waarorn hij ilieent dat zijn rechten 
van ·verdediging niet zijn inachtgeno
men (2). 

4' Niet ontvankelijk, wegens gebrek aan 
belang, is het middel dat uit tegen
strijdigheid van redenen is afgeleid en 
dat, oak al was het gegrond, geen 
invloed heeft op de wetti'gheid van de 
uitgesproken veroordeling (3). 

5' Het middel hieruit afgeleid dat een 
stuk, dat in een VTeemde taaJ is 
gesteld en gevoegd is bij het aan het 
Mllitair Hoi voorgelegd dossier, met 

(1) Over het recht om na sluiting van de 
debatten een nieuwe conclusie voor te leggen, 
raadpl. Cass., 12 sept. 1966 (A.C., 1967, 35) en 
over het recht nieuwe stukken in te dienen na 
sluiting van. de debatten, raadpl. Cass., 13 feb. 
1967 (ibid., 1967, 744). 

(2) Cass., 21 jan: 1975 (A.C., 1975, 564). 

(3) Cass., 5. okt. 1977 (A.C., 1978,161). 
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miskenning van de recbten van verde
diging niet is vertaald, kan niet voor 
bet eerst voor bet Hot worden voorge
dragen (1). 

5• Feitelijke grondslag mist bet middel 
dat is afgeleid uit scbending van een 
koninklijk besluit, wanneer de rechter 
zijn beslissing op een ander koninklijk 
besluit grondt en wettelijk beslist dat 
bet eerste koninklijk besluit ten deze 
niet van toepassing is. 

7" De gelijkstelling van een niet-militair 
met een militair van een bepaalde 
rang in bet leger, t.a.v. voordelen en 
vergoedingen, houdt geen verband met 
de bepaling van de gewone bevoegd
heid van het Militair Gerechtshof naar 
de officiersrang. (Art. 104, Mil. Sv., en 
K.B. 1 maart 1977 .) 

s• De openbaar ambtenaar of officier, de 
met een openbare dienst belast per
soon, die te zijnen voordele geld 
verduistert dat bestemd is voor de 
bezoldiging van ten gunste van derden 
te verricht~n arbeid, maakt zich schul
dig aan bet misdrijf bedoeld in art. 240 
Sw. 

g• Niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
belang, is het cassatieberoep van de 
beklaagde tegen een arrest van bet 
Militair Gerechtshof, waarbij dat hoi 
zich onbevoegd verklaart om kennis te 
nemen van een burgerlijke rechtsvor
dering en i.d.o. de eiser niet veroor
deelt (2). 

(TRIFFOY, BOTIRIAUX T. BELGISCHE STAAT -
MINISTER VAN NATIONALE OPVOEDING; BEL
GISCHE STAAT - MINISTER VAN LANDSVER

DEDIGING) 

ARREST ( vel'taling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 mei 1978 door het 
Militair Gerechtshof gewezen; 

Gelet op het arrest dat het Hof op 
28 september 1977 in zake dezelfde 
eisers heeft gewezen; 

(1) Cass., 17 aug. 1977 (A.C., 1977, 1142); 
raadpl. Cass., 24 aug. 1961 (Bull. en Pas., 1961, 
I 1219), 15 juni 1964 (ibid., 1961, I, 1108), 
25 sept. 1969 (A.C., 1970, 101), 7 jan. 1971 (ib1d., 
1971, 436) en 17 dec. 1976 (ibid., 1977, 437). 

(2) Raadpl. Cass., 13 april 1976 (A.C., 1976, 
940). 

I. Op de voorziening van Triffoy : 
A. In zoverre de voorziening 

gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering ter zake van de ten
lastelegging F : 

Overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen; 

B,. In zoverre de voorziening 
geticht is tegen de beslissing op de 
sh-afvordering ter zake van de 
andere aan eiser ten laste gelegde 
feiten : 

Over het eerste en bet tweede middel 
samen, afge!eid uit de schending van de 
algemeen principiEHe rechten van de 
verdediging, van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1317, 1319, 1320 en 1322 van 
het'Burgerlijk Wetboek, 

het eerste, doordat het arrest beslist 
« dat de eerste beklaagde ten onrechte 
aanvoert dat het niet verwonderlijk is 
dat de eerste rechters het probleem niet 
hebben onderkend nu de door conclusie
nemer ter zitting van 5 de
cember 1977 neergelegde bundel stukken 
hem ten dage van het vonnis gewoon 
teruggegeven werd zonder ooit bij het 
strafdossier te zijn gevoegd zoals het 
nochtans hoorde; ... dat die bewering in 
strijd is met de vermeldingen van het 
proces-verbaal van de terechtzitting van 
5 december 1977 en met het proces
verbaal van de terechtzitting van 
16 januari 1978, blijkens welke proces
sen-verbaal de bewuste stukken door de 
krijgsraad niet aangenomen noch terug
gege',en werden; dat de eerste beklaagde 
moge ijk getracht heeft die stukken neer 
te le5gen en bij het dossier te doen 
voegen maar dat de krijgsraad niet 
anders kon dan ze weigeren; dat nu hij 
door het openbaar ministerie op 
5 december 1977 neergelegde documen
ten uit de debatten weerde, de krijgs
raad logischer wijze ook niet. de door de 
verdediging neergelegde stukken kon 
aannemen die noch aan het openbaar 
ministerie noch aan de burge~lijke par
tijen ter inzage werden gegeven; ... dat 
het militair gerechtshof beslist die docu
menten uit de debatten te weren die 
slechts bij het einde van de terechtzit
ting van 12 april 1978 werden neergelegd 
en die noch aan het openbaar ministerie 
noch aan de burgerlijke partijen ter 
inza_ge werden gegeven; dat wat de 
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tenlastelegging D.1 betreft, die documen
ten, in zoverre zij zouden strekken ten 
betoge dat de eerste beklaagde de 
opbrengst van de verkoop van de keu
kenafval ten voordele van de leer!ingen 
of van het personeel zou hebben aange
wend, overigens van generlei waarde 
zouden zijn vermits die omstandigheid, 
ook a! zou zij bewezen zijn, zoals reeds 
gezegd geenszins zou uitsluiten dat de 
eerste beklaagde de van die verkoop 
afkomstige 7.992,59 Deutsche Mark ver
duisterd heeft », 

terwijl, eerste ondeJ·deel, in strafzaken 
de beklaagde bij geen enkele wetsbepa
ling ertoe verplicht is de stukken waarop 
hij zich wil beroepen, v66r ·de terechtzit
ting aan het openbaar ministerie en aan 
de burgerlijke partij ter inzage te geven; 
ter eerbiediging van de rechten van 
diens verdediging vereist is dat de 
bek!aagde tot bij het sluiten van de 
debatten nog nieuwe stukken te zijner 
verontschuldiging kan aanvoeren; het 
militair gerechtshof dus niet dan met 
schending van die rechten de bundel 
stukken die eiser ter zitting van 
12 april 1978 nog v66r - en in ieder 
geval uiterlijk bij - de sluiting der 
debattPn heeft neergelegd, buiten het 
geding heeft kunnen houden; waaruit 
volgt dat nu het aldus de bewuste 
stukken onwettelijk terzijde heeft 
gesteld, het militair gerechtshof niet op 
aile processtukken acht heeft geslagen 
en zodoende de rechten van de verdedi
ging geschonden heeft (schending van 
de algemeen principiiHe rechten van de 
verdediging en van de andere in het 
middel vermelde bepalingen); 

tweede onderdeel, ook a! zou men 
aannemen dat waar het arrest « beschikt 
dat de in de redengeving vermelde nota's 
die na het sluiten van de debatten en 
zonder inzageverlening aan het open
baar ministerie en aan de burgerlijke 
partij, werden neergelegd, uit de debat
ten geweerd worden », die beschikking 
enkel slaat op het hierboven bedoelde 
dossier dat ter zitting van 12 april 1978 
werd neergelegd, 1" het arrest dan nog in 
zoverre tegenstrijdig of althans dubbel
zinnig is dat er niet uit op te maken valt 
of bedoeld dossier nu terzijde werd 
gesteld omdat het, hoewel v66r het 
sluiten van de debatten neergelegd, zoals 
de redengeving van het arrest te kennen 
geeft, niet ter inzage werd gegeven, dan 
wei omdat het na het sluiten van de 
debatten werd neergelegd, zoals in de 
beschikking wordt vermeld; waaruit 
volgt dat wegens die tegenstrijdigheid 

tussen zijn redengeving en zijn beschik
kend gedeelte of a!thans wegens zijn 
dubbelzinnigheid, het arrest niet regel
matig met redenen is omkleed (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet); 
2" het arrest een miskenning inhoudt 
van de bewijskracht van het proces
verbaal van de terechtzitting van 
12 april 1978 waarbij wordt vastgesteld 
dat de bundel stukken tijdens de 
terechtzitting en niet na de sluiting der 
debatten werd neergelegd (schending 
van de andere in het middel bedoelde 
bepa!ingen); 

het tweede, doordat het bestreden 
arrest in zijn redengeving beslist « dat 
de eerste beklaagde de eerste rechters 
verwijt dat zij geen acht hebben gesla
gen op een omstandige nota in dezelfde 
bundel stukken die hij ter zitting van 
5 december zou hebben neerge!egd, ... 
dat, zoals dienaangaande reeds werd 
gezegd in verband met de keukenaf
val, uit de processen-verbaal van de te
rechtzittingen van 5 decem
ber 1977 en 16 januari 1978 b!ijkt dat 
die nota niet werd neerge!egd noch 
teruggegeven, ... dat, blijkens het dossier; 
die nota, die neergelegd werd op het 
ogenblik dat de debatten op de terecht
zitting van 12 april 1978 door het Militair 
Gerechtshof gesloten werden, noch aan 
de burgerlijke partij, met name de 
Belgische Staat, ministerie van Natio
nale Opvoeding, noch aan het openbaar 
ministerie ter inzage werd gegeven en 
dat die partijen de zin en de strekking 
ervan ter zitting niet hebben kunnen 
beoordelen noch bespreken; dat er dan 
ook termen bestaan om ze buiten het 
dossier te houden en te verklaren dat 
het Hof zijn overtuiging in genen dele 
op die nota van 54 bladzijden steunt; dat 
de beklaagde ruimschoots de tijd heeft 
gehad om die nota op te stellen en ter 
inzage te geven vermits hij, na een 

. onderzoek van meer dan twee jaar 
tijdens hetwelk hem a! de stukken in 
verband met die tenlastelegging werden 
overgelegd ... , pas op 29 juni 1977 
gedagvaard werd om op 19 sep
tember 1977 voor de krijgsraad te ver
schijnen, en de debatten pas op 
5 december 1977 gesloten werden; dat 
hij, tussen de uitspraak van het vonnis 
door .de krijgsraad op 16 januari 1978 en 
de opening van de debatten voor het hof 
op 11 april 1978, dan nog verscheidene 
maanden tijd heeft gehad om van die 
nota inzage te verlenen; dat doordien hij 
die uitvoerige nota van 54 bladzijden pas 
bij de sluiting van de debatten voor het 
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Hof heeft · ingediend zonder die voorar:' 
ter beschikking te hebben gelegd van de 
partijen, de beklaagde kennelijk de zaak 
op de lange baan heeft willen schuiven; 
dat het Hof derhalve beslist die nota 
buiten de debatten te houden en zijn 
overtuiging enkel 'te steunen op de 
documenten die regelmatig ter beschik
king werden gesteld van aile partijen "• 

terwijl, eerste onderdeel, in strafzaken · 
de beklaagde door geen enkele wetsbe
paling ertoe verplicht is een door hem 
opgestelde nota v66r de terechtzitting 
aan het openbaar ministerie of aan de 
burgerlijke partij ter inzage te geven; de 
.ihacMheining van de rechten van zijn 
verdediging vereist dat de beklaagde nog 
nota's mag neetleggen tot bij de sluiting 
van de debatten;" het Militair Gerechts
hof dus niet dan met schending van die 
rechten de hierboven bedoelde nota van 
54 bladzijden, die eiser ter zitting van 
12· april 1978 nog v66r - en in ieder 
geval uiterlijk bij - de sluiting der 
debatten heeft neergelegd, buiten het 
geding hee'ft kunnen houden; waaruit 
volgt dat nu het· aldus de bew-uste 
stu1kken onwettelijk · · terzijde heeft 
gesteld, het mi!itai:r gerechtshof niet op 
aile processtukken acht -heeft geslagen 
en zodoende de rechten van de verdedi
ging heeft geschonderi (schending van 
de algemeen principiele rechten van de 
verdediging en van de andere ' in het 
middel vermelde bepalingen); · 
" · tweede onderdeel, ook · al zou men 
a anne men dat waar het arrest " beschikt 
dat de in de redengeving vermelde nota's 
die na het shiiten van de debatten en 
zorider inzageverlening aan het open
baar ministerie en aan de burgerlijk;e 
partij werderi · neergelegd, uit de de bat
ten geweerd worden· », die beschikking 
ehkel slaat op de ter zitting· van 12 april 
1978 neerge!egde nota van 54 bladzijden, 
het arrest dan nog tegenstrijdig of 
althans dubbelzinnig en derha!ve · niet 
regelmatig met · redenen omkleed-- is, 
dom·dien er niet kan worden uit opge
fuaakt of de bewuste nota nu terzijde 
werd geste!d omdat zij, hoewel v66r het 
slu!ten van de debatten ne'ergelegd -
zeals de redengeving van het arrest te 
kennen geeft - niet ter inzage werd · 
gegeven, dan we! omdat zij na het 
sluiten van de debatten werd neergelegd, 
~oals in de beschikking wordt vermeld 
(schending van artikel 97. van de Grand
wet): 
t 'over het eerste onderdeelvan het 
~e~ste middel .en het eerste onder
deel van het tweede middel samen : 

Overwegende dat enerzijds geeri 
enkele wetsbepaling de beklaagde 
verbiedt nog stukken in te brengen 
bij de sluiting van de debatten of 
hem ertoe verplicht, alvorens die 
stukken neer te leggen, daarvan 
inzage te geven aan het openbaar 
ministerie en aan de burgerlijke 
partij, welke evenwel het recht heb
ben daarvan inzage te vragen; 

· Overwegende dat anderzijds de 
feitenrechter op grond van zijn 
feitelijke beoordeling kan stellen 
dat die stukken met een louter 
dilatorische bedoeling werden neer
gelegd en dienvolgens kan beslissen 
die stukken te weigeren dan wel ze 
aan te nemen maar buiten beschou
':"ing te laten; 

Dat de feitenrechter zulks echter 
slechts kan doen met inachtneming 
van de rechten van de verdediging; 

Dat in verband daarmee, wanneer 
de rechter oordeelt dat de stukken 
met een louter dilatorische bedoe
li:ng werden neergelegd en op grand 
daarvan die stukken afwijst nog 
v66r de debatten gesloten zijn, de 
bekl:aagde zelf dient te vragen dat 
hem daarvan akte wordt verleend 
en daarbij zelf dient te bepalen 
waarom hij zijn verdedigingsrech
ten daardoor geschonden acht; dat 
wanneer de rechter daarentegen pas 
bij zijn eindbeslissing over de zaak 
zelf bepaalde stukken terzijde stelt 
omdat zij met louter dilatorische 
-bedoelingen zouden zijn neergelegd, 
de beklaagde in zijn middelen tot 
voorziening dient aan te wijzen 
waarin zijn verdedigingsrechten 
precies geschonden werden; 

Dat het enkele feit dat de rechter, 
met beroep op dilatorische bedoe
Ungen, bepaalde door beklaagde 
neergelegde stukken afwijst of wei
gert in aanmerking te nemen, die 
beklaagde geen grond verschaft orri 
erover te klagen dat zijn verdedi
gingsrechten geschonden werden; 

Overwegende dat het arrest expli
ciet ten aanzien van een nota en 
impliciet ten aanzien van het ove
rige beslist dat op 12 april 1978 een 
dossier met louter dilatorische 
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bedoelingen 'Werd neergelegd, en 
derhalve weigert daarop acht te 
slaan; 

Dat nu eiser in gebreke blijft de 
redenen op te , geven waarom hij 
zijn ve·rdedigingsrechten geschon
den acht, het Hof niet bij machte is 
de feitelijke · beoordeling van de 
rechtei' te censureren; 

· Dat die oriderdeleri van de mid de
len niet ontvankelijk zijn; 

Over het tweede ' onderdeel van 
het eerste middel en het tweede 
onderdeel van het tweede middel 
samen: 

Overwegende dat1 enerzijds het 
proces-verbaal van de terechtzitting 
van 12 .april 1978 vaststelt dat tij
dens · die zitting door eiser een 
dossier werd neergelegd, terwijl het 
qrrest er in zijn redengeving op 
\vijst dat d~ ,bedoelde stukken bij 
het ei!lde van de terechtzitting wer
den neergelegd en eraan toevoegt 
dat de uitvoerige nota van 54 blad
zijden b~j het sluiten van de debat
ten aan het Militair Gerechtshof 
overhandigd werd; dat, anderzijds, 
het arrest « de in zijn redengeving 
bed:oelde ·en na het sluiten van de 
debatten neergelegde nota's ,, bij 
zijn. beschikkingen uit de debatten 
weert; 

Overwegende dat de weigering 
om op de bewuste stukken acht te 
slaan wettelijk verantwoord is, 
ongeacht of die stukken v66r dan 
vvel na het sluiten van de de batten 
werden neergelegd; 

Dat indien zij v66r het sluiten 
van de debatten werden neergelegd, 
hun : terzijdestelling, blijkens het 
vorenoverwogene, wettelijk was, en 
indieri zij na het sluiten der debat
ten Werden neergelegd, hun tei;zij
destelling geboden was, behoudens 
heropening van de debatten waar
van de . oppor:tuniteit enkel ter 
beoordeling ~tond van de rechter; 

Oyerwegende dat, derhalve, de 
-\lliddelen met beroep op de daarin 
bep,aalde tegenstrijdigheid en op de 
miskenning van de bewijskracht 
van het ·proce,s-verbaal van de 

terechtzitting van 12 april 1978 niet 
ontvankelijk zijn bij gebLek aan 
belang; 

Ovel' het deJ'de middel, afgeleid uit de 
schending van de rechten van de verde
diging en van artikel 97 van de Grand
wet, 

dool'dat het arrest de beklaagde op de 
strafvordering en op de burgerlijke 
recbtsvordering veroordeelt zonder ter
zijdestelling van de op die rechtsvorde
ringen betrekking hebbende stukken die 
in de inlegmap nummer 148 van het 
dossier berusten en die, blijkens de 
vermeldingen op die inlegmap, door de 
auditeur-generaal bij het Militair 
Gerecbtsbof aan de eerste voorzitter van 
dat Hof werden toegestuurd nadat de' 
debatten reeds gesloten waren, 

waaruit volgt dat bet arrest, nu het die 
tijdens bet beraad bij het dossier 
gevoegde stukken niet terzijde heeft 
gesteld noch een heropening van de 
~ebatten heeft bevolen, een schending 
mhoudt van eisers verdedi
gingsrechten : 

Overwegende dat de in het middel 
bedoelde stukken louter formeel 
zijn en geen betrekking hebben op 
de grondslag van de tenlasteleggin
~en; dat het feit dat de terzijdestel
hng van dergelijke stukken niet in 
het arrest is vermeld, de verdedi
ging niet in haar rechten kan scha
den; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
W~le of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acM zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen;_ 

C In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van de 
'Belgische Staat, minister van Natio
nale Opvoeding : 

Overwegende dat eiser afstand 
heeft gedaan van zijn voorziening in 
zoverre die gericht was tegen de 
beschikkingen van het arrest die 
door het Hof niet als eindbeslissin
gen zouden worden beschouwd; 

Overwegende dat het arrest aan 
verweerder zowel definitieve als 
provisionele schadevergoeding toe
wijst; 
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Dat die beslissing geen eindbe

slissing is in de zin. van artikel 416 
van het Wetboek van Strafvordering 
en dat zij geen uitspraak doet over 
een geschil van bevoegdheid; 

/ 

II. Op 
Bottriaux: 

de voorziening van 

. A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
jegens eiser ingestelde strafvorde
ring uit hoofde van de tenlasteleg
gingen E, H en L; 

Overwegende dat eiser voor het 
Militair Gerechtshof van dat stuk 
geen nadere vertaling heeft 
gevraagd; 

Overwegende dat het middel afge
leid uit het feit dat, in strijd met de 
rechten van de verdediging, niet 
gezorgd werd voor de vertaling van 
een in een andere dan de procedu
retaal gesteld stuk waarop eiser zelf 
zich te zijner verontschuldiging 
beroept, niet voor het eerst voor het 
Hof kan worden voorgedragen; 

Overwegende dat het arrest, met· Dat het middel niet ontvankelijk 
bevestiging van de beslissing van de is; 
eerste rechter, verklaart dat de in 
die tenlasteleggingen omschreven 
feiten niet bewezen zijn; dat de · 
tegen die beslissing gerichte voor
ziening dan ook niet ontvankelijk is 
bij. gebrek aan belang; 

B. In zoverre de vo0rziening 
gericht is tegen de beslissing op de· 
jegens eiser ingestelde strafvorde
ring uit hoofde van de tenlasteleg
gingen A, B, C, D, F, G, I, J en K 1, 
2, 3: 

Ovei· het eerste middel, afg'eleid uit de 
schending van de rechten van de verde
diging, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
wegens oplichterijen in verband met de 
water-, gas- en elektriciteitsvoorziening 
(tenlastelegging I) en .zich bij zijn reden
geying daartoe beroept op een in het 
Duits · gesteld document dat niet door 
een beedigd vertaler werd vertaald : 

Overwegende dat eiser zich in 
zijn conclusie voor het Militair 
Gerechtshof beriep om een met de 
hand geschreven Duitse aanteke
ning op een eveneens in het Duits 
gestelde brief die hij op 28 no
vember 1968 had doen toekomen 
aan een Duitse firma, met name de 
Rheinische Energie A.G., en daarbij 
verduidelijkte dat die aantekerllng 
betekende « fotocopie hiervan 
werd op 13 maart 1969 aan de dienst 
K.S.R. toegezonden (geschil in ver
band met de betaling) »; dat het 
arrest vaststelt dat die door eiser 
zelf verschafte vertaling niet betwist 
wordt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van het koninklijk besluit 
van 1 maart 1977 tot vaststelling van het 
vergoedingsstelsel toepasselijk op . de 
militairen en de met militairen gelijkge
stelde personen die bij de Belgische 
strijdkrachten in de Bondsrepubliek 
Duitsland in dienst zijn of daarbij op 
dienstreis zijn, en uit de miskenning van 
de bewijskracht van de akten, 

doordat het Militair Gerechtshof eiser 
veroordeeld heeft uit hoofde van oplich
terijen in verband met de water-, gas
en elektriciteitsvoorziening (tenlasteleg
ging I), 

eerste onderdeel, zonder daarbij te 
!etten op het feit dat eiser gelijkgesteld 
was met een bij de Belgische strijd
krachten in de Bondsrepubliek Duits
land in dienst zijnde militair en als 
dusdanig vrij vuur, licht en water 
genoot, zoals voormeld koninklijk besluit 
onder bepaalde voorwaarden toekent; 

tweede onderdeel, en daarbij aan een 
brief van 6 maart 1978 waarin minister 
Dubois preciseerde dat hij destijds 
beslist had aan eiser de voordelen toe te 
kennen die de officieren genoten op het 
stuk van « voornamelijk reisvergoedin
gen, gebruik van eigen wagen, verblijfs
kosten, enzovoort », een beperkende en 
onjuiste uitlegging heeft gegeven door te 
vermelden dat de beslissing van de 
minister enkel de reisvergoedingen 
gold: 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het arrest 

van het Militair Gerechtshof blijkt 
dat eiser, « die ... op zowat een 
kilometer van het atheneum over 
een gratis waning beschikte en er 
een afzonderlijke verwarming had 
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die niet aangesloten was ·op de 
installatie van het atheneum "• niet 
in· aanmerk~rig ln-V·am voor de toe~ 
passing · · van artikel 4 van · · het 
koninklijk besluit van • 26 febru
ari 1965 tot vaststelling van de 
betrekkingen bij het .Ministerie van 
Nationale Opvoeding en · CtJ.ltuur 
waaraan het vbordeel van ·-kosteloze 
inwo:ring verbonden is, welk artikel 
bepaalt dat « wanneer de Staat voor 
de betrokken personeelsleden op de 
plaats van het werk een woning 
beschikbaar stelt die op. de installa
ties van de inrichting aangesloten 
is, hij voorziet in verwarming, gas 
en/of elektriciteit in welk geval bp 
de wedde van het personeelslid een 
maandelijkse korting -wordt toege
past »; 

Overwegende dat het Militair 
Gerechtshof zijn beslissing terecht 
heeft doen steunen op het konink-. 
lijk besluit van 26 februari 1965 en 
niet op het in het middel aange.:. 
voerde koninklijk besluit van 

··1 maart 1977 dat ten tijde van de in 
die tenlastelegging ornschreven fei
ten op die feiten niet toepasselijk 
was; 

Dat dit onderdeel van het middel 
derhalve naar recht faalt; 

Wat het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat de rechter in 
hoger beroep de brief van minister 
Dubois van 6 maart 1978 niet aan 
zijn beslissing ten grondslag heeft 
gelegd en de bewijskracht van dat 
stuk dan ook niet kan hebben 
miskend; 

Dat dit tweede onderdeel van het 
middel niet kan worden aangeno
men; 

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

doordat het Militair Gerechtshof zich
zelf tegenspreekt waar het bij zijn arrest 
van 28 juni 1977 .eiser weigert gelijk te 
stel!en met een hoofdofficier maar hem 
die gelijkstelling toekent jn het arrest 
van 23 mei 1978 : 

• Overwegende dat het arrest van 
het Militair Gerechtshor van 
28 ·. juni 1977 bij toepassing van 

artikel 104 van het Wetboek van 
Militaire Strafvorderirig beslist dat 
eiser niet rechtstreeks aan de recht
spraak van het Militair Gerechtshof 
onderworpen is, 'daar hij geen « offi
cier des legers. van enen. rp.ng _ hoger 
dan die van kapitein » is; 

Dat iemarid die volgeJ:?S sommige 
verordeningsbepalingen waarbij aan 
militairen zekere voordelen en ver
goedingen worden toegekend, met 
een officiersrang is gelijli:gesteld, 
door die gelijkstelling enkel op die 
voordelen en vergoedingep aan
spraak kan maken maar daardoor 
geenszins de hoedanigheid van offi• 
cier verwerft; 

Dat het middel niet kari worden 
aangenomen; . . . 

Over· het vierde, vijfde, zesde, 
zevende en achtste middel samen : 

Overwegende dat die middelen 
geen betrekking hebben op de ver'
~ordeling wegens . de tei;ilastelf!g~ 
ging I ( oplichterijen in yerbari<;l 
met de water-, gas- en elektrici
tei tsvoorzi ening); 

Overwegende dat eiser, uit hoofcte 
van al de bewezen · · · ver"
klaarde misdrijveti sam en, · verbor'
deeld werd tot een enkele straf die 
reeds wettelijk verantwoord was 
we gens het sub I omschreven · misl 
drijf, zodat de middelen die geen 
betrekking hebben op dit laatste 
misdrijf, niet ontvankelijk zijn bij 
gebrek aan belang; ' I . 

. En .overwegende dat de substan-:
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen , in 
acht zijn genomen en .de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

C. ___ In zoverre de voorziening 
gericht is tegen · de beslissingen op 
de burgerlijke rechtsvorderingen die 
namens de ; Belgische Staat door· de 
minister van Nationale Opvoedirig 
werd ingesteld : 

Over het eerste en het tweede 
hierboven sub II B vermelde ;mid-:
del: 

Overwegende dat die· middelen 
dienen verworpen te worden • op 
dezelfde gronden -als waarmee 
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geantwoord, werd. op de voorziening 
tegen de beslissing op de strafvor
dering ten laste van eiser; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
s'chending van het koninklijk besluit van 
12 · februari 1976 tot vaststelling van de 
voorwaarden. waaronder de door ·een 
onderwijsinrichting geproduceerde voor
werpen. of verleende diensten kunnen 
'vervreemg of verhuurd worden, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
Olfl aan de burgerlijke partij een sam 
van 6.220 frank uit te keren, zegge de 
tegenwaarde van tweeendertig uren die 
de schrijnwei'ker van het atheneum ten 
onrechte voor eisers persoonlijke reke
nirig heeft gewerkt, 

terwijl het bewuste werk, dat bestaan 
):leeft in het vervaardigen en vergaren 
van een vakjesdeur en van een tafel ten 
persoonlijken gebruike van eiser of van 
diEms dochter, uitgevoerd werd in het 
kader van het leerplan van de " afdeling 
hout » N<tn het atheneum en die voor
werpen aan eiser werden · verkocht met 
inachtneming v&n de voorschriften van 
~i·tikel 4 van het koninklijk besluit van 
'12 februari 1976 : 

Overwegende dat · het arrest vast
stelt dat, nu die door. de schrijnwer
ker van het atheneum vervaardigde 
taJel en deur van bij hun bestelling 
bestemd waren « ten persoonlijken 
b,~hoeve van de tweede beklaagde 
(tlians eiser) of van een lid van 
diens gezin », zij niet konden 
beschouwd worden als het resultaat 
,; van een in het 'leerplan ingescha
keld didactisch werk .dat a.chteraf 
verkocht werd overeenkomstig 
attikel 4 van het koninklijk besluit 
van ° 12 februari 1976 « en 
volgens de in dat artikel bepaalde 
\roorkeursorde; · 
... Dat het arrest aldus zijn beslis
sing op dat punt wettelijk verant
w~ordt; 

J .Dat het middel niet kan worden 
l;J.angenomen; 

< Over .het zesde middel, afgeleid uit de 
schending van de Tech ten van de verde
diging, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
om aan de. burgerlijke partij een vergoe
ding uit te keren voor de schade die 

haar berokkend werd door de: in de 
tenlasteleggingen J, K 1 en . K 2 
omschreven. misdrijven in verband. met 
de oplichterijen en de verduisteringen 
van de winsten op de verkoop van koffie 
en· frisdranken aan de leerlingen e11 
leraars van het atheneum, waarbij het 
arrest evenwel voorbijgegaan is. aan de 
door eiser verstrekte. uitleg en aile 
documenten ten bewijze van de door de 
« koffie en frisdrank >>-kassen gedragen 
kostenen onkosten verworpen heeft : 

Overwegende dat het arrest ver
meldt « dat de door beklaagde 
(thans eiser) verstrekte uitleg in 
verband met de besteding van die 
winsten (bloemen, kransen, allerlei 
geschenken of organisatie van de 

-jaarlijkse receptie voor een vijftien-
tal leraars te zijnen huize ... ) in 
genen dele bewezen is maar 
integendeel onwaar bevonden werd 
toen bij de controle van de andere 
kassen gebleken is dat de door 
tweede beklaagde aangevoerde uit
gaven in feite op die andere kassen 
werden gedaan »; 

Overwegende dat overigens uit de 
stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan niet blijkt dat de door 
eiser neergelegde documenten 
waarop deze zich in het middel 
beroept, door het Militair Gerechts-
hof werden verworpen; . 

Dat door vast te stellen dat de 
door eiser aangevoerde uitgaven 'in 
feite « op andere kassen » werden 
gedaan, het arrest impliciet maar 
zeker beslist dat de documenten die 
eiser ten bewijze van die uitgave"n 
heeft overgelegd, niet ter zake die
nend zijn; 

Dat het middel niet kan wordEm 
aangenomen; 

Ove1· het zevende middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doordat het Militair Gerechtshof, zon
der · zijn beslissing met redenen te 
omkleden, de tenlastelegging K 3 bewe~ 
zen verklaart die de verduistering ten 
nadele van de Staat betrof van een som 
van ten minste 300.000 frank, zegge de 
tegenwaarde van allerlei koopwaar .die 
gediend heeft voor ": recepties ,, en bij de 
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" uitgaven ,, ingeschreven werd in de 
boekhouding van de intendance a! was 
zij niet voor het internaat bestemd, 

terw1jl, nadat de eerste rechter die 
verduistering bewezen verklaard had 
maar het bedrag ervan onbepaald had 
geacht, voor het Hof geen enkel nieuw 
gegeven werd aangevoerd : 

Overwegende dat het arrest ver
meldt " dat het bedrag van (onge- . 
veer) 300.000 frank gebleken is uit 
de verklaringen die Bottriaux zelf 
dienaangaande heeft afgelegd; ... dat 
alvorens aan die recepties bedragen 
te besteden die hij zelf op 
300.000 frank raamt, hij overigens 
moest nagaan of de voor de aan
wending van die bedragen vereiste 
voorwaarden vervuld waren en 
ondermeer of · het bedrijfskapitaal 
van tien percent inderdaad voor
handen was; dat op grond van de 
gegevens van het dossier, zijn 
beweerde goede trouw · niet aan te 
nemen is »; .. 

Overwegende dat de rechter in 
hoger beroep niet gebonden is door 
de beslissingen van de eerste. rech
ter; zelfs bij ontstentenis van 
nieuwe gegevens; 

Dat het mid del naar recht faalt; 

.Over het achtste mMdel, afgeleid uit 
de schehding van artikel 240 van het 
Strafwetboek, · 

doordat het arrest de ten nadele van 
d~ burgerlijke partijgepleegde en de sub 
A, F .en G aan eiser ten laste ge!egde 
verduisteringen van sommen welke de 
tegenwaarde uitmaken van werken die 
bepaalde aan . het atheneum verbonden 
personen ten onrechtevoor eiser hebben 
·uiigevoerd, bewezen verklitart, 

. (erwljl verduistering vim arbeid niet 
bijde w_et strafhaar is gesteld : 

·. Overwegende dat de rechters in 
hoger beroep beslist hebben « dat 
beklaagde het geld dat bestemd was 
om het door ,personeelsleden ten 
behoeve 'van het ·atheneum uitge
voerde · werk te be tal en, aahgew:end 
heeft ter betaling' van werken die 
tert persoon:Iijken voordele · va:h 
herrtzelf.- of van zijn dochter Werden 
uitgevoer:d, en dat hij derhalve die 

sommen verduisterd heeft in de zin 
van artikel 240 van het Strafwet
boek; 

Dat het arrest zijn beslissing 
aldus wettelijk verantwoordt; ' 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

D. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering die 
namens de Belgische Staat door de 
minister van Landsverdediging 
tegen eiser werd ingesteld : 

Overwegende dat het Militair 
Gerechtshof zich onbevoegd heeft 
verklaard om van die rechtsvorde
ring kennis te nemen en in dat 
verband ten laste van eiser geen 
enkele veroordeling heeft uitgespro
ken; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is bij gebrek aan belang; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op de bijkomende memorie 
van eiser Bottriaux, die op de griffie 
van het Hof is ingekomen op acht 
september 1978, dat is buiten de bi.i 
artikel 420bis, tweede lid, Van 
het . Wetboek · van Strafvordering 
bepaalde termijn, verleent akte van 
de afstand van de voorziening van 
eiser Triffoy in zoverre zij gericht is 
tegen de beslissing op qe burger
lijke rechtsvordering die voor de 
Belgische Staat door de minister 
van Nationale Opvoeding werd inge
steld; verwerpt de voorzieningen 
voor het overige; veroordeelt elke 
ei~er in de kosten van zijn voorzie
ning. 

1 december 1978 - 2'' kamer ---. Voor
zitter :. de h. Legros, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Bosly - Ge
lijkluidende conclusie van de. h. Bal
let, advocaat-generaal ~ · Advocaat : 
mr. Simont. 

3•_KAMER - 4 december 1978 

INKOMSTENBELASTINGEN WET-

BOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN -
PERSONENBELASTING - SPECIALE AANSLAG

REGELING - ART. 93, § 1, 3°,. B), W.I.R '1_ 

UITBETALING OF TOEKENNING VAN BEZOLD!-



-388-
GINGEN, PENSIOE!\"EN, RENTEN OF UITKERIN
GEN, NA HET VERSTRIJKEN VAN HET BELAST
BAAR TIJDPERK W AAROP Z!J BETREKKING 
HEB!3EN - UITBETALING OF TOEKENNING 
VERTRAAGD WEGENS HET BESTAAN VAN EEN 
GESCHIL- GESCHIL- BEG RIP. 

Krachtens a1·t. 93, § 1, 3', b) W.l.B. zijn 
afzonderlijk belastbaar tegen de 
gemiddelde aanslagvoet die bet vast
stelt, de bezoldigingen, pensioenen, 
renten of uitkeringen bedoeld in art. 
20,. :t', a) en 5° van dat wetboek en 
wa:arvan de uitbetaling of de toeken
ning wegens het bestaan van een 
geschil slechts heeft plaatsgehad na 
het verstrijken van het belastbaar 
tijdperk waarop zij in werkelijkheid 
betrekkingen hebben; dat artikel ver
eist echter niet dat het geschil al!n een 
gerecht is voorgelegd (1). 

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN 
T. FERON) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 november 1977 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 93, § 1, 3°, b, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 

doordat, het arrest beslist dat, nu 
artikel 93, § 1, 3°, b, van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen slechts gewag 
maakt van. « het bestaan van een 
geschil » en niet bijvoorbeeld van « het 
bestaan van een geding » of van « een in 
rechte ingediende vordering », en nu ten 
deze de Belgische Staat niet in twijfel 
trekt dat er zich in feite tussen verweer
der en wijlen zijn werkgever en nadien 
tussen verweerder en de weduwe van 
zijn werkgever en nadien tussen ver
weerder en de weduwe van zijn werkge
ver een geschil heeft voorgedaan betref
feride achterstallige bezoldigingen, zodat 
verweerder nopens deze feitelijkheid 
geen verdere bewijslast te dragen heeft, 
de Belgische Staat thans de toepassing 
van voormelde wettelijke bepaling wil 
onderwerpen aan een voor
waarde die ze niet stelt, door te eisen 
dat de betwisting zou « voorgelegd » zijn 
aan een gerechtelijk organisme, 

(1) Raadpl. Cass., 25 feb. 1971 (A.C., 1971, 
613),. 23 jan. 1974 (ibid., 1974, 572) en 15 sept. 
1976 (ibid., 1977' 56). 

terwijl, de interpretatie die het Hof 
van Beroep te Antwerpen in het arrest 
aan de term « het bestaan van een 
geschil » geeft, niet strookt met de 
algemene strekking van voormelde wets
bepaling, die blijkt uit de beperkende 
uitleg die in de parlementaire voorberei
ding betreffende artikel 6 van de wet 
van 28 maart 1955 aan dit begrip werd 
gegeven: 

Overwegende dat uit het arrest en 
uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan blijkt dat 
verweerder, die bediende was in 
dienst van een notaris, aanvoerde 
dat de bedragen, die hem uitbetaald 
werden in 1966 door zijn werkgever 
en in 1969 door dezes weduwe, 
achterstallige bezoldigingen voor de 
vorige jaren begrepen en dat, in 
beide gevallen, de betalingen wer
den gedaan om een bestaand 
geschil te beeindigen; dat er echter 
niet werd voorgehouden dat de 
betWistingen aanleiding gegeven 
hadden tot een geding; 

Overwegende dat, krachtens 
artikel 93, § 1, 3°, b, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, behalve een uitzondering zon
der verband met het geval, afzon
derlijk belastbaar zijn tegen de 
gemiddelde aanslagvoet overeen
stemmend met het · geheel van de 
belastbare inkomsten van het laat
ste vorige jaar tijdens hetwelk de 
belastingplichtige een normale 
bedrijfsactiviteit heeft gehad, de 
bezoldigingen en pensioenen als 
bedoeld in artikel 20, 2°, a, van 
voornoemd wetboek, waarvan de 
ui tbetaling of de toekenning door 
toedoen van een openbare overheid 
of wegens het bestaan van een 
geschil slechts heeft plaatsgehad na 
het verstrijken van het belastbaar 
tijdperk waarop zij in werkelijkheid 
betrekking hebben; 

Overwegende dat het arrest niet 
wordt bekritiseerd in zoverre het 
beslist dat bedragen

1 
groot 

70.000 frank en 86.117 frank aan 
verweerder werden uitbetaald, 
respectievelijk op 18 april 1966, 
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« na veelvuldige discussies » met 
zijn werkgever, als achterstal van 
salarissen van de jaren 1963 
tot 1966, en op 6 novem
ber 1969, ingevolge een anderhandse 
akte van dading, als achterstallige 
bezoldigingen voor de periode van 
juni 1966 tot juli 1969, en in zoverre 
het aile gedeelten van die bedragen 
als achterstallig in de zin van voor
melde wetsbepaling beschouwt; 

Overwegende dat het arrest ver
der wettelijk oordeelt dat, « nu 
artikel 93, § 1, 3•, b, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen slechts gewag maakt van « het 
bestaan van een geschil » en niet 
bijvoorbeeld van « het bestaan van 
een geding » of van « een in rechte 
ingediende vordering ''• de wet niet 
eist « dat de betwisting zou 
« voorgelegd » geweest zijn aan een 
gerechtelijk organisme »; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

4 december 1978 - s· kamer 
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : baron Vin
!;Otte - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Dumon, procureur-generaal 
Advocaat: mr. Baltus, Brussel. 

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin 
gewezen tegen een arrest van het Hof van 
Beroep te Antwerpen van 14 november 1977 
inzake de Belgische Staat - Minister van 
Financien t. Jehoulet. 

3• KAMER - 4 december 1978 

GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN - GEMEENTELIJKE OMSLAGBE
LASTING - GEMEENTEWET, ARTT. 135 EN 
136- BEZWAARSCHRIFT INGEDIEND BIJ DE 
BESTENDIGE DEPUTATIE BEZWAAR-
SCHRIFT NIET ONTV ANKELIJK, TENZIJ HET 
BEWIJS VAN BETALING ERBIJ GEVOEGD IS. 

Een aan de bestendige deputatie van de 
provincieraad gericht bezwaarschrift 
tegen een gemeentelijke omslagbelas
ting kan, ingevolge art. 136 Gemeente-

wet enkel worden aangenomen als het 
bewijs van betaling erbij gevoegd is 
(1). 

(ACLAGRO P.V.B.A. T. GEMEENTE LOCHRISTI) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 23 december 1977 
gewezen door de Bestendige Depu
tatie van de Provincieraad van 
Oost-Vlaanderen; · 

Over het middel hieruit afgeleid dat 
de bestendige deputatie ten onrechte 
beslist dat met toepassing v~!J. 
artikel 136 van de Gemeentewet het. 
bezwaarschrift niet in overweging ka~;~ · 
genomen worden, omdat eiseres op het 
totaal bedrag van de verschuldigde 
omslagbelasting, zegge een som van 
60.000 frank, slechts 20.000 frank betaald 
heeft, 

terwijl eiseres dat volledig bedrag wel 
betaald heeft door « een betaling van 
20.000 frank van 29 september 19.76 
uitgevoerd langs de rekening nr. . .. en 
een betaling van 40.000 frank van 
17 januari 1978 uitgevoerd langs de 
rekening nr. . .. fotocopieen in bijlage » : 

Overwegende dat, ingevolge de 
bepalingen van de artikelen 135 en 
136 van de Gemeentewet, een 
bezwaarschrift tegen een aanslag 
betreffende een omslagbelasting 
dan aileen in overweging mag geno
men worden, indien het bewijs van 
betaling erbij gevoegd is; 

Overwegende dat uit het middel 
zelf blijkt dat het bewijs van de 
voiledige betaling bij het bezwaar
schrift niet werd gevoegd vermits d~. 
som van 40.000 frank pas op 
17 januari 1978 werd betaald, terwijl 
het bezwaarschrift dagtekent van 
28 augustus 1976 en terwi.il de 

(1) In zijn arrest van 21 januari 1907 (BulL 
en Pas., 1907, I, 92} heeft het Hof, enerzijds, 
erop gewezen dat art. 136 Gemeentew., enkel 
betrekking heeft op de oms!agbelasting en, 
anderzijds, dat het bewijs van betaling niet 
noodzake!ijk bij het bezwaarschrift moet wor
den gevoegd; het is voldoende dat de besten
d.ige deputatie van de provincieraad in het 
bezit is van het bewijs van betaling wanneer 
zij uitspraak doet over het binnen de wettige 

. term1jn aangebrachte beroep. 
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bestendige deputatie op 23 ·decem
ber 197.7 uitspraak heeft gedaan; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat uit de regel
matig aan het Hof overgelegde stuk
ken niet blijkt dat een middel, dat 
de openbare orde raakt, ambtshalve 
moet worden opgeworpen; 

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

4 december 1978 - 3• kamer 
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
vaarzitter - Verslaggever : de h. Mahil
lan - Gelijkluidende conclusie van de h. 
Dumon, procureur-generaal. 

3• KAMER - 4 december 1978 

INKOMSTENBELASTINGEN- BEROEP 

VOOR HET HOF VAN BEROEp - GERECHTEC 

LIJK WETBOEK, ART. 774, TWEEDE LID- TOE 

TE PASSEN WETTELIJKE BEPAL!NG. 

Nu die materie niet wordt geregeld door . 
bijzondere, niet uitdrukkelijk opgehe
ven wettelijke bepalingen inzake de 
procedure voor het hoi van beroep, 
·rechtdoende op een be1·oep inzake 
directe belastingen en de toepassing 
daarop van art. 774, tweede lid, Ger. W. 
door geen enkel rechtsbeginsel wordt 
uitgesloten, moet dat hoi, ingevolge 
die wettelijke bepaling, de heropening 
van de debatten bevelen alvorens het 
beroep geheel of gedeeltelijk af te 
wijzen op grond van een exceptie die · 
de partijen voor hem niet hadden 
i.z::g_eroepen (1) (2). (Artt. 2 en 774, 
2 hd, Ger. W.) · 

(DE JONCKHEERE, JULES T. BELGISCHE STAAT 
-MINISTER VAN FINANCIEN) 

ARREST 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 17 februari 1978 door, 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

{1) Raadpl. Cass. 19 okt., 1977 (A.C., 1978, 
226) en noot 1 get. F.D. · In strafzaken is 
art. 774, tweede lid, Ger. W. niet toepasselijk. 

{2) Raadpl. Cass., 16 sept. 1976 {A.C., 1977, 
57) : art. 807, Ger. W. vindt geen toepassing op 
een beroep. voor het Hof van Beroep inzake 
:lirecte belastingen. 

Over het mid del afgeleid• uit de schen-. 
ding van artikel 774, inzonderheid 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetc. 
boek, · · · 

doordat het arrest de 'voorzien'ing in. 
hager beroep afwijst die eiser had inge~. 
steld tegen de brief van de · directeur der, 
belastingen te Brugge; waarbij deze· 
laatste weigerde recht te daen over een·. 

:door eiser geformuleerd ver;zaek tot 
ontheffing wegens dubbel gebruik, en 
het arrest die afwijzende beslissing 
hierop staelt dat de brief van de direc
teur geen ·beslissing van zijnentwege 
uitmaakt waartegen een vaarziening bij 
het · hof van beroep kan worden inge
diend,, 

terwijl het hof van beraep de vorde-. 
ring niet macht afwijzen op grand van 
deze exceptie, die de partijen niet .had
den ingeraepen, zander . de heropening 
van de debatten te bevelen, wat het niet 
heeft gedaan : ' 

Overwegende dat het arrest. vast-. 
. stelt dat eiser « zicp tijdig en 
· regelmatig naar de vorm voorzien 
heeft tegen de brief van de direc
teur der directe belastingen te 
Brugge d.d. 4 augustus 1975, brief 
die, zoals hierna zal blijken, door 
partijen als een directoriale beslisl 
sing wordt · beschouwd, waarbij de 
stelling van requirant (thans eiser) 
nopens het bestaan van een dubbele 
zetting zou verworpen zijn gewor-
den >>;· · 

Overwegende dat het arrest, na· 
een overzicht te hebben gegeven 
van de « feiten en rechts
handelingen >> van de zaak, en 
zonder te · hebben · onderzocht of er 
ten deze al dan niet dubbele belas
ting bestond, onderwerp waartoe de 
conclusies van de partijen waren 
beperkt, de voorziening ontvankelijk 
maar ongegrond verklaart op grand 
dat het verzoek van eiser 
d.d. 24 december 1974, waarop de 
brief d.d. 4 augustus 1975 van de 

. directeur een antwoord is,. niet als 

. een tijdig bericht vanwege de belas
tingplichtige inzake dubbele zetting 
kan worden beschouwd en « dat, in 
elk geval, de brief d.d. 4 augustus 
1975 die. de bestreden beslissing zou 
uitmaken, geen beslissing is noperis 
het gevolg dat aan een dergelijk 
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bericht dient te worden gegeven;: 
dat 'de voorziening wegens voor
melde vaststellingen ongegrond· 
dieht verklaard te worden >>; 

Overwegende dat, luidens 
artikel 174, tweede lid, van ,het 
Gerechtelijk Wetboek, de rechter de 
heropening van de debatten moet 
bevelen alv01;ens de vordering 
geheel of gedeeltelijk af te Wijzen 
op grand van een exceptie die de 
pqrtijen voor hem niet hadden inge
roepen; 

Overwegende dat het arrest, door 
zopder de heropening van de debat
ten te bevelen, de vordering van 
eiser af te wijzen .op grand van· de 
zoeven aangehaalde exceptie, die 
volgens eigen vaststellingen, door· de 
partijen voor het hof van beroep 
niet werd ingeroepen, de in het 
middel vermelde wetsbepaling 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van 
het . thans gewezen arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de vernietigde beslissing; veroor
deelt verweerder in de kosten; ver
wijst de zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

4 december 1978 - 3' kamer - Voor
zitter : de h. Gerniers, afdelingvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Versee - Geli}k
Jujdende conclusie van . de h. Dumon, 
procureur-generaal - Advocaten : mrs: 
Wilmart en Baltus, Brussel. 

3' KAMER - 4 december 1978 

1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN- GEMEENTEBELASTING OP 

DE ONGEBOUWDE DUINGRONDEN GEHEVEN 

BIJ DE VERORDENING VAN 3 JULI·1973 VAN 

, DE STAD NIEUWPOORT - BELASTING 
. SLECHTS GEDEELTELIJK VERANTWOORD 

DOOR DE ONDERHOUDSKOSTEN VAN DE 
WEGEN, MEER BEPAALD DOOR DE KOSTEN 

'VOOR HET WEGRUIMEN VAN ZAND: 

2<> GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN ~ GEMEENTEBELASTING OP 

DE ONGEBOUWDE .DUINGRONDEN GEHEVEN 

BIJ DE VERORDENING VAN 3 JULf·1973 VAN 
DE STAD NIJ;:UWPOORT .E;JGENDOM

MEN DIE PALEN AAN DE OPENBARE WEG':_ 
OPENBARE WEG HOEWEL GEEN DEEL VAN DE 
GEMEENTEWEGJ';N. 

3" GEMEENTE- EN PROVINCIEBE

LASTINGEN - GEMEENTEBELASTING OP 
DE ONGEBOUWDE DUINGRONDEN. GEm;V.EN 

BIJ DE VERORDENING VAN 3 JULI 1973 .VAN 

DE STAD NIEUWPOORT ~ BELASTING ; DIE 
GEENVERGELDING IS VOOR EEN DIENST. ·~ 

1" De bij de vei·ordening ·van 3 juli 1973 
van de Stad Nieuwpoort geheven 
belasting op de ongebouwde .duingron
den, is niet enkel geheveri tot dekking 
van de onderhoudskosten van de 
wegen, meer bepaald .van de kqsten 
voorhet wegi'uimen van ffind (1). . 

2" De openbare weg waartzan een eigen
dom moet palen en waarvan sprake is 
in de verordening van 3 juli 1973 van 
de Stad .Nieuwpoort, is niet noodzake
lijk een openbare wei;, die deel uit~ 
maakt van de gemeentewegen (2). 

3" De belasting op de ongebouwde duin~ 
gronden geheven bij . de verordening 
van 3 juli 1973 van de Stad Nieuw
poort, kan niet beschouwd worden als 
een vergelding voor de tegenwaarde 
van de kosten die de gemeente bij het. 
onderlwud van de wegen heeft opge~ 
maakt voor het wegr.uimen van zand; 
(3). 

(MOERENS T. STAD NIEUWPOORT) 

ARREST 

MET DE NOTITIE QVEREENSTEMMEND ARREST 

4 december 1978 - 3' kamer - Voor" 
zitter verslaggever -: de :h. .Gerniers,: 
afdelingsvoorzi~ter Gelijkl!lidehde 
conclusie van de h. Dumon, procureu.r
generaal- Advocaat: mr. Delafontaine, 
Kortrijk 

3' KAMER- 4 december 1978 

VOORZIENING IN CASSATIE ~ VORM 

- DIRECTE GEMEENTE- EN PROViNCIEBELAS
TINGEN - VOORZIENING INGESTELD DOOR 
EEN GEVOLMACHTIGDE, ZELFS. ADVOCAAT, 
TEGEN · EEN. BESI,.ISSING VAN DE BESTENDIG.E; 
DEPUTATIE VAN EEN J;'ROVINCIERJ,.AD :-VOL~ 
MACHT TE HECHTEN' AAN . DE VERKLARING' 

(1) (2) (3) Cass., 6 nov. 1978. 
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VAN VOORZ!ENING OF TER GRIFFIE VAN HET 
HOF NEER TE LEGGEN • BINNEN DE TERMIJN 

BEPAALD BIJ ART. 420BIS. TWEEDE LID, S.V: 

Wanneer de voorziening tegen een 
beslissing van de bestendige deputatie 
van een provincieraad inzake directe 
gemeente- of pD,;'hnciebelasting£1n 
wordt ingesteld door een gevolmach
tigde, ook als deze advocaat is, moet 
de volmacht worden gehecht aan de 
.verklaring van voorziening of ter grit
fie . .van het Hoi worden neergelegd 
binnen de termijn van art. 420bis, 
tweede lid Sv. (1). (Wet 22 jan 1849, 
art. 4; wet 22 juni 1865, art. 2; wet 
5 juli 1871, art. 13; wet 22 juni 1877, 
art. 16.) 

(DE BOSQUE-CROMBEZ, FERON-CROMBEZ, DE 
ROMREE DE VICHENET H., M., M. T. STAD 

NIEUWPOORT) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 19 januari 1978 
gewezen door de Bestendige Depu
tatie van: de Provincieraad van 
West-Vlf1anderen; 

Ove1' het middel van niet-
ontvankelijkheid ambtshalve opgewor
pen en hieruit afgeleid dat de verklaring 
van cassatieberoep door een gevolmach
tigde werd gedaan, zonder dat de vol
macht aan de verklaring was gehecht of 
aan het Hof werd overgelegd binnen de 
bij art. 420bis, tweede lid, van het 
Wetboek van Strafvordering bepaalde 
termijn :. 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 4 van de wet van 
22 januari 1849, hetwelk toepasselijk 
is in zaken van directe provincie
en gemeentebelastingen ingevolge 
de artikelen 2 van de wet van 
22 juni 1865, 13 van de wet van 
5 juli 1871 en 16 van de wet van 
22 juni 1877, de verklaring van 
cassatieberoep gedaan wordt « in 
persoon of door een gevol
machtigde »; 

Overwegende dat de lasthebber 
van zijn volmacht moet doen blijken 
ente dien~inde, indien de volmacht 
aan de' verkl~ring niet is gehecht, ze 

(1) Cass. 26 sept. 1977 (A.C., 1978, 123). 

ter griffie van het Hof moet .indie
nen binnen de bij artikel 420 bis, 
tweede lid, van het Wetboek van 
Strafvordering bepaalde termijn, ten 
einde het Hof in de mogelijkheid te 
stellen de geldigheid en de draag
wijdte ervan te beoordelen; 

Overwegende dat, nu deze rechts
vorm niet werd nageleefd, de voor
ziening niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening, veroordeelt de eisers iri 
de kosten. 

4 december 1978 - 3• kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Gerniers, 
afdelingsvoorzitter Gelijklui
dende conclusie van de h. Dumon, pro
cureur-generaal - Advocaat : mr. Dela
fontaine, Kortrijk. 

2• KAMER - 5 december 1978 

1° HERZIENING.- NIEUW FElT- ARREST 
WAARBIJ HET HOF VAN BEROEP, BELAST MET 
HET ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG, ZIJN 
ADVIES UITBRENGT - TOEZICHT VAN HET 
HOF VAN CASSATIE OP DE WETTIGHEID VAN 
HETADVIES. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - GEEN 
REDENGEVING IN HET ARREST DAT HET 
ADVIES BEVAT VAN HET HOF VAN BEROEP 
DAT MET HET ONDERZOEK VAN EEN AAN
VRAAG TOT HERZIENING IS BELAST- GEEN 

SCHE.NDING VAN ART. 97 GW. 

3° REDENEN VAN VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - MOTIVE

RINGSVERPLICHTING, BIJ ART. 445, DERDE 
LID, OPGELEGD AAN HET HOF VAN BEROEP 
DAT ADVIES MOET UITBRENGEN OVER DE 
AANVRAAG TOT HERZIENING - DRAAG
WIJDTE VAN DIE VERPLICHTING. 

4° HERZIENING MOTIVERINGSVER-
PLICHTING BIJ ART. 445, DERDE LID, OPGE
LEGD AAN HET HOF VAN BEROEP DAT ADVIES 
MOET UITBRENGEN OVER DE AANVRAAG TOT 
HERZIENING - DRAAGWIJDTE VAN DIE VER
PL!CHTING. 

5° HERZIENING - VEROORDEL!NG UITGE

SPROKEN DOOR EEN HOF VAN BEROEP -
AANVRAAG TOT HERZIENING WEGENS EEN 
NIEUW FElT - MET. REDENEN OMKLEED 
GUNSTIG ADVIES VAN HET HOF. VAN BEROEP 
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BELAST MET HET ONDERZOEK VAN DE AAN
VRAAG - REGELMATIGE RECHTSPLEGING -
VERNIETIGING VAN DE VEROORDELING -
VERWIJZING NAAR EEN ANDER HOF VAN 
BEROEP DAN DATGENE DAT HET VERNIETIGD .. 
ARREST HEEFT GEWEZEN. 

1" Het Hof van Cassatie gaat na of het 
advies van het hof van beroep, dat met 
het onderzoek van een aanvraag tot 
herziening is belast, overeenkomstig 
de wet is (1). 

2" Nu he.t advies van het hof van beroep, 
dat belast is met het onderzoek van 
'een aanvraag tot herziening, geen 
vonnis is in de zin van art. 97 Gw., 
kan het gebrek aan redenen in het 
arrest dat het bedoelde advies bevat, 
ger;m schending van die grondwette
Jijke bepaling opleveren. 

3" en 4" De motiveringsverplichting die 
bij art. 445, vierde lid, Sv., is opgelegd 
aan het hof van beroep dat belast is 
met het uitbrengen van een advies 
over de aanvraag tot herziening, sluit 
de verplichting in dat op de conclusies 
van de partijen moet worden geant-

. woord/ . aan die verplichting moet 
evenwel alleen worden voldaan in 
.zoverre het antwoord geen onderzoek 
vergt dat buiten de aan het hof van 
beroep toevertrouwde opdrachtvalt. 

5" Wanneer het hof van bfJroep belastis 
met het onderzoek. v;;m · de aanvraag 
tot h'erziening, wegens een nieuw feit, 
van een door een hof ·van ·beroep 
uitgesproken veroordeling, het met 
redenen omkleed advies heeft uitge
bracht dat er grand bestaat. tot herzie
ning, vernietigt het Hof van Cassatie 
de veroordeling als het vaststelt dat de 
rechtspleging regelmatig is, en ver
wijst de zaak naar een ander hof van 
beroep dan datgene dat het vernie
tigde arrest heeft gewezen (2). (Art. 
445 Sv.) 

(LENGLET T. BLONDE E.A.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het arrest 
van 3 mei 1977, waarbij het Hof 
beveelt dat door het Hof van Beroep 
te Antwerpen zal worden overge
gaap tot het onderzoek van de 

(1) Cass., 23 dec. 1974 (A.C., 1975, 486) en 
noot 1. 

(2) Cass., 15 maart 1976 (A.C., 1976, 815), 
raadpl. Cass., 27 juni 1978 (ibid. 1978, 1263). 

aanvraag tot herziening van het· in 
kracht van gewijsde gegane arrest 
gewezen door het Hof van· Beroep te 
Brussel op 22 apdl 1974, waarbij 
aanvrager : a) op de strafvordering 
werd veroordeeld om de' volgende 
misdrijven te hebben gepleegd : bij 
inbreuk op de artikelen 496 van het 
Strafwetboek en 111 van het Wet
hoek van Koophandel, zich schuldig 
te hebben gemaakt aan oplichting; 
bij inbreuk op artikel 202 van de 
Vennootschappenwet, zich schuldig 
te hebben gemaakt aan aftroggela
rij; bij inbreuk op artikel 203 van 
laatstvermelde wet, door welke 
bedrieglijke middelen ook, het rij~ 
zen van de aandelen van vennoot
schappen te · hebben teweegge
bracht; · b). op de civielrechtelij,k:e 
:vorderingen tot schadevergoedingen 
aan verschillend.e · burgerlijke par
tijen en in de kosten .werd .veroor-
deeld; . .. . . 

Gelet op het onde:rzoek door het 
Hof van Beroep. te Antwerpen 
gedaan;. alsmede het arrest, op 
24 mei 1978 gewezen, waarbij dat 
hof • het. .<i!dvies , . uitbrengt dat er 
aanleiding bestaat tot herziening; 

Gelet op de memories ter griffi~ 
van het Hof neergelegd door aan
vrager, eherzijds, en door de tussen-
kome:nde partijen, anderzijds;! . 

Over heteerste middelvari. de tuss€m
kornende partijen, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het Hof van Beroep te Ant
werpen ervan uitgega1m is dat de ver
oord'eling van Lenglet' door het Hof van 
Beroep te Brussel, bij arrest \ian 
22 april 1974, steunde op een beschuldi
.ging van J.P. Gerniers, die·. bij de brief 
van 12 juni 1975 van laatstgenoemde zou 
herroepen zijn, · 

terwijl tiit diverse pass1fssen uit het 
arrest van 22 :april 1974 blijkt dat de 
door het · Hof van Beroep te Brussel 
uitgesprohm veroordelingen op andere 
elementen steunden : 

Overwegende dat het arrest van 
24 mei 1978 oordeelt dat de veroor
deling van Lenglet onder meer op 
de beschuldiging van J.P. Gerniers 
steundf>' 
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Overwegende dat het arrest van 

22 april 1974 oordeelt dat « de thesis 
van Lenglet, aangaande de cessie
prijs van de door hem aan Gerniers 
en Zoon verkochte aandelen (van de 
vennootschap naar Frans recht La 
Lieutenante) niet weerstaat aan de 
klemmende, door het onderzoek 
onthulde gegevens die de stelling 
van Gerniers bevestigen » en dat 
« de versie van Gerniers en Zoon 
niet enkel steun vindt in het door 
deze firma aangewende documenta
tiemateriaal ... of met haar clienteel 
afgesloten participatieovereenkom
sten ... , maar bovendien in tal van 
nagenoeg gelijkluidende getuigenis
sen en gedragingen »; 

Dat deze beschouwingen niet uit
sluiten dat het Hof van Beroep te 
Brussel de veroordeling van Lenglet 
op de beschuldiging van J.P. 
Gerniers gesteund heeft; 

Overwegende dat het arrest van 
24 mei 1978 aldus van het arrest van 
22 april 1974 een interpretatie geeft 
die niet onverenigbaar is met zijn 
bewoordingen; 

Dat het middel niet kan aangeno
men worden; 

Over het tweede middel van de tus
senkomende partijen, afgeleid uit de 
schending vim artikel 445, derde lid, van 
het W etboek van Strafvordering, 

doordat het Hof van Beroep te Ant
werpen, in zoverre het bij zijn onder
zoek geen rekening gehouden heeft met 
de in de eerste grief bedoelde gegevens, 
niet « overeenkomstig de wet • nagegaan 
heeft of « de tot staving van de aanvraag 
aangevoerde feiten beslissend genoeg 
schijnen om de zaak te herzien » : 

Overwegende dat uit het geheel 
van de redengeving van het arrest 
van 24 mei 1978 genoegzaam blijkt 
dat het Hof van Beroep te Antwer
pen nagegaan heeft of andere gege
vens dan de beschuldiging van 
Gerniers bij de beoordeling van de 
schuld van Lenglet door het Hof 
van Beroep te Brussel een rol 
hebben gespeeld; dat het arrest, 
inzonderheid door de overwegingen 
dat « meerdere motieven van het 

arrest van 22 april 1974 deze globale 
beschuldiging aantonen "• dat « op 
grond van deze versie van Gerniers 
het Hof van Beroep te Brussel het 
hele opzet en het bedrieglijk inzicht 
van Lenglet kon beschrijven en 
beschreven heeft als aanleiding en 
oorzaak van een zwendel van 
aandelen "• en dat « de beoordeling 
in het arrest van 22 april 1974 
omtrent deze feiten (feiten van de 
tweede peri ode) mede steunt op het 
bedrog gepleegd door Lenglet tij
dens de eerste periode », te kennen 
geeft dat, naar het oordeel van het 
Hof van Beroep te Antwerpen, de 
andere gegevens, als bewijselemen
ten ondergeschikt waren aan de 
beschuldiging van Gerniers, en op 
zich zelf niet schenen te volstaan 
om de veroordeling te verantwoor
den; dat het aldus, overeenkomstig 
de wet, de redenen aangeeft 
waarom het oordeelt dat de intrek
king van de beschuldiging van 
Gerniers beslissend genoeg schijnt 
om de herziening te rechtvaardigen; 

Dat de grief niet kan worden 
aangenomen; 

Over de derde grief van de tussenko
mende partijen, afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de conclusie niet 
beantwoordt waarin die partijen op 
omstandige wijze stelden dat het arrest 
van het hof van beroep van 22 april 1974 
de veroordeling van Lenglet niet steunde 
op de verklaringen van de medebe
klaagde J.P. Gerniers doch enkel op een 
geheel van andere objectieve elementen 
van het dossier die hoogstens de verkla
ringen van J.P. Gerniers die 
beschouwd werd als een « loutere 
werkhypothese >> - bevestigden en zijn 
zogezegde « nieuwe >> versie tegen
spreken: 

Overwegende dat het advies van 
het hof van beroep geen vonnis is in 
de zin van artikel 97 van de Grand
wet; dat het arrest derhalve die 
grondwettelijke . bepaling niet heeft 
kunnen schenden; 

Overwegende dat weliswaar de 
motiveringspllcht, dle bij artikel 445, 
derde lld, van het W etboek van 
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Strafvordering aan het hof van 
beroep, dat advies moet uitbrengen, 
is opgelegd, nu die bepaling voor
schrijft dat de partijen zullen wor
den gehoord, insluit dat op hun 
conclusies zal worden geantwoord; 
dat nochtans hieraan aileen moet 
worden voldaan in zoverre het ant
woord geen onderzoek vergt dat 
buiten de aan het hof van beroep 
toevertrouwde opdracht valt; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt « dat de versie van Gerniers 
J.P. tijdens het strafonderzoek in 
een ongewijzigde kern dezelfde is 
gebleven en steeds rechtstreeks of 
onrechtstreeks betrekking had op 
een samenwerking met Lenglet die 
hij als oorzaak of aanleiding van 
zijn misdrijven aanduidde, namelijk 
door de hoge prijzen die hij ver
plicht was aan Lenglet te betalen 
voor de aankoop van aandelen « La 
Lieutenante , en « Cogeli », uiter
aard met hetzelfde bedrieglijk 
inzicht; dat meerdere motieven van 
het arrest van het Hof van Beroep 
te Brussel van 22 april 1974 deze 
globale beschuldiging aantonen, en 
tevens bewijzen dat de veroordeling 
van Lenglet op deze globale 
beschuldiging gesteund was; dat dit 
arrest op grond van deze versie van 
Gerniers - en niet op andere 
sporadisch gegeven versies - het 
hele opzet en het bedrieglijk inzicht 
van Lenglet, daarin ongewijzigd 
gebleven van 1962 tot 1970, kon 
beschrijven, en minstens in zijn 
letterlijke interpretatie beschreven 
heeft als aanleiding en oorzaak van 
een zwendel van aandelen ... ; dat de 
beoordeling in het arrest van 
22 april 1974 omtrent de feiten (van 
de tweede peri ode) mede steunt op 
het bedrog door Lenglet gepleegd 
tijdens de eerste periode in verband 
met de verkoop van aandelen << La 
Lieutenante , en door samenloop 
als een geheel aangezien ,, ; 

Overwegende dat deze redenge
ving genoegzaam de redenen doet 
kennen waarom het arrest de con
clusie van de tussengekomen par
tijen, volgens welke de veroordellng 

uitsluitend op andere elementen 
steunde, verwerpt, dat het aldus de 
conclusie beantwoordt; 

Dat de grief niet kan worden 
aangenomen; 

Over de vierde grief van de tussenko
mende partijen, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest zich beperkt tot de 
vaststelling dat de brief van J.P. 
Gerniers van 12 juni 1975 als een nieuw 
feit dient te worden aangezien en tot de 
overweging dat « de versie van Gerniers 
J.P. tijdens het strafonderzoek in een 
ongewijzigde kern dezelfde is gebleven », 

terwijl voornoemde tussenkomende 
partijen in hun conclusie aangevoerd 
hadden dat gezegde brief geen nieuw 
feit was in de zin van artikel 443, 3°, van 
het Wetboek van Strafvordering en dat 
<< van de drie door het Hof van Cassatie 
als ontvankelijk weerhouden onderdelen 
van de verklaring vervat in de brief van 
12 juni 1975, twee onmiddellijk blijken 
geen wijziging te bevatten met de ver
klaringen door Gerniers Jean-Pierre 
afgelegd tijdens het onderzoek, terwijl 
het derde onderdeel blijkt louter de 
herroeping te zijn van de brief gericht 
aan de heer voorzitter van de Rechtba:nk 
te Oudenaarde op 13 november 1971 en 
een terugkeer naar de versie voorgehou~ 
den vanaf 22 april 1971 en bevestigd 
tijdens het verhoor ter zitting van de 
eerste rechter , en << het Hof van Beroep 
te Brussel (aldus) niet onbekend was 
met (de) versie die Jean-Pierre Gerniers 
nu opnieuw voorhoudt "• 

en terwijl het arrest eveneens de 
bewijskracht miskent van de verklarin
gen en stukken, geciteerd in de conclu
sie van de burgerlijke partijen : 

Overwegende dat het arrest, om 
de eerder aangegeven reden, 
artikel 97 van de Grondwet niet 
heeft kunnen schenden; 

Overwegende dat de versie van 
J.P. Gerniers die, volgens het arrest 
in een ongewijzigde kern dezelfde is 
gebleven, de versie is die door het 
Hof van Beroep te Brussel werd 
aangehouden, zoals blljkt uit de 
verdere overweging dat << het arrest 
(van het Hof van Beroep te Brussel) 
op grond van deze versie van 
Gerniers - en niet van andere 



-396-

sporadisch gegeven versies - het 
hele opzet en het bedrieglijk 
inzicht... kon beschrijven en ... 
beschreven heeft... »; dat de grief 
die, in zoverre hij de miskenning 
van de bewijskracht van de verkla
ringen en stukken aanvoert, aan
neemt dat het arrest die andere 
versies negeert, steunt op een on
juiste lezing van het arrest; 

Overwegende dat het arrest de 
reden aangeeft waarom het de brief 
van J.P. Gerniers als een nieuw feit 
aanziet, te weten dat die brief de 
intrekking inhoudt van de versie 
waarop - ondanks andere spora
disch gegeven versies - het Hof 
van Beroep te Brussel de veroorde
ling steunt; dat het zodoende de 
conclusie van de tussengekomen 
partijen beantwoordt; 

Dat, de grief niet kan worden 
aangenomen; 

Over de vijfde grief van de tussenko
mende partijen, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 445 van het 
Wetboek van Strafvordering en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het arrest van 24 mei 1978 
aanneemt dat uit het door de heer 
procureur-generaal bevolen onderzoek 
en de bijkomende verklaringen van J.P. 
Gerniers, daarin opgenomen, « vol
doende sporen van rechtzinnigheid kun
nen afgeleid worden om de mogelijkheid 
aan te nemen dat zijn intrekking van 
vroegere beschuldigingen bij latere 
behandeling der zaak als rechtzinnig en 
geloofwaardig zou kunnen erkend 
worden», 

terwijl het arrest, nu de oprechtheid 
van de litigieuze verklaring van J.P. 
Gerniers door de burgerlijke partijen op 
omstandige wijze bij conclusie was 
betwist, zich niet mocht vergenoegen 
met het aannemen van de << mogelijk
heid ... dat zijn (dit is van J.P. Gerniers) 
intrekking van vroegere beschuldigingen 
bij latere behandeling van de zaak als 
rechtzinnig en geloofwaardig zou kun
nen erkend worden>>: 

Overwegende dat het arrest, om 
de eerder aangegeven reden, 
artikel 97 van de Grondwet niet 
heeft kunnen schenden; 

Overwegende dat het arrest, door 
te oordelen dat voldo~nde sporen 

van oprechtheid aanwezig zijn om 
de mogelijkheid aan te nemen dat 
de intrekking van vroegere beschul
digingen bij latere behandeling van 
de zaak als rechtzinnig en geloof
waardig zou kunnen erkend wor
den, te kennen geeft dat die intrek
kirig thans voldoende oprecht 
schijnt om het hof van beroep in 
staat te stellen een advies ten gun
ste van de herziening te verlenen; 

Dat de grief in zoverre steunt op 
een onjuiste interpretatie van het 
arrest; 

Overwegende dat het arrest de 
feitelijke gegevens aanwijst waarop 
het steunt om aan te nemen dat de 
brief van J.P. Gerniers voldoende 
oprecht schijnt, met name de bijko
mende verklaringen van Gerniers, 
afgelegd tijdens het door de procu
reur-generaal bevolen onderzoek, en 
aldus de conclusie van de tussenge
komen partijen waarin hiermee 
strijdige of andere gegevens waren 
aangevoerd om aan te tonen dat de 
intrekking niet oprecht was, beant
woordt; 

Dat de grief niet kan worden 
aangenomen; 

En ovenvegende dat het onder
zoek overeenlwmstig artikel 445 van 
het W etboek van Strafvordering is 
geschied en dat de voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen; 

Om die redenen, vernietigt de 
veroordelingen, op de strafvordering 
zowel als op de civielrechtelijke 
vordering uitgesproken bij het 
arrest op 22 april 1974 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel ten 
laste van Serge Lenglet; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; laat de kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Gent. 

5 december 1978 - 2' kamer 
Voorzitte1· : Ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Mahillon - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Velu, advocaat-generaal 
Advocaat : mr. Claeys Bouuaert. 
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2• KAMER - 5 december 1978 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
- AFSTAND - STRAFZAKEN - VOORZIE
NING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE BESLJS
SINGEN OP DE STRAFVORDERING EN DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
AFSTAND VAN DE VOORZIENING TEGEN DE 
BESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING - AFSTAND GEGROND OP DE 
ENKELE REDEN DAT DEZE BESLISSING GEEN 

EINDBESLISSING IS IN DE ZIN VAN 416 S.V.
AFSTAND DIE NIET ALS EEN BERUSTING KAN 
WORDEN UITGELEGD - GEVOLG. 

2° RECHTERLIJKE ORGANISA'rlE 
- STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN 
HET RECHTSCOLLEGE - VONN!S VAN DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK - AANWEZIG
HEID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE BIJ DE 
UITSPRAAK BL!JKT NOCH UIT DE VERMEL
D!NGEN VAN HET PROCES-VERBAAL NOCH 
U!T DIE VAN HET VONNIS- NIETIGHEID. 

1' Wanneer de beklaagde zich in cassa
tie heeft voorzien tegen de beslissin
gen op de tegen hem ingestelde straf
vordering en burgerlijke rechtsvorde
zing en hij vervolgens van zijn voor
ziening afstand heeft gedaan in 
zover.re deze gezicht was tegen de 
beslissing op de burge.rlijke rechtsvo.r-

. dering om de enkele .reden dat deze 
beslissing geen eindbeslissing is in de 
zin van art. 416 Sv., kan de afstand 
niet als een berusting worden uitge
legd en verleent het Hoi geen akte, 
indien het vaststelt dat deze beslissing 
een eindbeslissing is (1). 

2' Nietig is het vonnis van de cozTectio
nele rechtbank, wanneer noch uit het 
proces-verbaal van de terechtzitting 
noch uit het vonnis zelf blijkt dat het 
openbaar ministerie bij de uitspraak 
aanwezig was (2). (Artt. 153, 172, 
190 en 210 Sv.; artt. 138, 150 en 
151 Ger. W.) 

(DENAYER T. DE VADERLANDSE N.V., 
VAN MELKEBEKE) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 augustus 1978 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel; 

(1} Cass., 31 okt. 1978. 

(2) Raadpl. Cass., 9 juni 1969 (A.C., 1969, 
986), 26 jan. 1970 (ibid., 1970, 472} en 16 nov. 
1976 (ibid., 1977' 300). 

I. In zoverre de voorziening van 
eiser, beklaagde, gericht is tegen de 
beslissing op de tegen verweerder 
Van Melkebeke, medebeklaagde, 
ingestelde strafvordering : 

Overwegende dat eiser geen hoe
danigheid heeft om tegen die beslis
sing cassatieberoep in te stellen; 

II. In zoverre de voorziening van. 
. eiser, burgerlijke partij, gericht is 
tegen de beslissing op de tegen 
verweerder Van Melkebeke inge
stelde strafvordering : 

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

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

III. In zoverre de voorziening van 
eiser, beklaagde, gericht is tegen de 
beslissingen op de tegen hem inge
stelde strafvordering en civielrech
telijke vorderingen, en in zoverre de 
voorziening van eiser, burgerlijke 
partij, gericht is tegen de beslissing 
op de door hem tegen verweerder 
ingestelde civielrechtelijke vorde
ring: 

Overwegende dat eiser verklaart 
afstand te doen van zijn voorziening 
in zoverre zij gericht is tegen de 
beslissing op de tegen hem inge
stelde civielrechtelijke vorderingen 
van de verweerders, wegens het niet 
definitief karakter van die beslis
sing en onder voorbehoud opnieuw 
cassatieberoep in te stellen na de 
eindbeslissing; 

Overwegende dat het vonnis, bij 
bevestiging van het beroepen von
nis, eiser veroordeelt tot betaling 
aan de burgerlijke partij naamloze 
vennootschap De Vaderlandsche van 
een voorschot van een frank op een 
eis geschat op 85.209 frank onder 
voorbehoud, en aan de burgerlijke 
partij Van Melkebeke van een voor
schot van een frank op een eis 
geschat op 7.600 frank onder voor
behoud, en uitspraak doet over de 
kosten; 
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Overwegende dat de rechtbank 
hiermede de vorderingen, zoals zij 
waren gesteld, geheel inwilligt en 
niets aanhoudt waarover zij later 
nog uitspraak zou moeten doen; dat 
zodanige beslissing, waardoor de 
rechtbank haar rechtsmacht geheel 
uitoefent, een eindbeslissing is in de 
zin van artikel 416 van het Wetboek 
van Strafvordering; 

Overwegende dat er derhalve 
geen aanleiding is om akte te verle
nen van de afstand, die door dwa
ling blijkt te zijn aangetast en niet 
als een berusting kan worden uitge
legd; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1, 2, 58, 137, 138, 
eerste lid, 139, 140, 150, 151, 338, 780, 
eerste lid, 1oen 4", 1042 van bet Gerechte
lijk Wetboek, 153, 172, 176, 185, 190, 210, 
211, 273, 335 van het Wetboek van 
Strafvordering, zoals gewijzigd door de 
wetten van 1 mei 1849, 31 mei 1955, 
16 februari 1961 en 10 juli 1967 en door 
het koninklijk besluit nr. 258 van 
24 maart 1936, en 1 van de wet van 
17 april 1878, houdende de Voorafgaande 
Titel van het Wetboek van Strafvorde
ring, 

doordat het vonnis eiser op de straf
vordering veroordeelt tot een geldboete 
van vijftig frank en op burgerlijk gebied, 
enerzijds, eiser veroordeelt tot betaling 
van een voorschot van een frank, als 
schadevergoeding, aan de twee burger
lijke partijen naamloze vennootschap De 
Vaderlandsche en Van Melkebeke 
Gustaaf en, anderzijds, de door ·eiser 
tegen Van Melkebeke ingestelde civiel
rechtelijke vordering ongegrond ver
klaart, 

terw1jl noch uit het zittingsblad van de 
terechtzitting van 18 augustus 1978 van 
de vakantiekamer van de Gorrectionele 
rechtbank, tot welke datum de zaak 
verdaagd werd en waarop het vonnis 
werd uitgesproken, noch uit de vermel
dingen van het vonnis zelf blijkt of er 
een openbaar ministerie aanwezig 
geweest is op die terechtzitting van 
18 augustus 1978, bij de verdere behan
deling van de zaak en bij de uitspraak 
van het vonnis, en welke magistraat 
eventueel dit ambt zou waargenomen 
hebben, zodat de rechtbank niet regel
matig samengesteld was en in aile geval 
de regelmatigheid van de samenstelling 
niet kan worden nagegaan, zodat bet 
vonnis door nietigheid is aangetaS;j; ! 

Overwegende dat, noch het pro
ces-verbaal van de terechtzitting 
van de correctionele rechtbank van 
18 augustus 1978, waarop het 
bestreden vonnis werd uitgespro
ken, noch het vonnis zelf de naam 
vermelden van de magistraat die, 
als openbaar ministerie, bij de uit
spraak aanwezig was; 

Overwegende dat, nu het Hof, ten 
gevolge van dit verzuim, niet kan 
nagaan of de correctionele recht
bank op de terechtzitting van 
18 augustus 1978 met een bevoegde 
magistraat van het openbaar minis
terie zitting heeft gehouden, het 
vonnis nietig is; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op de gedeeltelijke afstand 
van de voorziening, vernietigt het 
bestreden vonnis, behalve in zoverre 
het uitspraak doet op de tegen 
verweerder ingestelde strafvorde
ring; verwerpt de voorziening in 
zoverre zij tegen laatstbedoelde 
beslissing is gericht; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; laat de 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Leu
ven, zitting houdend in hoger 
beroep. 

5 december 1978 - 2' kamer 
Voorzitte1· : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Lebbe - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Lenaerts, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Houtekier. 

2" KAMER - 5 december 1978 

1° WEGVERKEER - STUREN IN STAAT 

VAN ALCOHOLINTOXICATIE- HERHALING
MINIMUM VAN DE GELDBOETE. 

2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
ONWETIIGE GELDBOETE - VOLLEDIGE VER
NIETIGING. 

1 o De geldboete opgelegd a an degene die 
in staat van alcoholintoxicatie een 
voertuig heeft bestuurd op een open
bare plaats, met de verzwarende 
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omstandigheid van herhaling, mag 
niet Jager zijn dan 200 frank (1). 
(Art. 36, eerste lid, Wegverkeerswet 
16 maart 1968, gew. bij wett. 
9 juni 1975, 9 en 14 juli 1976, artt. 35 
en 36~ 

2" De vernietiging van een veroordeling 
wegens onwettigheid van de geldboete 
die samen met een hoofdgevangenis
straf en stuurverbod is opgelegd, is 
volledig en geschiedt met verwijzing 
(2). 

(PROCUREUR DES KONJNGS TE GENT 
T. GOElVJINNE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 september 1978 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Gent; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 65 van het Straf
wetboek en 36, eerste lid, van de wet 
betreffende de politie over het wegver
keer, 

doOI·dat het vonnis verweerder veroor
deelt tot een enkele straf, zijnde een 
gevangenisstraf van een maand, een 
geldboete van honderd frank, alsmede 
orie maanden verval van het recht 
bepaalde voertuigen te besturen, wegens 
(A) overtreding van de snelheidsvoor
schriften van artikellO.l.lo en 3°, van het 
Wegverkeersreglement en (B) het bestu
ren van een voertuig op een openbare 
plaats, na alcoholische dranken in zoda
nige hoeveelheid te hebben gebruikt dat 
het alcoholgehalte van zijn bloed op het 
ogenblik dat hij bestuurde, ten minste 
0,8 gram per liter bedroeg, het misdrijf 
aan zijn persoonlijk toedoen te wijten 
zijnde, en met de omstandigheid voor 
feit B dat het misdrijf gepleegd werd 
binhen drie jaar na een veroordeling 
ingevolge artikel 34 of 35 van de Wegver
keerswet, 

terwijl artikel 36, eerste lid, van de 
evengenoemde . wet bepaalt dat hij die, 
na een veroordeling met toepassing van 
artikel 34 of 35 van dezelfde wet, deze 
bepalingen binnen drie jaar opnieuw 
overtreedt, gestraft wordt met gevange
nisstraf van een maand tot drie jaar en 
met een geldboete van tweehonderd 
frank tot duizend frank of met een van 
die straffen aileen, 

(1) Cass., 24 feb. 1969 (A.C., 1969, 596). 

(2) Cass., 21 mei 1974 (A.C:, 1974, 1051) en 
9 nov. 1976 (A.C:, 1977, 284). 

zoctat de rechtbank, die met toepas
sing van artikel 65 van het Strafwetboek 
de zwaarste straf moest opleggen, zijnde 
die bepaald voor het misdrijf B, een 
geldboete uitspreekt beneden het mini
mum bepaald bij de wet, en aldus een 
onwettige straf uitspreekt : 

Overwegende dat het vonnis ver
weerder veroordeelt zoals in het 
middel is gezegd, met de omstandig
heid dat hij het misdrijf B heeft 
gepleegd binnen drie jaar na een 
veroordeling met toepassing van 
artikel 34 of 35 van de Wegverkeers
wet, uitgesproken bij het vonnis van 
de politierechtbank van 28 novem
ber Hi74, dat in kracht van gewijsde 
is gegaan; 

Overwegende dat de minimum
geldboete in dat geval, krachtens 
artikel 36, eerste lid, van de Wegver
keerswet, tweehonderd frank 
bedraagt en niet kan verminderd 
worden op grand van verzachtende 
omstandigheden; 

Dat het vonnis derhalve een 
onwettige geldboete uitspreekt en 
die onwettigheid zich uitstrekt tot 
de gehele straf; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; laat de kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Oudenaarde, zitting houdende in 
hager beroep. 

5 december 1978 - 2" kamer -
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Soetaert - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Lenaerts, advocaat-generaal. 

2" KAMER - 5 december 1978 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) OORZAKELIJK 

VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE -
WERKNEMER ARBEIDSONGESCHIKT TEN 
GEVOLGE VAN EEN ONGEVAL- WETTELIJKE 
VERPLICHTING VAN DE WERKGEVER TOT 



-400-
BETALING VAN DE SOCIALE ZEKERHEIDSBIJ
DRAGEN OP H_ET LOON VERSCHULDIGD TIJ
PENS DE ARBEIDSONGESCH!KTHEID - VOR
DERING VAN DE WERKGEVER TOT VEROOR
DELING, VAN DE VERANTWOORDELIJKE VER
OORZAKER VAN HETONQEVAL, TOT TERUG
BETALING VAN DE .WERKGEVERSBIJDRAGEN 
- VORDERING N!ET GEGROND. 

Bij gebrek aan oorzake]jjk verband tus
sen de fout van de verantwoorde]jjke 
veroorzaker van een . ongeval ten 
gevolge waarvan · een werknemer 
arbeMsongeschikt is en de betaling 
door de werkgever van de sociale
zekerheidsbijdragen op het loon, aan 
de werknemer tijdens diens arbeids
ongeschiktheid vei·schuldigd, is niet 
gegrond de vordering van de werkge
ver tot terugbetaling tfan·die bedragen 
door de verantwoordelijke veroorzaker 
van het ongeval, daa.~: bedoelde beta
Jingen hun oorzaak. vinden in een. 
wettelijke verpjjchting (1). (Art. 1382 

. B.W.; art. 14 wet 27 juni 1969.) 

(BAELE E.A. T. INTERNATIONAL BUSINESS 
MACHINES OF BELGIUM (LB.M.) N.V.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 mei 1978 gewezen 
door het Hof van Beroep te Gent; 

Overwegende dat het cassatiebe
roep beperkt is tot de beslissing op 
de civielrechtelijke vordering van de 
eisers tegen verweerster; 

Over het eerste en het tweede middel 
samen, het eerste afgeleid uit de schen
ding van artikel 10, §§ 1 en 5, van de 
wetten betreffende het bediendencon
tract, gecoiirdineerd op 20' juli 1955, 
aldus vervangen bij artikel 24 van de 
wet van 10 december 1962, daarna § 5 
aldus vervangen bij artikel 40, 4", van de 

(1} Raadpl. Cass., 17 maart 1969 (A.C., 1969, 
669} en 12 okt. 1977 (ibid_., 1978, 203}. _Deze 
rechtspraak vindt ten aanz1.en van werkheden 
en bedienden geen toepassmg meer, wanneer 
de werkgever het loon heeft betaald onder de 
gelding van de wet van. 3 ju!i 1978 op de 
arbeidsovereenkomsten, d1e op 1 sept. 1978 m 
werking is getreden. Luidens de artt. 52, § 4, 
54, § 4, en 75 van die wet kan, de werk~ev.:;r 
immers tegen de derde die aansprakeh]k IS 

voor het ongeval, « een rechtstreekse vorde
ring instellen tot terugbetaling van het loon 
dat aan het slachtoffer werd betaald en van de 
sociale bijdragen waartoe de werkgever door 
de wet of door een individuele of co!lectJeve 
arbeidsovereenkomst is gehouden "· 

wet van 21 november 1969, en van de 
wet van 27 juni 1969 tot herziening van 
de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zeker
heid der arbeiders, meer bepaald de 
artikelen 1, § 1, en 14, §§ 1 en 2, 

doordat het arrest de eisers veroor
deelt tot vergoeding aan verweerster van 
de door deze, tijdens de periode van 
arbeidsongeschiktheid van haar 
bediende, gestorte werkgeversbijdragen, 
op volgende gronden : « deze uitgaven 
die op eiseres (thans verweerster) 
rusten, vinden hun oorzaak in het 
bediendencontract dat bestaat tussen 
haar en haar werknemer, De Meyer, 
Charles, slachtoffer van het ongeval 
waarvoor de ver'weerders (thans eisers) 
verantwoordelijk zijn; deze uitgaven 
worden door de werkgever gedragen 
omdat zijn werknemer te zijnen voor
dele arbeid verricht; deze arbeidspresta
ties zijn gedurende een bepaalde tijd 
door de fout van de verweerders wegge
vallen en niettemin heeft de werkgever 
de bijdragen, die ingevolge de arbeids
overeenkomst op hem wegen, betaald; 
zulks betekent voor hem een schadepost; 
het is zonder belang dat deze betalingen 
geregeld zijn door wettelijke bepalingen 
of dat de werkgever ze opgelegd heeft 
om redenen van sociale zekerheid; het 
volstaat dat zij in oorzakelijk verband 
staan met de arbeidsovereenkomst en 
dat de uitvoering iran dit contract door 
de fout van de Verweerders gestoord 
·werd », 

terwijl eerste onderdeel, zo de beta
lingen v~n de werkgeversbijdr~g.en wel
iswaar geschieden naar aanle1dmg van 
het bestaan van een arbeidsovereen
komst de verplichting tot betaling haar 
oorza~k vindt in een wettelijk verplich
ting zodat het arrest ten onrechte 
beslist dat deze uitgaven « hun oorzaak 
vinden in » en « in oorzakelijk verband 
staan met >> de arbeidsovereenkomst; 

tweede onderdeel, zodra vaststaat dat 
de werkgeversbijdrage geschiedt naar 
aanleiding van het bestaan van een 
arbeidsovereenkomst doch op grond van 
een wettelijke verplichting, het onder
kennen van enig verband tussen de 
niet-uitvoering van de arbeidsovereen~ 
komst, ten gevolge van het ongeval, en 
de « schade >> veroorzaakt door het 
doorlopen van de betalingsverplichti?g 
van werkgeversbijdragen, noodzakehJk 
de vaststelling impliceert dat de werkge
versbijdrage beschouwd. wordt als tegE;!n
prestatie voor de uitvoering van de 
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arbeidsovereenkomst, ofschoon de werk
geversbijdrage geenszins het karakter 
van .tegenprestatie vertoont, zodat bet 
arrest, door tach een dergelijk verband 
te onderkennen, de juridische aard zelf 
van de werkgeversbijdrage miskent; 

bet tweede afgeleid uit de schending 
van artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het arrest de eisers veroor
deelt tot' vergoeding aan verweerster 
van de door deze tijdens de periode 
van arbeidsongeschiktheid van haar 
bediehde De Meyer gestorte werkgevers
bijdragen op de gronden vermeld in het 
eerste middel •. 

terwijl bet arrest niet vermocht te 
beslis'sen << dat bet zonder belang is dat 
deze betalingen geregeld zijn door 'wet
telijke bepalingeri of dat' de wetgever ze 
opgelegd beeft om redenen van· sociale 
zekerbeid "• nu bet bestaan• van een 
wettelijke verplicbting tot betaling een 
eigen juridische oorzaak voor de beta
lingsverplichting uitmaakt, welke · ·aan 
bet door het arrest vastgestelde oorzake
lijk verband haar << ···noodzakelijk » 
karakter ontneemt, zodat bet arrest ten 
•om:'ecbte bet bestaan van bet vereiste 
dorzakelijke verband tussen de fout van 
de eisers en de aangevoerde· << schade , 
aanneemt·: 

Overwegende dat, enerzdds, in
dien al het bestaan van een arbeids
overeenkomst, waardoor werknemer 
en werkgever zijn verbonden, voor 
laatstbedoelde · de· verplichting mee
brengt om bijdragen te betalen ami 
de Rijksdienst voor Maatschappe
lijke Zekerheid, die verplichting 
naar rE;!~htsgrond vindt in de wetten 
en reglementen die haar instellen 
(m regelen; dat de~e bijdragen niet 
verschuldigd ·zijn. als gevolg. van het 
verrichten van arbeid door de werk
rienier, maar ingevolge de • betaling 
van loon door de werkgever, 
ohgeacht of' dit loon tegenprestatie 
voor verrichte arbeid is; dat, ander
:zijds, hij die door zijn sch,uld aan 
·een anqer schade veroorzaakt, 
alleen verplicht is die schade te 
vergoeden welke haar oorzaak vindt 
in de onrechtmatige daad; 

.·· Qverwegende dat het arrest ener:.. 
zijds, ·door te. oordelen dat . de 
.bedoelqe werkgeversbijdragen door 
de. werkgever worden gedragen 

omdat de werknemer te zijnen voor
dele arbeid verricht, dit wil zeggen 
als tegenprestatie, de in het eerste 
mid del vermelde . bepalingen van de 
wet van 27 juni 1969 schendt; dat 
het anderzijds, door te beslissen dat 
het bedrag van die bijdragen aan de 
werkgever moet worden vergoed 
door degene die door zijn .onrecht
matige daad het verrichten van 
arbeid door de werknemer :verhin
dert, ongeacht de omstandigheitl dat 
de verplichting tot betaling van die 
bijdragen is. opgelegd door qe wet, 
de voormelde regel van ,artikel 1382 
van het Burgerlijk Wetboek 
schendt, nu juist die omstandigheid 
het vereiste oorzakEilijk verband uit
sluit; 

Dat de middelen gegrond zijn; 

Om die. redenen, vernietigt . het 
arrest in zoverre het uitspraak do.e.t 
op de vordering van verweerster tot 
vergoeding · van de door haar 
betaalde ,. werkgeversbijdrage,n ten 
bedrage van 53.452 fran~; verwerpt 
de voorzieningen voor .het .ove:dge; 
beveelt dat van dit arre~t melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde .. beslls
sing; laat de nodeloze kosten van 
betekening van de voorziening \r~n 
Redant te zijnen laste; veroordeelt 
de eisers in tweederde. en verweer
ster. in eenderde van . de· overige 
kosten; verwijst de aldus bE;!pei:kte 
z~tak naar het Hof van Berb@ te 
Antwerpen. , , , 

5 december 1978 _:_ 2• kamer 
Voorzitter : ridder de Schaetzen 
Verslaggever : de h. Soetaert - .(Jelijk
Juidende conclusie van de . h .. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Aavocaten : mz:s. 
Biitzler en Dassesse. · 

2• KAMER - 5 december 1978 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - SCHADE TEN 

GEVOLGE VAN VERLIES VAN VAKANTIEGELD 
- ARBEIDSONDERBREKING WEGENS ONPE
VAL DAT GEEN ARBEIDSONGEVAL IS- GEEN 
AANSPRAAK OP SCHADEVERGOEDING 
VOORWAARDEN. 
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De werknemel' die de aPbeid onder

breekt wegens een ongeval dat geen 
aPbeidsongeval is, heeft geen recht op 
schadevergoeding wegens verlies van 
vakantiegeld gedurende de eerste 
twaalf maanden van de arbeidsonder
breking, in de mate waarin hij zijn 

· aanspraak op vakantiegeld behoudt 
ingevolge de gelijkstelling van die 
dagen van inactiviteit met arbeidsda
gen (1). (Artt., 1382 en 1383 B.W.; 
gecoordineerde wetten van 28 ju
ni 1971, artt. 9, 10, 11; artt. 16, 2", 18, 2", 
41, 2", en 43, 2~ K.B. 30 maart 1967) 

(DIELTIENS CHR. T. BELGISCHE STAAT, 
DIELTIENS Y., LANDSBOND DER CHRISTELIJKE 

MUTUALITEITEN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 mei 1978 door het 
Militair Gerechtshof gewezen; 

Overwegende dat het arrest enkel 
uitspraak doet over de tegen eiser 
ingestelde civielrechtelijke vorderin
gen; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht ·is tegen de beslissing op de 
door verweerster sub 2 (Dieltiens 
Yvette) tegen eiser ingestelde 
vordering: 

Overwegende dat de door ver
weerster ingestelde vordering onder 
~n;eer strekt tot vergoeding van de 
materit\le schade wegens inkom
stenverlies gedurende de tijdelijke 
~rbeidsongeschiktheid die zij heeft 
opgelopen ten gevolge van een ver
keersongeval waarvan zij op 
8 juni 1973 het slachtoffer werd, 
toen zij op de duozitting van het 
door eiser bestuurde motorrijwiel 
zat; dat eiser, na op de strafvorde-. 
~ihg definitief te zijn veroordeeld, 
)p de civielrechtelijke vordering van 
rerweerster volledig aansprakelijk 
111erd bevonden voor de gevolgen 
ran het ongeval; 

Over het eerste en het tweede middel 
;amen, 

. Dat de middelen niet ontvankelijk 
;ijn; 

(1) C!!ss., 19 jan. 1976 (A.C., 1976, 585). 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382, 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 9, 10, 
11 van de wetten betreffende de jaar
lijkse vakantie van de werknemers, 
gecoordineerd op 28 juni 1971, 16, 2", 17, 
18, 2", 19, 20, 21, 41, 42, 43 van het 
koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot 
bepaling van de algemene uitvoerings
modaliteiten van de wetten betreffende 
de jaarlijkse vakantie der loonarbeiders, 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest aan verweerster, 
voor de periode van haar tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid van 8 juni 1973 
tot 3 april 1975, een vergoeding toekent 
voor het verlies aan vakantiegeld, name
lijk een bedrag van 6.566 frank voor het 
dienstjaar 1973 en een bedrag van 
6.586 frank voor het dienstjaar 1974, en 
de conclusie van eiser verwerpt waarin 
hij staande hield dat er geen enkele 
reden is om hem vakantiegeld te doen 
betalen, op grond van artikel 9 van de 
wetten betreffende de jaarlijkse vakantie 
van de werknemers, daar de werkgever 
gehouden is een vakantiegeld uit te 
betalen van 14 ten honderd van het loon 
van het vakantiedienstjaar en dit loon 
vermeerderd wordt met een fictief loon 
voor inactiviteitsdagen die met de wer
kelijk gewerkte dagen zijn gelijkgesteld, 
zulks op grond dat volgens het arrest 
voornoemd artikel 9 geenszins uitsluit 
dat eiser voor de gelijkgestelde dagen 
die het gevolg zijn van een gewoon 
ongeval, door zijn fout veroorzaakt, dit 
gedeelte van het vakantiegeld zou moe
ten terugbetalen, 

terwijl, eerste onderdeeJ, voor de bere
kening van het bedrag van het vakantie
geld, met effectief gewerkte dagen 
gelijkgesteld worden de dagen van 
arbeidsonderbreking ingevolge een 
ongeval, dat geen arbeidsongeval is, 
welke gelijkstelling beperkt wordt tot de 
eerste twaalf maanden van de arbeids
onderbreking, waaruit volgt dat bij de 
berekening van de gederfde inkomsten 
gedurende de periode van tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid, het slachtoffer, 
werknemer zijnde, geen verlies van va: 
kantiegeld lijdt, in zoverre zijn arbeids
ongeschiktheid niet Ianger dan twaalf 
maanden duurt, zodat het arrest, door 
aan verweerster, werkneemster, een ver
goeding toe te. kennen wegens verlies 
van vakantiegeld voor de dienstjaren 
1973 en 1974, voor de eerste twaalf 
maanden van deze arbeidsongeschikt
heid een vergoeding toekent voor een 
niet-bestaande schade, althans niet 
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regelmatig met redenen omkleed is, nu 
het arrest in het onzekere laat of de 
vergoeding die toegekend wordt voor het 
verlies van vakantiegeld, betrekking 
heeft op de eerste twaalf maanden 
arbeidsongeschiktheid (schending van 
alle in het middel .aangehaalde wetsbe
palingen); 

tweede onderdeel, het arrest, door te 
stellen dat artikel 9 van de wetten 
be.treffende de jaarlijkse vakantie van de 
werknemers, geenszins uitsluit dat eiser 
voor de . gelijkgestelde dagen die het 
gevolg zijn van een gewoon ongeval, 
door zijn fout veroorzaakt, dit gedeelte 
van het vakantiegeld zou moeten terug
betalen, zijn beslissing niet wettelijk 
verantwoordt, nu dit gedeelte van het 
vakantiegeld niet moet terugbetaald 
worden aan verweerster, maar desgeval
lend aan de werkgever of aari de Rijks
dienst voor Jaarlijkse Vakantie, zodat 
niet verweerster, .maar wel de werkgever 
of de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakan
tie aanspraak heeft op dit deel van de 
schadevergoeding (schending van aile in 
het middel aangehaalde wetsbepa
lingen) : 

Overwegende dat, krachtens de 
artikelen 9, 10 en 11 van de wetten 
betreffende de jaarlijkse vakantie 
van de werknemers, met arbeidsda
gen gelijkgestelde dagen van inacti
viteit onder de door de. Koning 
bepaalde voorwaarden in aahmer
king komen voor de berekening van 
het vakantiegeld; dat, luidens de 
artikelen 16, 2•, en 41, 2•, van het 
koninklijk besluit van 30 maart 
1967, de dagen van arbeidsonderbre
king ingevolge een ongeval dat geen 
arbeidsongeval is, voor de bereke
ning van het vakantiegeld met 
arbeidsdagen worden gelijkgesteld; 
dat de artikelen 18, 2•, en 43, 2 •, van 
hetzelfde besluit de duur van die 
gelijkstelling tot d~ eerste twaalf 
maanden van arbeidsonderbreking 
beperken; 

· Overwegende dat, volgens de 
vaststellingen van het arrest, ver
weerster haar arbE>id vanaf 
8 juni 1973 onderbroken heeft als 
gevolg van een ongeval, waarvan 
niet blijkt dat het een iubeidsonge..: 
val is; ' 

Dat voor de eerste twaalf maan
den van de arbeidsonderbreking 
aan verweerster. derhalve, onder de' 
door lie vakantiewetgeving bepaalde 
voorwaarden va~antiegelp verschul
digd is, hetzij door de Rijksdienst 
voor Jaarlijkse Vakantie of een 
vakantiefonds, hetzij door de werk
gever, naargelang verweerster 
arbeidster of bediende was; dat deze' 
in die mate geen schade wegens 
verlies van vakantiegeld lijdt; 

Overwegende dat het arrest .eisers 
bewering dat, hij geen · schadever
goeding wegens verlies van vakan
tiegeld verschuldigd is, verwerpt op 
de enkele grond dat. artikel 9 van de 
Vakantiewet << geenszi:p.s. uitsluit dat 
de beklaagde, voor de gelijkgestelde 
dagen die het gevolg zijn van een 
gewoon ongeval, door zijn fout ver
oorzaakt, dit gedeelte van het 
vakantiegeld ,zou moeten terug-
betalen »; ' 

Dat het arrest aldus de toeken
ning van schadevergoeding wegens 

, verlies van vakantiegeld voor de 
dienstjaren 1973 en 1974 niet wettig 
verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 
II. . In zoverre de voorziening 

gericht is tegen de beslissingen op 
de door 'de verweerders sub 1 en 
3 tegen eiser ingestelde . vor-. 
deringen : , · , · 

Overwegende dat eiser geen bij~ 
zonder middel aanvoert; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest voor zover het aan 
verweerster vakantiegeld toekent 
ten , bedrage van 6.566 · frank voor' 
het dienstjaar 1973 en van 
6.586 frank voor het dienstjaar 1974; 
yervlerpt de voorziening ' yoor het' 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk'. vernie..: 
tigde arrest; veroordeelt eiser in, de 
helft van de· kosten, verweerster 
Dieltiens Yvette in de · overige 
kosten; verwijst de ald,us. beperkte 
zaak naar het Militair Gerechtshof, 
anders samengesteld. 
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5 december 1978 .,--- 2• kamer -

Voorzitte1· t ridder de. Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggeve1· : de h. 
Delva - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Lenaerts, advocaat-generaal 
Advocaat : mr. De Baeck. 

1' KAMER - 7 december 1978 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
BESLISS!NG WAARBIJ EEN VORDERING 
WORDT AANGENOMEN - REGELMATIG VOOR
GEDRAGEN VERWEER - GEEN ANTWOORD 
DAAROP - NIET MET REDF.:NEN OMKLEDE 
BESLISSING. 

Niet regelmatig gemotiveerd is de beslis
sing waarb1j een vordel"ing wordt a an

. genom en zonde1· dat wordt geantwoord 
op :een bij conclusie regelmatig voor
gedragen verweer van de tegen
partij (1}. (Art. 97 Gw.)' 

(•, DE PROVINCIALE EN INTERCOMMUNALE 
DRINKWATERMAATSCHAPPIJ DER PROVINCIE 
ANTWERPEN , C.V. T. MR. VAN DER HAEGEN 
Q.Q.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 30 juni 1977 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Antwerpen; 

. Over }let eerste middel, ,afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 50 van het decreet van 
14 december 1789 betreffende de samen
stell'ing der gemeenten, 3, 1", van het 
decreet van 16-24 augustus 1970 betref
fende de rechterlijke inrichting, 90, 

(1) ·Het openbaar ministerie had geconciu
deerd tot aanneming van het eerste onderdeei 
van het eerste middei, maar had ook de 
andere twee onderdeien van dat middei en de 
ander.e twee middeien onderzocht, nu het van 
om·deei was dat aanneming van het eerste 
middei riiet tot volledige vernietiging van het 
bestreden vonnis kon Ieiden. Het was van 
mening dat die andere onderdeien van het 
eerste middei l)n het tweede en derde middei 
niet konden worden aangeriomen, zodat het 
conc!Udeerde tot vernietiging, maar enkei voor 
zover de rechter, in zijn beslissing over de 
verweermiddeien van de eiseres geen rekening 
had gehouden met het middei van die partij 
teri betoge dat zij politiebevoegdheid bezat en 
dat zij aidus het recht had de litigieuze 
Ieidingen aan te Ieggim (hoe de omvang van 
de vernietiging te formuieren, is o.m. te 

7" en 12", van de Gemeentewet van 
30 maart 1836, zoals gewijzigd door de 
wet van 30 december 1887, 12 van de wet 
van 10 april 1841 op de buurtwegen, 
538 tot 541, 650, 1134, 1135, 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 4 van 
de vergunningsakte van het c9llege van 
burgemeester en schepenen van 
de gemeente Kalmthout van 
23 augustus 1957, 1, 2 van de wet van 
18 augustus 1907 betreffende de vereni
gingen van gemeenten en particulieren 
voor het oprichte.n van diensten van 
waterleidirig, 1 van de wet van 26 augus
tus 1913 betreffende de nationale maat
schappij der waterleiding, 1, 4 en 5 van 
de wet van 1 maart 1922 betreffende de 
verenigingen van gemeenten voor open
baar n1,1t, 

doordat het vonnis eiseres veroordeelt 
om de door haar aangebrachte aanslui
ting op de waterleiding te Kalmthout, 
Hollekelderstraat, weg te nemen binnen 
een termijn van drie · maanden op last 
van aan verweerder een schadevergoe
ding te betalen van 110 frank per dag 
vertraging, op grond : dat verw.eerder 
eigenaar is van een groat gedeelte van 
het wegdek van de Hollekelderstraat; dat 
'echter de Hollekelderstraat een publieke 
wegenis is; dat het karakter van 
publieke wegenis dat is gegeven aan 
private grond, op dez;e grand ten bate 
van het publiek een open bare erfdienst-

. ba:arheid van gebruik heeft gevestigd; 
namelijk en in het bijzonder ten voor
dele van de aanpalende erven een recht 
van overgang en zicht; dat echter eiseres 
geenszins · is gerechtigd bij de in deze 
weg met toelating van verweerder 
gelegde waterleiding zonder de toelating 
van verweerder een bijkomende zijlei
ding aan te leggen ten voordele van het 

1.(inden in Cass., 6 december 1963, Bull. en 
Pas., 1964, I, 373, aismede 16 november 1957, 
ibid., 1958, I, 268, en 1 februari 1963, ibid., 1963, 
I, 631). 

Voigens de rechtsieer. treft de vernietiging 
enkei de « punten van de bestreden 
bes!issing » die zijn bedoeid in het aangeno
men middei of waarop dat middei betrekking 
heeft (raadpl. 1" CREPON, Cow· de cassation -
01igines- Attl"ibutions; 2" GLASSON, TJSSJER en• 
MoREL, Traite theon·que et p1·atique d'organi
sation judiciaire, de competence et ·de proce
dure civile, nr. 977, biz. 524; 3" FAYE, La Cour 
de cassation,. nr. 264, biz. 298; 4" ScHEYVEN, 
Traite pratique des pourvois en cassation, 
2' uitg., nr. 194, biz. 397). 

Meermaais heeft het Hof eraan herinnerd 
dat vernietiging van de bestreden beslissing, 
hoe .aigemeen en onbeperkt de bewoordingen 
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aanpalend erf van de genaamde Plom
pen; dat eiseres de vergunningsakte van 
de gemeente Kalmthout van 
23 augustus 1957 voorbrengt waarbij 
haar het uitsluitend recht een drinkwa
tervoorzieningsdienst op het, grondge
bied der gemeente op te richten en uit te 
baten verleend wordt; dat deze vergun
ning vanzelfsprekend slechts betrekking 
kan hebben op de goederen die tot het 
domein der gemeente behoren, wat ten 
deze voor de Hollekelderstraat niet het 
geval is, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
conclusie uitdrukkelijk staande hield dat 
het feit dat de gemeente de politiemacht 
over de · 'openbare wegenis uitoefent, 
impliceert dat er ge;;;pndheidswerken 
zoals riolering en waterleiding in de 
Hollekelderstraat mogen worden aange
legd, ongeacht het feit dat verweerder 
eigenaar is gebleven van bet wegdek; 
het vonnis op dit middel niet antwoordt 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, het aanleggen der· 
zijleiding van de waterleiding naar bet 

ervan ,ook mogen zijn, noodzakelijk beperkt is 
tot de draagwijdte van het middel dat .daaraan 
ten grondslag ligt. (Raadpl. o.m. Cass., 
30 april 1914; Bull. en Pas., 1914, I, 207,· en 
26 juni 1930, ibid., 1930, I, 257). Aldus ook de 
leer van het Franse Hof van Cassatie (raadpl. 
o.m. Encyclopedie jwidique Dalloz, Repertoire 
de procedure civile et commerciale, v Cassa
tion, nrs. 2332 en 2333, biz. 132). 

I.e. hadden eiseresses aanspraken voor de 
feitenrechter geh~id tot drie beslissingen, die 
volgens de cassatietechniek neerkomen op 
« drie. pun ten van de bestreden beslissing ». 
Ie\lere beslissing was bestreden door afzonder
lijke middelen of onderdelen van middelen. 
Het dee! van het eerste middel dat door het 
Hof werd aangehomen (het eerste onderdeel), 
had enkel betrekking op een van die beslissin
gen. · 

Er bestond geen verband tussen dat onder
dee! van het middel en de andere, omstandig 
en zeer zorgvuldig gemotiveerde beslissingen 
die inzonderheid betrekking hadden op eiseres 
haar aanspraken, gegrond op de rechten, 
welke een concessie van een openbare dienst 
zou verlenen en op de interpretatie van de 
concessie-akte. 

Het openbaar ministerie had opgeworpen · 
dat, indien eiseres enkel de grief van het · 
eerste onderdeel van het eerste middel had 
aangevoerd, de vernietiging die het .gevolg zou 
geweest zijn van de aanneming van dat 
onderdeel, noodzakelijk enkel zou geleid heb
ben tot vernietiging van het enige punt van de 
bestredeh beslissing waarop dat onderdeel 
betrekking kon hebben, ook al werd door het 
Hof vernietiging uitgesproken, zonder de 

omvang ervan te bepalen.' Het openbaar mi
nisterie heeft erop gewezep dat zulks het ge
volg is van de rechtsleer van het Hof en vah 

aanpalend erf van Plompen in de Hollec 
kelderstraat, die tot de openbare :wege
nis behoort, dee! uitmaakt van het recht 
van toezicht en g,ezag door de wet aan 
de gemeentebesturen over de openbare 
wegenis toevertrouwd, ook al behoort 
het wegdek der Hollekelderstraat aan 
'lerweerder, zodat eiseres was gerechtigd 
de kwestieuze zijleiding in het wegdek 
aan te brengeri (schending van artikel 50 
van het decreet van 14 decemq13r 1789, 3, 
1", van het decreet · van 
16-24 augustus 1790, 90, 7" en 12", van de 
Gemeentewet, 12 van de wet van 
10 april 1841, 650 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1, ·2 van de wet van 
18 augustus. 1907, 1 van de, wet van 
26 augustus 1913, 1, 4 en 5 van .de wet 
van 1 maart 1922), · · 

derde onderdeel, de door de gemeente 
Kalmthout aan eiseres. verleende ver~ 
gunning voor waterleidi:ng de wegenis in 
't algemeen betreft en geenszins ' is 
beperkt tot . wegen die op het eigen 
domein van de gemeente liggep (sch13n~ 
ding van de artikelen 538 tot 541, 1134, 

die van het ,Franse Hof van <:;assatie,. vol
gens welke doctrines « l'annulation de Ia 
decison attaquee, si generaux et absolus que 
soient les termes dans lesquels elle a. e'te 
prononcee par Ia Cour de cassation, est limitee 
necessairement ida portee du moyen en vertu 
duquel elle a ete prononcee, » (zie <le ~oeven. 
ver;rnelde verwijzingen). · · · · .. ' ' .. 

Wanneer de eiser dan andere middeleri 
aanvoert' waarin andere p\mten van de bestre-. 
den beslissing wo.rden aangevallen, dient het . 
Hof daarop te antwoorden en naargelang het 
Hof die middelen aanneemt of verwerpt, zal. 
de cassatie volledig of aileen maar gedeeltelijk 
zijn. 

Anders erover, beslissen zou .de .verwijzings
rechter ertoe nopen terug te komen op reeds 
definitief afgedane betwistingen; wat nadelig 
zou zijn voor een spoedige afhimdeling van de 
te perechten zaken. 

Weliswaar hebben, in de meeste gevallen,' 
aile tot staving van de voorziening voorgedra~ 
gen middelen betrekking op een en dezelfde 
beschikking van het bestreden arrest of op de 
punten van de beslissingen die duidelijk 
onderscheiden lijken, zodat de omvang van de 
cassatie geen enkel probleem doet ontstaan. 

Vaak echter, en ook in het onderhavige 
geval, is enige aarzeling te begrijpen. 

Het Hof past echter meestal, naar het 
schijnt, de zoeven · uiteengezette rechtsleer toe 
(raadpl. buiten de arresten waarvan sprake is 
in het begin van deze noot, o.m. Cass., 

. 16 oktober 1964 en 8 januari 1965, Bull. im 
Pas., 1965, I, 170 en ,445); F.D. · 

(1) Cass., 31 maart 1978 (A.C., 1ll78, 865). 
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1135, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, en 4 van de vergunningsakte 
van 23 augustus 1957) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiseres in con

clusie liet gelden dat niet wordt 
betwist dat de Hollekelderstraat een 
voor het publiek toegankelijke weg 
is; dat derhalve de gemeente over 
genoemde weg politiemacht heeft, 
dat deze politiemacht ondermeer 
omvat het uitvoeren van gezond
heidswerken, zoals werken van rio
lering en watervoorziening, en dat 
de gemeente derhalve ondergrondse 
leidingen mag leggen onder kwes
tieuze weg; dat de gemeente 
Kalmthout bij vergunningsakte aan 
eiseres de inrichting en uitbating 
van watervoorzieningsdiensten toe
vertrouwde; 

Overwegende dat geen enkel 
motief. van het vonnis deze conclu
sie beantwoordt; 

Dat h.et qnderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, beveelt dat van 
het · thans gewezen arrest melding 
zal gemaakt worden op . de kant' van 
de vemietigde beslissing; houdt de 
kosten aan en zegt dat de feiten
rechter er over zal beslissen; ver
wijst de zaak ·naar de rechtbank .van 
eerste aanleg te Mechelen, zitting 
houdende in hoger beroep. 

7 december 1978 - 1' kamer _,.. 
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Boon -
Andersluidende conclusie van de h. 
Dumon, ·procureur-generaal -
Advocaten : mrs. Houtekier, De Baeck. 

1' KAMER-7.december 1978 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN'- MIDDEL WAARBIJ AAN DE 
RECHTER WORDT VERWETEN EEN BESLISSING 

. TE. HEBBEN GEWEZEN DIE OP TEGENSTRIJ
DIGE REDENEN IS GEGROND - GEEN TEGEN
STRIJDIG], BESLISSING - MIDDEL DAT FEITE
LIJKE GRONDSLAG MIST 

2° HUUR VAN DIENSTEN - AANNE~ 
MINGSCONTRACT- EENZIJDIGE BEEINDIGING 
VAN HET CONTRACT DOOR DE OPDRACHTGE
VER- VERPLICHTING VAN DE OPDRACHTGE
VER TOT SCHADELOOSSTELLING VAN DE AAN
NEMER - VERPLICHTING NIET AFHANKELIJK 
VAN EEN AANMANING DE REEDS UITGE
VOERDE WERKEN IN ONTVANGST TE NEMEN. 

1 • Feitelijke grondslag mist het middel 
dat aan de rechter verwijt een op 
tegenstrijdige redenen gegronde be
slissing te hebben gewezen, als die 
redenen niet tegenstrijdig zijn (1). 

2• De opdrachtgever die het contract 
eenzijdig beeindigt is verplicht de 
aannemei' schadeloos te stellen; c!ie 
verplichting hangt niet af van een 
aanmaning vanwege de aannemer ten 
einde de reeds uitgevoerde werken in 
ontvangst te nemen. (Art. 1794 
B.W.) 

(DE VALCK P., L. T. MINNE EA.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 ja:nuari 1977 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
'gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
. ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1788 en 1794 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het arrest beslist dat de eisers · 
ten onrechte staande hielden dat de 
schade van de verWeerders alleen de 
waarde bedroeg van de uitgevoerde wer
ken die aanvaardbaar waren, gelet op de 
,conformiteit met de plans en het laste;n
boek, en die in goede staat zouden zijn 
geweest op het ogenblik van de aanma~ 
ning om de zaken in ontvangst te 
nemen, hetgeen nog niet was · gebeurd, 
zulks op grond : dat de aannemer, te 
weten de rechtsvoorganger van de ver
weerders., de eisers geenszins moest 
aanmanen om de reeds uitgevoerde wer
ken in ontvangst te nemen, dat de· 
werken werden gestaakt in opdracht van 
de bouwheren en dat de schade van de 
aannemer alleen sproot uit de contract
breuk - en. doordat het arrest op grond 
van deze beschouwingen verder beslist 
'dat het door de deskundige weerhouden 
cijfer van 143.325 frank billijk · voor
kwam, 

: (1) Cass., 10 nov. 1977 (A.C., 1978, 305). 
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terwijl, wanneer de opdrachtgever 

eenzijdig het bouwcontract verbreekt, de 
schadevergoeding, die hij aan de aanne
mer dient te betalen, wordt bepaald 
overeenkomstig de regelen van 
artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek 
en geenszins inhoudt de vergoeding voor 
de werken welke niet werden uitgevoerd 
overeenkomstig de plannen en het 
lastenboek, noch voor ~ werken die 
beschadigd zouden zijn geweest of te 
niet zouden zijn gegaan v66r dat zij, 
overeenkomstig artikel 1788 van het 
Burgerlijk Wetboek, ofwel werden gele
verd ofwel het voorwerp waren geweest 
van een ingebrekestelling gericht aan de 
opdrachtgevers om ze in ontvangst te 
nemen en terwijl het tegenstrijdig is, 
enerzijds te beslissen dat de schade, 
door de aannemer geleden en door de 
eisers te vergoeden, aileen sproot uit de 
contractbreuk, met name uit het feit dat 
de werken werden gestaakt in opdracht 
van de eisers, en anderzijds te beslissen 
dat die te vergoeden schade ook zou 
bedragen de onkosten van niet in over
eenkomst met het bouwcontract uitge
voerde en geleverde werken, welke 
tegenstrijdigheid in de motivering gelijk
staat met een gebrek aan de door 
artikel 97 van de Grondwet vereiste 
motivering : 

Wat het 
betreft: 

tweede onderdeel 

Overwegende dat de bestreden 
beslissing naar het tussenarrest van 
13 december 1973 verwijst en oor
deelt dat dit arrest reeds over de 
zaak zelf heeft beslist zodat het hof 
van beroep zich alleen nog dient uit 
te spreken over het bedrag van de 
schade; 

Dat ' gezegd tussenarrest beslist 
dat geen verwijt de ondernemer 
treft wat de niet-conformiteit van de 
werken met de plannen betreft en 
dat hieruit voortvloeit dat de eisers 
de gevolgen moeten dragen van de 
door hen bevolen staking van de 
werken; 

Overwegende dat uit het arrest 
van het Hof van 4 april 1975 blijkt 
dat voormelde beschikking van het 
tussenarrest door de voorziening 
niet werd bestreden; 

Overwegende dat, door te .verwij
zen naar het tussenarrest, de 
bestreden beslissing · zonder tegen
strijdigheid beslist dat de schade 
alleen uit de contractbreuk spruit; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, wat de niet~. 

conformiteit van de werken met de 
plans betreft, het middel gericht is 
tegen een beschikking van het tus.:. 
senarrest van 13 december 1973 dat 
niet door de voorziening wordt 
bestreden en in die mate niet ont
vankelijk is; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, het arrest wettelijk beslist dat, 
nu de werkeh in opdracht van de 
bouwheren werden gestaakt, de 
aannemer hen niet moest aanma
nen ten einde de reeds uitgevoerde 
werken in ontvangst te nemen; · 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt de eisers ih 
de kosten. 

7 december 1978 - 1• kamer ·
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Boon ~ 
Gelijkluidende conclusie van de h; 
Colard, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Bayart. 

1 • KAMER- 7 december 1978 

LASTGEVING- VERBOD VOOR DE LAST

HEBBER ALS TEGENPARTIJ VAN DE LASTGE
VER OP TE TREDEN- RELATIEVE NIETIGHEID 
VAN DE HANDEL!NG VAN DE LASTHEBBER •. 

Nietig is de handeling die in strijd is 
met het rechtsbeginsel neergelegd in 
art. 1596 B. fY., volgens hetwelk een 
Jasthebber niet als tegenpart1j van zifn 
lastgever mag optreden; die nietigh~iq 
is evenwel slechts relatief en zif kan 
worden gedekt door de Jastgever wan,. 
neer die met kennis van zaken. heeft 
gehandeld (1). · 

(1) Zie DE PAGE, Droit civil, d!. V, nrs. 411 en 
412; KLUYSKENS, De Contracten, nrs. 62 tot 65; 
DEKKERS, Droit civil, d!. II, .nr. 1278; Repertoire 
pratique du Droit beige, V

0 Vente, nrs. 1751, 
1754 en 1755. 
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. (MORISSET T. GORSELE E.A.} 

ARREST 

HET HOF; ----, Gel~t op het bestre
den arrest, op 24 maart 1977 door 
bet Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over,het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet en 
van het rechtsbeginsel dat zich ertegen 
verzet dat in een aide de lasthebber van 
eeri partij tevens als .tegenpartij van zijn 
lastgever zou opt'reden, 

doordat bet arrest de stelling ver
werpt, waarin eiseres deed gelden dat de 
aanwijzing van lastgever, welke voor
komt in de op 15 december 1966 ten 
overstaan. van derde verweerder verle
den akte van verkoop. en waardoor 
tweede verweerder verklaarde bet ver
kochte goed aan te k9pen namens en 
voor rekening van eiseres, geen rechts
gevolgen kon hebben, daar die verkla
ring in gezegde aide werd aanvaard door 
eerste verweerder optredende als last
hebber. van eiseres, daar tweedE) ver
weerder bet goE)d niet tegen de in de 
akte ve1:melde prijs van 3.400.000 frank, 
maar tegen de prijs van 2.400.000 frank 
had aangekocht, daar het prijsverschil 
tu,ss~n de E)erste j;wee 'verweerders 'werd 
verdel:lld, en daar eerste verweerder 
aldus in feite als verk:oper en dus als 
tegt)npartij van;eiseres was opgetreden, . 

en doordat bet arrest zij~ beslissing 
laat steunen op de beschouwing dat 
eerste verweerder in voormelde akte niet 
optrad ·voor zichzelf, in eigen naam als 
verkoper of als mandataris van tweede 
verweerder, en dat bet optreden van 
eerste verweerder. <~ls tegenpartij van 
eist)i:es mE)t tegenstrijdig )Jelang niet 
volgt, . noch uit bet feit . dat eerste ver
weerder belang zou hebben gehad bij de 
aankoop door eiseres, noch uit bet 
verschil tussen .aankoopprijE; en verkoop
prijs, 

tezwijl, eerste onderdeel, bet feit dat 
eerste veiweerder in voormelde aide van 
15 december 1966 niet vermeld staat als 
.optredende voor zichzelf, in eigen naam 
als verkoper of als lasthebber van 
tweede verweerder, niet volstaat om de 
toepassing van bet eerder aangehaalde 
rechtsbeginsel uit te sluiten, gezien dit 
beginsel zich ertegen vetzet, niet aileen 
dat iemand in een akte w'ordt vermeld 
als lasthebber van een partij .en tevens 
'ais tegenpartij van zijn lastgever, maar 

I 
daarenboven tegen. bet fe.it dat iemand 
bij een rechtshandeling die dubbele 
hoedanigheid zou bezitten, 

tweede onderdeel, voormelde beschou
wing . van bet ·arrest bet niet mogelijk 
maakt te weten of de rechters in rechte 
hebberi willen beslissen dat bet voor de 
regelmatigheid van' bet optreden van 
eerste verweerder als lasthebber van 
eiseres volstond dat eerste verweerder in 
de. akte van 15 december 1966 niet als 
tegenpartij van eiseres was vermeld, dan 
wei in feite hebben willen beslissen dat 
bij de op 15 december 1966 verrichte 
rechtshandeling eerste verweerder niet 
als tegenpartij van eiseres was opgetre
den, welke dubbelzinnigheid in de rhoti
vering van. het · bestreden arrest gelijk,: 
staat met een gebrek aan de door 
artikel 97 van de Grondwet vereiste 
motivering, · 

en, derde onderdeel, indien de rech
ters 1n feite hebben willen beslissen dat 
eerste. verweerder in de op 15 de~ 
cember 1966 verrichte rechtshandeli:tig 
niet · als tegenpartij van eiseres was 
opgetreden, . noch · voormelde beschou
wing noch enige andere beschouwing 
van het arre,s~ een antwoord inhoudt op 
bet middel, waardoor, eiseres in haa:r 
conclusie voor bet hof van beroep geno~ 
men, deed gelden, niet aileen dat er een 
verschil bestond tussen aankoopprijs en 
verkoopprijs, maar daaren)Joven dat dit 
prijsverschil tusseil de eerste twee ver
weerders werd verdeeld, welk gebrek 
aan antwoord gelijkstaat met een gebrek 
aan de door a:rtikel 97 van de Grondwet 

. vereiste motivering ; 

Wat het door tweede: verweettdei· 
ingeroepen middel vari niet ontvan
kelijkheid betreft : 

Overwegende dat tweede verweer
der het mid del van eiseres · niet 
ontvankelijk acht wegens gebrek 
aan belang, omdat, afgezien van de 
vraag van de dubbele hoedanigheid 
van Gorsele en van de daaraan in 
het arrest gewijde en c}oor de voor
ziening gekritiseerde . overwegingen, 
de beslissing van . het hof van 
beroep wettelijk verantwoord blijft 
door de niet gekritiseerde soeve
reine vaststelling in het arrest dat 
eiseres « erkent te hebben gehan
deld met kennis van zaken. en in 
ieder geval de tuflsenkomst van 
Gorsele erkende en bevestigde »; 
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Overwegende dat het arrest uit de 
brief van eiseres van 20 febru
ari 1968, uit de door haar en Gorsele 
op 22 augustus 1968 ondertekende 
stukken, en uit de overeenkomst 
van dezelfde datum met een derde 
koper of liefhebber, welke stukken 
werden ondertekend nadat eiseres 
kennis had gekregen van alle 
bescheiden in verband met de zaak 
en zelfs onderhandelingen had wil
len aanknopen om tot een oplossing 
te geraken, afleidt dat eiseres 
erkent te hebben gehandeld met 
kennis van zaken en in ieder geval 
de tussenkomst van Gorsele 
erkende en bevestigde; 

Overwegende dat, zo de hande
ling, gesteld in strijd met het 
rechtsbeginsel dat zich ertegen ver
zet dat in een akte de lasthebber 
van een partij tevens als tegenpartij 
van zijn lastgever zou optreden, 
nietig is, deze nietigheid slechts 
relatief is en kan worden gedekt 
door de met kennis van zaken 
handelende lastgever; 

Overwegende dat het middel de 
nietigheid beoogt van de akte 
waarin de lasthebber (Gorsele} in 
strijd met het bedoeld rechtsbegin
sel zou gehandeld hebben en waarin 
de werkelijke koper (Morisset) 
wordt aangewezen; dat het arrest in 
feite en derhalve onaantastbaar oor
deelt, zonder op dit punt te worden 
aangevochten, dat deze nietigheid 
gedekt is door de erkenning en 
bevestiging door de lastgever, zijnde 
eiseres; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is bij gebrek aan belang; 

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

7 december 1978 - 3• kamer - · 
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Boon -
Gelijkluidende . conclusie van de h. 
Colard, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Bayart, VanRyn, De Grijse. 

1• KAMER - 8 december 1978 

1° BEZIT- BEZITSVORDERING- TOELAAT-
BAARHEID- VOORWAARDEN. 

2° BEZIT - BEZITSVORDERING - TOELAAT
BAARHEID - BETWISTING - BEZW AAR HIER
UIT AFGELEID DAT HET ONROEREND GOED 
DAT TOT HET OPENBAAR DOMEIN BEHOORT 
NIET MEER DOOR VERJARING KON WORDEN 
VERKREGEN - VERPLICHTING VOOR DE 
RECHTER DE EXCEPTIE VAN < DO MANIA-
LITEIT ' TE ONDERZOEKEN. 

1" Om over de toelaatbaarheid van de 
bezitsvordering te oordelen moet de 
rechter, ingevolge art. 1370 Ger. W. 
onderzoeken of het gaat om een 
onroerend goed of een onroerend 
recht dat kan worden verkregen door 
verjaring(1). 

2" Wanneer de partij tegen wie een 
bezitsvordering is gericht, om de toe
Jaatbaarheid van die vordering te 
betwisten, tegenwe1pt dat het onroe
rend goed tot het openbaar domein 
behoort en derhalve niet kan worden 
verkregen door verjaring, moet de 
rechter de exceptie van « doma
nialiteit » onderzoeken, ook al mocht 
hij in het kader van die bezitsvOJ·de
ring, over het eigendomsrecht geen 
uitspraak doen (2). 

(GEMEENTE SINT-AMANDS T. 
HERBOTS, DE COSTER) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 mei 1977 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Mechelen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 870, 915, 1042, 1370, 
1", 1371 van het Gerechtelijk Wetboek, 
537, 538, 649, 650, 691, 2226, 2262 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grond
wet en van het algemeen rechtsbeginsel 
van de eerbiediging van de rechten van 
de verdediging, 

doordat het vonnis de verweerders 
terug in het ongestoord bezit en gebruik 
s~elt v~n de door eiseres ingenomen 

(1) en (2) Raadpl. Cass., 1 maart 1962 (Bull. 
en Pas., 1962, I, 737) en de conclusie van de 
procureur-generaal Hayoit de Termicourt v66r 
d~t arrest; Rep. prat. droit beige, d!. IX, 
v PossessiOn, nr. 317; DE PAGE, Droit civil, d! 
V, 1975, nrs. 878 en 889. 
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strook, groat 25,74 m2, tussen hun huis 
en de rooilijn, en eiseres veroordeelt om 
de ingenomen strook in haar oorspron
kelijke staat te herstellen ten laatste 
tegen 1 september 1977, op grand : dat, 
bij bezitsvorderingen, het geschillen 
betreft nopens het bezit en de eigenlijke 
vraag naar de eigendom niet wordt 
opgehelderd; dat het eventueel eigen
domsrecht van eiseres, dat zij door 
verjaring zou hebben verkregen, in hui
dig geding niet mag worden onderzocht; 
dat derhalve eisers evenmin kan aanvoe
ren dat haar eigendomsrecht van die 
aard is dat de betwiste strook behoort 
tot het openbaar domein, zodat het 
aangeboden getuigenverhoor irrelevant 
is; dat de betwisting aldus wei degelijk 
gaat over een onroerend goed dat door 
verjaring kan worden verkregen; dat 
niet wordt betwist dat eiseres reeds in 
1936 de betwiste strook grand verhardde, 
maar de verweerders beweren dat zij 
gebruik maakten van deze strook en zij 
derhalve de strook onder zich hadden, 
wat aannemelijk is, zodat uit de feite
lijke omstandigheden niet kan worden 
afgeleid dat aileen eiseres reeds sedert 
1936 in het bezit was van de strook 
grand; dat de handelwijze van eiseres, 
namelijk het aanbieden van onderhan
delingen, in tegenspraak is met haar 
beweringen van eigendom of bezit, 

t .rwijl, eerste onderdeel, de door de 
veLWeerders ingestelde bezitsvordering 
slechts is toegelaten mits het gaat om 
een onroerend goed of recht dat kan 
worden verkregen door verjaring; dat 
derhalve het verweer van eiseres, val
gens hetwelk de kwestieuze strook 
grand door verjaring bij het openbaar 
domein was ingelijfd en dus niet meer 
voor verjaring door de verweerders vat
baar was, wei relevant was en het vonnis 
ten onrechte het door eiseres aangebo
den getuigenverhoor verwerpt (schen
ding van de artikelen 1370, 1°, 1371 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 537, 538, 649, 
650, 691, 2226 en 2262 van het Burgerlijk 
Wetboek), 

nveede onderdeel, het vonnis vervol
gens tach het door eiseres aangevoerde 
verweer betreffende de eigendom onder
zoekt en verwerpt, hetgeen tegenstrijdig 
is, en dit zonder rekening te hou~en met 
het door eiseres aangeboden getmgenbe
wijs, hetgeen een miskenning is van de 
rechten van de verdediging (schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
870, 915 en 1042 van het Gerechtelijk 
Wetboek en van voormeld algemeen 
rechtsbeginsel) : 

Overwegende dat, om over de 
toelaatbaarheid van de bezitsvorde
ring te oordelen, de rechter, inge
volge artikel 1370 van het Gerechte
lijk Wetboek, moet onderzoeken of 
het gaat om een onroerend goed dat 
kan worden verkregen door verja
ring; 

Overwegende dat e1seres tegen
wierp dat het onderwerpelijke goed 
tot het openbaar domein behoort en 
derhalve niet kan worden verkregen 
door verjaring; 

Overwegende dat, nu aldus de 
ontvankelijkheid van de bezitsvor
dering werd betwist, de rechter de 
exceptie van « domanialiteit » moest 
onderzoeken, ook al mocht hij in 
het kader van deze bezitsvordering, 
over het eigendomsrecht geen uit
spraak doen; 

Overwegende dat het vonnis der
halve artikel 1370 van het Gerechte
lijk Wetboek schendt en het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat van 
dit _. arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; houdt de kosten 
aan en zegt dat de feitenrechter 
erover zal beslissen; verwijst de 
zaak naar de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Antwerpen, zitting hou
dend in hoger beroep. 

8 december 1978 - 1' kamer - Voor
zitter : de h. de Vreese, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Janssens -..: 
Gelijkluidende conclusie van de h. Char
les, eerste advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Houtekier. 

3' KAMER - 11 december 1978 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - MIDDEL MET DE ONDERSTEL
LING DAT DE BESTREDEN BESLISSING EEN 
NIET BESTAANDE WETSBEPALING HEEFT TOE
GEPAST - BESLISSING DIE ZODANIGE TOE
PASSING NIET HEEFT GEMAAKT - MIDDEL 
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

2° REDENEN VAN VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJK~ ZAKEN -
BIJ CONCLUSIE VOORGEDRAGEN EESCHOU-
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WINGEN WAARUIT GEEN ENKEL RECHTSGE-· 
VOLG KAN WORDEN AFGELEID - GEEN VER
PLICHTING VAN DE RECHTER EROP TE ANT
WOORDEN. 

1 o Feitelijke grond7,Jag mist het middei 
waarin wordt ondersteld dat de bestre
den beslissing een niet bestaande 
wettelijke bepaling heeft toegepast, 
terwijl zij zodanige toepassing niet 
heeft gemaakt (1). 

2° De rechter is niet verplicht te ant
woOJ·den op bij conclusie voorgedragen 
beschouwingen waaruit de conclusie
nemer geen enkel rechtsgevolg afleidt
en die bijgevolg geen irordering, ver
weer of exceptie opleveren (2). (Art. 
97 Gw.). 

(« INSTITUT SAINT-GUIBERT » V.Z.W. 
T. BARBIAUX) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 4 oktober 1977 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; 

Overwegende dat de voorziening 
het arrest enkel bekritiseert in 
zoverre het eiseres veroordeelt om 
aan verweerder een opzeggingsver
goeding van dertig maanden loon te 
betalen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 14, .. 15 en 
20 van de wetten betreffende het bedien
dencontract, gecoordineerd bij konink
lijk besluit van 20 juli 1955; van de 
overeenkomst « schoolpact » genaamd, 
van 20 november 1958, en inzonderheid 
zijn nr. 15, van de wet van 29 mei 1959 
die het schoolpact in een wet vastlegt, 
van de wetten op het middelbaar onder
wijs gecoordineerd bij het koninklijk 
besluit van 30 april 1957 en inzonderheid 
van-de artikelen 3 en 42, 

doordat het arrest, ter verantwoording 
van zijn bes!issing over het bedrag van 
de vergoeding wegens beiHndiging, 
beslist dat verweerders vergoeding 
wegens beeindiging rekening moet hou
den met een•bijzondere moeilijkheid van 
wedertewerkstelling aangezien een gedi
plomeerd regent van het vrij onderwijs 
niet kan worden tewerkgesteld in het 

(1) Raadpl. Cass., 24. juni 1960 (Bull. en 
Pasic., 1960, I, 1213). 

(2) Cass., 24 dec. 1976 (A. C., 1977, 466). 

Rijksonderwijs, wat met name heeft 
geleid tot de bijzondere stabiliteit die 
het katholiek onderwijs aan dergelijke 
bedienden heeft verleend, 

terwijl eiseres in haar conclusie van 
hoger beroep terecht heeft betoogd « dat 
appellant (thans verweerder) bovendien 
en ten onrechte zijn vorderingen wil· 
rechtvaardigen door feiten aan te voeren 
·waarmee gei:ntimeerde niets uitstaande 
heeft, zoals het feit dat appellant inge
volge de schoolpactwet niet zou kunnen 
benoemd worden in een 'Rijksschool », 

en terwijl geen enkele wettelijke 
bepaling verbiedt, integendeel, dat een 
regent met een diploma van het vrij 

. onderwijs bij een Rijksinstelling zou 
worden tewerkgesteld : 

Overwegende dat, door erop te 
wijzen dat verweerder bijzondere 
moeilijkheden ondervindt om 
opnieuw tewerkgesteld te worden 
omdat een regent met het diploma 
van het vrij onderwijs niet tewerk
gesteld kan worden in het Rijkson
derwijs, het arrest niet zegt dat een 
dergelijke tewerkstelling door een 
wettelijke bepaling wordt verhin
derd, doch vaststelt dat laatstge
noemde voor een feitelijke onmoge
lijkheid staat; 

Dat het middel op een onjuiste 
uitlegging van het arrest berust en 
dus feitelijke grondslag mist; 

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

doordat eiseres in haar conclusie uit
drukkelijk het volgende had betoogd : 
« dat appellant bovendien en ten 
onrechte zijn vorderingen wil rechtvaar
digen door feiten aan te voeren waarmee 
gei:ntimeerde niets uitstaande heeft, 
zoals het feit dat appellant ingevolge de 
schoolpactwet niet zou kunnen benoemd 
worden in een Rijksschool; of door 
onjuiste feiten, zoals de bewering dat 
alle vrije onderwijsinstellingen die 
katholiek gei:nspireerd zijn onder Ieiding 
van een enkele werkgever zouden staan 
die zich tegen zijn wederindienstneming 
in een andere school zou verzetten; men 
in werkelijkheid vaststelt dat appellant 
na zijn afdanking als interimleraar werd 
aangeworven (van 1 oktober 1974 tot 
1 december 1974) bij het lATA (Institut 
artisanal et technique de Namur) dat 
tot het vrije-katholieke onderwijsnet 
behoort; hij nadien van 2 december tot 
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10 december 1974 leraar was van het 
Institut technique de l'Etat de Namur 
(welke functie hij schijnt opgegeven te 
hebben wegens een meningsverschil met 
de directeur van die instelling) om 
nadien leraar te worden aan het Institut 
Sainte-Marie (rue Neuve 26, te Chiitelet) 
van 5 maart 1975 tot 30 juni 1975, en tot 
30 juni 1976, en terzelfdertijd aan het 
Institut Pie X te Chiitelet (rue Lloyd 
George 15), welke twee laatste instellin
gen tot het vrije katholieke onderwijsnet 
behoren, 

terwijl dat middel, waarin uitdrukke
lijk de bewering werd tegengesproken 
dat een regent met een diploma van het 
« vrij >> onderwijs niet in het Rijksonder
wijs kan worden tewerkgesteld, onder 
verwijzing naar de door eiser sinds zijn 
ontslag uitgeoefende functies, door geen 
enkel motief van de bestreden beslissing 
wordt weerlegd : 

Overwegende dat eiseres in haar 
conclusie enkel betoogde dat zij 
niets uitstaande had met het feit 
dat verweerder ingevolge het 
schoolpact niet in het Rijksonder
wijs kon worden benoemd, zonder 
te beweren dat dit feit onjuist was; 
dat zij weliswaar vermeldde 
dat verweerder van 2 tot 
10 december 1974 leraar was 
geweest aan het Institut technique 
de l'Etat a Namur, doch daaruit 
geen enkel rechtsgevolg afleidde; 

Dat de rechter dus niet moest 
antwoorden op de desbetreffende 
'conclusie; 

Dat het middel niet kan aangeno
men worden; 

-Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

11 . december 1978 - 3• kamer -
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Closon 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
'Charles, eerste advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. De Baeck en A. De 
Bruyn. 

3• KAMER - 11 december 1978 

1° CASSATIEMIDDELEN DIENST-

PLICRTZAKEN - ROGE MILITIERAAD -
SCRENDING VAN DE RECRTEN VAN DE VER
DEDIGING - MIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT 

L',. DIENSTPLICRTIGE NIET VOORAF KENNIS· 
REEFT GEKREGEN VAN RET VERSLAG VAN DE 
SECRETARIS-VERSLAGG EVER MID DEL 
VOOR HET EERST VOOR RET HOF VOORGE
DRAGEN- NIET ONTVANKELI.JK MIDDEL. 

2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING 
- DIENSTPLICHTZAKEN - ROGE MILITIE
RAAD - MIDDEL HIERT.JIT AFGELEID DAT DE 
DIENSTPLICRTIGE NIET VOORAF KENNIS 
REEFT GEKREGEN VAN HET VERSLAG VAN 
DE SECRETARIS-VERSLAGGEVER - MIDDEL 
VOOR RET EERST VOOR HET HOF VOORGE
DRAGEN- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL, 

3° DIENSTPLICHT - OPNEMING IN RET 

CONTINGENT - DIENSTPLICRTWET, ART. 23 -
DRAAGWIJDTE. 

4° DIENSTPLICHT - DEFINITIEVE MILI

TIETOESTAND- VERKRIJGING- BEG RIP. 

5° DIENSTPLICHT - UITSTEL EN VRIJLA
TING VAN DIENST OP MORELE GROND -
AFSTAND VAN UITSTEL - DEFINITIEVE 
AFSTAND. 

6° MILITAIR - MANNELIJKE TIJDELIJKE 

DIENSTNEMER - DEFINITIEVE AMBTSONTNE
MING DOOR VERBREKING VAN AMBTSWEGE 
VAN DE DIENSTNEMING - DIENSTNEMER DIE 
NIET TEN MINSTE TWEE JAAR DIENST REEFT 
VOLBRACRT, DE VORMINGSPERIODEN NIET 
INBEGREPEN - GEVOLG OP DE MILITIEVER
PLICRTINGEN. 

7° DIENSTPLICHT - MANNELIJKE TIJDE
LIJKE DIENSTNEMER - DEFINITIEVE AMBTS
ONTNEMING DOOR VERBREKING VAN AMBTS
WEGE VAN DE DIENSTNEMING - DIENST NE
MER DIE NIET TEN MINSTE TWEE JAAR 
DIENST REEFT VOLBRACHT, DE VORMINGS
PERIODEN NIET INBEGREPEN- GEVOLGEN. 

8° DIENSTPLICHT - OPNEMING IN RET 

CONTINGENT - DIENSTPLICRTIGE BIJ DE 
LICHTING INGEDEELD WEGENS VERBREKING 
VAN VRIJWILLIGE DIENSTNEMING- BEG RIP. 

1° en 2o Het middel dat hieruit is afge
leid dat de dienstplichtige, met schen
ding van de rechten van de verdedi
ging, niet vooraf kennis heeft gekre
gen van het verslag van de secretaris
verslaggever van de Hoge Militieraad, 
kan niet voor het eerst voor het Hot 
worden voorgedragen (1). (Art. 
37 Dienstplichtwet.) 

3o Art. 23 Dienstplichtwet, volgens het
wefk de in het contingent op te nemen 
dienstvfichti.E[en voor'de dienst worden 

(1} Raadpl. Cass., 5 jan. 1977 (A.C:, 1977, 
481). 
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aangewezen, tenzij zij een ande1·e 
militietoestand verkrijgen, stelt als 
plincipe de ambtshalve aanwijzing 
voor het contingent van de tot de 
bepaalde lichting behorende dienst
plichtigen, behalve wanneer zij een 
andere militietoestand hebben verkre
gen door vervroegde dienstneming, 
ui~s_tel, '-;rijlating, voorlopige afkeuring, 
vn;stellmg of afstand van uitstel of 
van vrijlating. 

4" De dienstplichtige die afstand heeft · 
gedaan van het hem verleende uitstel 
en die door het recruterings- en selec
tiecentrum geschikt is verklaard voor 
de dienst, verklijgt een definitieve 
militietoestand en wordt voor de 
dienst aangewezen, voor de Jichting 
waarvoor de venichtingen aan de 
gang waren op het ogenblik dat hij 
geschikt werd vel'idaard. (Art. 
23 Dienstplichtwet.) 

5" De afstand van een dienstplichtige 
van het hem vel'ieende uitstel is defi
nitief. (Art. 54, tweede lid, Dienst
plichtwet. ) 

6" en 7" De mannelijke tijdelijke dienst
nemer aan wie het ambt definitief is 
ontnomen wegens verbreking van 
ambtswege van de dienstneming, voor
dat hij niet ten minste twee jaar 
dienst heeft volbracht, de vormingspe- · 
Jioden niet inbegrepen, is onderwor-: 
pen aan de militieverplichtingen van 
de lichting waarbij hij is ingeschreven, 
indien hij nog mag deelnemen aan de 
militieverrichtingen van die lichting, 
of aan de militieveJTichtingen van de 
Jichting met welke hij reeds een 
definitieve militietoestand mocht ver
kregen hebben, zoniet gelden voor 
hem de verplichtingen van de dienst-' 
plichtigen der eerstvolgende lichting. 
(Artt. 14, § 1, en 15, § 4 Wet 
13 juli 1976 betreffende de getalsterkte 
aan officieren en de statuten van het 
personeel van de krijgsmacht.) 

8" De tijdelijke dienstneme1~ bedoeld in 
art. 6 Wet 13 juli 1976 betreffende de 
getalsterkte aan officieren en de statu
ten van het personeel van de krijgs
macht, wiens dienstneming van 
ambtswege is verbroken met toepas
sing van die wet; is geen vrijwillige 
dienstnemer wiens dienstneming is 
verbroken in de zin van art. 8 Dienst
plichtwet.) 

(LURQUIN) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 19 september 1978 
door de Hoge Militieraad gewezen; 

Overwegende dat de beslissing 
vaststelt dat de in 1950 geboren 
eiser wegens uitstel bij de lichting 
1975 werd ingedeeld; 

Dat hij op 9 juli 1973 afgezien 
heeft van dat uitstel en op 29 augus
tus 1973 geschikt voor de dienst 
werd bevonden door het recrute
rings- en selectiecentrum en aange
wezen werd voor de dienst met de 

_ klasse 1973; 
Dat hij huiswaarts werd gezonden 

tot zijn oproeping voor actieve 
dienst en dat hij op 27 sep
tember 1973 als vrijwilliger voor zes 
jaar dienst heeft genomen bij de 
zeemacht als kandidaat-beroeps
officier; 

Dat de beslissing bovendien vast
stelt dat op 15 december 1977 een 
einde werd gemaakt aan eisers 
indienstneming en dat hij huis
waarts werd gezonden tot zijn 
oproeping als dienstplichtige van de 
klasse 1973; 

Dat, ten slotte,, de beslissing de 
aanvraag tot vrijlating van dienst 
verwerpt die eiser had ingesteld 
onder aanvoering van artikel 12, § 1, 
5bis, c, van de dienstplichtwetten 
gecoordineerd bij koninklijk besluit 
van 30 april 1962, gewijzigd bij de 
wet van 30 juli 1974, en op grand 
van de omstandigheid dat zijn vader 
als politiek gevangene een gevan
genschap van minstens zes maan
den had ondergaan; 

Over het zesde middel, afgeleid uit de 
schending van de rechten van de verde
diging, van de artikelen 2, tweede lid, 
van het persdecreet van 20 juli 1831, 
6 van het Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de funda
mentele vrijheden, ondertekend te Rome 
op 4 november 1950 en goedgekeurd 
door de wet van 13 mei 1955, 20, § 4, 28, 
§ 1, 31, 34 en 37, §§ 1 en 4, van de op 
30 april 1962 gecoordineerde dienst

. plichtwetten, 
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doordat, eerste onderdeel, de secreta

ris-verslaggever van de Hoge Militieraad 
op de terechtzitting een nieuw middel 
heeft aangevoerd en de raad, enerzijds, 
uitspraak heeft gedaan zonder dat eiser 
vooraf kennis had gekregen van het 
verslag van de secretaris-verslaggever 
en, anderzijds, zonder de door hem 
toegelaten neerlegging van een noot van 
eiser af te wachten; 

tweede onderdeel, de Hoge Militieraad 
door haar beslissing te verhaasten eiser 
het recht op een billijke behandeling 
van de zaak heeft ontnomen : 

W at betreft het eerste onderdeel : 
Overwegende dat eiser niet voor 

het eerst voor het Hof de schending 
van de rechten van de verdediging 
kan aanvoeren wanneer uit de stuk
ken waarop het Hof vermag acht te 
slaan niet blijkt dat hij zou 
gevraagd hebben om vooraf kennis 
te mogen nemen van het verslag 
van de secretaris-verslaggever en 
dat die kennisgeving hem zou 
geweigerd zijn, en evenmin dat 
eiser voor de Hoge Militieraad zou 
aangevoerd hebben dat de rechten 
van de verdediging zouden geschon
den zijn, aangezien het verslag van 
de secretaris bij verrassing een 
nieuw middel aanvoerde; dat voor 
het overige, uit de stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat de Hoge Militieraad eiser 
zou toegestaan hebben een noot 
neer te leggen; dat het middel 
bijgevolg het Hof zou verplichten 
feitelijke gegevens na te gaan en 
dus niet ontvankelijk is; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet ontvankelijk is; 

W at betreft het tweede onder
deel: 

Overwegende dat de bepalingen 
van artikel 6 van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de 
Mens en de fundamentele vrijheden 
niet van toepassing zijn op de 
rechtsplegingen in dienstplichtza
ken, vermits volgens de bewoordin
gen zelf van dat artikel de toepas
sing ervan beperkt blijft tot de 
zaken waarin de rechtbank moet 
uitspraak doen over geschillen 

inzake burgerlijke rechten en ver
plichtingen of over de gegrondheid 
van elke beschuldiging in strafza
ken; 

Dat dit onderdeel van het middel 
naar recht faalt; 

Over het derde en het eerste middel 
afgeleid, het derde, uit de schending van 
de artikelen 1, 23 en 62 van de op 
.30 april 1962 gecoordineerde dienst
plichtwetten en van de bewijskracht van 
de akte van geschiktheid voor de dienst 
van 29 augustus 1973, 

doordat de Hoge Militieraad beslist 
dat eisers militietoestand definitief was, 
op grond dat eiser op het recruterings
en selectiecentrum op 29 augustus 
1973 geschikt voor de dienst werd bevon
den, dat hij voor de dienst werd aange
wezen met de klasse 1973, en daarvan 
het inschrijvingsnummer heeft, dat eiser 
zelf tot de ·lichting 1973 heeft willen 
behoren door af te zien van zijn uitstel 
en dat hij een definitieve militiestand 
heeft verkregen nu hij voor de dienst 
werd aangewezen met de klasse 1973, 

terwijl, eerste onderdeel, uit geen stuk 
blijkt dat eiser « voor de dienst werd 
aangewezen » in de zin van artikel 1 van 
de dienstplichtwetten; 

tweede onderdeel, overeenkomstig 
artikel 23 van de dienstplichtwetten de 
in het contingent op te nemen dienst
plichtigen niet voor de dienst kunnen 
worden aangewezen wanneer zij een 
andere militietoestand hebben verkre
gen; 

derde onderdeel, het stuk waarop 
wordt gesteund om te betogen dat eiser 
voor de dienst werd aangewezen, zulks 
geenszins vermeldt; 

het eerste, uit de schending van de 
artikelen 15, § 4, van de wet van 
13 juli 1976 betreffende de getalsterkte 
aan officieren en de statuten van het 
personeel van de krijgsmacht, 119 van de 
Gronqwet, 2 van de wet van 
10 januari 1978 tot vaststelling van de 
legersterkte voor het jaar 1978, 1, 2, § 3, 
3, § 1, 8 en 23 van de op 30 april 1962 
gecoordineerde dienstplichtwetten, 

doordat de beslissing artikel 15, § 4, 
van de wet van 13 juli 1976 verkeerd 
heeft uitgelegd op grond : « dat overeen
komstig artikel 15, § 4, van de wet van 
13 juli 1976, voor de mannelijke tijde
lijke militair wiens dienstneming verbro
ken wordt de verplichtingen gelden van 
de dienstplichtigen der lichting met 
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welke hij reeds een definitieve militie
toestand mocht hebben verkregen; dat 
laatstgenoemde (zin) in de volgende 
betekenis moet worden begrepen : heeft 
een definitieve militietoestand verkregen 
met een bepaalde lichting, de dienst
plichtige die geschikt voor de dienst 
werd verklaard waarvoor de verrichtin
gen van de genoemde lichting op de 
reglementaire datum werden afgesloten 
zonder wijziging van zijn mili
tietoestand >>, en door uit die uitlegging 
af te leiden dat eiser definitief behoort 
tot de klasse of de lichting 1973, inge
volge een zogezegd afhandelen van 
administratieve verrichtingen, terwijl 
genoemd artikel enkel de rechtstreekse 
inlijving beoogt van eisP.r bij de volgende 
lichting, die van 1978 . 

Wat betreft het derde onderdeel 
van het derde middel : 

Overwegende dat, door te beslis
sen dat eiser een definitieve militie
toestand heeft verkregen nu hij 
voor de dienst .met de klasse 
1973 werd aangewezen, de beslissing 
aan het getuigschrift van 23 augus
tus 1973 van het recruterings- en 
selectiecentrum aangaande elsers 
fysieke geschiktheid geen draag
wijdte verleent die zij niet heeft; dat 
zij inderdaad enkel erop wijst dat 
de beslissing over eisers geschikt
heid tot zijn inlijving bij de lichting 
1973 heeft geleid; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Wat betreft het eerste onderdeel 
van het derde middel : 

Dat dit onderdeel van het middel 
naar recht faalt; 

Wat betreft het tweede onderdeel 
van het derde middel : 

Overwegende dat artikel 23 van 
de gecoordineerde dienstplichtwet
ten bepaalt dat, de in het contingent 
op te nemen dienstplichtigen voor 
de dienst worden aangewezen tenzij 
zij een andere militietoestand ver- · 
krijgen; 

Dat dit artikel als principe stelt 
de ambtshalve aanduiding voor het 
contingent van de tot een bepaalde 
lichting behorende dienstplichtigen, 
behalve wanneer zij een &ndere 

militietoestand hebben verkregen 
door vervroegde dienstneming, uit
stel, vrijlating, voorlopige afkeuring 
of vrijstelling; 

Dat de beslissmg door te oordelen 
dat eiser, door afstand te doen van 
zijn uitstel, ingedeeld was bij de 
lichting 1973, slechts de gevolgen 
van die afstand vaststelt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
naar recht faalt; 

Wat betreft het eerste middel : 
Overwegende dat artikel 15, § 4, 

van de wet van 13 juli 1976 bepaalt 
dat voor de tijdelijk in dienst geno
mene wiens dienstneming verbro
ken wordt, met name de verplich
tingen gelden van de dienstplichti
gen der lichting met welke hij reeds 
een definitieve militietoestand 
mocht hebben verkregen, zoniet gel
den voor hem de verplichtingen van 
de dienstplichtigen van de eerstvol
gende lichting; 

Dat de beslissing vaststelt dat 
eiser op 9 juli 1973 afstand heeft 
gedaan van zijn uitstel, dat naar 
luid van artikel 54 van de dienst
plichtwetten deze afstand definitief 
is; 

Dat de beslissing bovendien erop 
wijst dat het recruterings- en selec
tiecentrum eiser op 29 augustus 

· 1973 geschikt voor de dienst heeft 
·verklaard; 

Dat eiser door die beslissing, met 
toepassing van artikel 23 van de 
dienstplichtwetten, aangewezen 
werd voor de dienst met de lichting 
van 1973; 

Dat de beslissing bijgevolg door te 
oordelen dat eiser met de lichting 
1973 een definitieve militietoestand 
heeft verkregen, de in het middel 
aangehaalde bepalingen niet heeft 
geschonden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 8 van de 
op 30 april 1962 gecoordineerde dienst
plichtwetten en 2 van de wet van 
10 januari 1978 tot vaststelling van de 
legersterkte voor het jaar 1978, 
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doordat de militieraad beslist dat eiser 

ten onrechte artikel · 8 van de dienst
plichtwetten aanvoert om te laten gelden 
dat hij bestemd was om in het door de 
jaarlichting (1978) geleverde contingent 
te worden opgenomen, nu eiser tot geen 
van de in voormeld artik_el opgesomde 
categorieen van de dienstplichtigen 
behoorde aangezien hij met een vorige 
lichting een militietoestand heeft verkre
gen, 

terwijl, 1. naar luid van artikel 1 van 
de dienstplichtwetten onder de lichting 
wordt verstaan de gezamenlijk dienst
plichtigen die in het jaarcontingent zul
len opgenomen worden, 2. artikel 2 van 
de wet van 10 januari 1978 tot vaststel
ling van de legersterkte voor het 
jaar 1978, preciseert dat de in 1978 op te · 
roepen dienstplichtigen de dienstplichti
gen omvatten die behoren tot de contin
genten van een vroegere klasse 
dan 1978, 3. artikel 8 van de dienstplicht
wetten de redengeving van de in het 
middel aangehaalde beslissing tegen
spreekt, aangezien daarin wordt 
gepreciseerd : << zijn bestemd om in het 
door de jaarlichting geleverde contingent 
te worden opgenomen de dienstplichti
gen die wegens verbreking van hun 
vrijwillige dienstneming bij de lichting 
zijn ingedeeld en de dienstplichtigen van 
de vorige lichtingen, die zonder militie
toestand zijn gebleven », hetgeen geldt 
vo.or eiser : 

Overwegende dat artikel 8 van· de 
gecoordineerde dienstplichtwetten 
bepaalt dat bestemd zijn om in het 
door de jaarlichting geleverde con
tingent te worden opgenomen, met 
name de dienstplichtigen die' 
wegens verbreking van hun vrijwil
lige dienstneming bij de lichting 
zijn ingedeeld en de dienstplichti
gen van de vorige lichtingen die 
zonder militietoestand zijn geble
ven; 

Overwegende dat, enerzijds, eiser 
tijdelijk dienst heeft genomen en 
geen vrijwillige dienstneming heeft 
aangegaan in de zin van de gecoor
dineerde dienstplichtwetten; 

Dat, anderzijds, uit het antwoord 
op een eerste middel blijkt dat hij 
in 1973 een definitieve stand heeft 
verkregen; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 12, § 1, 5" bis, c, § 2, 20, § 3, 
van de op 30 april 1962 gecoiirdineerde 
dienstplichtwetten, 6 van de wet van 
30 juli 1974 tot wijziging van de dienst
plichtwetten en 15, § 4, van de wet van 
13 juli 1976 betreffende de getalsterkte 
aan officieren en de statuten van het 
personeel van de krijgsmacht, 

doordat de Hoge Militieraad overweegt 
dat in januari 1972, wettelijke refertepe
riode voor een dienstplichtige van de 
lichting 1973, artikel 12, § 1, 5"bis, niet 
bestond; dat dit artikel inderdaad werd 
ingevoerd bij de wet van 30 juli 1974 en 
dat de bepalingen ervan voor de eerste 
maal toepasselijk waren op de inge
schrevenen van de lichting 1975, 

terwijl die overweging niet antwoordt 
op het oorspronkelijk verzoekschrift en 
evenmin op eisers conclusie die stoelden 
op de artikelen 12, § 1, 5"bis, c, van de 
gecoiirdineerde dienstplichtwetten en 15, 
§ 4, van de voornoemde wet van 
13 juli 1976; 

terwijl de wet van 30 juli 1974 op 
15 oktober 1974 toepasselijk werd en het 
recht op vrijlating uit die wet voortvloeit, 
zelfs wanneer men oordeelde dat eiser 
tot de lichting 1973 behoorde, quod non; 

· een nieuwe wet van openbare orde of 
die betrekking heeft op een openbare 
dienst, zoals elke andere wet, inderdaad 
onmiddellijk toepasselijk is op alle toe
komstige gevolgen van toestanden die 
tijdens de vorige wet zijn ontstaan, doch 
die na de inwerkingtreding van de 
nieuwe wet blijven voortduren, nu haar 
bijzonder karakter evenwel elke toepas
sing op volledig voltooide vroegere toe
standen uitsluit; 

en terwijl, naar luid van artikel 6 van 
de wet van 30 juli 1974, die vrijlating op 
morele grand voor de eerste maal toe
passing vond op de ingeschrevenen van 
de lichting 1975 en eiser, naar luid van 
artikel 15, § 4, van de wet van 
13 juli 1976, afhangt van de lichting 
1978 : 

Overwegende dat artikel 12, § 1, 
5" bis, ingevoegd werd in de dienst
plichtwetten bij artikel 1 van de wet 
van 30 juli 1974 tot wijziging van de 
dienstplichtwetten, en dat artikel 6 
van diezelfde wet bepaalt dat 
artikel 1 van deze wet voor de 
eerste maal toepassing vindt op de 
ingeschrevenen van de lichting 
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1975; dat nu de wetgever uitdrukke
lijk de toepassing van de nieuwe 
wet in de tijd heeft bepaald door 
vast te stellen dat zij voor de eerste 
maal toepassing vond op de inge
schrevenen van de lichting 1975, en 
nu eiser tot de lichting 1973 
behoort, zoals blijkt uit het ant
woord op het derde middel, de Hoge 
Militieraad wettelijk heeft beslist 
dat eiser de bepalingen van 
artikel 12, § 1, 5obis, van de dienst
plichtwetten niet kan aanvoeren; 

Dat de beslissing aldus regelmatig 
met redenen is omkleed en wettelijk 
verantwoord; 

Dat het middel niet kan aangeno
men worden; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 3, 54 van 
de gecoiirdineerde dienstplichtwetten, 
22 van het koninklijk besluit van 
30 april 1962 tot regeling van de toepas
sing van de dienstplichtwetten, 15 van 
de wet van 13 juli 1976 betreffende de 
getalsterkte aan officieren en de statu
ten van het personeel van de krijgs
macht en van de bewijskracht van de 
akte van afstand van uitstel van 
9 juli 1973, 

doordat de Hoge Militieraad beslist 
dat eiser door de akte van afstand van 
UI~stel van 9 juli 1973 een definitieve' 
mihtJetoestand met de lichting 1973 ver
krijgt, 

terwijl artikel 54 van de gecoiirdi
neerde dienstplichtwetten een onder
scheid maakt tussen afstand van uitstel 
en afstand van vrijlating en artikel 22 
van het koninklijk besluit van 
30 april 1962 eveneens dit onderscheid 
maakt; eiser, door afstand te doen van 
het uitstel, aldus geen afstand heeft 
gedaan van het verzoek om vrijlating 
van dienst: 

Overwegende dat uit het ant
woord op het vijfde middel volgt dat 
eiser geen vrijlating van dienst kan 
bekomen op grond van artikel 12, 
§ 1, 5bis, c, gewijzigd bij de wet van 
30 juli 1974; 

Dat het middel, zelfs als het 
gegrond was, elk belang zou ontbe
ren en dus niet ontvankelijk zou 
zijn; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op de stukken die op 16 en 
18 oktober 1978, dus na het verstrij
ken van de voorzieningstermijn, 
naar de griffie van het Hof werden 
gezonden, verwerpt de voorziening. 

11 december 1978 - 3" kamer -
Voorzitter en verslaggever de h. 
Gerniers, afdelingsvoorzitter Ge-
lijkluidende conclusie van de h. Ducha
telet, advocaat-generaal. 

2' KAMER - 12 december 1978 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
- TERMIJN - STRAFZAKEN - ARREST VAN 
DE KAMER VAN INBESCHULD!GINGSTELLING 

WETBOEK VAN STRAFVORDERING, 

ART. 416- GESCHIL INZAKE DE BEVOEGD-
HEID VAN ONDERZOEKSGERECHTEN 
BEG RIP. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
- BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - ONT
VANKELIJKHEID VAN EEN CASSATIEBEROEP 
TEGEN EEN ARREST VAN DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING GESCHIL 
INZAKE DE BEVOEGDHEID VAN ONDER
ZOEKSGERECHTEN- BEG RIP. 

1o en 2o Wanneer de kamer van inbe
schuldigingstelling beslist over een 
exceptie van een verdachte, die 
beweert dat het te zijnen Jaste gelegde 
misdrijf enkel kan vervolgd worden op 
benaarstiging van de administratie 
van douane en accijnzen en dat de 
onderzoeksgerechten niet ter zake 
bevoegd zijn, met name om verwijzing 
naar het vonnisgerecht te bevelen, 
spreekt zij zich niet enkel uit over de 
ontvankelijkheid van de strafvorde
ring, maar ook over de bevoegdheid 
van de onderzoeksgerechten en tegen 
die beslissing kan dus onmiddellijk 
cassatieberoep worden ingesteld (1)(2). 

(BATTEAUW, DE TEMMERMAN T. COOMAN) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het arrest, 
op 30 mei 1978 gewezen door de 
kamer van inbeschuldigingstelling 

(1) Raadpl. Cass., 29 okt. 1974 (AC. 1975, 
275). 

(2) Raadpl. de noot get. E.K. onder Cass., 
30 nov. 1976 (A.C., 1977, 371) en inz. biz. 373, 
2e kol., 3e lid. 
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-van het Hof van Beroep te Gent; 

Overwegende dat het arrest het 
verzet van de eisers, als verdachten, 
tegen de beschikking van de raad
kamer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Oudenaarde, waarbij zij 
wegens verscheidene misdrijven 
naar de correctionele rechtbank 
worden verwezen, niet ontvankelijk 
verklaart en tevens het verzet van 
tweede eiser, als burgerlijke partij, 
tegen dezelfde beschikking, waarbij 
zijn stelling ten dele niet ontvanke
lijk wordt verklaard, wel ontvanke
lijk, maar niet gegrond verklaart; 

I. Op de voorziening van eerste 
eiser : 

II. '0p de voorziening van tweede 
eiser, 

a) als verdachte : 
Over het middel, afgeleid uit de scherr

ding, verkeerde interpretatie, verkeerde 
toepassing van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 259 van het koninklijk besluit 
van 18 juli 1977, houdende coordinatie 
van de algemene bepalingen inzake dou
ane en accijnzen (9 van de wet van 
7 juni 1967), 263 van het genoemd 
koninklijk besluit van 18 juli 1977 
(229 van de wet van 26 augustus 1822), 
281 van het genoemd koninklijk besluit · 
van 18 juli 1977 (247 van de wet van 
26 augustus 1822, zoals gewijzigd bij de 
wet van 6 april 1843, artikel 29, en bij 
koninklijk besluit nummer 6 van 
22 augustus 1934, artikel 16) en 282 van 
hetzelfde koninklijk besluit van 
18 juli 1977 (248 van de wet van 
26 augustus 1822), 

doordat het arrest voorhoudt « dat de 
verdachte vruchteloos aanvoert dat 
aileen de administratie der douane en 
accijnzen bevoegd is om de vervolging te 
benaarstigen van de feiten omschreven 
onder D van de tenlastelegging (valsheid 
in geschriften en gebruik ervan) », en 
" dat de omstandigheid dat de voormelde 
feiten zouden bedreven zijn met het 
Jogmerk om hogere accijns te ontdui
,;:en, noch aan het openbaar ministerie 
:1et recht om ter zake ambtshalve vervol-
5ingen in te stellen, noch aan de raadka
ner de bevoegdheid om erover te beslis
;en ontneemt >>; 

terwijl, nu de tenlastelegging D, vals
leid in geschriften en gebruik ervan, 
net het bijzonder opzet om de accijns 

van minerale olie te ontduiken, aanhield, 
artikel 259 van het koninklijk besluit 
van 18 juli 1977, vooral 2°, toepasselijk 
wordt en niet het gemeen strafrecht van 
de artikelen 193 en volgende van het 
Strafwetboek, vermits genoemd artikel 
259 niet aileen toepasselijk is inzake 
douanerechten, maar ook inzake accijn
zen meer bepaald van minerale olie, 

zodat het openbaar ministerie niet 
ambtshalve kon vorderen en de raadka
mer niet bevoegd was om te verwijzen, 
gezien de administratie over de publieke 
vordering beschikt, en voor genoemde 
feiten op grond van genoemd artikel niet 
had gevorderd : 

Overwegende dat eiser in zijn 
conclusie voor de raadkamer 
aanvoerde : de raadkamer is niet 
bevoegd; het gaat hier om een 
vordering van de administratie van 
douane en accijnzen en om het
zelfde zogenaamde misdrijf (telast
legging D) waarvoor de administra
tie reeds heeft gevorderd; dat hij 
voor de kamer van inbeschuldi
gingstelling voorhield : als het gaat 
om een fiscaal misdrijf, is aileen de 
administratie bevoegd om de vervol
ging ervan te benaarstigen en met
een kan de raadkamer zich hierover 
niet uitspreken en de zaak naar de 
correctionele rechtbank verwijzen; 

Overwegende dat eiser aldus niet 
aileen de ontvankelijkheid van de 
vordering tot verwijzing ten ver
zoeke van het openbaar ministerie 
betwistte, maar ook de bevoegdheid 
van de raadkamer om de zaak naar 
de correctionele rechtbank te ver
wijzen; dat hij derhalve een geschil 
inzake bevoegdheid heeft opgewor
pen, waarover de kamer van inbe
schuldigingstelling, anders dan de 
raadkamer, uitspraak heeft gedaan; 

Dat de voorziening mitsdien ont
vankelijk is; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op het overige van de 
middelen van eerste eiser, die geen 
betrekking hebben op de ontvanke
lijkheid van de voorziening, ver
werpt de voorzieningen; veroordeelt 
de eisers in de kosten. 
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12 december 1978 - 2• kamer -
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Soetaert - Ge
li]kluidende conclusie van de h. Duman, 
procureur-generaal - Advocaten : mrs. 
De Croo-Desguin, Oudenaarde; Delafon
taine, Kortrijk. 

2• KAMER- 12 december 1978 

1° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN 
- EENZELFDE OPZET - BEG RIP. 

2° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN 
- VOORTGEZET MISDRIJF OF COLLECTIEF 
MISDRIJF - VOORTGEZET MISDRJJF OF COL
LECTIEF MISDRIJF VOORTKOMENDE U!T 
DEZELFDE OPZET- BEG RIP. 

3° MISDRIJF- RECHTVAARDIGINGSGROND 

- ZEDELIJKE DWANG- BESTANDDELEN. 

1" Verschlllende aan een beklaagde ten 
laste gelegde misdrijven komen uit 
eenzelfde opzet vool't wanneer zij 
onderling verbonden z1jn door eenheid 
van doel en verwezenlijking, en in die 
zin do01· een feit, te weten een com
plexe gedraging, zijn opgeleverd (1). 

2" De ene opzet waaruit verschillende 
misdnjven voortkomen die een collec
tief misdrijf of vool'tgezet misd1ijf 
vormen is niet hetzelfde als het straf
baar opzet dat voor het bestaan van 
bepaalde misdrijven is vereist, noch de 
aanwezigheid van vnje wll b1j het 
handelen, als algemeen vereiste voo1· 
strafbaal'heid; de ene opzet is onder 
meer aanwezig, wanneer de beklaagde 
enig doel heeft opgevat dat hij zich 
vool'neemt te verwezenlijken en vel'
wezenlijkt niet alleen dool' geool'
Joofde, maar ook door strafbare han
delingen, onvel'schillig of vool' de 
strafbaarheid van die handelingen zelf. 
vel'eist is dat zij opzettelijk worden 
gepleegd en onverschillig of de verwe
zenlijking van het opgevatte doel op 
zichzelf strafbaar is (2). 

(1) en (2) Zie Cass., 30 mei 1960 (Bull. en· 
Pas., 1960, I, 1121 en R.D.P., 1960/1961, 633 en 
de noot get. LEGRos); Cass., 2 dec. 1974 (A.C, 
1975, 384), raadpl. Cass., 9 juni 1969 (ibid., 1969, 
987); Cass., 2 feb. 1970 (ibid, 1970, 509); 8 jan. 
1974 (ibid., 1974, 510); 19 maart 1974 (ibid., 
1974, 799); 3 sept. 1974 (ibid., 1975, 8); vgl. 
Cass., 27 dec. 1911 (Bull. en Pas., 1912, I, 54) en 
de critiek van de h. LEGROS op dat arrest, in 
L'eJement moral dans Jes infractions, blz. 301 
tot 307, inz. blz. 304; zie ook KUYL « Over de 
eenheid van misdadig opzet >>, R. W., 1978-1979, 
kol. 545-606. 

3" De zedelijke dwang, als rechtvaardi
gingsgrond, onderstelt dat de vnje wil 
van de dader daardoor vel'nietigd is of 
nog dat de dader, geplaatst voor een 
ernstig en dreigend kwaad, niet 
anders de belangen heeft kunnen vnj
waren die hij verplicht of gel'echtigd 
was v66r alle andere te 
beschermen (3). 

(WENS, GOEYVAERTS, MERECY, OPENLUCHTOP
VOEDING V.Z.W. T. VANDENBRANDT E.A.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 april 1978 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

I. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissing op 
de tegen de eisers door het open
baar ministerie ingestelde rechts
vordering: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 65 van het 
Strafwetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het hof van beroep oordeelt 
dat de verscheidene door de drie 
beklaagden, thans eisers sub 1 tot 3, op 
verschillende tijdstippen gepleegde mis
drijven tezamen een voortgezet en col
lectief misdrijf uitmaken, wegens de 
eenheid van opzet bij de beklaagden, op 
grond dat : « voor zover de feiten van de 
tenlasteleggingen of het merendeel 
ervan bewezen zouden zijn, hun belang
rijkheid, opeenvolging en samenhang 
wijst op het bestaan van een systeem, 
·hetwelk hierop neerkomt : dat, hoewel 
de beklaagden een instelling zonder 
winstbejag in het oog hadden, deze 
laatste, gelet op de aanzienlijke perso
neelsbezetting, de allure bekwam van 
een onderneming; dat deze hoofdzakelijk 
steunde op de toelagen die de beklaag
den van de bevoegde ministeries konden 
betrekken; dat zij in een ver verleden 
zich wellicht niet tijdig bewust zijn 
geweest van het impact van de sociale 
wetgeving op hun personeelsaangelegen
heden; dat zij nadien bewust de sociale 
wetgeving zijn gaan negeren, zich ver
schuilend achter het naar hun mening 

(3) Cass., 20 sept. 1954 (Bull. en Pas., 1955, I, 
9); 10 feb. 1960 (ibid., 1960, I, 663); 8 okt. 
1973 (A.C, 1974, 152); 17 nov. 1975 (ibid., 1976, 
341). 
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gebrekkig toelagesysteem; dat zij riiet 

. eens de voorzorg namen in de beheer
raad of in het dagelijks bestuur iemand 
op te nemen die de sociale wetgeving 
voldoende kende en dit aspect van de 
dienstcontracten telkens ter sprake kon 
brengen; dat zij de snelle groei van hun 
instelling verkozen boven een voorzich
.tig~·budgettaire politiek waarbij ook hun 
· sociale verplichtingen voldoende aan bod 
kwamen; dat niet te loochenen valt dat 
zij, hoewel niet door winstbejag gedre
ven, hetzelfde gedaan hebben als som
mige werkgevers uit winstgevende 
ondernemingen, te weten dat zij de 
belangen van hun werknemers onderge
schikt hebben gemaakt aan die van hun 
onderneming; dat een geleidelijke verbe
tering slechts moeizaam ingetreden is 
onder de gestadige druk van de sociale 
inspectie; dat reeds ten tijde van de 
eerste vastgestelde misdrijven de wil of 
de gesteltenis bestond ermee voort te 
gaan », 

terwjj], verscheidene door beklaagden 
gepleegde misdrijven slechts dan een 
enkel strafbaar feit kunnen daarstellen 
wanneer deze, zelfs op verschillende 
tijdstippen gepleegde, misdrijven de 
voortgezette en voortdurende uitvoering 
opleveren van een enkel misdadig opzet; 
aldus het enkelvoudig opzet uit hoofde 
waarvan de eerste drie eisers, toen zij de 
eerste misdrijven gepleegd hadden, voor
nemens zouden geweest zijn om de 
andere te begaan, een opzet van misda
dig, dit wil zeggen strafbaar, karakter 
dient uit te maken opdat er een voortge
zet of collectief misdrijf zou zijn; ter 
zake de rechters op onaantastbare wijze 
hebben vastgesteld dat het enkelvoudig 
opzet van de eerste drie eisers erin 
bestond om vierde eiseres, een inrich

·ting van bijzondere jeugdzorg, met de 
omvang van een bedrijf doch ontdaan 
van winstoogmerk, in stand te houden; 
echter geen enkele bepaling van wette
lijke of reglementaire aard een dergelijk 
opzet als een misdadig, dit wil zeggen 
strafbaar opzet kenmerkt; zodat het hof 
van beroep op grond van de enkele 
vaststelling dat de eerste drie eisers de 
hun ten laste gelegde misdrijven zouden 
gepleegd hebben met een voor elk daar
van identiek doch niet strafbaar oog
merk, niet wettig kan besluiten dat deze 
wetsschendingen een voortgezet of col
lectief misdrijf opleveren en, bijgevolg, 
de toepassingsvoorwa.arden van arti
kel 65 van het Strafwetboek miskent, 
evenals artikel 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat de rechter in 
feite en op onaantastbare wijze 
oordeelt of de verschillende, al dan 
niet opzettelijke, misdrijven die een 
beklaagde ten laste zijn gelegd, deel 
uitmaken van of voortkomen uit 
dezelfde opzet, dit wil zeggen onder
ling verbonden zijn door eenheid 
van doel en verwezenlijking, en in 

. die zin door een feit, te weten een 
complexe gedraging, zijn opgele
verd, zodat onder meer de regel 
neergelegd in artikel 65 van het 
Strafwetboek moet worden toege
past; 

Overwegende dat de bedoelde 
opzet niet is het strafbaar opzet dat 
voor het bestaan van bepaalde mis
drijven is vereist, noch de aanwe
zigheid van vrije wil bij het hande
len, als algemeen vereiste voor 
strafbaarheid; dat de ene opzet 
onder meer aanwezig is, wanneer de 
beklaagde enig doel heeft opgevat 
dat hij zich voorneemt te verwezen
lijken en verwezenlijkt niet aileen 
door geoorloofde maar ook door 
strafbare handelingen, onverschillig 
of voor de strafbaarheid van die 
handelingen zelf vereist is dat zij 
opzettelijk worden gepleegd en 
onverschillig of de verwezenlijking 
van het opgevatte doel op zich zelf 
strafbaar is; 

Overwegende dat het arrest, om 
te kunnen beslissen dat de termijn 
van verjaring van de strafvordering 
is begonnen te lopen te rekenen van 
de laatste ten laste gelegde hande
ling, onder meer op grond van de in 
het middel vermelde consideransen, 
oordeelt dat de beklaagden bij het 
besturen van eiseres sub 4, zij het 
zonder winstoogmerk, reeds ten 
tijde van de eerste ten laste gelegde 
handeling de bedoeling hadden de 
genoemde onderneming tot bloei te 
brengen onder meer door voort te 
gaan met het plegen van de ten 
laste gelegde handelingen, voorts 
dat de belangrijkheid, de opeenvol
ging van aile ten laste gelegde 
handelingen wijzen op een systeem; 
dat het aldus de beslissing dat al de 
misdrijven die door die handelingen 
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worden opgeleverd, een voortgezet 
en collectief misdrijf uitmaken, dit 
wil zeggen, deel uitmaken van 
dezelfde opzet, wettelijk verant
woordt en regelmatig motiveert; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 71 van het 
Strafwetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het hof van beroep beslist dat 
er zich voor de eerste drie eisers geen 
noodtoestand voordeed aangaande de 
hun ten laste gelegde misdrijven, op 
grond van de volgende beweegredenen : 
« dat de kerngedachte van de conclusies 
voor de verweerders (thans eisers), trou
wens herhaaldelijk door hen zelf uitge
drukt in de loop van het onderzoek, 
hierop neerkomt dat, vermits de Staat 
' alle kosten van onderhoud, opvoeding, 
huisvesting enzovoort ... ' moet dekken, er 
geen problemen zouden zijn indien de 
Staat tijdig aan deze verplichting vol
deed, quod non; dat deze stellingname 
niet juist is; dat vrije instellingen zoals 
de Vereniging zonder winstoogmerk 
Openluchtopvoeding (thans vierde eise
res) als autonome private stichting, in de 
eerste plaats op eigen middelen aange
wezen zijn; dat vooral eerste 
beklaagde (thans eiseres) de denkfout 
beging te menen dat het volstaat dat een 
instelling gesubsidieerd wordt, opdat de 
Staat meteen de werkgever zou worden 
... ; dat, aile subsidiering ten spijt, de 
verantwoordelijke werkgeefster de vere
niging zonder winstoogmerk (vierde 
eiseres) was; dat zulks ook het geval was 
voor de toepassing van de sociale wetge
ving; dat, ... , het door de vereniging 
zonder winstoogmerk gevoerde beleid, 
tijdens de periode van de tenlasteleggin
gen, neerkomt op een bestendige en 
systematische miskenning van de wet
ten, bedrieglijke handelingen inbegre
pen; dat het in dit opzicht eigengereid 
beleid van de eerste beklaagde, in zekere 
mate voortgezet door de tweede en de 
derde beklaagde, inderdaad niet alleen 
leidde tot het systematisch miskennen 
van de voorschriften van de sociale 
wetgeving, maar ook tot misdrijven van 
gemeen recht (waaraan zij definitief 
schuldig bevonden is) en bovendien tot 
onderschatting van het burgerlijk recht; 
dat in dit laatste opzicht de clausule, in 
de arbeidscontracten, van ontlasting van 
burgerlijke aansprake!ijkheid zowel van 
de vereniging zonder winstoogmerk als 
van de opgenomen kinderen ten 
opzichte van het personeel kenschetsend 

is; dat uit dit geheel van vaststellingen 
blijkt dat vooral eerste beklaagde, door 
welk idealisme overigens ook gedreven, 
het beginsel toepaste dat het doel de 
middelen wettigt; dat de geringschatting 
van de eerste drie beklaagden, en vooral 
van de eerste, voor de verplichtingen die 
uit de sociale wetgeving voortvloeien, 

. blijkt uit de omstandigheid dat noch in 
het beheer noch in het dagelijks bestuur 
. iemand opgenomen was die de sociale 
wetgeving voldoende kende en het 
beheer tijdig op zijn verantwoordelijk
heid en op de budgettaire repercussies 
kon wijzen; dat de eerste vaststellingen 
van de sociale inspectie niet onmiddel
lijk geleid hebben tot sanering, maar 
integendeel tot het knoeien met de 
sociale documenten, met het kennelijk 
doel in het vervolg zowel aan het 
personeel als aan de minder-validen en 
aan de sociale inspectie het bewijs te 
Verhinderen of te bemoeilijken in ver
band met gepresteerde werkuren en hun 
bezoldiging; dat het verdedigingsstelsel 
trouwens moeilijk te volgen is en op een 
innerlijke tegenstrijdigheid berust nu, 
enerzijds, de drie beklaagden betogen 
dat indien zij de wetten hadden toege
past de instelling verlieslatend ware 
geweest, en, anderzijds, zij niet ophiel
den al maar door meer kinderen op te 
nemen, op zeker ogenblik zelfs tot ver 
boven de capaciteit waarvoor de instel- · 
ling erkend was; dat hierbij ongetwijfeld 
een financiele speculatie moet meege
speeld hebben; dat dus niet bewezen is 
dat de wilsvrijheid van de beklaagden 
uitgesloten is geweest, noch dat zij de 
belangen van de instelling, die zij niet 
verplicht maar wei gerechtigd waren te 
vrijwaren, op geen andere wijze hadden 
kunnen redden dan door de strafwet te 
schenden >>, 

terwijl, eerste onderdeel, de geestesge
steldheid der eerste drie eisers, in de zin 
dat zij, volgens de rechters, een onjuiste 
draagwijdte aan het feit der staatstoela
gen zouden toegekend hebben, onver

. schillig is voor het al dan niet bestaan 
ter zake van een noodtoestand; immers 
een noodtoestand een rechtvaardigings
grond uitmaakt met een objectief karak
ter, althans in die mate dat voor de 
dader van een misdrijf, die hiervoor de 
noodtoestand inroept, een keuze moet 
hebben opengestaan tussen twee belan~ 
gen, namelijk datgene tot vrijwaring 
waarvan hij het hem ten laste gelegde 
misdrijf beging, en datgene uitgemaakt 
door de plicht de door hem overtreden 
wettelijke bepaling te. eerbiedigen;' 
.gezien de noodtoestand alsdan effectief 
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voorligt, wanneer het door de beklaagde 
vrij verkozen belang aanzienlijker voor
komt dan dat vertegenwoordigd door de 
door hem miskende wetsbepaling, het 
ter zake aan de rechters stond na te 
gaan of de instandhouding van vierde 
eiseres, inrichting ter verstrekking van 
zorg aan karakterieel gestoorde jeugd, 
de eerbiediging van de miskende voor
schriften van de sociale wetgeving in 
belang al dan niet overtrof; zodat het hof 
van beroep, door de gebeurlijke juridi
sche misvattingen van de eerste drie 
eisers aangaande de gevolgen van de 
aan vierde eiseres toegekende subsidie
ring, als grondslag van de verwerping 
van de aangevoerde noodtoestand aan te 
nemen, de artikelen 71 van het Strafwet
boek en 97 van de Grondwet schendt; 

tweede onderdeel, de door de rechters 
vastgelegde bewuste miskenning door de 
eerste drie eisers van de voorschriften 
van de sociale wetgeving, ook en zelfs na 
verbalisatie door de sociale inspectie, 
evenmin enige wettelijke grondslag kan 
bieden voor de verwerping van de aan
gevoerde noodtoestand; immers, uit deze 
vaststelling van de rechters in het geheel 
niet voortvloeit dat de eerste drie eisers 
ten onrechte de instandhouding van 
vierde eiseres zouden gevrijwaard heb
ben door de hun verweten miskenning 
van de sociale voorschriften; 

zodat het hof van beroep, door niet 
gepreciseerd te hebben om welke reden 
de overtreding van de sociale voorschrif
ten door de eerste drie eisers niet 
verantwoord zou zijn geweest door het 
door hen ingeroepen belang van de 
instandhouding van vierde eiseres, de 
artikelen 71 van het Strafwetboek en 
97 van de Grondwet schendt; 

derde onderdeel, de door de rechters 
schijnbaar aangehaalde fout van de eer
ste drie eisers, erin bestaande om, voor
afgaandelijk aan en gelijktijdig met de 
door hen gepleegde misdrijven, aan 
vierde eiseres uitbreiding te geven, nog 
minder enige grondslag daarstelt voor de 
verwerping van de ingeroepen noodtoe
stand; immers, de noodtoestand dient te 
worden beoordeeld op zichzelf en wan
neer hij zich voordoet, afgezien van elke 
gebeurlijke fout van de dader van het 
misdrijf voor hetwelk de toestand werd 
aangevoerd; alzo uitsluitend geldt de 
afweging van de tegenstrijdige belangen, 
respectievelijk die door de wetsschen
ding gevrijwaard en die vertegenwoor
digd door de eerbiediging van het over
treden wetsvoorschrift; zodat het hof van 
beroep, door te steunen op een fout, aan 

de eerste drie eisers verweten, om de 
door hen opgeworpen noodtoestand te 
verwerpen, de artikelen 71 van het 
Strafwetboek en 97 van de Grondwet 
schendt: 

Overwegende dat de zedelijke 
dwang, waarop het middel steunt, 
slechts dan schuld uitsluit, wanneer 
de vrije wil van de beklaagde daar
door vernietigd is of nog wanneer 
de beklaagde, geplaatst voor een 
ernstig en dreigend kwaad, niet 
anders de belangen heeft kunnen 
vrijwaren die hij verplicht of 
gerechtigd was v66r aile andere te 
beschermen, dan door het plegen 
van het hem ten laste gelegde feit; 

Overwegende dat het arrest, in de 
consideransen die in het middel zijn 
aangehaald, de door de eisers aan
gevoerde rechtvaardigingsgrond niet 
afwijst omdat de beklaagden er een 
misvatting op nahielden omtrent de 
positie van de door hen bestuurde 
inrichting op het stuk van subsidie
ring of van de verplichtingen van 
vierde eiseres als werkgever, maar 
in feite oordeelt dat het gevoerde 
beleid neerkomt op een bestendige 
en systematische miskenning van 
de wetten, met inbegrip van mis
drijven van gemeen recht waaraan 
de eerste eiseres schuldig is bevon
den, dat vooral eerste eiseres het 
beginsel toepaste dat het doel de 
middelen wettigt, dat de gering
schatting van de beklaagden voor de 
verplichtingen uit de sociale wetge
ving blijkt uit de omstandigheid dat 
er noch in het beheer noch in het 
dagelijks bestuur iemand was die de 
sociale wetgeving voldoende kende; 
dat zij niet ophielden steeds meer 
kinderen toe te laten, tot ver boven 
de capaciteit waarvoor de inrichting 

I
, erkend was, waarbij ongetwijfeld 
een financiele speculatie moet mee
gespeeld hebben; dat het arrest hier 
nog aan toevoegt dat, zo de opval
lend snelle toename van het aantal 
onroerende goederen van de vereni
ging, vierde eiseres, door eigen mid
delen en hypothecaire leningen zou 
gedekt zijn, de vraag toch open 
blijft van waar de gelden komen om 
deze leningen te dekken; dat het 
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arrest uit al deze beschouwingen 
wettig afleidt dat de vrije wil van de 
beklaagden niet vernietigd was en 
dat het plegen van de ten laste 
gelegde misdrijven niet de enige 
wijze was waarop zij de belangen 
van de instelling die zij gerechtigd 
waren te vrijwaren, konden redden; 

Dat het arrest aldus de afwijzing 
van de door de eisers aangevoerde 
rechtvaardigingsgrond wettelijk ver
antwoordt en regelmatig met rede
nen omkleedt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen de eisers ingestelde civiel
rechtelijke vorderingen : 

Overwegende dat het arrest er 
zich toe beperkt vast te stellen dat 
de zaak niet in staat van wijzen is 
en de debatten te verdagen; 

Overwegende dat zodanige beslis
sing geen eindbeslissing is in de zin 
van artikel416 van het Wetboek van 
Strafvordering en evenmin uit
spraak doet over een geschil inzake 
bevoegdheid; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

III. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
door eisers tegen de Belgische Staat 
ingestelde vordering tot vrijwaring : 

Over het middel van niet
ontvankelijkheid, aangevoerd door 
verweerder : 

Overwegende dat het arrest er 
zich toe beperkt aan de eisers akte 
te verlenen van hun afstand en die 
vast te stellen; 

Dat de voorziening, nu de eisers 
die vaststelling niet betwisten, niet 
ontvankelijk is bij gebrek aan 
belang; 

Dat het middel gegrond is; 

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

12 december 1978 - 2' kamer -
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Soetaert - Gelijk
luidende · conclusie van de h. Krings, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Biitzler en Dassesse. 

2• KAMER- 12 december 1978 

1° MISDRIJF - RECHTSPERSOON - HAN
DELSVENNOOTSCHAP DIE EEN MISDRIJF 
HEEFT GEPLEEGD - STRAFRECHTELIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE NATUUR
LUKE PERSONEN DOOR WIER TOEDOEN DE 
VENNOOTSCHAP OPTREEDT. 

2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP EEN 
FEITELIJKE BEOORDELING VAN DE RECHTER 
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - MOTIVE
RINGSVERPLICHTING- VORMVEREISTE. 

4° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MIDDEL AFGELEID UIT DE MISKENNING 
VAN DE BEW!JSKRACHT VAN DE AKTEN -
AKTE NIET VOORGELEGD- TEKST VAN DIE 
AKTE NIET UlT DE BESTREDEN BESLISSING 
NOCH UlT ENIG GEDINGSTUK AF TE LEIDEN -
NIET ONTV ANKEL!JK MID DEL. 

5° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- STRAFVORDERING - CASSATIEBEROEP 
VAN DE BEKLAAGDE - MIDDEL HIERUIT 
AFGELEID DAT DE APPELRECHTER, MET 
BEVESTIGING VAN DE BESLISSING VAN DE 
EERSTE RECHTER, ONWETTIG BESLIST HEEFT 
DAT DE INBESLAGGENOMEN VOORWERPEN 
AAN DE BEKLAAGDE TOEBEHOORDEN EN BIJ
GEDRAGEN HEBBEN TOT HET PLEGEN VAN 
HET MISDRIJF - M!DDEL NIET VOORGELEGD 
AAN DE FEITENRECHTER- NIET ONTVANKE
LIJK MIDDEL. 

1 • Wanneer een handelsvennootschap 
een misdrijf heeft gepleegd, rust haar 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid 
op de natuurl1jke personen, organen of 
aangestelden door wier toedoen zij is 
opgetreden (1). 

2" Niet ontvankelijk is het middel dat 
kritiek oefent op een feitel1jke beoor
deJing van de rech.ter (2). 

(1) Cass., 15 april1975 (A.C., 1975, 890). 

(2) Cass., 28 juni 1977 (A.C., 1977, 1121). 
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3" De verplichting vonnissen en al"l'esten 
met redenen te omkleden is een 
vormvereiste; de omstandigheid dat 
een reden naar recht onjuist is, !evert 
geen schending op van art. 97 Gw. (1). 

4" Niet ontvankelijk is het middel dat is 
afgeleid uit miskenning van de bewijs
kracht van een akte, wanneer die akte 
niet bij het cassatieberoep is gevoegd 
en noch de bestreden beslissing noch 
enig ander gedingstuk de bewoordin
gen ervan overnemen (2). 

5" Het middel hierujt afgeleid dat de 
appelrechter, met bevestiging van de 
beslissing van de eerste rechter 
onwettig beslist heeft dat de inbeslag
genomen voorwe1pen aan de 
beklaagde toebehoorden en bijgedra
gen hebben tot het plegen van het 
misdnjf, mag niet voor het eerst v66r 
het Hof worden aangevoerd. 

(GORIS T. BELGISCH VERPAKKINGS-
!NST!TUUT » V.Z.W., VAN POEYER) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 mei 1978 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering ten laste van ver
weerder Van Poeyer, medebe
klaagde: 

Overwegende dat eiser geen hoe
danigheid heeft om zich tegen zoda
nige beslissing in cassatie- te voor
zien; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de tegen eiser ingestelde strafvor
dering: 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt om zich, als dader of als 
mededader, tussen 1 januari 1976 en 
22 januari 1977, schuldig te hebben 
gemaakt aan nainaking van een 
merk of het bedrieglijk gebruik 
maken van een nagemaakt merk, 

(I) Cass., 7 febr. 1977 (A.C., 1977, 632). 

(2) Raadpl. Cass., 17 dec. 1975 (A.C., 1976, 
476). 

ten nadele van verweerder, het Bel
gisch Verpakkingsinstituut (B.V.I.); 
dat het arrest voorts te zijnen 
nadele de verbeurdverklaring van 
het nagemaakte cliche uitspreekt, 
hem tot schadeloosstelling van ver
weerder, het Belgisch Verpakkings
instituut, veroordeelt en de publica
tie beveelt; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1997 van het Burgerlijk Wet
hoek, 13, 54, 61, 62, 63, 63bis van de 
Vennootschappenwet en van de regels 

. van de bewijslast in straf?.aken, 

doordat het arrest eiser veroordeeit op 
grond « dat hij telkenmaie optrad als 
een lid van het bestuur van deze ven
nootschap en nodige uitleggingen gaf 
zonder het minste voorbehoud omtrent 
zijn eventuele aansprakelijkheden in 
bewuste aangelegenheden; dat deze 
bekiaagde, thans voor het eerst, v66r bet 
hof zijn strafrecbtelijke verantwoorde
Iijkheid voor de naamioze vennootschap 
Eurobox betwist; dat Goris geen enkei 
officieel bescbeid voorlegt waaruit zou 
kunnen worden afgeieid dat een ander 
bestuursiid in zijn piaats de strafrechte
lijke verantwoordelijkheid in huidige 
zaak zou moeten opnemen »; 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
. verzuimt te antwoorden op de conclusies 
. van eiser waarin deze ·staande hieid dat 
voor de kwestieuze operaties een andere 
persoon verantwoordelijk was; trouwens 
uit de neergeiegde stukken voidoende' 
blijkt dat de personen, die ten minste 
voor de waarmerken CK/AL/091 en 
CK/AL/107 en AC/40/F/14, instonden de 
genaamden Voiders en Gieien waren; 
het trouwens aan eiser niet toekwam 
zijn onscbuid te bewijzen, maar wei aan 
bet openbaar ministerie om de schuid 
van de bekiaagde aan te tonen en aan de 
rechtbank en het hof om bet positief 
bewijs bij te brengen dat het eiser was 
die de strafrecbtelijke verantwoordelijk
heid voor de naamloze vennootscbap 
Eurobox diende op te nemen (schending 
van artikei 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, bet bof ten 
onrecbte oordeeit « dat eiser de nodige 
uitieggingen gaf zonder het minste voor
behoud omtrent zijn eventueie aanspra
kelijkheid in bewuste aange
Iegenbeden >>; dat eiser trouwens uit
drukkelijk in conclusie stelde dat hij 
nooit een verkiaring in eigen naam gaf. 
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noch als strafrechtelijk verantwoorde
lijke voor de naamloze vennootschap 
Eurobox; dat het hof er niet mede kan 
volstaan zonder enige motivering een
voudig het tegendeel te verklaren doch 
dat meer in detail diende te worden 
aangegeven waaruit het bleek dat eiser 
de verklaringen in eigen naam aflegde; 

derde onderdeel, door te stellen dat hij 
op het ogenblik van de feiten bedrijfsdi
rekteur was en dat een ander persoon 
veranh¥oordelijk was voor de kwestieuze 
operaties, eiser motiveerde dat hij niet 
persoonlijk, noch strafrechtelijk noch 
burgerrechtelijk, voor C(eze operaties 
aansprakelijk kon zijn; dat evenwel het 
hof, door expliciet te verklaren dat eiser 
telkenmale optrad als lid van het 
bestuur en door te verklaren dat eiser 
niet bewees dat hij strafrechtelijk niet 
verantwoordelijk was, aldus impliciet 
aannam dat eiser als orgaan van Euro
box optrad en dat dit de grondslag was 
waarop zijn strafrechtelijke verantwoor
delijkheid werd aangehouden; dat noch
tans enerzijds eiser geen orgaan was van 
de vennootschap op het ogenblik van de 
feiten of althans het hof hiervan geen 
voldoende i:notivering gaf en anderzijds 
het hof zijn beslissing op een verkeerde 
rechtsgrond baseerde, vermits het inzake 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid 
voor een rechtspersoon niets ter zake 
doet of men al dan niet orgaan is; dat 
het hof derhalve de veroordeling van 
eiser baseerde op een verkeerde rechts
grond of dat deze rechtsgrond ten min
ste niet met zekerheid vast te stellen is 
hetgeen overeenkomt met een gebrek 
aan motivering (schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet, 1997 van 
het Burgerlijk Wetboek, 13, 54, 61, 62, 
63 en 63bis van de Vennoot
schappenwet) : 

W at de eerste twee onderdelen 
samen betreft : 

Overwegende dat eiser in conclu
sie enkel stelde dat : hij op het 
ogenblik van de feiten bedrijfsdirec
teur was van de naamloze vennoot
schap Eurobox; toen nog geen afge
vaardigd beheerder was, maar in 
deze functie pas benoemd werd in 
mei 1977; voor de kwestieuze opera
ties een ander persoon verantwoor
delijk was; hij nooit enige verkla
ring had afgelegd, noch in eigen 
naam, noch als strafrechtelijk ver
antwoordelijke voor de naamloze 
vennootschap Eurobox; 

Overwegende dat, blijkens het 
arrest, de veroordeling van eiser 

· vooral hierop steunt dat hij, 
beklaagde Goris, « bij zijn eerste 
ondervraging door de B.O.B. te Tie
nen, op 11 oktober 1976 verklaard 
heeft direkteur te zijn van de na.am
loze vennootschap Eurobox ( ... ); bij 
zijn tweede ondervraging door de 
gerechtelijke politie te Leuven, op 

. 27 april 1977, hij zegde afgevaardigd 
beheerder te zijn van de naamloze 
vennootschap Eurobox; en hij tel
kenmale optrad als een lid van het 
bestuur van deze vennootschap en 
de nodige uitleggingen gaf zonder 
het minste voorbehoud omtrent zijn 
eventuele aansprakelijkheid in 
bewuste aangelegenheden »; dat het 
arrest voorts de conclusie, waarin 
eiser voor het eerst zijn strafrechte
lijke verantwoordelijkheid voor de 
naamloze vennootschap Eurobox 
betwistte, weerlegt op grond van de 
in bet middel aangehaalde en mede 
van de hierna volgende redengeving 
<< dat uit het strafdossier genoeg-
zaam voorkomt dat Goris voor de 
naamloze vennootschap Eurobox 
aktief is opgetreden en derhalve 
persoonlijk instond voor de gevol
gen van zijn daden »; 

Overwegende dat het arrest aldus 
de feitelijke redenen vermeldt, 
onder meer de vaststelling dat eiser 
telkenmale verklaringen aflegde als 
een lid van het bestuur, waarop de 
beslissing steunt dat eiser ten aan
zien van de ten laste gelegde feiten 
optrad voor de vennootschap en 
voor haar strafrechtelijk verant
woordelijk was; dat het aldus met
een, zonder miskenning van de 
regels van de bewijslast in strafza-

. ken, antwoordt op de conclusie van 
eiser, waarin deze .staande hield 
alleen als directeur te hebben 
gehandeld en nooit in eigen naam 
noch voor de vennootschap verkla

, ringen te hebben afgelegd; dat de 
rechters niet nader behoefden te 
antwoorden op het verweer van 

, eiser ten betoge dat anderen voor 
de vennootschap verantwoordelijk 
waren, nu dit verweer ten gevolge 
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van de voormelde beslissing van het 
hof van beroep, niet meer dienend 
was; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat nu, zoals het 

onderdeel zelf aanneemt, de straf
rechtelijke verantwoordelijkheid 
voor een rechtspersoon weegt op 
degene die het ten laste gelegde 
misdrijf heeft gepleegd, ongeacht of 
hij als directeur dan wel als orgaan 
van die rechtspersoon is opgetreden, 
het onderdeel niet ontvankelijk is 
bij gebrek aan belang voor zover 
het betoogt dat de veroordeling van 
eiser op een verkeerde rechtsgrond 
stoelt omdat de rechter hem straf
rechtelijk zou hebben verantwoor
delijk verklaard op de impliciete 
grond dat hij als orgaan van Euro
box was opgetreden; 

Overwegende, voor het overige, 
dat het arrest, door op ondubbelzin
nige wijze te oordelen dat eiser voor 
de naamloze vennootschap Eurobox 
aktief is opgetreden en derhalve 
persoonlijk instond voor de gevol
gen van zijn daden, de veroordeling 
van eiser ten deze wettelijk verant- · 
woordt; 

Dat in zoverre het onderdeel niet 
kan worden aangenomen; 

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

doordat het arrest oordeelt dat uit het 
strafdossier genoegzaam voorkomt dat 
eiser voor de naamloze vennootschap 
Eurobox aktief is opgetreden (zie onder 
meer telex van 23.2.77) en derhalve 
persoonlijk instond voor de gevolgen van 
zijn daden, 

terw1jl, eerste onderdeel, dit een 
tegenstrijdige motivering uitmaakt met 
de bedenking dat eiser optrad als orgaan 
van de vennootschap, hetgeen gelijk 
staat met een gebrek aan motivering 
(schending van artikel 97' van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, het hof van beroep 
onvoldoende antwoordt op het verweer 
vanwege eiser dat voor de kwestieuze . 
operatie een ander persoon verantwoor
delijk was en dat hij dus niet aktief 
optrad; dat inderdaad het hof van beroep 
zich beroept op een telex om te zeggen 

dat eiser in de zaak aktief optrad; dat de 
telex evenwel slechts betrekking had op 
het waarmerk CK/ AL/020 en niet op de 
andere drie waarmerken CK/AL/091, 
CK/AL/107 en AC/40/F/14; dat het hof 
van beroep door te steunen op de telex 
van 23 februari 1977 onvoldoende moti
veert dat eiser in al de zaken aktief 
optrad; dat het hof van beroep blijkbaar 
geen ander stuk aanhaalt en dus onvol
doende antwoordt op het argument van 
eiser ontwikkeld in zijn conclusies; dat 
aldus het hof van beroep eiser had 
dienen vrij te spreken voor namaking 
van de waarmerken CK/AL/091, 
CK/AL/107 en AC/40/F/14 en dit zo op 
strafgebied als op burgerrechtelijk 
gebied: 

derde onderdeel, het hof van beroep 
een verkeerde grondslag neemt om te 
oordelen dat eiser aktief optrad voor de 
naamloze vennootschap Eurobox, daar 
waar het hof steunt op de telex van 
23 februari 1977; dat uit de telex immers 
juist blijkt dat met betrekking tot het 
waarmerk CK/AL/020 eiser te goeder 
trouw was en dus niet opzettelijk han
delde; dat het hof van beroep aldus het 
ontlastend kenmerk van de inhoud van 
genoemde telex miskende, hetgeen gelijk 
staat met een gebrek aan motivering 
(schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest niet 

vaststelt dat eiser op het tijdstip 
van de feiten als orgaan van de 
naamloze vennootschap Eurobox 
optrad, maar aileen dat hijzelf op 
11 oktober 1976 verklaarde directeur 
van deze vennootschap te zijn, en 
op 27 april 1977 zegde afgevaardigd 
beheerder van die vennootschap te 
zijn; dat het arrest om de eerder 
vermelde redenen zonder tegenstrij
digheid heeft kunnen oordelen dat 
hij actief voor de naamloze vennoot
schap Eurobox is opgetreden en 
derhalve persoonlijk instond voor 
de gevolgen van zijn daden; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

W at het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat eiser in conclu
sie ten deze enkel stelde dat hij op 
het ogenblik van de feiten nog geen 
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afgevaardigd beheerder was, dat een 
ander persoon voor de kwestieuze 
operaties verantwoordelijk was, en 
dat hij nooit een verklaring in eigen 
naam, noch als strafrechtelijk ver
antwoordelijke voor de naamloze 
vennootschap Eurobox had afgelegd; 

Overwegende dat het arrest die 
conclusie beantwoordt door de in 
het antwoord op de eerste twee 
onderdelen van het eerste middel 
weergegeven redengeving, welke op 
met die conclusie in feite strijdige 
of andere gegevens steunt; dat het 
arrest aldus regelmatig met redenen 
is omkleed; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel, 

voor zover het de bewijswaarde van 
het telexbericht aanvecht, tegen de 
feitelijke beoordeling van de rechter 
opkomt die, in strafzaken, wanneer· 
de wet geen bijzonder bewijsmiddel 
oplegt, op onaantastbare wijze in 
feite de bewijswaarde beoordeelt 
van de gegevens waarop zijn over
tuiging stoelt en waarover de par
tijen verweer hebben kunnen voe-

dooJ'dat het arrest, hierin de motive
ring en de beschikking van het eerste 
vonnis overnemende, het nagemaakt cli
che met het Belgisch Verpakkingsinsti
tuut kenteken en registratie (overtui
gingsstuk nr. 6.061) verbeurd verklaarde 
teneinde vernietiging, op grond dat het 
overtuigingsstuk eigendom was van eiser 
tot cassatie en dat het het voorwerp van 
het misdrijf uitmaakte doordat hiermee 
het misdrijf werd gepleegd, 

terwijl, eerste onderdeel, het nage
maakte cliche hoegenaamd niet de 
eigendom was van eiser maar wel van 
de naamloze vennootschap Eurobox zelf; 
uit geen enkel bijgebracht stuk noch uit 
de motivering van de rechtbank of het 
hof blijkt waarop de feitenrechter 
steunde om te beslissen dat het nage
maakt cliche eigendom was van eiser 
(schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 42 van het Strafwetboek en 
12 van de wet van 1 april 1879); 

tweede ondeJ'deel, hieruit eens temeer 
blijkt dat het hof van beroep zowel op 
strafrechtelijk als op burgerrechtelijk 
vlak blijkbaar eiser identificeert met de 
naamloze vennootschap Eurobox waaruit 
eens te meer blijkt dat een foutieve 
rechtsgrond werd aangewend om veroor
deling van eiser te motiveren (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

ren; dat het onderdeel in zoverre Overwegende dat het middel, nu 
niet ontvankelijk is; het de openbare orde niet raakt en 

Overwegende dat het onderdeel aan de feitenrechter niet werd voor
faalt naar recht voor zover het gelegd, niet voor het eerst voor het 
aanvoert dat het arrest niet regel- Hof kan worden aangevoerd; 
matig is gemotiveerd wegens onjuis- Dat het middel niet ontvankelijk 
te uitlegging van het telexbericht, is; 
nu zelfs een onjuist motief aan het 
vormvereiste van artikel 97 van de 
Grondwet kan voldoen; 

Overwegende dat, voor zover het 
de 'miskenning van de bewijskracht 
van het telexbericht aanvoert, het 
onderdeel het Hof niet de mogelijk
heid biedt om de gegrondheid van 
dit verwijt te onderzoeken, nu het 
bedoelde telexbericht niet is overge
legd en de vindplaats ervan niet is 
aangeduid; dat ten deze het onder
dee! niet ontvankelijk is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 42 van het Strafwetboek en 
12 van de wet van 1 april 1879, 

En overwegende dat de substan
WHe of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

III. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen eiser ingestelde civielrechte
lijke vordering : 

Overwegende dat e1ser geen bij
zonder middel aanvoert, 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 
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12 december 1978 - 2' kamer -

Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Delva - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Derks, 
Hasse It. 

2' KAMER - 12 december 1978 

1° OPLICHTING BESTANDDELEN 

BEG RIP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
- TERMIJN - STRAFZAKEN - BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING - BESLISSING BIJ 
VERSTEK GEWEZEN T.A.V. DE BURGERL!JKE 
PARTIJ EN WAARTEGEN DIE PARTIJ VERZET 
KAN DOEN - CASSATIEBEROEP VAN DE 
BEKLAAGDE V66R HET VERSTRIJKEN VAN 
DE VERZETTERMIJN- NIET ONTVANKEL!JK 
CASSATIEBEROEP. 

3° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- MIDDEL DAT BETREKKING HEEFT OP EEN 
BESLISSING WAARTEGEN GEEN CASSATIEBE
ROEP IS GERICHT - NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

4° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT

BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - STRAFZA
KEN- PROCESSEN-VERBAAL VAN EEN GETUI
GENVERHOOR - U!TLEGGING VAN DIE PRO
CESSEN-VERBAAL VERENIGBAAR MET DE 
BETEKENIS EN DE DRAAGWIJDTE VAN DIE 
AKTEN- GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJS
KRACHT VAN DE AKTEN. 

1° Hij die, met het oogmerk om zich een 
zaak toe te eigenen die aan een ander 
toebehoort, door het aanwenden van 
Iistige kunstgrepen aanzet om zich 
gelden te doen afgeven, maakt zlch 
schuldig aan oplichting (1). (Art. 
496 Sw.) 

2o Wanneer tegen een t.a. v. de burger
lijke partij bij verstek gewezen beslis
sing door die partij verzet kan worden 
gedaan, is niet ontvankelijk het cassa
tieberoep dat de beklaagde tegen de 
burgerlijke partij tijdens de verzetter
mijn instelt (2). (Art. 413 Sv.; art. 3 wet 
9 maart 1908.) 

(1) Cass., 23 mei 1977 (A.C., 1977, 968). 

(2) Cass .. 19 nov 1974 (A.C., 1975, 344). 

3° Niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
bestaansreden, IS het middel dat 
betrekking heeft op een beslissing 
waartegen het cassatieberoep niet is 
gericht (3). 

4° De bewijskracht van de processen
verbaal van een getuigenverhoor 
wordt niet miskend door de beslissing 
die aan die akten een uitlegging geeft 
welke verenigbaar is met de betekenis 
en de draagwijdte ervan (4). 

(MELAERTS, SEVENOO T. BUYST EA.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 juni 1978 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

I. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissingen op 
de tegen de eisers ingestelde straf
vordering; 

Over het middel, afgeleid uit de schen-
ding van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
496 van het Strafwetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest de eisers aan 
oplichting schuldig verklaart op grond 
dat « uit het zeer uitgebreid onderzoek 
en de verklaringen van de talrijke perso
nen die zijn onderhoord het duidelijk 
gebleken (is) dat de beklaagden Melaerts 
en Sevenoo » (eerste en tweede eiser) 
« met de ·rechtstreekse medewerking van 
de beklaagde Huygelen, door de aan
wending van listige kunstgrepen om van 
de lichtgelovigheid misbruik te maken, 
geld in specien of in de vorm van 
wisselbrieven hebben doen overhandigen 
met het oogmerk zich deze gelden toe te 
eigenen ,, en de volgende gedragingen en 
handelingen van de beklaagden als 
listige kunstgrepen aanmerkt : « de 
beklaagden Melaerts en Sevenoo begon
nen met in dagbladen en reclamebladen 
die over het ganse land verspreid wer
den, een advertentie te Iaten verschijnen 
waarvan het libelle : ' Dames - Heren -
Kind - elke maat - elke leeftijd - met 
interesse om als fotomodel te werken -
schrijven naar Intermodel - Station
straat 17 - Sint-Niklaas ' een middel was 
om de kandidaat slachtoffers naar zich 
te Iokken. Daarnaast hebben zij perso
nen aangeworven om diegenen die op de 

(3) Raadpl. Cass., 14 dec. 1976 (A.C., 1977, 
426). 

(4) Cass., 3 maart 1978 (A.C., 1978, 777). 



-429-
advertentie waren · ingegaan te gaan 
opzoeken. Deze afgevaardigden kregen 
als opdracht van de beklaagden, door de 
ijdelheid van de bezochte personen te 
exploiteren, ze te overtuigen dat ze 
geschikt waren om als fotomodel te 
dienen en ze er aldus toe te brengen een 
zogenaamde bestelbon te ondertekenen 
waarbij zij zich verbonden onmiddellijk 
12.000 frank (later werd dit bedrag op 
14.000 frank gebracht) te overhandigen >>; 
( ... ) het feit dat de afgevaardigden 
'~ opdracht kregen zich niet in het minst 
te bekommeren of de personen wei 
fysisch geschikt waren om als fotomodel 
in aanmerking te komen, maar integen
deel a! diegenen die zij bezochten moes
ten doen geloven dat zij als fotomodel 
zouden te werk gesteld worden. De 
eensluidende verklaringen van de 
134 personen die het gevraagde bedrag 
hebben overhandigd hetzij in comptan
ten, hetzij in de vorm van wissels, Iaten 
uitschijnen dat om ze er toe te bewegen 
het geld te overhandigen, de afgevaar
digde hen verzekerde dat zij binnen een 
zeer korte tijd zouden te werk zijn 
gesteld als fotomodel en dat het hoog 
loon dat zij aldus zouden verdienen, hen 
zeer snel het bedrag dat van hen 
gevraagd werd zou doen terugwinnen. >> 
" De beklaagde Huygelen heeft recht
streeks hieraan meegewerkt ( ... ). >> 
" Zoals zij overigens heeft bekend, heeft 
zij in opdracht van de beklaagden 
Melaerts en Sevenoo aan verschillende 
van die personen gezegd dat zij door de 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Inter Model zouden 
worden te werk gesteld als fotomodel, 
ofschoon zij wist dat zulks niet ging 
gebeuren >>; 

terwijl, eerste onderdeel, zoals door de 
eisers in conclusie op omstandige wijze 
was gesteld, " listige kunstgrepen >> in de 
zin van artikel 496 van het Strafwetboek 
enerzijds niet gelijkgesteld kunnen wor-_ 
den met - al dan niet - leugenachtige 
beweringen, zelfs indien deze herhaald 
worden, zo deze beweringen niet 
gepaard gaan met uitwendige feiten of 
handelingen die ze aanneembaar I:Ilaken 
en anderzijds slechts duiden op fe1ten of 
handelingen die determinerend zijn voor 
de afgifte van de gelden of waarden en 
terwijl de door het arrest aangehouden 
gedragingen en handelingen niets meer 
zijn dan hetzij loutere beweringen of 
beloften hetzij andere handelmgen 
waarvan niet wordt vastgesteld dat zij 
determinerend waren voor de afgifte van 
de gelden en waarden of moesten dienen 
.om de gedan~ be_loften aanneembaar te 

maken, zodat het arrest, op grond van de 
hierboven in het cassatiemiddel geci
teerde overwegingen en vaststellingen 
niet wettig kon beslissen dat de eisers -
door hen ontkende listige 
kunstgrepen >> hadden aangewend en de 
veroordeling wegens inbreuk op 
artikel 496 van het Strafwetboek der
halve niet wettelijk gerechtvaardigd is 
(schending van artikel 496 van het 
Strafwetboek), 

tweede onderdeel, de eisers in hun 
conclusie voor het hof van beroep op 
omstandige wijze de aanwezigheid 
betwistten van het bedrieglijk opzet zich 
een zaak toe te eigenen die aan een 
ander toebehoorde, bestanddeel van het 
misdrijf " oplichting >>, en meer bepaald, 
op grond van een reeks in conclusie 
aangeduide objectieve elementen, lieten 
gelden dat zij het opzet (de bedoeling) 
hadden een waarachtige tegenprestatie 
te leveren en dat deze tegenprestatie of 
uitvoering van de gesloten overeenkom
sten in de mate van het mogelijke door 
hen werd nageleefd; • 

en terwijl, het arrest de conclus1e ~P 
dit punt niet beantwoordt en ev~n~~n 
vaststelt dat de eisers met « bedneghJk 
opzet >> hadden gehandeld, z_odat h';lt 
arrest niet regelmat1g gemot1veerd 1s 
(schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest door 

de in het middel weergegeven 
redengeving erop wijst dat de 
eisers, door het doen publiceren van 
de aldaar aangehaalde advertentie, 
die in de pers over het ganse land 
verspreid werd, de bedoeling had
den personen aan te lokken om zich 
als kandidaat-fotomodel aan te mel
den, ongeacht hun fysieke geschikt
heid daartoe, en voorts vaststelt dat 
de eisers in hun opzet zijn geslaagd, 
nu niet minder dan 134 kandidaten 
zijn ingegaan op de aanbiedingen 
tot tewerkstelling als fotomodel uit
gaande van de door de eisers op 
hen afgestuurde afgevaardigden, 
door het ter hand stellen van de 
gevraagde bedragen; 

Overwegende dat het arrest 
zodoende te kennen geeft dat de 
eisers zich ten deze niet heb~en 
beperkt tot louter leugenachtlge 
beweringen, maar tevens de h<;mde
lingen en gedragingen prec1seert 
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met behulp waarvan ZlJ, m net 
verlengde van de aan die bewerin
gen via de pers gegeven publiciteit, 
een werkelijke enscenering hebben 
op touw gezet waardoor aan die 
leugens kracht en geloofwaardig
heid werd bijgezet, en die determi
nerend was ter bereiking van het 
beoogde doel zich door die handel
wijze gelden te doen overhandigen; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat het arrest, door 
in de eerder weergegeven redenge
ving erop te wijzen dat 1 o de bekom
mernis om de fysieke geschiktheid 
van de kandidaten-fotomodel bij de 
eisers afwezig was, 2° aan de bena
derde kandidate.n de verzekering 
werd gegeven dat zij (binnen zeer 
korte tijd) als fotomodel zouden 
tewerkgesteld zijn, hoewel de eisers 
wisten dat dit niet zou gebeuren, 
3° aan die kandidaten een hoog loon 
werd voorgespiegeld met mogelijk
heid tot terugwinst van het over
handigde bedrag, de feitelijke gege
vens preciseert op grond waarvan 
de rechters het bedrieglijk opzet tot 
het zich onrechtmatig toeeigenen 
van andermans gelden ten laste van 
de eisers bewezen achten, en 
waarom zij de conclusie verwerpen 
waarin de eisers, aan de hand van 
met die zoeven genoemde gegevens 
strijdige of andere gegevens, stelden 
dat zij de bedoeling hadden een 
waarachtige tegenprestatie te leve
ren; dat het arrest aldus die conclu
sie beantwoordt en derhalve regel
matig gemotiveerd is; 

Overwegende, voor het overige, 
dat uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, niet blijkt dat 
de eisers bij conclusie voor de 
rechter in hoger beroep hebben 
aangevoerd << dat deze tegenpresta
tie of uitvoering van de gesloten 
overeenkomsten in de mate van het 
mogelijke door hen werd 
nageleefd »; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

Overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen; 

II. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissingen op 
de civielrechtelijke vorderingen : 

A) ingesteld door de verweerster 
sub 1 (Buyst Christiane) : 

Overwegende dat het arrest aan 
verweerster een provisionele ver
goeding toekent en de zaak desaan
gaande op onbepaalde datum voor 
verdere behandeling uitstelt; 

Dat zodanige beslissing geen 
eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering en geen uitspraak 
doet over· een geschil inzake 
bevoegdheid; 

Dat de voorzieningen derhalve 
niet ontvankelijk zijn; 

B) ingesteld door de verweerders 
sub 5 (De Winter Marleen) en sub 7 
(Broeckx Rene) : 

Overwegende dat het ten aanzien 
van deze burgerlijke partijen het 
arrest bij verstek is gewezen; dat 
het de vorderingen van de bedoelde 
partijen slechts gedeeltelijk toe
wijst; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de termijn van 
verzet voor de verweerders op de 
dag van de voorziening niet verstre
ken was; 

Dat de voorziening van de eisers, 
beklaagden, nu zij v66r het verstrij
ken van die termijn van verzet is 
ingesteld, niet ontvankelijk is; 

q ingesteld door de verweerders 
sub 2, 3, 4, 6, 8 tot en met 21 : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest de eisers aan 
oplichting schuldig verklaart op de eer
der vermelde gronden, en veroordeelt tot 
betaling van schadevergoeding aan de 
verweerders, 



-431-

teiWJjJ, wat de vordering van de bur
gerlijke partijen betrof, de eisers in 
conclusie stelden dat, zo het mededader
schap te hunnen laste tach aangehouden 
zou worden, " voor elke persoon afzon
derlijk dient nagegaan en bewezen dat 
aan deze persoon werk werd beloofd, 
temeer, nu vaststaat, zoals eerder aange
toond, dat aan een groat aantal geen 
werk werd beloofd >>, 

en terwijl het arrest de vorderingen 
van alle burgerlijke partijen gegrond 
acht zonder op dit middel te antwoor
den, derhalve niet regelmatig gemoti
veerd is (schending van artikel 97 van de 
Grondwet), 

en tei·wijl voor zover een impliciet 
antwoord zou kunnen gevonden worden 
- quod non - in de overweging van het 
arrest dat « de eensluidende verklarin
gen van de 134 personen die het 
gevraagde bedrag hebben overhandigd 
( ... ) Iaten uitschijnen dat om ze er toe te 
bewegen het geld te overhandigen, de 
afgevaardigde hen verzekerde dat zij, 
binnen een zeer korte tijd, zouden te 
werk zijn gesteld als fotomodel ( ... ) », het 
arrest, door deze overweging de bewijs
kracht miskent van de verklaringen van 
een groat dee! van de 134 ondervraagde 
personen die ofwel uitdrukkelijk ver
klaard hebben dat hen geen werk werd 
beloofd (zoals onder meer Van Lande
ghem Marcel ( ... ), zodat deze verklarin
gen geenszins, in strijd met hetgeen in 
de geciteerde overweging van het arrest 
wordt gesteld, Iaten uitschijnen dat de 
tewerkstelling van de betrokken perso
nen als fotomodel binnen een korte tijd, 
verzekerd was en het arrest derhalve 
deze verklaringen heeft gei:nterpreteerd 
op een wijze die onverenigbaar is met 
hun bewoordingen en hun draagwijdte 
(schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Overwegende dat het arrest vast
stelt, eensdeels, in de aanhaling van 
de . advertentie, dat de personen 
« met interesse om als fotomodel te 
werken » ertoe werden aangezet 
naar Inter Model te schrijven, 
anderdeels, dat het bezoek van de 
door de eisers uitgestuurde afge
vaardigden voor degenen die op de 
advertentie waren ingegaan, deter
minerend was voor het overhandi
gen van de gelden; dat het arrest 
door die vaststellingen impliciet 
maar zeker te kennen geeft dat de 

overhandiging van de gelden beko
men werd omdat het bezoek van de 
afgevaardigden het geadverteerde 
aanbod tot tewerkstelling als foto
model geloofwaardig had gemaakt, 
ook al werd een belofte in die zin 
door de afgevaardigden in een aan
tal gevallen niet geformuleerd; 

Overwegende dat op grond van 
deze beschouwingen en van de in 
het middel aangehaalde consideran
sen, het arrest ten aanzien van de 
burgerlijke partijen op de conclusie 
antwoordt; 

Overwegende, voor het overige, 
dat het middel, voor zover het de 
miskenning aanvoert van de bewijs
kracht van de verklaringen van een 
groot aantal van de 134 onder
vraagde personen, slechts ontvanke
lijk is ten aanzien van diegenen 
onder hen tegen wie de voorziening 
is gericht, en slechts in aanmerking 
komt met betrekking tot de ver
weerders sub 11 en sub 14, die de 
enigen zijn onder de verweerders 
van wie de naam en de beweerde
lijk miskende verklaring in het 
onderdeel zijn aangewezen; 

Overwegende dat, blijkens de des
betreffende processen-verbaal, zo
wel verweerder Felix als verweer
der Nuyten hebben verklaard dat 
hun door de afgevaardigde van 
Inter Model kans op werkgelegen
heid als fotomodel werd voorgespie
geld; dat immers, volgens Nuyten, 
de afgevaardigde van Inter Model 
hem had verzekerd dater werkaan
biedingen zouden opdagen ongeveer 
een maand na het verschijnen van 
de cataloog waarin zijn foto's zou
den opgenomen zijn; dat, luidens de 
verklaring van Felix, de afgevaar
digde hem had voorgesteld vijftig 
foto's van zijn persoon te laten 
maken die dan, in een album, aan 
firma's zouden worden aangeboden, 
dit met het vooruitzicht op tewerk
stelling ingeval zijn foto door een 
van die firma's werd uitgekozen; 

Overwegende dat het arrest der
halve de bewijskracht van de 
bedoelde stukken niet miskent; 
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Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt ieder 
eiser in de helft van de kosten. 

12 december 1978 - 2• kamer 
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Delva - GeHjklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. L. De 
Gryse. 

2' KAMER - 12 december 1978 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN - BUR

GERLIJKE RECHTSVORDERING - VRIJSPRE
KEND VONNIS - HOGER BEROEP VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ ONTVANKELIJK -
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER IN HOGER 
BEROEP. 

Op het ontvankelijk hager beroep van de 
burgerlijke partij tegen een vrijspre
kend vonnis is de rechter in hager 
beroep bevoegd om na te gaan, m.b.t. 
de burgerlijke rechtsvordering, of het 
misdrijf dat aan die vordering ten 
grondslag ligt, bewezen is en of het 
aan de burgerlijke partij schade heeft 
berokkend (1). (Art. 202 Sv.) 

(THYS, HENDRICKX T. DE HENNIN N.V., • LE 
FOYER " N.V.) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 juni 1978 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Turnhout; 

I. Op de voorziening van eiser : 

Over het middel, hieruit afgeleid dat 
hoewel niet betwist wordt dat, niettegen
staande een vrijspraak op strafrechtelijk 
gebied, het mogelijk kan zijn de 
beklaagde op burgerrechtelijk vlak te 
veroordelen wegens een niet strafbare 
onvoorzichtigheid, de situatie ten deze 
volledig anders ligt; beklaagde vervolgd 
was wegens inbreuk op artikel 19.3.5° van 
het Wegverkeersreglement en hij van die 
telastlegging is vrijgesproken; bij ont
stentenis van hoger beroep van het 

(1) Cass., 18 jan. 1977 (A.C., 1977, 557). 

openbaar ministerie het beroepen vonnis 
op penaal gebied kracht van gewijsde 
krijgt; de rechter in beroep dan ook 
vaststelt dat de vrijspraak van voor
melde telastlegging in kracht van 
gewijsde is gegaan; niettegenstaande 
deze in kracht van gewijsde gegane 
vrijspraak, geldend erga omnes, de rech
ter in hoger beroep, in zijn overwegin
gen op burgerrechtelijk vlak, dezelfde 
betichting op artikel 19.3.5° wei bewezen 
acht; dergelijke stelling uiteraard niet 
houdbaar is daar het volstrekt onmoge
lijk is om in een en hetzelfde vonnis de 
beklaagde van een specifieke telastleg
ging formeel vrij te spreken, en hem 
verder op grond van dezelfde telastleg
ging formeel aansprakelijk te verklaren : 

Overwegende dat uit artikel 202 
van het Wetboek van Strafvordering 
blijkt dat het ontvankelijk hoger 
beroep van de burgerlijke partij op 
de rechter· in hoger beroep de 
kennisneming overdraagt. van het 
feit dat het voorwerp van de vervol
ging is; 

Dat die rechter dus het feit 
opnieuw moet onderzoeken en 
beoordelen, mits zijn beslissing tot 
de vordering van de burgerlijke 
partij te beperken; dat hij dan ook 
bevoegd is om met betrekking tot 
die vordering na te gaan of· het 
misdrijf dat eraan ten grondslag ligt 
bewezen is en of het aan de burger
Iijke partij schade heeft berokkend; 

Overwegende derhalve dat de 
Correctionele Rechtbank te Turn
hout, na het hoger beroep van de 
burgerlijke partijen, thans verweer
sters, te hebben ontvankelijk ver
klaard, zonder voormeld artikel 202 
te schenden en in strijd met wat het 
middel aanvoert, heeft kunnen oor
delen dat beklaagde, thans eiser, bij 
het afdraaien naar links verzuimd 
heeft de beweging zo ruim mogelijk 
uit te voeren, zodat hij de ingesla
gen weg rechts oprijdt, en dat eiser 
volledig aansprakelijk is voor de 
schadelijke gevolgen van de kwes
tieuze aanrijding; 

Dat het middel faalt naar recht; 
II. Op de voorziening van eiseres : 
Overwegende dat uit de stukken 

waarop het Hof vermag acht te 
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slaan, niet blijkt dat eiseres, voor 
beklaagde civielrechtelijk aanspra
kelijke partij, haar voorziening 
heeft doen betekenen aan de par
tijen tegen wie zij gericht is; 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 mei 1978 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt de eisers 
ieder in de helft van de kosten. 

12 december 1978 - 2• kamer -
Voorzitter: baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Delva - GelJjklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Anita 
Van der Graesen, Antwerpen. 

2' KAMER- 13 december 1978 

1° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- MIDDEL TEN BETOGE DAT OP DE CONCLU
SIE GEEN ANTWOORD IS GEGEVEN - ANT
WOORD - MIDDEL DAT FEITELIJKE GROND
SLAGMIST. 

2° LOON- EINDE VAN DE DIENSTBETREK
KING - VERPLICHTING VOOR DE WERKGE
VER, ZIJN AANGESTELDE OF ZIJN LASTHEB
BER, HET VERSCHULD!GDE LOON AAN DE 
WERKNEMER UITERLIJK OP DE EERSTE 
BETAALDAG, DIE VOLGT OP HET EINDE VAN 
DE DIENSTBETREKKING, UIT TE BETALEN -
WERKNEMER DIE ZICH OP DE EERSTE 
BETAALDAG NIET AANMELDT - WANNEER 
BESTAAT DE OVERTREDING. 

1' Feitelijke grondslag mist het middel 
dat aan de rechter verwijt niet te 
hebben geantwoord op een conclusie, 
als in de bestreden beslissing hierop 
wei is geantwoord (1). (Art. 97 Gw.) 

2' Wanneer de dienstbetrekking van een 
werknemer een einde neemt, moet de 
werkgever, zijn aangestelde of zijn 
lasthebber, hem het verschuldigde 
loon uiteilijk op de eerste betaaldag, 
die volgt op het einde van de dienstbe
trekking, uitbetalen; wanneer de 
werknemer zich op de datum van de 
eerste betaaldag niet aanmeldt om z1j'n 
loon in ontvangst te nemen, bestaat de 
overtreding wanneer de werkgever, 
zijn aangestelde of zijn Jasthebbe1; 
zijn verplichting niet nakomt bij het 
eerste verzoek van de werknemer. 
(Art. 11 wet 12 april 1965.) 

(DELSARTE, c ENTREPRISES DELSARTE ET FILS 
ET COMPAGNIE • P.V.BA.) 

(1) Cass., 24 okt. 1978 (A.C. 1979, 116). 

I. Op de voorziening van eiser, 
beklaagde: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 11, 42 van de wet 
van 12 april 1965 betreffende de bescher
ming van het loon van de werknemers, 
1247 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest beklaagde (thans 
eiser) veroordeelt uit hoofde van het aan 
de werknemer Lhoste verschuldigde loon 
niet binnen de wettelijke termijn te 
hebben uitbetaald voor de periode van 
5 tot 12 juli 1976, op welke datum de 
dienstbetrekking van die werknemer een 
einde nam, waarbij het arrest steunt : 

1' op de bewering van de werknemer 
volgens welke beklaagde verklaard had 
dat hij hem niet zou uitbetalen; 

2° op de verklaring waarbij beklaagde 
toegaf dat loon op 24 januari 1977 nog 
niet te hebben uitbetaald, hoewel de 
werknemer op 3 december 1976 zijn eis 
bij gerechtsdeurwaarder heeft doen 
betekenen; 

3° en onder verwerping van beklaagdes 
betoog volgens hetwelk hij die haal
schuld nog niet betaald had omdat de 
werknemer na 12 juli 1976 niet meer op 
zijn werk verschenen was en hij nog 
wachtte op « de raad van zijn advocaat 
om de toestand aan te zuiveren », 

tezwijl eiser in zijn conclusie betwistte 
aan Lhoste gezegd te hebben dat hij 
hem niet zou uitbetalen; als hij hem nog 
niet uitbetaald had, dit enkel kwam 
doordat Lhoste zich niet had gemeld om 
zijn loon in ontvangst te nemen; een 
dergelijke schuld haalbaar is en hij 
beslist heeft die schuld te betalen zodra 
de ~is daartoe hem bij exploot van 
gerechtsdeurwaarder betekend werd : 

a) In zoverre het middel steunt op 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet: 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst « dat de eerste rechter perti
nent beslist heeft dat de verdachte 
aan de klager verklaard had dat hij 
hem het nog verschuldigde loon niet 
zou uitbetalen ... dat de eis hem (de 
beklaagde) op 3 december 1976 
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(door gerechtsdeurwaarder) ter ken
nis werd gebracht ... ; dat de ver
dachte er zich wel voor wacht de 
datum te vermelden waarop hij het 
aan zijn werkman verschuldigde 
loon zou betaald hebben en dat het 
hoe dan ook zeker is dat op 
24 januari 1977 dat loon niet betaald 
was; ... dat ten slotte de overwegin
gen in verband met het feit dat de 
schuld haalbaar is niet ter zake 
dienend zijn en feitelijke grondslag 
missen vermits de verdachte op 
24 januari 1977 aan de sociaal 
inspecteur ver klaard heeft de raad 
van zijn advocaat af te wachten 
alvorens de toestand aan te 
zuiveren >>; 

Dat het arrest aldus aniwoordt op 
de in \.'let middel vermelde conclusie 
van eiser; 

Dat in dat opzicht het middel 
feitelijke grondslag mist; 

b) In zoverre het middel steunt op 
de schending van de artikelen 11, 
42 van de wet van 12 april 1965 en 
1247 van het Burgerlijk Wetboek : 

Overwegende dat eiser voor de 
correctionele rechtbank werd 
gedaagd uit hoofde van als werkge
ver, aangestelde of lasthebber het 
voor de periode van 5 juli 1976 tot 
12 juli 1976 verschuldigde loon, te 
weten het nettobedrag van 
6.040 frank, niet te hebben betaald 
aan zijn werknemer Michel Lhoste 
uiterlijk op de eerste betaaldag die 
volgt op het einde van de dienstbe
trekking, waarbij de datum van de 
ten laste gelegde feiten niet nader 
werd bepaald; 

Overwegende dat de verplichting 
die door artikel 11 van de wet van 
12 april 1965 bij het einde van de 
dienstbetrekking van de werknemer 
aan de werkgever is opgelegd, 
hierin bestaat dat deze het nog 
verschuldigde loon onverwijld en 
uiterlijk op de eerste betaaldag die 
volgt op de datum waarop de 
dienstbetrekking eindigt, aan de 
werknemer dient uit te betalen; 

Overwegende dat, wanneer de 
werknemer zich op de datum van de 

· eerste betaaldag niet aanmeldt om 

zijn loon in ontvangst te nemen, de 
overtreding van voormeld artikel 11 
slechts bestaat, wanneer de werkge
ver zijn verplichting niet nakomt bij 
het eerste verzoek van de werkne
mer, overeenkomstig dat artikel 11; 

Overwegende dat uit de geding
stukken blijkt dat de werknemer 
Lhoste op 3 december 1976 bij 
exploot van gerechtsdeurwaarder de 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid . Entreprises Del
sarte et fils gedagvaard heeft tot 
betaling van een bedrag ten belope 
van het loon dat hem naar zijn 
oordeel verschuldigd was; 

Overwegende dat, hoewel eiser als 
aangestelde of lasthebber van eise
res in kennis was gesteld met de eis 
van de werknemer, hij op 
24 januari 1977 daaraan nog geen 
enkel gevolg had gegeven; 

Dat het arrest uit die vaststellin
gen wettelijk heeft kunnen afleiden 
dat de overtreding van artikel 11 
van de wet van 12 april 1965 bewe
zen was; 

Dat het middel in dat opzicht 
naar recht faalt; 

Overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen; 

II. Op de voorziening van eiseres, 
burgerrechtelijk aansprakelijke 
partij : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiseres, burger
rechtelijk aansprakelijke partij, 
haar voorziening heeft doen beteke
nen aan de partij tegen wie zij 
gericht is; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt iedere 
eiser in de kosten van zijn voorzie
ning. 
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13 december 1978 - 2" kamer -
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Bosly -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Mahieux, Dinant. 

2" KAMER - 13 december 1978 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
- AFSTAND - STRAFZAKEN - JEUGDBE-
SCHERMING - AFSTAND GEGROND OP DE 
ENKELE REDEN DAT DE BESTREDEN BESLIS
SING GEEN EINDBESLISSING IS, IN DE ZIN 

VAN ART. 416 SV. - AFSTAND WELKE NIET 
ALS EEN BERUSTING KAN WORDEN UITGE
LEGD - GEVOLG. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
- VORM - STRAFZAKEN - JEUGDBESCHER
MING - VOORZIENING VAN EEN VAN DE 
OUDERS VAN HET KIND JEGENS WIE EEN 
BEWARINGSMAATREGEL IS GENOMEN -
VOORZIENING NIET BETEKEND AAN DE PAR
TIJEN TEGEN WIE ZIJ IS GERICHT - NIET 
ONTVANKELIJKE VOORZIENING. 

1" Wanneer een partij zich in cassatie 
heeit voorzien en zij vervolgens van 
haar voorziening aistand heeit gedaan 
om de enkele reden dat de bestreden 
beslissing geen eindbeslissing is, in de 
zin van art. 416 Sv., kan die aistand 
niet als een berusting worden uitge
legd en verleent het Hoi daarvan geen 
akte indien het vaststelt dat die beslis
sing een eindbeslissing is (1). 

2" Niet ontvankel1jk wegens niet
betekening aan de partijen tegen wie 
zij is gericht, is de voorziening van 
een van de ouders van een minderja
rig kind tegen het arrest van het hoi 
van beroep dat jegens dit kind een 
bewaringsmaatregel heeft bevolen (2). 

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

ARREST ( vertafing) 

HET HOF;- Gelet op de bestre
den beschikking, op 27 oktober 1978 
gewezen door het Hof van Beroep te 
Brussel, jeugdkamer; 

(1) Cass., 5 dec. 1978 (A.C., 1979,195). 

(2) Cass., 3 maart 1975 (A.C., 1975, 750); 
Cass., 3 nov. 1975 (A.C., 1976, 291). 

Overwegende dat eiser verklaart 
afstand te doen van zijn voorziening 
op grand dat die beslissing geen 
eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering; 

Overwegende dat het arrest waar
bij, zoals in dit geval, met toepas
sing van artikel 52 van de wet van 
8 april 1965, ten aanzien van de 
minderjarige voorlopig de nodige 
inaatregelen van bewaring worden 
genomen en waarbij uitspraak 
wordt gedaan over al wat aan 
's rechters oordeel onderworpen 
werd, geen voorbereidend arrest 
noch een arrest van onderzoek is, 
maar een eindbeslissing in de zin 
van artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering; 

Dat er bijgevolg geen grond 
bestaat om akte te verlenen van de 
afstand van de voorziening, nu 
blijkt dat die afstand door dwaling 
ingegeven is en niet als een berus
ting kan worden gei:nterpreteerd; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan niet blijkt dat eisers voorzie
ning aan het Openbaar Ministerie 
werd betekend; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

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

13 december 1978 - 2" kamer 
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Stranard - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Colard, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Dassesse. 

2' KAMER - 13 december 1978 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
- STRAFZAKEN - BESLISSING VAN DE 
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPPIJ- LEDEN VAN DE COMMISSIE 
DIE NIET ALLEN EEN ZITTING OVER DE ZAAK 
HEBBEN BIJGEWOOND- NIETIGHEID VAN DE 
BESLISSING. 
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2° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN 
- CASSATIEGEDING - VOORZIENING IN CAS
SATIE TEGEN EEN BESLISSING BETREFFENDE 
DE TOEPASSING VAN DE WET TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ - GEEN 
BEGROOTBARE KOSTEN. 

1" Nietig is de beslissing van de commis
sie tot bescherming van de maat
schappij gewezen door leden van die 
commissie waarvan een lid een van de 
zittingen over de zaak niet heeft 
bijgewoond (1). (Art. 779, eerste lid, 
Ger. W.) 

2" De voorziening in cassatie tegen een 
beslissing betreffende de toepassing 
van de Wet Besch. Maatsch. brengt 
geen begrootbare kosten mee (2). 
(Artt. 162, 6"bis, 279', 1", 279', 1", en 280, 
1 ", W. Reg.) (Impliciet.) 

(STIELTJES) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 9 november 1978 
gewezen door de Commissie tot 
bescherming van de maatschappij 
bij de psychiatrische afdeling van 
de gevangenis te Vor~t; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 779 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 16 en 18 van de 
wet van 1 juli 1964, 

doordat de bestreden beslissing waar
bij eisers verzoek tot invrijheidsstelling 
wordt verworpen, gewezen werd door de 
Commissie met de heer de la Vallee 
Poussin als voorzitter en de heren 
Dumont en Legrand als leden, 

terwijl de commissie zich tijdens haar 
zitting van 26 oktober 1978 op de hoogte 
gesteld heeft van eisers toestand, hem 
ondervraagd heeft en de geneesheer 
Antoine van de inrichting gehoord heeft, 
en daarbij samengesteld was uit de heer 
Dykmans, die voorzitter was, en de 
heren leden Dumont en Legrand, zodat 
de bestreden beslissing gewezen werd 
door commissieleden die niet aile zittin
gen over de zaak hebben bijgewoond : 

(1) Raadp!. Cass., 7 dec. 1976 (A.C., 1977, 395) 
en 3 mei 1978 (ibid., 1978, 1040). 

(2) Cass., 21 jan. 1975 (A.C., 1975, 567). 

Overwegende dat de zaak, met 
name door ondervraging van de 
gei:nterneerde en door verhoor van 
de geneesheer van de inrichting 
behandeld werd en achteraf ver
daagd werd tijdens de zitting van de 
Commissie tot bescherming van de 
maatschappij bij de psychiatrische 
afdeling van de gevangenis te Vorst, 
op 26 oktober 1978; dat het proces
verbaal van die zitting vermeldt dat 
de commissie daarbij samengesteld 
was uit de heer Dykmans, ma
gistraat, die voorzitter was, en uit 
de heren Dumont, advocaat, en 
Legrand, geneesheer, die leden 
waren; 

Overwegende dat uit de bestreden 
beslissing blijkt dat tijdens de zit
ting van 9 november 1978, met 
name door verhoor van eerste sub
stituut-procureur des Konings Col
soul en door het pleidooi van tnees
ter Nelis die als advocaat van de 
gei:nterneerde eiser vertegenwoor
digde, de behandeling van de zaak 
werd voortgezet, zonder dat daarbij 
werd vastgesteld dat de behandeling 
ab initio werd hervat; dat de Com
missie samengesteld was uit de heer 
de la Vallee Poussin, magistraat, die 
voorzitter was, en de leden Dumont 
en Legrand; dat de beslissing door 
de heren de la Vallee Poussin, 
Dumont en Legrand gewezen werd; 

Overwegende dat daaruit volgt 
dat de rechters die de bestreden 
beslissing hebben gewezen niet aile 
zittingen over de zaak hebben bijge
woond; dat die beslissing door nie
tigheid is aangetast; 

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 vernie
tigde beslissing; verwijst de zaak 
naar de anders samengestelde com
missie tot bescherming van de 
maatschappij bij de psychiatrische 
afdeling van de gevangenis te Vorst. 
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13 december 1978 - 2' kamer - BESLISSING VAN DE RECRTER- GEEN VER-

Voorzitter : baron Richard, voorzitter - PLICRTING VOOR DE RECRTER OP DIE CON-
Verslaggever : de h. Stranard - Ge- CLUSIE TE ANTWOORDEN. 
lijkluidende conclusie van de h. Colard, 
advocaat-generaa] - Advocaat : mr. 5° MISDRIJF- MISDRIJF GEPLEEGD DOOR 
Langenus, BrusseJ. EEN AMBTENAAR - BEVEL VAN EEN MEER-

2' KAMER - 13 december 1978 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- STRAFVORDERJNG - EEN ENKELE STRAF 
UITGESPROKEN WEGENS VERSCREIDENE MJS
DRIJVEN - MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING 
REEFT OP BEPAALDE MISDRIJVEN - STRAF 
WETTELIJK VERANTWOORD DOOR DE ANDERE 
MISDRIJVEN- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2° VONNISSEN 
- STRAFZAKEN 

EN ARRESTEN 
MIDDEL AFGELEID U!T 

DE NIETIGREID VAN DE RECRTSPLEGING OP 
GROND DAT RAAR WETTIGHEID, WAT 
BETREFT DE OPENBAARRE!D VAN EEN 

DERE- RECRTVAARDIGINGSGROND- VOOR
WAARDEN. 

6° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VEROOR
DELING VAN DE BEKLAAGDE ALS MEDEDA
DER OF MEDEPLJCRTIGE AAN EEN MISDAAD 
OF EEN WANBEDRIJF - GEEN VERMELDING 

VAN DE ARTT. 66, 67 EN 69 SW. VEREIST. 

7° DEELNEMING AAN MISDRIJVEN 
- VALSREJD, GEBRUIK VAN VALSE STUK
KEN EN OPL!CRTING - VEROORDEL!NG VAN 
DE BEKLAAGDE WEGENS DEELNEMING AAN 
DIE MISDRIJVEN - WETTIGREID - VOOR
WAARDE. 

TERECRTZITTING EN DE SAMENSTELLING 8° VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VAN RET RECRTSCOLLEGE, DOOR RET ROF 
NIET KAN WORDEN GETOETST - MIDDEL 
RIERUIT AFGELEID DAT IN RET PROCES
VERBAAL VAN EEN TERECHTZITTING VER
MELD STAAT DAT DE ZAAK VOOR VERDERE 
BERANDELING VERDAAGD WORDT NAAR EEN 
BU!TENGEWONE TERECRTZITTING, TERWIJL 
RET DOSSIER GEEN DESBETREFFEND PRO
CES-VERBAAL BEVAT - BUITENGEWONE 
TERECRTZITTING DIE NIET HEEFT PLAATS
GERAD EN DEBATTEN DIE ZIJN HERVAT OP 
EEN LATERE TERECRTZITTING - MIDDEL 
DAT NIET KAN WORDEN AANGENOMEN. 

3° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MIDDEL AFGELEID UIT DE NIETIGREID VAN 
DE RECHTSPLEGING OP GROND DAT RA.AR 
WETTIGREID, WAT BETREFT DE OPENBAAR
REID VAN EEN TERECRTZITTING EN DE 
SAMENSTELLING VAN RET RECHTSCOLLEGE, 
DOOR RET ROF NIET KAN WORDEN GETOETST 
- MIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT IN RET 
PROCES-VERBAAL VAN EEN TERECHTZITTING 
VERMELD STAAT DAT DE ZAAK VOOR VER
DERE BERANDELING VERDAAGD WORDT 
NAAR EEN BUITENGEWONE TERECHTZITTING, 
TERWIJL HET DOSSIER GEEN DESBETREF
FEND PROCES-VERBAAL BEVAT- BUITENGE
WONE TERECHTZITTING DIE NIET HEEFT 
PLAATSGEHAD EN DEBATTEN DIE ZIJN HER
VAT OP EEN LATERE TERECHTZITTING -
MIDDEL DAT NJET KAN WORDEN AANGENO
MEN. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - CONCLU
SIE - CONCLUSIE NIET MEER TER ZAKE 
DIENEND WEGENS V ASTSTELLJNGEN EN EF.N 

VALSE STUKKEN - DEELNEMING AAN 
MISDRIJVEN - VEROORDELJNG VAN DE 
BEKLAAGDE ALS MEDEDADER VAN DIE MIS
DRIJVEN- WETTIGREID- VOORWAARDE. 

9° OPLICHTING - DEELNEMING AAN MIS-
DRIJVEN VEROORDELING VAN DE 
BEKLAAGDE ALS MEDEDADER AAN DAT MIS
DRIJF- WETTIGREID- VOORWAARDE. 

1" Wanneer wegens verscheidene mis
dnjven een enkele straf is uitgespro
ken is niet ontvankelijk, bij gebrek 
aan belang, de vordering tot vernieti
ging van de beslissing op de strafvor
dering, gegrond op een middel dat 
enkel betrekking heeft op bepaalde 
misdnjven, als de uitgesproken straf 
wettelijk verantwoord blijft door de 
andere misdrijven (1). (Artt. 411 en 
414 Sv.) 

2" en 3" Het middel afgeleid uit de 
nietigheid van de rechtspleging op 
grand dat de wettigheid ervan t.o. v. de 
openbaarheid van de terechtzitting en 
de samenstelling van het rechtscollege, 
door het Hof niet kan worden getoetst, 
en ook hieruit dat in het proces
verbaal van een terechtzitting vermeld 
staat dat de zaak voor verdere behan
d@)ing verdaagri is tot een buitenge
wone terechtzitting, kan niet worden 
aangenomen als het dossier geen des
betreffend proces-verbaal bevat, door 
de eiser niet wordt aangevoerd dat die 

(1) Cass., 17 jan. 1978 (A.C, 1978, 597). 



-438 

terechtzitting heeft plaatsgehad en uit 
de gedingstukken blijkt dat de behan
deling van de zaak t~jdens een latere 
terechtzitting regelmatig werd ver
volgd. 

4" De rechter is niet ve1plicht te ant
woOJ·den op de conclusie van de 
beklaagde wanneer die zonder belang 
is geworden wegens zijn vaststellingen 
en een van zijn besjjssingen (1). (Art. 
97 Gw.) 

5" Gehoorzaamheid van een onderge
schikt beambte aan de door een meer
dere gegeven richtlijnen en bevelen 
Jevert slechts de bij art. 260 Sw. 
bepaalde rechtvaardigingsgrond op, 
wanneer die gehoorzaamheid het 
gevolg is geweest van een schulduit
sluitende dwang of vergissing (2). 

6" De rechter die een beklaagde veroor
deelt als mededader of medeplichtige 
van een misdaad of een wanbedrijf, 
welke deelneming hij in de bewoor
dingen van de wet omschrijft, behoeft 
in zijn beslissing geen melding te 
maken van de artt. 66, 67 en 
69 Sw. (3). 

7", 8" en 9" Om een beklaagde wettig te 
kunnen veroordelen als mededader 
van valsheid in geschriften, gebruik 
van valse stukken en oplichting, 
behoeven niet aile bestanddelen van 
het misdrijf in de deelnemingshande
Jjngen aanwezig te zijn; het is vbl
doende dat vaststaat dat een dader de 
valsheid in geschriften, het gebruik 
van valse stukken en oplichting heeft 
gepleegd en dat de mededader aan de 
uitvoering van die misdrijven heeft 
deelgenomen op een der wijzen 
bepaald in art. 66, tweede en derde Jjd, 
Sw. (Impliciet.) (4). (Artt. 66, 193, 196, 
213 en 496 Sw.) 

(LETTELIER E.A. T. R.T.T-.) 

(1) Cass., 7 feb. 1977 (A.C., 1977, 632); Cass., 
9 nov. 1977 (ibid., 1978, 300). 

(2) Raadpl. Cass., 27 juli 1891 (Bull. en Pas., 
1891, I, 228) en Cass., 22 juli 1949 (ibM., 1949, I, 
561). 

Zie ook de noot in fine over de conclusie 
O.M. 

(3) en (4) Raadpl. Cass., 10 jan. 1977 (A.C., 
1977. 514). 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 mei 1978 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

I. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissingen op 
de burgerlijke rechtsvorderingen 
van verweerster : 

II. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissingen op 
de strafvordering 

D. Op 
Lettelier : 

de voorziening van 

Over het derde middel 
Overwegende dat, in zoverre het 

arrest uitspraak doet over de 
tenlasteleggingen lC, lD, lE, lL, 
1M, 2, 11, 27 B, 35C, 39, 40A, 
41D en 42D, de substanW~le of op 
straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen in acht zijn geno
men en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen; 

Overwegende dat het middel 
enkel opkomt tegen de beslissingen 
betreffende de tenlasteleggingen lA, 
lB, 4A, 7, 8, 12B, 18 en 50A2; 

Overwegende dat het middel, ook 
al was het gegrond, niet ontvanke
lijk zou zijn bij gebrek aan belang, 
nu de straf reeds wettelijk verant
woord is op grond van de tenlaste
leggingen uit hoofde waarvan eiser 
wettelijk veroordeeld werd; 

E. Wat het overige van de voor
ziening van Bauvez betreft : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 10 van de wet van 
1 mei 1849 op de politie- en correctionele 
rechtbanken, 155, 189, 423 en 424 van het 
Wetboek van Strafvordering, 

doordat het bestreden arrest eiser 
wegens de tenlastelegging 12B veroor
deelt uit hoofde van op de klantenkaart 
1974 van L.D. en in het kasboek van de 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Bauvez valselijk mel· 
ding te hebben gemaakt van een beta
ling van het bedrag van 33.800 frank op 
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14 februari 1974, en ter verantwoording 
van die veroordeling de redengeving van 
de eerste rechters overneemt, 

tei-wijl op het zittingsblad van 
19 november 1976 van de tweede kamer 
van de Correctionele Rechtbank te Nij
vel vermeld staat dat de zaak voor 
verdere behandeling verdaagd wordt 
naar de zitting van woensdag 
24 november 1976; het dossier evenwel 
geen zittingsblad van 24 november 1976 
bevat en de inventaris van de stukken 
betreffende het voor die correctionele 
rechtbank gedane onderzoek evenmin 
melding maakt van het bestaan van een 
dergelijk zittingsblad; waaruit volgt dat 
het door die correctionele rechtbank op 
27 mei 1977 gewezen vonnis nietig is, 
daar het volgt op een rechtspleging die 
niet in overeenstemming is met voor
melde wetsbepalingen en door het Hof 
hoe dan ook niet op haar wettelijkheid 
kan worden getoetst, met name wat de 
openbaarheid van de terechtzitting en de 
samenstelling van het rechtscollege 
betreft, zodat het bestreden arrest dat 
die nietigheid heeft overgenomen, zelf 
nietig is : 

Overwegende dat het proces
verbaal van de door de eerste rech
ter gehouden terechtzitting van 
19 november 1976 de vermelding 
bevat dat de zaak voor verdere 
behandeling verdaagd wordt naar 
de openbare en buitengewone 
terechtzitting van woensdag 
24 november 1976; 

Dat het dossier geen proces
verbaal bevat betreffende een 
terechtzitting die op 24 novem
ber 1976 zou gehouden zijn; 

Dat eiser die trouwens niet aan
voert dat een terechtzitting op die 
datum heeft plaatsgehad, geen 
betichting van valsheid heeft .opge
worpen tegen de inventaris van de 
stukken waarin onder de datum van 
24 november 1976 geen enkele ver
melding voorkomt, noch tegen de 
nummering van sommige stukken 
van het dossier; 

Overwegende dat uit het dossier 
dan ook blijkt dat weliswaar werd 
beslist op 24 november 1976 een 
bijzondere terechtzitting te houden, 
maar dat die niet is doorgegaan en 
dat de debatten, na 19 novem-

ber UJ76, zonder andere akte van 
rechtspleging op 25 november 1976 
hervat werden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

F. Op de voorzieningen van Jean 
Baille en van Michel Bailie : 

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

doordat het arrest de eisers veroor
deelt uit hoofde van valsheid gepleegd te 
hebben met het oog op de omkoping van 
een ambtenaar en daarbij enerzijds niet 
antwoordt op de conclusie waarin zij 
betoogden dat ze niet het opzet hadden 
gehad omkoping te plegen en dat de vals 
verklaarde fakturen geen valse stukken 
opleverden, vermits de koper werkelijk 
de eigendom van de gefactureerde zaken 
verkregen heeft ook al was de prijs 
ervan door een derde aan de verkoper 
betaald, en zich anderzijds ertoe beperkt 
de tenlasteleggingen op grond van de 
verklaringen van de beklaagden en de 
stukken uit het dossier bewezen te 
verklaren, zonder ook maar te bepalen 
of de aangeklaagde valsheden gepleegd 
werden om belasting te ontduiken dan 
wel om een ambtenaar om te kopen : 

Overwegende dat de tegen eisers 
aangevoerde tenlastelegging, na de 
vermelding van. de tekst van de 
artikelen 196 en 213 van het Straf
wetboek nader bepaalt dat aan 
eisers wordt verweten dat ze 
<< onder de naam Sottau valselijk 
twee van 31 augustus 1972 gedagte
kende facturen hebben opgemaakt, 
waarvan de eerste betrekking had 
op de verkoop aan de naamloze 
vennootschap Etablissement Ledecq 
van een voor het vervoer van mate
rialen uitgeruste aanhangwagen met 
een laadvermogen van 1500 kilo
gram voor de prijs van 71.000 frank 
plus 18 percent belasting over de 
toegevoegde waarde of in totaal 
83.780 frank; en de tweede betrek
king had op de verkoop aan Leon 
Jerome van een Almar-boot en een 
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Mercury-motor van 50 PK. voor de 
prijs van 14.000 frank plus 25 per
cent belasting over de toegevoegde 
waarde, zegge in totaal 17.500 frank, 
terwijl de overeenkomst in feite 
bestond in de verkoop van een 
motorboat met speciale trailer, voor 
de prijs van 65.000 frank plus de 
belasting over de toegevoegde 
waarde, zegge in totaal 81.280 frank, 
welke pruis betaald werd door 
Auguste Ledecq en Rosa Houthoofd 
die de verkochte zaak aan Leon 
Jerome heb)Jen aangeboden >>; 

Overwegende dat het arrest de in 
het middel vermelde conclusie 
beantwoordt door die tenlasteleg
ging bewezen te verklaren en meer 
bepaald door erop te wijzen dat in 
verband met de aan eisers verweten 
valsheden het vereiste bijzondere 
opzet voorhanden was; 

Dat het arrest niet speciaal en 
expliciet diende te antwoorden op 
het middel met beroep op het ont
breken van het opzet om een amb
tenaar om te kopen, welk opzet 
geen moreel bestanddeel is van het 
tegen eisers aangevoerde misdrijf, 
en evenmin de · in het mid del 
bedoelde precisering hoefde te 
geven of nu belastingontduiking dan 
wei omkoping van een ambtenaar 
het uiteindelijke doel is geweest; 

Dat het middel niet kan aangeno
men worden; 

Over het eerste middel, hieruit afge
leid dat het arrest eisers veroordeelt 
wegens op 31 augustus 1972 gepleegde 
misdrijven, terwijl de laatste daad waar
bij de verjaring van de strafvordering 
gestuit werd, dagtekent van 2 juni 1972, 
zodat de strafvordering op 1 juni 1978 
om middernacht verjaard was nu er 
geen cassatieberoep werd ingesteld v66r 
2 juni 1978 : 

Overwegende dat het arrest defi
nitief en op tegenspraak over de 
strafvordering heeft beslist en aldus 
bij ontstentenis van cassatie aan die 
strafvordering een einde heeft 
gemaakt, zodat voor die vordering 
de termijn van verjaring opgehou
den heeft te lopen op de dag van 
het arrest, te weten 26 mei 1978; dat 

op de dag van de verklaring van de 
· voorziening de verjaring niet ver
kregen was; 

Dat het middel naar recht faalt; 
En overwegende dat de substan

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

G. Wat het overige van de voor
ziening van Marliere betreft : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 260 van het 
Strafwetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest bij zijn 
uitspraak over de door beklaagden aan
gevoerde rechtvaardigingsgronden be
slist dat de door hen ingeroepen omstan
digheden geen rechtvaardigingsgrond 
opleveren; << dat beklaagde Carmon zich 
tevergeefs beroept op de vrees dat de 
ambtenaren van de Regie hem moeilijk
heden zouden berokkenen, indien hij 
jegens hen geen blijk gaf van welwil
lendheid; dat de morele dwang immers 
ontstaat uit de dreiging van een ernstig 
kwaad voor zichzelf of voor anderen dat 
de delinkwent een dusdanige vrees 
inboezemt dat het hem zijn vrijheid 
ontneemt ... ; dat een !outer mogelijk, 
gebeurlijk gevaar niet volstaat >>, 

te1·wijl eiser in zijn conclusie princi
paal stelde dat hij zich op de in 
artikel 260 van het Strafwetboek 
bedoelde rechtvaardigingsgrond kon 
beroepen aangezien hij als ambtenaar 
bij het Bureau der Kopen aileen belast 
was met het nazien van de facturen die 
vooraf door de verantwoordelijke 
beambten van de technische diensten 
goedgekeurd waren, waarbij zijn taak 
trouwens beperkt bleef tot de rekenkun
dige bewerkingen en het opmaken van 
bestelbons volgens de instructies van 
zijn meerderen; hij als uitvoerings
beambte elke bevoegdheid en gezag 
miste om op dat stuk te oordelen of ook 
maar te beoordelen; uit de gegevens van 
het dossier duidelijk blijkt dat conclusie
nemer zich naar de nu eens schriftelijke 
dan weer mondelinge bevelen van zijn 
meerderen gedragen heeft; de beslissing 
van het arrest volgens welke de gehoor
zaamheid van een ondergeschikt 
beambte aan de door zijn meerderen 
gegeven richtlijnen en bevelen geen 
rechtvaardigingsgrond oplevert, een 
schending inhoudt van artikel 260 van 
het Strafwetboek, waarin bepaald wordt 
dat onder dergelijke omstandigheden 
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aan de beambte geen straf wordt opge
legd; het arrest overigens niet genoeg
zaam rechtens antwoordt op het middel 
van de conclusie in hoger beroep waarin 
betoogd wordt dat de voorwaarden voor 
de toepassing van voormelde bepaling 
vervuld war en ( schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat de gehoorzaam
heid van een ondergeschikt 
beamote aan de door een meerdere 
gegeven richtlijnen en bevelen de 
bij artikel 260 van het Strafwetboek 
bepaalde rechtvaardigingsgrond 
slechts oplevert wanneer die ge
hoorzaamheid het gevolg geweest is 
van een schulduitsluitende dwang of 
vergissing; 

Overwegende dat in onderhav1g 
geval de redengeving van het arrest 
zich niet beperkt tot de in het 
middel vermelde oeschouwingen 
van algemene aard maar dat, na de 
aan eiser verweten fouten in detail 
te hebben ontleed, het arrest zowel 
op eigen gronden als door verwij
zing naar de redengeving van de 
eerste rechter, eisers stelling ver
werpt volgens welke hij slechts een 
gewoon uitvoeringsbe.ambte van het 
Bureau der Kopen zou geweest zijn 
die overeenkomstig de instructies 
van zijn meerderen gehandeld 
heeft; dat het arrest er immers niet 
aileen op wijst dat eiser in het 
gepleegde bedrog een overwegende 
rol gespeeld heeft, maar ook ver
meldt dat eiser aan de oorsprong 
ligt van dat bedrog, dat hij raadge
vingen verstrekf heeft om het te 
plegen, dat hij dikwijls persoonlijk. 
gehandeld heeft en, ten slotte, dat 
hij als beloning van zijn welwillend
heid noge bedragen gekregen heeft; 

Dat het arrest aldus de conclusie 
beantwoordt en zijn beslissing wet
telijk verantwoordt; 

Dat het middel niet kan aangeno
men worden; 

Over bet tweede middel, dat hetzelfde 
is als door Bauvez werd aangevoerd : 

Overwegende dat dit tweede mid
del niet kan worden aangenomen 
om dezelfde redenen als vermeld in 
het ant-woord op het door Bauvez 
opgeworpen middel; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 66, 67, 69 van 
het Strafwetboek en 97 van de Grand
wet, 

doordat bij zijn uitspraak over de in 
de dagvaarding vermelde - en wat de 
eerste betreft, door de rechtEL' in hoger 
bercep verbeterde tenlasce
legg!ngen lA, B, C, D, E en 2A, B, C, D, 
E, het arrest vaststelt dat « de eerste en 
tweede beklaagde (Ledecq en Hout
hoofd) voor de uitvoering van hun listige 
kunstgrepen een beroep hebben moeten 
doen op diverse praktijken zoals het 
t-wee- of driemaal in rekening brengen 
van reeds betaalde werken, waarbij dan 
aan reeds betaalde facturen ontleende 
dagvcrslagen als bewijsstuk werden aan
gewend, het venralsen van oorspronke
lijke dagverslagen, het opmaken van 
valse dagverslagen of nog de facturering 
van fictieve leveringen, welke praktijken 
niet dan met de medeplichtigheid van 
bepaalde medebeklaagden konden wor
den toegepast "; het arrest bovendien 
voor de tenlasteleggingen lC en D de 
gronden overnee:mt van de eerste rech
ter die eisers deelneming aan die mis
drijven als medeplichtigheid omschreef, 

terwjJ1 noch in het vonnis a quo noch 
in het arrest van 26 mei 1978 de 
artikelen 67 en 69 van het Strafwetboek 
als toegepaste wetsbepalingen wo:;:den 
vermeld, in welke artikelen precies het 
begrip medeplichtigheid omschreven 
wordt en ook de stx:af wordt bepaald 
voor personen die zich aan medepiich
tigheid hebben schuldig gemaakt; het 
arrest aldus niet wettelijk met redenen 
is omkleed: 

Overwegende dat het wettelijk 
niet vereist was dat in het arrest 
zou verwezen worden naar de 
artikelen 67 en 69 van het Strafwet
boek, die immers geen bijzondere 
straf bepalen; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het vierde middel, afgeleid ult de 
schending van de artikelen 66, 194, 196, 
197, 496 van het Strafwetboek en 97 van 
de Grondwet; 

doordat, bij de beoordeling van de 
feiten omschreven in de tenlasteleggin
gen lA en 2A waarbij eiser als dade'r 
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wordt aangemerkt, het arrest de gronden 
overneemt van de eerste rechter die 
geoordeeld had dat Ledecq zoveel maal 
het tweede exemplaar van de dagversla
gen had kunnen gebruiken om valse 
facturen op te maken, enkel doordat een 
ambtenaar, Marliere, hem die beschei
den bezorgd had, 

terwjjJ die gevolgtrekking leidt tot de 
vaststelling dat eiser zou gekomen zijn 
tot een positieve daad, zonder dewelke 
geen der bij artikel 66 van het Strafwet
boek bepaalde vormen van deelneming 
kan bestaan, waardoor die gevolgtrek
king evenwel verder gaat dan toegelaten 
is door de premissen van de redenering 
van de eerste rechter volgens welke het 
controlesysteem erin bestond dat van de 
dagverslagen telkens twee aan het visum 
van de toezichter onderworpen exempla
ren werden opgemaakt, waarvan het ene 
voor het Bureau der Kopen en het ander 
voor de aannemer bestemd was, maar in 
verband waarmee het onderzoek heeft 
uitgewezen dat die beide exemplaren in 
sommige gevallen aan de aannemer 
(Ledecq) en in andere gevallen aan het 
Bureau der Kopen werden afgegeven; in 
het eerste geval Marliere het tweede niet 
bij de factuur gevoegde exemplaar had 
moeten opvragen en in het tweede geval 
het Bureau der Kopen slechts een van 
beide exemplaren aan Ledecq diende toe 
te sturen en het andere diende te 
bewaren; alleen in dit laatste geval de 
verklaring van het arrest volgens welke 
de aannemer de beide ontvangen exem
plaren heeft kunnen gebruiken, verant
woord zou zijn; daarentegen, in het 
eerste geval, waarbij het Bureau der 
Kopen aanvankelijk geen van beide 
exemplaren van de dagverslagen ontvan
gen heeft, de gevolgtrekking van het 
arrest volgens welke Marliere die 
bescheiden aan Ledecq zou hebben over
handigd, niet verantwoord is vermits hij 
zich enkel ervan onthouden heeft het 
tweede exemplaar dat niet bij de factuur 
gevoegd was, bij de aannemer op te 
vragen; het gewoon zich onthouden niet 
kan beschouwd worden als een hulp of 
een bijstand in de zin van artikel 66 van 
het Strafwetboek : 

Overwegende dat, ook al was het 
middel gegrond, de uitgesproken 
straf wettelijk verant-woord zou blij
ven op grond van de beslissing 
waarbij de daden van actieve deel
neming van eiser worden bestraft; 

Dat het middel niet ontvankelljk 
is bij gebrek aan belang; 

Over het vjjfde lnMdel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest eiser veroordeelt tot 
een gevangenisstraf van negen maanden 
met uitstel, na te hebben vastgesteld 
« dat in eerste aanleg ten aanzien van de 
schuldig bevonden beklaagden een juiste 
en rechtvaardige toepassing van de 
strafwet werd gemaakt ,, 

. terwjjJ het arrest met die overweging 
met genoegzaam rechtens antwoordt op 
het middel waarbij eiser in zijn conclu
sie in hoger beroep om opschorting van 
de uitspraak der veroordeling verzocht 
en daartoe met name deed gelden « dat 
een dergelijke maatregel de tweeenvijf
tigjarige conclusienemer wiens gezin 
reeds zo zwaar getroffen is, in de 
gelegenheid zou stellen zijn administra
tieve loopbaan voort te zetten en metter
daad aan te tonen dat hij zijn verplich
tingen als uitvoeringsbeambte eerlijk wil 
naleven zoals hij zijns inziens steeds 
gedaan heeft , (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat door te beslis
sen dat ten aanzien van de schuldig 
bevonden eiser de strafwet in eerste 
aanleg juist en rechtvaardig werd 
toegepast, het arrest impliciet maar 
zeker antwoordt op de conclusie 
waarbij op de in het middel ver
melde gronden om de opschorting 
van de uitspraak van de veroorde
ling wordt verzocht; 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorzienin
gen van Bauvez en Marliere in 
zoverre die gericht zijn tegen de 
beslissingen op de burgerlijke 
rechtsvorderingen van verweerster 
en tegen de beslissingen waarbij zij 
worden vrijgesproken; verwerpt de 
voorzieningen voor het overige; ver
oordeelt iedere eiser in de kosten 
van zijn voorziening. 
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13 december 1978 - 2" kamer -

Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Legros --,. Gedeelte
Jijk gelijkluidende conclusie (1) van de h. 
Colard, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. de Briey, Nijvel; Cambier, Charle
roi; Bayart, Dassesse, VanRyn. 

1• KAMER- 14 december 1978 

VOORZIENING IN CASSATIE 
AFSTAND 

HET 
AKTE. 

BURGERLIJKE ZAKEN 
HOF VERLEENT DAARVAN 

In burgerlijke zaken verleent het Hoi 
akte van de door een advocaat bij het 
Hoi van Cassatie gedane afstand van 
de voorziening in cassatie (2). (Artt. 
824 en 1112 Ger. W.) 

(<LEGRAND BAZAR 
DE LA PLACE SAINT-LAMBERT» N.V. 

T. MRS. PAUCQUAY, GILLET, GUINOTTE) 

(1) Het openbaar ministerie had op basis 
van het tweede middel geconcludeerd tot 
vernietiging van de ten laste van de litiscon
sorten Bailie gewezen beslissing en was van 
oordeel dat het arrest niet had geantwoord op 
hun omstandige conclusie ten betoge dat de 
facturen geen betrekking hadden op fictieve 
verkopen en dat er i.e. geen sprake was van 
bedrieglijk opzet of van een mogelijk nadeel. 

M.b.t. het eerste middel van de beklaagde 
Marliere, was het openbaar ministerie van 
oordeel dat een ambtenaar zich niet mocht 
beroepen op het bevel van zijn meerdere als 
een rechtvaardigingsgrond wanneer het bevel 
kennelijk onwettelijk was of wanneer de 
ambtenaar in zijn eigen belang had gehandeld, 
wat ten deze het geval was, zoals het bestre
den arrest had vastgesteld (raadpl. Cass., 
27 juli 1891, Bull. en Pas., 1891, I, 228 en 
22 juli 1949, ibid., 1949, I, 561; zie ook 
NYPELS en SERVAIS, Commentaire des 
articles 152 et 260 du Code penal; CoNsTANT, dl. 
I!, bl. 344; MARCHAL en JASPAR, dl. I, nrs. 739 en 
740; B. CHERIGNY, « L'ordre illegal et le devoir 
d'obeissance dans le contentieux disciplinaire 
de la fonction publique », Rev. de dr. public et 
de science politique, 1975, biz. 867 en vlg.). 

(2) Sinds de inwerkingtreding van het 
Gerechtelijk Wetboek heeft het Hof zijn vroe
gere rechtspraak behouden, t:w .. dat .in burge~
lijke zaken afstand van voorz1emng m cassatle 
door de tegenpartij moet worden aanvaard of 
aan die partij moet worden betekend (Cass., 
20 okt. 1970 (A.C., 1971, 197), 24 maart 1971 
(A.C., 1971, 714), 16 sept. 1971 en 14 april 1972 
(ibid., 1972, 58 en 764), 13 sept. 1972 en 
7 maart 1973 (ibid., 1973, 53 en 662), 21 sept. 

ARREST ( verta!ing) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 1 maart 1977 (twee 
arresten) en 14 april 1977 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Overwegende dat eiseres, bij akte 
neergelegd op de griffie van het Hof 
op 9 november 1978, verklaart 
afstand te doen van haar voorzie
ning; 

1973 en 3 okt. 1973 (ibid., 1974, 73 en 132), 
31 okt. 1974, 13 dec. 1974 en 20 feb. 1975 (ibid., 
1975, 285, 445 en 691), 18 sept. 1975 en 6 feb. 
1976 (ibid., 1976, 87 en 673). 

Strookt die regel, zoals hij is uitgedrukt, met 
art. 1112 Ger. W. ? 

Dat artikel bepaalt immers dat afstand van 
geding v66r het Hof van Cassatie gevolg heeft 
buiten de aanvaarding ervan door de verweer
der. 

Volgens het verslag van de koninklijk com
missaris bevestigt art. 1112 betreffende de 
afstand van geding v66r het Hof van Cassatie 
de oplossing die door de rechtsleer en de 
rechtspraak op dit stuk was aangenomen 
(Gedr. St. Senaat, zitt. 1963/1964, nr. 60, 257. 
Anderzijds stand in hetzelfde verslag (ibid., 
202 en noot 148) dat de teksten die de afstand 
regelen betrekking hebben op de twee instan
ties. 

Voor het Hof van Cassatie zijn ze ook van 
toepassing. Daar kunnen echter slechts de 
afstand van geding en de afstand van een al<te 
van rechtspleging in aanmerking worden 
genomen. In een voetnoot wordt dienaan
gaande vermeld, met verwijzing naar de con
clusie van de procureur-generaal Leclercq, dat 
het Hof van Cassatie enkel kennis neemt van 
de wettigheid van de handelingen van de 
rechter en van de belangen van de openbare 
orde die het Hof zijn toevertrouwd. Het Hof 
kan bij het vaststellen van een afstand met 
meer reden dan de feitenrechter, afzien van 
de aanvaarding door de verweerder. 

* 
's Hofs rechtsleer heeft gedurende honderd

vijftig jaar verschillende stadia doorlopen, die 
getuigen van aarzelingen niet enkel nopens de 
te volgen procedure, maar ook nopens de 
grondslag van de aangenomen oplossingen. 

Die aarzelingen zijn wellicht eensdeels hier
aan te wijten dat de wet dat punt niet 
uitdrukkelijk had geregeld en anderdeels hier
aan dat het verband tussen de afstandsproce
dure en de -instelling van het Hof van Cassatie 
niet genoeg is bestudeerd, totdat procureur
generaal Leclercq zich daarover heeft gebogen. 

In de conclusie v66r het arrest van 
18 mei 1933 heeft de procureur-generaal 
Leclercq een grondige studie gewijd aan de 
aard van de afstand en van het cassatieberoep. 

De procureur-generaal Leclercq besloot dat, 
in tegenstelling met hetgeen v6or de feiten
rechter t5ebeurt, de afstand van geding, de 
enige. die voor het Hof kan plaatshebben, door 
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Om die redenen, verleent akte 

van de afstand van de voorziening; 
veroordeelt eiseres in de kosten. 

de verweerder niet behoeft te worden aan
vaard. Ret vereiste van aanvaarding is 
ondenkbaar, omdat het cassatieberoep ten 
gunste van de tegenpartij geen enkel recht 
kan doen ontstaan, zoals dat wei kan v66r de 
feitenrechter. 

De procureur-generaal leidde daaruit af 
niet aileen dat aanvaarding van de afstand va~ 
d~ verweerder niet vereist is, maar ook dat hij 
met behoeft te worden verwittigd van de 
afstand, d.w.z. dat de betekening van de akte 
m-:t IS 'loorgeschreven op straffe van nietig
held. HIJ oordeelde dat die betekening nutte
loos was en vervvees daartoe naar de strafza
ken waarin het Hof altijd heeft aangenomen 
dat de afstand noch aanvaard noch betekend 
behoeft te worden (ibid., 239-240). 

Op bet arrest van 1933 zijn talrijke andere 
arresten gevolgd waarin bet Rof heeft beslist 
dat de afstand niet behoeft te worden bete
kend en a fortiori niet behoeft te worden 
aanvaard (Cass., 17 mei 1934 (Bull. en Pas., 
193.4, I, 281); 29 okt. 1934 {ibid., 1935, 1, 46, !n; 
9 J,Uh. 1936 {ibid., 1936, I, 350, A); 16 en 
23 JUlll 1938 (ibid., 1938, I, 217 en 227 en noot); 
13 maart 1941 en 10 juli 1941 (ibid., 1941, I, 
78 en 297); 9 okt. 1947 (jNd, 1947, I, 407); 
24 ~aart_1949.(ibid., 1949, I, 225 en de noot). 

Smds 1941 1s daarm een zekere verandering 
gekomen. Het Rof stelt in zijn arrest van 
30 oktober 1941 vast dat de afstand niet is 
betekend, maar dat hij niettemin is aanvaard 
en dat daarvan dus akte moet worden ve<'
leend. Volgens dat arrest moet, naar h~t 
schijnt, hoe dan ook worden bewezen dat de 
ven':'eerder van de afstand op de hoogte was. 

D1e rechtspraak heeft voor het eerst een 
weerklank gevonden in een arrest van 
10 juni 1955 (Bull. en Pas., 1955, I, 1104). D;.t 
arrest werd gevolgd door vijf andere arr·esten 
v66r de inwerkingtreding van het Gerechtelijk 
Wetboek (Cass., 2 feb. 1956 (Bull. en Pas. 1956 
I, 563); 5 mei 1960(ibid, 1960, I, 1035)~ 
14 feb. 1963 {ibid., 1963, I, 677); 29 nov: 
1968 (A.C, 1969, 341), en 19 dec. 1969 (ibM., 
1970, 385). In elk van die gevallen heeft het 
Rof beslist dat de afstand of betekend of 
aanvaard moest zijn. 

Reeft het Gerechtelijk Wetboek zi2h aan die 
rechtspraak willen houden ? Wat is de juiste 
draagwijdte van art. 1112 ? 

Het lijdt geen twijfel dat de wet, door in 
art. 1112 te stellen dat de afstand niet bel10eft 
te worden aanvaard, de rechtspraak huldigt 
d1e haar oorsprong vond in het arrest van 
18 mei 1933, op de conclusie waarvan zoeven 
sprake was. 

Er blijft wei nog enige dubbelzinnigheid 
over. _De tekst spreekt enkel van aanvaarding 
en met van betekening. Er wordt evenmin 
gezegd dat de andere bepalingen betreffende 
de afstand voor de fei renrechter ook van 
toepassing zijn voor het Ho£. 

Maar wat dient er te worden beslist over die 
betekening ? 

Onderzoekt men de teksten in verband met 
de afstand voor de feitenrecbter, dan stelt men 

14 december 1978 1• kamer -
Voorzitter : de h. lVIeeus, raadsheer, wnd. 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Krings, advocaat-generaal 
Advocaten: mrs. VanRyn en Fally. 

vast dat de betekening nauw verbonden is met 
de aanvaarding. 

Art. 825 bepaalt dat de afstand van geding 
slechts .~eldig is, als hij is aangenomen door 
:Je part!J aan wie hij is betekend. Betekening 
IS noodzakelijk, tenzij de verweerder de 
afstand zonder andere vorm aanneemt (art 
824). . 

De betekening staat dus in nauw verband 
met de aanvaarding van de afstand. 

De procureur-generaal Hayoit de Termi
court sc?een dat, althans impliciet, aan te 
nemen m zijn plechtige openingsrede van' 
1 september 1966 voor het Hof van Cassatie 
I)aarin V\;ees hij erop dat het Gerechtelijk 
Wetboek s Hofs rechtspraak inzake afstand in 
burger!ijke zaken beeft overgenomen. In een 
voetnoot heeft hij eraan toegevoegd dat 
art. 1112 evenwel bepaalt dat afstand van bet 
cassatiegeding uitwerking heeft zonder dat de 
venveerder de afstand heeft aanvaard (vgl. 
art. 825). Bij de vergelijking tussen de artt. 
1112 en 825 toont de procureur-generaal aan 
dat « betekening en aanvaarding , nauw 
verbonden waren en dat de betekening geen 
reden van bests.an meer had a!s aanvaarding 
van. de afstand van voorziening niet meer 
nocl.!g was. . 

Waartoe zou immers voor het Rof van 
Cassatie de betekening dlenen ? Enkel om de 

. tegex;partij te verwittigen. Maar die partij kan 
er mets mee doen. Zij kan niet antwoorden 
dat zij weigert de a.fstand te aanvaarden. Ret 
Hof zou daaraan moeten voo:rbijgaan. 

Kan men derhalve een verklaring vjnden 
voor de verplichting om te betekenen ? 

Men kan drie bezwaren opwerpen tegen: het 
1aten ve:rvallen van dat vo:rmvereiste : , 

1 o Xn de ·procedure wordt een niet bete
kende al<te a.ls niet bestaande beschouwd. Die 
i'egel ge!dt echter niet altijd. Ten hoogste kan 
men.zeggen dat, wil men een akte tegen een 
parhJ aanvoeren? die dan ee:rst te harer kenniS 
g~bmcht moet worden. I!lzake tenuitvoerleg
glng van ak~en of van vonnissen, is. in de, n3gel 
voorafgaande betekenlng vereist (art 1495 Ger 
W.). . ' . 

Maar i.e. gaat het om een akte die niet aan 
e~n partiJ moet worden tegengeworpen aange
zlen de mstemming van die partij niet ver-
langd wordt. · 

Met die opwerplng kan dus geen rekening 
worden gehouden. 

2~ Zoiang de tegenpartij niet is verwittigd 
en m zoverre de termijn van antwoord op. de 
memone of op het cassatieverzoekschrift niet 
is verstreken, kan een memorie van antwoord 
worden ingediend, hoewel die memorie van 
geen belang meer is, vermits de eiser afstand 
heeft gedaan. 

Men moet weliswaar die kosten vermijden, 
rr:aar men mag niet uit het oog verliezen dat 
ct1e kosten, buiten het ereloon van de advo
caat, ten laste komen van de eiser, die er dus 



-445-
1' i<AMER- 14 december 19'68 

1 ~ VOC:>RZIENING IN CAS SA TIE 
.. - BURGERL!JKE ZAKEN - ECHTSCHEIDING 

,-- ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOE
STEM~!]NG - TERiVIIJN 0!\1 ZICH IN CASSATlE 
TE VOORZ!EN. 

2° ECHTSCHEIDING EN SCHE!DING 
VAN ·TAFEL EN BED - ECHTSCHEI
DING- ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE 
TOESTEMN!ING - TERMIJN OM ZICH IN CAS
SATIE TE VOORZIEN. 

1° en 2o De termijn om zich in cassatie te 
voorzien tegen het arrest van het hoi 
van beroep inzake echtscheiding door 
onderlinge . toestemming, is t-wintig 

, dagen, te rekenen van de uitspraak 
v;an dat arrest. (Art. 1302 Ger. W.) 

(PROCUREUR-GENERA.AL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE BRUSSEL T. B ... , P.-L ... ) 

belang bij heeft zijn tegenpartij op de hoogte 
te · brengen. De advocaten bij het Hof van 
Cassatie doen zulks trouwens. Die inlichting 
moet. echter niet bij deurvraardusexploot wor
den gegeven. De eiser moet bewijzen dat hij 
die· :inlichting heeft verstrekt, ingeval hij 
beweert dat . er kosten van antwoord zijn 
gemaakt niettegenstaande de s.fstand van het 
cassatieberoep. Bet is natmcrlijk uitzonderlijk. 

· Gewis zorgt de balie van cassatie ervoor dat 
de tegenpartij op de hoogte wordt gebracht 
zodra de beslissing van afstand is genomen 
om te. vermijden dat die partij geld zou 
uit~eVEin VOOr een eventuele raadpleging. 

3 Die verweerder kan zich wellicht beroe
pen op een onregelmatigheid van de afstand. 
Zonder het belang en het nut van de informa
tie voor het Hof te veronachtzamen, kan het 
Hof zelf die onregelmatigheden ontdekken, die 
enkel belang hebben als zij de openbare orde 
raken. Deze opmerking is dus evenmin door-
slaggevend~ ' 
· Men kan zich dan oak a:f-vragen of, strikt 

genomen; het Hof het recht heeft de beteke
ning op te leggen bij gebreke van uitdrukke
lijke aanvaarding. Is zulks niet strijdig met de 
beginselen tot regeling van de bu:rger!ijke 
procedure, t.w. dat een forma!iteit niet mag 
worden voorgeschreven, als de wet daarin niet 
uitdrukkelijk voorziet? . 

Indien de betekening van het cas.satieberoep 
niet kan worden voorgeschreven, moet het Hof 
et'geen rekening mee houden dat die beteke
ning al dan niet is geschied en moet het er 
niet 'naar verwijzen in het arrest waarin akte 
wordt verleend van de afstand. 

Ret Hof kan. volstaan met de vaststelii.ng 
van, de. afstand door een advocaat bij het Hof 
van. Cassatie, d.i. een advocaat die de partij 
vertegenwoordigt in alle zaken die aan het 
Hof Worden onderworpen, zonder dat hij van 
ertige volmacht moet doen blijken (art. 
479 Ger. W.). Het Hof heeft die oplossing 
ti~tdrukkelijk aangenomen. 

E.K. 

ARREST ( vel'taling) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 23 maart 1977 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Overwegende dat het arrest de 
echtscheiding door onderlinge toe
stemming van verweerders toestaat; 

Overwegende dat ingevolge 
artikel 1302 van het Gerechtelijk 
Wetboek, de termijn om zich in 
cassatie te voorzien tegen het arrest 
van het hof van beroep, inzake 
echtscheiding door onderlinge toe
stemming, t-wintig dagen is te reke
nen van de uitspraak; 

Ove:rwegende dat het verzoek
schrift op 17 juni 1977 op de griffie 
van het Hof is neergelegd, dit is na 
het verstrijken van die termijn; 

Dat de voorziening te laat is 
ingesteld en b:ijgevolg niet ontvan
kelijl~ is; 

Om die redenen, ve:rwerpt de 
voo:rzlening, laat de kosten ten laste 
van de Staat. 

14 decsmber 1978 - 1 c kamer -
Voozzitter : de h. Meeus, raadsheer, wnd. 
voorzitter - Verslaggever : baron Vin
c;otte -- GelJjkluidende conclusie van de 
h. Krings, advocaat-generaal. 

1' KAMER- 14 rlecember 1918 

1° CASSATIE - CASSATIEBEROEP IN HET 

BElJtNG VAN DE WET - ARHEST VAN HET 
HOF VAN BEROEP HJZAKE ECHTSCHEIDING 
DOOR ONDERL!NGE TOESTEMMING - CASSA
TIEBEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL 
BIJ HET HOF VAN CASSATIE IN HET BELANG 
VAN DE WET- VOORWAARDE. 

2° ECHTSCHEliDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEI
DJNG - ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE 
TOESTEMMING - ECHTSCHEIDING TUSSEN 
ECHTGENO'IEN VAN VERSCH!LLENDE 
VREEMDE NATIONALITEITEN - TOE TE PAS
SEN WET. 

1 o De procureur-generaal bij het Hot 
van Cassatie kan zich in cassatie 
voorzien in het belang van de wet 
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tegen een arrest van het hof van 
beroep waarbij echtscheiding door 
onderlinge toestemming wordt toege
staan en waartegen geen enkel beroep 
van de partijen of van de procureur
generaal bij het hof van beroep meer 
mogelijk is (1). 

2o Ingevolge art. 3, derde lid, B. W., 
volgens hetwelk, behoudens de geval
len die in andere wetten mochten zijn 
vastgesteld en met name in de wet van 
27 juni 1960, de staat en de bekwaam
heid van de personen zijn geregeld 
overeenkomstig de nationale wet van 
die personen, moet de toepassing van 
de regel, voortvloeiende uit het perso
neel statuut van een der echtgenoten 
die echtscheiding door onderlinge toe
stemming toestaat, worden uitgesloten 
omdat een regel van het personeel 
statuut van de andere echtgenoot 
echtscheiding verbiedt (2). (Art. 3, 
derde lid, B.W.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CAS
SATIE IN ZAKE B ... EN P ... ) 

ARREST ( vertaJing} 

HET HOF; - Gelet op de hierna 
volgende vordering van de procu
reur-generaal bij het Hof van Cas
satie : 

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

" De ondergetekende procureur
generaal heeft de eer, in het belang 
van de wet en overeenkomstig de 
artikelen 612, 1089 tot 1091 en 
1117 van het Gerechtelijk Wetboek, 
het arrest aan te brengen dat op 
23 maart 1977 door het Hof van 
Beroep te Brussel werd gewezen in 
zake Bigwood Michael Peter en 
Piccinni-Leopardi Carla Rosa tegen 
de procureur-generaal bij het Hof 
van Beroep te Brussel. 

,, Tegen dit arrest werd te la~t 
een voorziening ingesteld die 
.daarom niet ontvankelijk is en dus 
zal moeten verworpen worden. 

(1) Raadp!. Cass., 14 juni 1971 (A.C., 1971, 
1030). 

(2) Zie de verwijzingen in de conclusie O.M. 
verschenen in Bull. en Pas., 1979, I, 445. 

» Gelet evenwel op het belang van 
het betwiste rechtspunt moet dit 
arrest, dat na de uitspraak over 
genoemde voorziening kracht van 
gewijsde zal hebben verkregen, aan 
het toezicht van het Hof worden 
onderworpen. 

, Uit genoemd arrest blijkt dat 
de echtgenoten Bigwood~Piccini
Leopardi de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel hebben verzocht 
hun de echtscheiding door onder
linge toestemming toe te staan. 

» De rechtbank, na te 'hebben 
vastgesteld dat de man de Britse 
nationaliteit en de echtgenote de 
Italiaanse nationaliteit bezat, had in 
haar vonnis van 2 april 1976 beslist 
dat die vordering niet kon worden 
toegestaan op grond dat, aange~ien 
de toepassing van hun respectleve 
nationale wet op die buitenlandse 
echtgenoten betrekkelijk de gron
den tot echtscheiding tot uiteenlo
pende oplossingen leidde, de Belgi
sche rechter de meest strikte van 
beide wetgevingen moest toepassen, 
ten deze de Italiaanse wet die de 
echtscheiding door onderlinge toe
stemming niet kent. 

, Het arrest van het Hof van 
Beroep te Brussel overweegt daar
entegen dat de oplossing voorbij 
moet gaan aan de strikte toepassing 
van het beginsel vervat in artikel 3 
van het Burgerlijk Wetboek; dat, 
wanneer de echtgenoten het voile
dig eens zijn over het beginsel e!l 
de modaliteiten van de echtschei
ding en zij, door hun volgehouden 
wil om bij onderlinge toestemming 
uit de echt te te scheiden, hebben 
aangetoond dat zij het eens zijn om 
de wettelijke gevolgen te dragen 
van het feit dat het gemeenschappe
lijk leven onuitstaanbaar is gewor
den, aan het derde lid van artikel 3 
van het Burgerlijk Wetboek niet de 
strikte uitlegging moet gegeven 
worden die aangenomen was v66r 
de inwerkingtreding van de wet van 
27 juni 1960; dat die wet met name 
de ontbinding heeft toegestaan van 
het huwelijk tussen een Belgische 
onderdaan en een buitenlandse 
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echtgenoot, niettegenstaande, in 
voorkomend geval, de nationale wet 
van laatstgenoemde; dat de wetge
ver van 1960 de echtscheiding door 
onderlinge toestemming van twee 
buitenlandse echtgenoten uit het 
toepassingsveld van die wet heeft 
uitgesloten om te vermijden dat 
echtgenoten, waarvan de nationale 
wet die vorm van echtscheiding niet 
kent, geneigd zouden zijn om ten 
onrechte een beroep te doen op de 
tussenkomst van Belgische recht
banken door in ons land een fic
tieve woon- of verblijfplaats te ves
tigen; dat ten deze elke fraude van 
die aard evenwel is uigesloten; dat 
dus, gelet op de tekortkoming van 
de nationale wet als aanknopings
factor, moet gezocht worden naar 
een subsidiair criterium; dat ten 
deze moet worden verwezen naar de 
wet van de effectieve woonplaats 
van de echtgenoten; dat de integra
tie van die buitenlandse echtgeno
ten vooral in Belgie is gebeurd, zij 
hebben zich in dit land definitief 
gevestigd en oefenen of hebben er 
heiden een beroep uitgeoefend; dat 
de echtgenoten bijgevolg kunnen 
aanspraak maken op de toepassing 
van de Belgische wet en dat hen de. 
echtscheiding door onderlinge toe
stemming moet worden toegestaan. 

, Die beslissing is strijdig met de 
thans in Belgie geldende wettelijke 
bepalingen. 

, Uit artikel 3, derde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek volgt inderdaad 
dat de Belgische wetten betreffende 
de staat en de bekwaamheid van de 
personen toepasselijk zijn op de 
Belgen, ook wanneer zij in het 
buitenland verblijven, en dat de 
vreemdelingen in Belgie, betrekke
lijk de staat en de bekwaamheid 
van de personen, in beginsel onder
worpen zijn aan hun nationale wet. 

'' In Belgie worden buitenlandse 
wetten betreffende de staat en 
bekwaamheid van de personen 
slechts dan niet toegepast wanneer 
zij strijdig zijn met de beginselen 
van Belgische internationale open
bare orde. 

, De wet van 27 juni 1960 is 
weliswaar afgeweken van de begin
selen van voornoemd artikel 3, 
derde lid, doch zij heeft haar toe
passingsgebied beperkt tot de geval
len waarin het gaat over de toelaat
baarheid van de echtscheiding op 
grond van bepaalde feiten, wanneer 
beide echtgenoten vreemdelingen 
zijn, en over de toelaatbaarheid van 
de echtscheiding, wanneer de ene 
echtgenoot Belg is en de andere 
vreemdeling, en over de vaststelling 
van de gronden tot echtscheiding. 

, Deze wet die aldus haar toepas
singsveld beperkend heeft ·bepaald 
kan bijgevolg niet uitgebreid wor
den tot de gevallen die daarin niet 
werden voorzien; zulks geldt met 
name voor de echtscheiding door 
onderlinge toestemming tussen 
vreemdelingen. 

, De staat van de echtgenoot 
wordt in dit geval, ingevolge de 
wetgeving van het Verenigd 
Koninkrijk waarvan hij een onder
daan is, geregeld door de wet van 
de woonplaats, waarnaar door de 
Britse wet wordt verwezen, zodat de 
echtgenoot op grond van artikel 3, 
derde lid, van het Burgerlijk Wet
hoek het recht heeft de ontbinding 
van het huwelijk door onderlinge 
toestemming te vragen; de echtge
note daarentegen die een Italiaanse 
onderdaan is kan ingevolge dezelfde 
bepaling en overeenkomstig haar 
nationale wet geen aanspraak 
maken op hetzelfde recht, aangezien 
het Italiaanse recht de echtschei
ding door onderlinge toestemming 
niet aanvaardt. 

, Dit rechtsconflict moet op basis 
van genoemd artikel 3, derde lid, 
worden beslecht. 

» Het gaat niet op de huwelijks
band te verbreken ten aanzien van 
.de ene echtgenoot en in stand te 
houden ten aanzien van de andere. 
Een enkele regel voor beide echtge
noten dringt zich op .. Het is echter 
onaanvaardbaar dat het huwelijk 
zou kunnen ontbonden worden door 
een echtscheiding bij onderlinge 
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toestemming welke door een van de 
nationale wetten toegestaan en door 
de andere verboden wordt. 

» Het arrest kon dus de echtschei
ding door onderlinge toestemming 
niet toestaan zonder artikel 3, derde 
lid, van het Burgerlijk Wetboek te 
schenden. 

» Om die redenen, vordert de 
ondergetekende procureur-generaal 
dat het het Hof moge behagen het 
voornoemd arrest van 23 maart 1977 
van het Hof van Beroep te Brussel 
in het belang van de wet te vernieti
gen; te bevel en dat van zijn arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing. 

» Brussel, 29 november 1978, 
>> Voor de procureur-generaal, 

» De advocaat-generaal, 
» (get.) E. Krings »; 

Gelet op het vandaag gewezen 
arrest waarbij het Hof de voorzie
nlng heeft verworpen die te la::tt 
vv-erd ingesteld tegen het aange
klaagde arrest dat kracht van 
gew-ijsde heeft verkregen; gelet op 
de artikelen 1089 tot 1091 e21 
1117 van het Gerechtelijk Wetboek, 
met overname van de motieven van 
genoemde vordering, vernietigt, 
doch enkel in het belang van de 
wet, het aangeklaagde arrest dat op 
23 maa:rt 1977 door het Hof van 
Beroep te Brussel werd gewezen; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de. vernietigde beslissing. 

14 december 1978 - 1• kamer -
Voorzilter : de h. Meeus, raadsheer, wnd. 
voorzitter - Verslaggever : Baron V1n
~otte - Gel1jkluidende conclusie van de 
h. Krings, advocaat-generaal. 

1' KAMER - 14 december 1978 

HUUR VAN GOEDEREN - HUUROVER
EENKOMST IN RET ALGEMEEN - HTJUROVER
EENKOMST BETREFFENDE ONROEREND GOED 

- BURGERLIJK WETBOEK, ART. 1743 -
DRAAGWIJDTE VAN DIE BEPALING. 

Onverminderd de regels betreffende de 
pacht en de handelshuurovereenkom
sten in het bijzonder, is art. 1743 B. W:, 
zonder onderscheid, van toepassing op 
aile huurovereenkomsten die betrek
king hebben op onroerende goederen 
of gedeelten daarvan, zoals o.m. de 
puntgevel van een gebouw die 
gebruikt wordt om er aanplakbiljetten 
op te bevestigen (1). 

(BELGISCHE STAAT T. HERMIA) 

ARREST ( vedaJing) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 november 1977 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
scb"nding van de artikelen 1134, 1135, 
1165 en 1743 van het Burgerlijk Wet
hoek, genoer:.1d artikel 17 43 als gewijzigd 
bij de wet van 4 november 1969, 
artikel 2, A, l', 

doordat, het vonnis de stelling van 
eiser, die tegen verweerders rechtsvorde
ring had aangevoerd dat de gere
gistreerde huurovereenkomst van 
16 april 1967 hem niet verbond en aan 
hem- niet kon worden tegengeworpen 
omdat genoemd artikel 1743 niet toepas
selijk is op de huur van aile onroerende 

(1} Over de oorsprong van de bepaling van 
art. 1743 B.W., zie LoisEL, lnst. Const., B. III, d. 
VI. Over de verantwoording van die bepaling 
tijdens de voorbereiding van het Burgerlijk 
Wetboek, zie PLANIOL: Dalloz Per. 1893, I, 161. 
Die verantwoording die door het Hof in zijn 
arrest van 11 januari 1926 (Bull. en Ps., 1926, I, 
165} is aangenomen, is fel bekritiseerd door 
DE PAGE, d. IV, nr. 763 en vlg., biz. 783 en 784. 
Volgens De Page zou art. 1'143 enkel de 
bescherming van de verhuurder beogen. Die 
opvatting is we! te strak. Het spreekt vanzelf 
dat de bepaling van art. 1743 ook aan de 
huurder ten goede komt. 

In de opvatting van het Franse Hof van 
Cassatie is de concessie van jachtrecht een 
huurovereenkomst en daarom beslist het dat 
art. 1743 op die overeenkomst toepasselijk is 
(Cass. fr. 10 januari 18~3, D.P. 1893, I, 161 en 
de noot van PLANIOL, S1rey, 1893, I, 185, en de 
noot van EsMEIN-AUBRY en RAU, EsMEIN, d!. V., 
277). Dat hoog gerechtshof heC!ft oak beslist 
dat een muur in huur nemen om er reclame
borden te plaatsen een · huurovereenomst is. 
(Cass. fr. 3 maart 1925, Rec. Gen., 163·44). Zie 
ook S!MONT en DE GAVRE, « Examen _de jpri-· 
dence en matiere de contrats speciaux », in 
Rev. crit. jur. beige, 19'77, 272 en de daarin 
vermelde techtspraak. 
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goederen, doch enkel op de huur van 
hui.zen en landeigendommen en dat de 
puntgevel die hij aan de verweerder had 
afgestaan als reclameruimte, noch een 
huis noch eeri landeigendom is, verwerpt 
op grond dat « artikel 1743 behoort tot 
de afdeling I van hoofdstuk II van 
titel VIII van het Burgerlijk Wetboek, 
genaamd ' Regels die aan de huur van 
huizen en aan die van landeigendommen 
gemeen zijn '; ... dat die bewoordingen 
ongetwijfeld de huur van delen van 
huizen en met name van appartementen 
omvatten; dat zij moeten worden begre
pen, zonder uitbreiding bij analogie, 
doch met inachtneming van de bedoe
ling van de wetgever, in de zin van de 
huur van gebouwde onroerende goede
ren, waarin de litigieuze huur is 
begrepen », 

terwijl de gehuurde zaak, in de zin 
van artikel 1743 van het Burgerlijk. 
Wetboek, zoals volgt uit het opschrift 
van afdeling I van hoofdstuk II van 
titel VIII van genoemd Wetboek, een 
huis of een landeigendom moet zijn, 
hetgeen niet het geval is wanneer zoals 
ten deze de verhuurde zaak een puntge
vel is die als reclameruimte wordt afge
staan; daaruit volgt, enerzijds, dat eiser, 
in strijd met de beslissing van het 
vonnis, niet verbonden was door de op 
26 april 1967 geregistreerde huurover
eenkomst en als koper van de verhuurde 
zaak verweerder kon uitzetten (schen
ding van artikel 17 43 van het Burgerlijk 
Wetboek, gewijzigd bij de wet van 
4, november 1969, artikel 2, A, 1o) en 
anderzijds, dat, nu voornoemd 
m'tikel 1743 niet toepasselijk was, de 
huurovereenkomst van 26 april 1967 niet 
werkte tegen eiser en deze daarmee als 
" res inter alios acta » niets uitstaande 
had (schending van de artikelen 1165 en 
voor zover als nodig 1134 en 1135 van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat de algemene 
bewoordingen van de bepalingen 
houdende afdeling I van 
hoofdstuk II, van titel VIII van 
boek III van het Burgerlijk Wet
hoek, en ook de grondslag van het 
daartoe behorende artikel 1743, een 
beperking van de toepassing van 
genoemd artikel tot de huren die 
betrekking hebben op huizen die 
voor bewoning zijn bestemd, uitslui
ten; 

Overwegende dat de wetgever 
weliswaar vooral de bewoning van 
een onroerend goed door een per
soon heeft beoogd, wat blijkt uit het 
woord « uitzetten », doch dat uit die 
tekst niet kan afgeleid worden dat 
die bepaling niet toepasselijk zou 
zijn op een gedeelte van een onroe
rend goed, zoals een puntgevel; 

Overwegende dat artikel 1743 
immers strekt om het huurcontract 
betreffende een onroerend goed te 
doen eerbiedigen door de koper van 
het verhuurde goed, zowel in het 
belang van de verhuurder als van 
de huurder, en met name laatstge
noemde het genot van het gehuurde 
goed te verzekeren zoals de ver
huurder hem dat had verleend; 

Overwegende dat die bepaling bij
gevolg, onverminderd de regels 
betreffende de pacht en de handels
huurovereenkomsten in het bijzon
der, zonder onderscheid moet toege
past worden op alle huren die 
betrekking hebben op gebouwen of 
gedeelten daarvan, zelfs wanneer zij 
niet voor bewoning bestemd zijn; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1108, 
inzonderheid tweede lid, 1121, 1122, 1134, 
1135, 1165, 1319, 1320 en 1322 van het 
Bmgerlijk Wetboek, 

doordat het vonnis, om te beslissen 
dat eiser de huurovereenkomst van 
26 april 1967 moet eerbiedigen betrekke
lijk het genot van de puntgevel voor 
publicitaire doeleinden, en om eiser te 
veroordelen tot betaling van schadever
goeding aan verweerder wegens ver
vroegde beeindiging van die overeen
komst op 31 december 1972, oordeelt 
" dat, wanneer men artikel 17 43 van het 
Burgerlijk Wetboek niet toepast, men 
toch zou moeten beslissen, op grond van 
de uitlegging van artikel 4 van het 
huurcontract in verband met de vermel
ding betreffende dat contract in de 
verkoopakte, dat de beide gedingvoe
rende partijen de gemeenschappelijke 
bedoeling hebben gehad op het ogenblik 
van de verkoop de huur te eerbiedigen 
en voort te zetten ten voordele van de 
huurder; dat de verhuurder zich in 
artikel 4 van de huurovereenkomst had 
verbonden om « in geval van verkoop 
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van ... het gebouw de onderhav1ge over
eenkomst te doen overnemen door de 
koper met het oog op het voortzetten 
van de huur ... »; dat de akte van aankoop 
van appellant vermeldde « De puntgevel 
van het huis is verhuurd aan de firma 
" Publicite Hermia >> volgens het behoor
lijk geregistreerde contract van 
25 april 1967; dat ook in de onderstelling 
dat er geen wettelijke verplichting 
bestoncl, uit het samenbrengen van 
beide bepalingen niets anders zou kun
nen worden afgeleid dan dat de koper 
(appellant, thans eiser) zich heeft ver
bonden de verplichtingen van de huur
overeenkomst over te nemen; dat in de 
tegenovergestelde onderste!ling, geYnti
meercle (thans verweerder) een verhaal 
tegen de verkoper zou gehad hebben, 
wat klaarblijkelijk strijdig zou zijn 
geweest met de bedoeling van die verko-· 
per bij de vermelding in de aankoopakte 
van het bestaan van een « behoorlijk 
gereg1streerde , huurovereenkomst, dat 
de vermelclende vorm van de tekst van 
da.t heeling der huurovereenkomst in de 
aankoopakte, verklaard zou kunnen wor
den door het feit dat, in die periode, de 
ambtenaren van het aankoopcomite, 
althans sommigen onder hen, en wel
licht degene die zich met de litigieuze 
aankoop heeft ingelaten, zich in rechte 
verbonden achtten (cfr. bepaalde brieven 
van dat comite die, in verband met 
andere gevallen, in geYntimeerdes dos
sier voorkomen), dat appellant niet zou 
verbonden zijn door het beding van de 
huurovereenkomst waarbij hij geen par
tij was, doch door de vermelding in de 
aankoopakte van de behoorlijk 
geregistreerde , huurovereenkomst, 
welke vermelding aileen een betekenis 
verkrijgt in het Iicht van het beding van 
de huurovereenkomst; dat, nu artikel 3 
(in werkelijkheid artikel 4) van de aan
koopakte, volgens hetwelk appelant 
vanaf 1 januari het genot van het goed 
zal verkrijgen, de betrekkingen tussen 
koper en verkoper beoogt, doch niet de 
bestaande huurovereenkomsten, behou
dens het recht van de koper om vanaf 
1 januari de huurgelden te innen "• 

,terwijl, eerste onderdeel, door te zeg
gen dat eiser de huurovereenkomst van 
26 april 1967 moet eerbiedigen krachtens 
artikel 4 ervan, waarin wordt bepaald 
dat de verhuurder bij verkoop van het 
gebouw deze overeenkomst zal doen 
overnemen met het oog op de voortzet
ting van de verhuring door de koper, het 
vonnis het feit miskent dat eiser geen 
partij was bij de huurovereenkomst van 
16 april 1967, de bewijskracht van de 

vermeldingen ervan miskent, inzonder
heid haar artikel 4 (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en daaraan op 
onwettige wijze gevolgen hecht die zij 
niet hebben (schending van de 
artikelen 1108, inzonderheid tweede lid, 
1122, 1134, 1135 en 1165 van het Burger
lijk Wetboek), 

tweede onderdeel, artikel 4 (en niet 
3 zeals in het vonnis wordt gezegd) van 
de voorwaarden van de verkoopakte van 
7 juli 1972, nu het bepaalt dat de Staat 
het genet heeft van de eigendom vanaf 
1 januari eerstkomend, impliceert dat 
eiser niet de bedoeling had vanaf die 
datum de verhuring van de puntgevel te 
dulden, en uitsluit dat eiser ten gunste 
van verweerder door een beding ten 
behoeve van een derde en door de 
vermelding in de ver koopakte van 
7 juli 1972 van de behoorlijk gere
gistreerde huurovereenkomst van 
26 april 1967, zou hebben beloofd de 
lopende huur van de puntgevel te eer
biedigen, waaruit volgt dat het vonnis de 
regels van het beding ten behoeve van 
een derde miskent (schending van de 
artikelen 1121, 1134 en 1135 van het 
Burgerlijk Wetboek, alsmede de verbin
tenissen uit artikel 4 van de voorwaar
den van de verkoopakte van 7 juli 1972 
en van de vermelding in die akte van de 
behoorlijk geregistreerde overeenkomst 
van 26 april 1967 (schending van de 
artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek) en ook de bewijskracht mis
kent van de bepalingen van genoemd 
artikel 4 en van de genoemde vermel
ding (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Overwegende dat het vonnis, om 
eiser te veroordelen tot betaling van 
schadevergoeding aan verweerder 
wegens vervroegde beeindiging van 
de huurovereenkomst, zegt dat 
artikel 1743 van het Burgerlijk Wet
hoek toepasselijk is op de huur van 
de puntgevel die aan verweerder als 
reclameruimte was afgestaan; 

Overwegende dat, nu die overwe
ging volstaat om de beslissing wet
telijk te verantwoorden, het middel, 
dat de ten overvloede gegeven 
motieven van het vonnis bekriti
seert, bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk is; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

14 december 1978 - 1' kamer 
Voorzitter : de h. Meeus, raadsheer, 
waarnemend voorzitter - Verslaggever : 
mevr. Raymond-Decharneux Gelijk
luidende conclusie van de h. Krings, 
advocaat-generaal. 

1' KAMER -15 december 1978 

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE - BUR

GERLIJKE ZAKEN - BESLISSINGEN VAN DE 
VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN KOOP
HANDEL, IN KORT GEDING, UITSPRAAK 
DOENDE INZAKE HANDELSPRAKTIJKEN -
BESLISSINGEN MET GEZAG VAN GEWIJSDE. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR
GERLIJKE ZAKEN - BESLISSINGEN VAN DE 
VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN KOOP
HANDEL IN KO)tT GEDING, UITSPRAAK 
DOENDE INZAKE HANDELSPRAKTIJKEN -
BESLISSINGEN MET GEZAG VAN GEWIJSDE. 

1" en 2" De voorzitter van de rechtbank 
van koophandel in kart geding uit
spraak doende, inzake handelspraktij
ken, beslist over de zaak zelf en de 
aldus door hem gewezen beslissingen 
hebben gezag van gewijsde (1). 
(Artt. 55 tot 59, wet 14 juli 1971.) 

(SMOLDERS T. GOS, MEURICE N.V.) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 8 juni 1977 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322, 1350, in het bijzonder 3", van het 
Burgerlijk Wetboek, 23 tot 28 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 3 van het konink
lijk besluit nr. 55 van 23 december 1934, 
en/of 55 tot 59 van de wet van 
14 .juli 1971 op de handelspraktijken en, 
voor zoveel als nodig, 97 van de Grand
wet, 

(1) Raadpl. FREDERICQ, Handboek van het 
Belgisch Handelsrecht, uitg. 1976, nr. 464, 
b)z. 503; DE CALUWE, DELCORDE en LEURQUIN, Les 
pratiques du commerce, nr. 781, biz. 856 en 
Rep. prat. de dr. beige, V' Propi:iete commer
ciale, nrs. 160 tot 162. 

doordat het arrest de vordering van 
verweerder ontvankelijk verklaart en 
eiser veroordeelt tot betaling van een 
schadevergoeding omdat hij een quasi
delictuele fout zou hebben begaan en 
doordat het arrest, om de conclusie van 
eiser, waarin hij uiteenzette dat het Hof 
van Beroep te Luik bij arrest van 
13 maart 1972 reeds had beslist dat eiser 
geen onrechtmatige daad had gepleegd, 
te beantwoorden, beslist : « dat appellant 
(thans eiser) tevergeefs de kracht van 
gewijsde (door hem betiteld non bis in 
idem) van het arrest van 13 april 1972 
van het Hof van Beroep te Luik inroept, 
wijl dat arrest de grond van huidige 
betwisting niet beslecht heeft, uitspraak 
doende in hoger beroep betreffende een 
beschikking ii]. kort geding "• 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
van 13 april 1972 geen uitspraak deed in 
hoger beroep betreffende een beschik
king in kort geding, doch betreffende 
een beschikking van de voorzitter van de 
rechtbank van koophandel, zetelend val
gens de r2ge!s van de rechtspleging in 
kort gecl.ing, zodat het arrest de bewijs
kracht van het ·arrest van het Hof van 
Beroep te Luik van 13 april 1972 mis
kent (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

tweede onderdeel, in het arrest van 
het Hof van Beroep te Luik van 
13 april 1972 de voorzitter van de 
rechtbank van koophandel onbevoegd 
werd verklaard op grand : << dat de 
voorzitter van de rechtbank van koop
handel, zetelend volgens de regels van 
de rechtspleging in kort geding, aileen 
bevoegd is een verbod op te "!eggen of 
kennis te nemen van een vordering tot 
ophouden, wanneer de gei:ncrimineerde 
feiten, omdat zij strijdig zijn met de 
eerlijke gebruiken en daden van oneer
lijke mededinging inhouden, van aard 
zijn een vordering in verantwoordelijk
heid op basis van artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek te rechtvaardigen; 
dat in casu appellant (thans eiser) bieren 
en waters Artois verkocht in voor
noemde gemeenten, wetende dat gei:nti
meerde er de exclusieve afzet had; dat 
zijn handelwijze echter niet als een 
oneerlijke mededinging kan worden 
bestempeld; dat hij geen onrechtmatige 
daad heeft gesteld door contractbreuk te 
plegen, daar hij door geen enkele ver
bintenis verbonden was, noch tegenover 
gei:ntimeerde (thans verweerder) noch 
tegenover de brouwerij Artois; dat 
appellant (thans eiser) evenmin een 
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onrechtmatige daad heeft gesteld als 
medeplichtige van een contractbreker 
daar benutten van andermans contract
breuk zonder verzwarende omstandighe
den niet als een onrechtmatige daad 
dient aangezien te worden; dat ge'inti
meerde (thans verweerder) het bewijs 
van het bestaan van dergelijke verzwa
rende omstandigheden niet bijbrengt of 
aanbiedt zulkdanig bewijs te leveren ''• 
zodat dat arrest van 13 april 1972, om de 
voorzitter van de rechtbank van !wop
handel onbevoegd te verklaren, wel 
degelijk de grond van de huidige betwis
ting heeft onderzocht en beslecht, zodat 
het arrest ook desbetreffend de bewijs
kracht van het arrest van 13 april 1972, 
tussen partijen gewezen, miskent 
(schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek) alsmede het gezag van gewijsde 
van dat arrest (schending van 
artikel 1350, meer bepaald 3", van het 
Burgerlijk Wetboek en van de 
artikelen 23 tot 28 van het Gerechtelijk 
Wetboek); 

deJ"de ondeJ"deel, de bestreden beslis
sing, door te oordelen dat een arrest 
uitspraak doende in hoger beroep 
betreffende een beslissing van de voor
zitter van de rechtbank van koophandel, 
kennis nemende van de zaak met toe
passing van artikel 3 van het koninklijk 
besluit nr. 55 van 23 december 1934, tot 
bescherming van de voortbrengers, han
delaars en verbruikers tegen zekere 
handelwijzen strekkende tot het ver
draaien van de normale voorwaarden 
van de mededinging, en/of van de 
artikelen 55 tot 59 van de wet van 
14 juli 1971 op de handelspraktijken, 
uitspraak doet in hoger beroep van een 
beschikking in kort geding, deze wetsbe
palingen miskent vermits zij precies 
vermelden dat de vorderingen niet inge
steld worden in kort geding, doch over
eenkomstig de regels van de rechtsple
ging in kort geding en zodoende geen 
wettelijk bezwaar uitmaken tegen het 
toekennen van gezag van gewijsde aan 
de beslissing waarop deze procedure 
uitmondt (schending van artikel 3 van 
het koninklijk besluit nr. 55 van 
23 december 1934, tot bescherming van 
de voortbrengers, handelaars en verbrui
kers tegen zekere handelwijzen strek
kende tot het verdraaien van de normale 
voorwaarden van de mededinging, en/of 
van de artikelen 55 tot 59 van de wet 
van 14 juli 1971 op de han
delsprajdijken) : 

Overwegende dat eiser bij conclu
sie in hoger beroep liet gelden dat 
de oorspronkelijke vordering van 
verweerder onontvankelijk was 
ingevolge het adagium " non his in 
idem )), vermits het Hof van Beroep 
te Luik, op boger beroep tegen. een 
beslissing van de voorzitter van de 
rechtbank van koophandel,. zetelend 
volgens de regels van de rechtsple
ging in kort geding, bij arrest van 
13 april 1972 aannam dat door eiser 
geen onrechtmatige daad werd 
gepleegd, zelfs niet als medeplich
tige; 

Overwegende dat uit de door eiser 
voorgebrachte gelijkvormige uitgifte 
van bedoeld arrest van het Hof van 
Beroep te Luik blijkt dat clit hof het 
bestreden bevelschrift van de voor
zitter van de Rechtbank van Koop
handel te Tongeren · van 
28 september 1971 vernietigde en 
voor recht zegde dat de voorzitter 
van de rechtbank van koophandel 
onbevoegd was en daartoe als 
beweegredenen inriep : « dat. de 
voorzitter van de rechtbank van 
koophandel, zetelend volgens . de 
rechtspleging in kort geding, alleen
lijk bevoegd is een verbod op te 
leggen of kennis te nemen. van een 
vordering tot ophouden, wanneer de 
ge'incrimineerde feiten, omdat zij 
strijdig zijn met de eerlijke gebrui
ken en daden van oneerlijke mede
dinging inhouden, van aard zijn een 
vordering in verantwoordelijkheid 
op basis van artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek te rechtvaardf
gen; dat aldus uitgesloten zijn : 
a) de namaak van merken, b) alsook 
de brevetten, c) de zuivere contrac
.tuele tekortkomingen waarvoor 
aileen de actio ex contractu en niet 
de actio ex delicto bestaat; dat ten 
deze appellant (thans eiser) bieren 
en waters Artois verkocht in 'voor
noemde gemeenten, wetende dat 
ge!ntimeerde (thans verweerder) er 
de exclusieve afzet had; dat zijn 
handelwijze echter niet' als e~n 
oneerlijke mededinging kan: worden 
]Jestempeld; dat hij geen o:O:recht
matige daad heeft gesteld door con-
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tractbreuk te plegen, daar hij door 
geen enkele verbintenis verbonden 
was, noch tegenover gei:ntimeerde 
(thans verweerder) noch tegenover 
de .-Brouwerij Artois; dat trouwens 
het vestigen van een onthoudings
plicht op de kennis van andermans 
contractuele exclusiviteit een schen
ding zou betekenen van artikel 1165 
van het Burgerlijk Wetboek; dat de 
eerste rechter eveneens artikel 1165 
van het Burgerlijk W etboek zou 
schenden door vol te houden dat de 
onthoudingsplicht, gesteund op een 
eenvoudige kennis van een contrac
tuele exclusiviteit voorgeschreven is 
door de enkele inachtname van 
eerlijke ·- . handelsgebruiken; dat 
appellant (thans eiser) evenmin een 
onrechtmatige daad heeft gesteld 
als medeplichtige van een contract
breuk, daar het benutten van ander
mans contractbreuk zonder verzwa
rende omstandigheden niet als 
onrechtmatige daad client aangezien 
te worden; dat ge!ntimeerde (thans 
verweerder) het bewijs van derge
lijke omstahdigheden niet bijbrengt 
of aanbiedf zulk bewijs te leveren »; 

Overwegende dat hieruit blijkt 
dat het Hof van Beroep te Luik, 
enerzijds, geenszins uitspraak deed 
in hoger beroep « betreffende een 
beschikking in kort geding », zoals 
het bestreden arrest voorhoudt, 
doch wel betreffende een beslissing 
van de voorzitter van de rechtbank 
van koophandel, zetelend als in kort 
geding, welke beslissing zowel in 
het kader van de wet van 
14 juli 1971 als in het kader van het 
door ·de Rechtbank te Tongeren ten 
onrechte nog ingeroepen koninklijk 
besluit nr. 55 van 23 december 1934 
een beslissing. ten gronde is en 
derhalve het gezag van het rechter
lijk gewijsde heeft, en, anderzijds, a! 
was · het om tot de onbevoegdheicl 
van de eerste rechter te besluiten, 
de grond van de zaak heeft onder
zocht; 

. Overwegende dC).t de door het 
arrest van het Hof van Beroep te 
Luik ingeroepen redenen de nood
zakelij~e . steun vormen voor. het 

beschikkende gedeelte en dit uitleg
gen, zodat het gezag van het reci:
terlijk gewijsde zich. ook tot d1e 
redenen uitstrekt; 

Overwegende dat uit het bestre
den arrest blijkt dat de vordering 
ingeleid door het gerechtsdeurwaar
dersexploot van 14 november 1974 
ook het betalen van schadevergoe
ding beoogt voor de feiten die 
aanleiding gaven tot het arrest van 
het Hof van Beroep te Luik van 
13 april 1972; 

Overwegende dat, zo, wat deze 
feiten betreft, de vordering die aan~ 
Ieiding gaf tot bovenvermeld arrest 
van 13 april 1972 en die welke tot 
het bestreden arrest heeft geleid, 
een verschillende sanctie ten laste 
van eiser beoogden - te weten in 
het ene geval opleggen van yerbod 
en in het andere geval betalen van 
schadevergoeding - het voorwerp 
van de betwisting nochtans in beide 
gevallen hetzelfde was, namelijk de 
al of niet strijdigheid met de eer
lijkheid op handelsgebied van de 
aan eiser verweten daden, zodat het 
bestreden arrest niet zonder in 
tegenspraak te komen met het 
arrest v;m het Hof van Beroep te 
Luik van 13 april 1972 kon beslissen 
dat eiser handelde als derde
medeplichtige en dat hij een quasi
delictuele fout beging; 

Overwegende dat de feiten van 
latere datum dan die welke aanlei
ding geven tot het arrest van het 
Hof van Beroep te Luik van 
13 april 1972, hoewel van dezelfde 
aard nochtans andere feiten zijn, 
waa.::Voor de krach'G van gewijsde 
van bedoeld arrest niet kan worden 
ingeroepen; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest, nu het, stoelend op de in het 
middel weergegeven redengeving, 
voor de gezamenlijke feiten, zowel 
voor die welke aanleiding gaven tot 
het arrest van het Hof van Beroep 
te Luik van 13 april 1972 als voor 
die van latere datum, als schadever
goeding een enkel bedrag toekent, 
de in het middel ingeroepen wetsbe
palingen schendt; 
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Overwegende dat, nu het arrest 
bij bevestiging van het bestreden 
vonnis de uitspraak aan de in 
tussenkomst gedaagde partij naam
loze vennootschap << Meurice >> 
gemeen verklaart, er aanleiding toe 
bestaat ook onderhavig arrest aan 
verweerster gemeen te verklaren; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van 
het thans gewezen arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de vernietigde beslissing; verklaart 
dit arrest gemeen aan de naamloze 
vennootschap << Meurice >>; houdt de 
kosten aan en zegt dat erover door 
de feitenrechter zal worden beslist; 
verwijst de zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

15 december 1978 - 1" kamer -
Vooi"zitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Ve1-slaggever : de h. Boon -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Butzler, van Heeke. 

1" KAMER - 15 december 1978 

1° GEMEENTE GEMEENTERAAD 
GEMEENTERAADSLID DAT DEELNEEMT AAN 
EEN BERAADSLAGING IN VERBAND MET DE 
AANNEMING VAN EEN PLAN VAN AANLEG EN 
DAT EIGENAAR IS VAN EEN TERREIN DAT IN 
HET PLAN IS GELEGEN - GEBREK AAN 
RECHTSTREEKS BELANG. 

2° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LLJKE ZAKEN - MIDDEL DAT OP EEN VER
KEERDE UITLEGGING VAN DE BESTREDEN 
BESLISSING BERUST - MIDDEL DAT FEITE
LIJKE GRONDSLAG MIST. 

1° Het belang dat, Juidens ad. 68, 1", van 
de Gemeentewet van 30 maai"t 1836, 
een gemeenteraadslid verbiedt tegen
woordig te zijn bij . een beraadslaging 
of besluit is een persoonlijk en recht
streeks, reeds verkregen en dadelijk 
belang; door tegenwoordig te zijn bij 
de beraadslaging of besluit van de 
gemeenteraad over de goedkeuring 
van een plan van aanleg, nu het 
eigenaar is van een terrein dat in het 
aldus goedgekeurde plan van aanleg is 
gelegen, beslist een gemeenteraadslid 

niet over zaken waarbij bet een recht
streeks belang heeft maar over zaken 
van collectief belang (1). 

2° Feitelijke grondslag mist het middel 
dat op een verkeerde uitlegging van de 
bestreden beslissing berust (2). 

(HOSTENS, VANDENBULCKE CHR., E.A., WYFFELS 
T. GEMEENTE OOSTDUINKERKE) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 27 mei 1977 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 68, 
inzonderheid 1°, van de Gemeentewet 
van 30 maart 1836, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest de op artikel 1382 
van het Burgerlijk Wetboek gesteunde 
vordering van de eisers tegen verweer
ster verwerpt waarin als fouten werd 
ingeroepen het feit dat het bijzonder 
plan van aanleg werd goedgekeurd met 
miskenning van artikel 68 van de 
Gemeentewet en dat op aangrenzend 
terrein hoogbouw wordt toegelaten zon
der verplichting garages te bouwen ter
wijl op het terrein van de eisers een 
parkeerterrein wordt ingericht, zulks op 
grond dat geen nietigheid volgt uit het 
feit dat een gemeenteraadslid deelneemt 
aan de beraadslaging of het besluit van 
de gemeenteraad in verband met de 
aanneming van een plan van aanleg 
zelfs als hij eigenaar is van een goed dat 
in het goedgekeurde plan van aanleg is 
gelegen, daar hij, door tegenwoordig te 
zijn bij zulke beraadslaging of besluit, 
niet beslist over zaken waarbij hij een 
rechtstreeks belang heeft maar over 
zaken van collectief belang en dat de 
toelating tot bouwen op aangrenzende 
percelen en de aanleg van een parkeer
terrein op het perceel van de eisers 
gebeurt in het raam van een bijzonder 
plan van aanleg, 

terwijl het gemeenteraadslid dat eige
naar is van een perceel waarop hoog
bouw wordt toegelaten zonder verplich
ting garages te bouwen met oplegging 

{1) Raadpl. Raad van State 25 nov. 1969 
(R.S. 1969, 1070) en 8 maart 1973 (Pas. 1975, IV, 
5). 

{2) Cass. 29 juni 1978 (A.C., 1978, 1273). 
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van een bouwverbod op een naburig 
terrein dat tot parkeerterrein wordt 
bestemd, bij de beraadslaging en hP.t 
besluit dat dez~ gevolgen heeft, niet 
enkel over zaken van collectief belang 
beslist maar ook over een zaak waarbij 
hij een rechtstreeks belang heeft zodat 
de totstandkoming van het besluit met 
medewerking van dat gemeenteraadslid 
als een onrechtmatige daad moet wor
den beschouwd : 

Overwegende dat het arrest niet 
beslist dat het gemeenteraadslid dat 
eigenaar is van een perceel waarop 
hoogbouw wordt toegelaten zonder 
verplichting garages te bouwen met 
oplegging van een bouwverbod op 
een naburig terrein, dat tot parkeer
terrein wordt bestemd, bij de 
beraadslaging en het besluit <;l.at 
deze gevolgen heeft, over zaken van 
collectief belang beslist, doch enkel 
dat er geen nietigheid volgt uit het 
feit dat een gemeenteraadslid deel
neemt aan de beraadslaging of het 
besluit van de gemeenteraad in 
verband met de aanneming van een 
plan van aanleg, zelfs als hij eige-
naar is van een goed, dat in het 
goedgekeurde plan is gelegen en dat 
het, door tegenwoordig te zijn bij 
zulke beraadslaging of besluit niet 
beslist over zaken waarbij hij een 
rechtstreeks belang heeft maar over 
zaken van collectief belang; 

Overwegende dat inderdaad het 
loutere feit van eigenaar te zijn van 
een goed dat in het goedgekeurde 
plan van aanleg is gelegen, het door 
artikel 68, 1°, van de Gemeentewet 
bedoelde rechtstreeks belang van 
het gemeenteraadslid of van de 
burgemeester, hetzij persoonlijk 
hetzij als gelastigde voor of na zijn 
verkiezing, niet aantoont; 

Overwegende dat het middel niet 
kan aangenomen worden; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 92, 93 van de 
Grondwet, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en 556 van het Gerechtelljk 
Wetboek, 

doordat het arrest de op artikel 1382 
van het Burgerlijk Wetboek gesteunde 
vordering van de eisers tegen vervveer
ster verwerpt waarin als fout werd 

ingeroepen het feit dat bet bijzonder; 
plan van aanleg werd goedgekeurd meti 
miskenning van artikel 68 van de 
Gemeentewet, zulks op de grand dat de 
nietigheid van de gemeenteraadsbeslis
sing niet werd gevraagd of uitgesproken 
door de Raad van State, 

terwijl een op een onrechtmatige daad 
van een gemeente gesteunde vordering 
tot schadevergoeding tot de bevoegdheid 
van de rechtbanken behoort ook wan
neer die onrechtmatige daad aanleiding 
had kunnen geven tot nietigverklaring 
van de gemeentelijke beslissing door de 
Raad van State en de omstandigheid dat 
geen beroep bij de Raad van State werd 
ingediend de bevoegde rechtbank niet 
vrijstelt van bet onderzoek van de vraag 
of de gewraakte gemeenteraadsbeslis
sing geen onrechtmatige daad uitmaakt : 

Overwegende dat het arrest, zo 
het de opmerking van de eerste 
rechter dat de nietigheid van de 
gemeenteraadsbeslissing niet werd 
gevraagd of uitgesproken door de 
Raad van State, overneemt, niette
min het onderzoek van de aan 
verweerster aangewreven fouten 
niet afhankelijk stelt van een 
beroep tot nietigverklaring bij deze 
raad en integendeel, zoals uit het 
tweede middel blijkt, de in verband 
met deze fouten ingeroepen rnidde
len in aanmerking neemt en ver
werpt; 

Dat het middel, dat stoelt op een 
verkeerde interpretatie van het 
arrest, feitelijke grondslag mist; 

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

15 december 1978 - 1c kamer -
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Boon -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. van Heeke, Butzler. 

2c KAMER- 18 december 1978 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
- AFSTAND - STRAFZAKEN - VOORZIE
NING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE BESLIS
SINGEN OP DE STRAFVORDERING EN DE 
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BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
AFSTAND VAN DE VOORZIENING TEGEN DE 
BESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING - AFSTAND GEGROND OP DE 
ENKELE REDEN DAT DIE BESLISSING EEN 
EINDBESL!SSING IS IN DE Zli'< VAN 

ART. 416 SV.- AFSTAND DIE NIET ALS EEN 

BERUSTING KAN WORDEN UITGELEGD -
GEVOLG. 

2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN

BEDRIEGLIJKE BANKBREUK - EEN ENKELE 
STRAF T.W. EEN HOOFDGEVANGENISSTRAF EN 
EEN GELDBOETE, WEGENS DIE GECORRECTIO
NALISEERDE !VIISDAAD EN EEN WANBEDRIJF 
' OPLICHTING > - STRAF WETTELIJK VERANT
WOORD DOOR DAT WANBEDRIJF - BESLIS
SING WAARBIJ BOVENDIEN, WEGENS 
BEDRIEGLIJKE BANKBREUK, WORDT BEVO
LEN DAT ALLE BEDRIEGLIJK WEGGENOMEN 
GOEDEREN, RECHTEN EN AANDELEN AAN DE 
GEZAiVIENL!JKE SCHULDEISERS WORDEN 
TERUGGEGEVEN EN DAT DE VEROORDEL!NG 
BIJ UITTREKSEL WORDT BEKENDGEMAAKT -
BESLISSING DIENAANGAANDE NIET WETTE
LIJK VERANTWOORD - VERNIETICING EN 
VERWIJZING BEPERKT TOT HET BESCHIK
KENDE GEDEELTE WAARB!J TERUGGAVE AAN 
DE MASSA EN BEKENDMAKING WORDEN 
BEVOLEN. 

1° Wanneer de beklaagde zich in cassa
tie heeft voorzien tegen de beslissin
gen op de tegen hem ingestelde straf
vordering en burgerlijke rechtsvorde
ring en hij vervolgens van zijn voor
ziening afstand heeft gedaan in 
zovel'l'e zij gericht was tegen de beslis
sing op de burgerlijke rechtsvordering, 
om de enkele reden dat die beslissing 
geen eindbeslissing is in de zin van 
art. 416 Sv., kan die afstand niet als 
een berusting worden uitgelegd en 
verleent het Hof daarvan geen aide, 
indien het vaststelt dat die beslissing 
een eindbeslissing is (1). 

2o In geval van aanneming van het 
middel dat hieruit is afgeleid dat niet 
wettelijk verantwoord is de vel'Oorde
Jing wegens bedrieglijke bankbreuk en 
een enkele straf is uitgesproken, t. w. 
een hoofdgevangenisstraf en een geld
boete, wegens die gecorrectionali
seerde misdaad en een wanbednjf 
" oplichting "' nu die straf wettelijk 
verantwoord blijft door dat wanbedrijf, 
zijn vernietiging en verwijzing beperkt 
tot het beschikkende gedeelte waarbij, 
we_gens bedrieglijke bankbreuk, wordt 

(1) Cass., 8 nov. 1978, 284. 

bevolen dat aile bedrieglijk weggeno
men goederen, rechten en aandelen 
aan de gezamenlijke schuldeisers wor
den teruggegeven en. de veroordeling 
bij uittreksel wordt bekendge
maakt(2). 

(BERLIER T. BRAET E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

Het HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 juni 1978 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Overwegende dat eiser verklaard 
heeft afstand te doen van zijn 
voorziening in zoverre die gericht is 
tegen de beslissingen op de tegen 
hem ingestelde burgerlijke rechts
vorderingen en voor die afstand als 
enige reden heeft opgegeven dat die 
beslissingen geen eindbeslissingen 
zijn in de zin van artikel 416 van 
het Wetboek van Strafvordering, 
waarbij hij zich het recht heeft 
voorbehouden daartegen opnieuw in 
cassatieberoep te komen zodra over 
die rechtsvorderingen een eindbe
slissing zal zijn gewezen; 

Overwegende dat bij ZIJD uit
spraak over de rechtsvordering van 
de eerste, derde, vierde, vijfde en 
zesde verweerders, het arrest eiser 
veroordeelt om aan voormelde ver
weerders, benevens de interesten en 
de kosten van de beide instanties, 
de vergoedingen te betalen die zij 
bij voorraad vorderden op hoger 
geraamde schadebedragen; dat bij 
zijn uitspraak over de rechtsvorde
ring van de echtgenoten Hubot
Sterckx, het arrest aan die verweer
ders de door hen gevorderde som 
van 27.078 frank plus de intresten 
en de kosten toewijst en er zich 
voor het overige toe beperkt aan die 
partijen akte te verlenen van het 
door hen voor de toekomst 
gemaakte voorbehoud; dat het hof 
van beroep zodoende zijn rechts-
macht heeft uitgeput; -

(2) Raadpl. Cass., 16 okt. 1973 (A.C., 1974, 
196), en 19 sept. 1978, 67. 
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Overwegende dat die beslissingen 
ein?beslissingen iijn in de zin , vap 
artlkel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering en onmiddellijk vat
baar waren voor cassatieberoep; 

Dat er bijgevolg geen grond 
bestaat om. akte te verlenen van de 
afstand, hu die kennelijk op een 
vergissi.gg . berust en niet als een 
berusting kan worden uitgelegd; · 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 496 van het Strafwetboek, 

do01·dat het arrest, na de tenlasteleg
gingen ,B, C2, D, .E, Gl-~ bewezen te 
hebben verklaard, eiser tot een gevange
nis.straf van een jaar, waarvan .zes 
maanden met uitstel van drie jaar, en 
tot een geldboete van driehonderd frank 
veroordeelt, en daarbij de provisioneel 
ten. gunste van de burgerlijke partijen 
uitgesproken veroordelingen bevestigt.op 
grond « dat hoewel het dossier leert dat 
de beklaagde Van Ghysegem de organi
sator is geweest van het door de naam
loze vennootschap Asond toegepaste 
contractensysteem en dat hij tot begin 
mei 1974 ook de voornaamste beheerder 
va:n die vennootschap is geweest, de 
beklaagde Berlier, die op 8 mei 1974 
afgevaardigd beheerder werd benoemd, 
vervolgens de enige aansprakelijke 
beheerder ervan is geworden ... ; dat ook 
al zou het nog zo zijn dat beklaagde bij 
het begin van de werking van de naam
loze vennootschap Asond geen weet had 
van .het bedrieglijk . karakter van . de 
contracten die Van Ghysegem door de 
'kandidaat~televerkopers liet onderteke- . 
nen, het hem zekei: niet kan ontgaan 
zijn dat Asond onmogelijk kon voldoen 
aan de bewuste contracten · waarvan er 
verscheideile · ondertekend werden nadat 
hij reeds afgevaardigd en enig aanspra
kelijk beheet;der van de vennootschap 
'geworden was; dat dus ten onrechte 
wordt betoogd d'at a~leen de beklaagde 
Van Gl;lysegem het door hem uitge
dachte ,, systeem , heeft toegepast zodat 
de beklaagde Berlier, die de strafbare 
werkwijze van Van Ghysegem achter
wege zou nebben gelaten, geen enkele 
strafbare deelneming zou hebben gehad 
aan het beheer van de vennootschap na 
20 mei 1974 ... ; dat er na 20 .mei 1974 op 
zijn minst nog vijf contracten bedrieglij
ketwijze werden afgetroggeld, te weten 
de 'contracten die ondertekend werden 
op 22, 26 en 29 mei, 17 en 26 juni 1974; 
dat de beklaagde tevergeefs beweert dat 

die vijf contracten buiten zijn weten 
door ondergeschikten van hem gesloten 
werden; dat het gewoon ondenkbaar is 
dat die ondergeschikten daarbij zouden 
gehandeld hebben zonder opdracht of 
althans zonder toestemming van hem, 
die toch afgevaardigd beheerder en als 
dusdanig aileen belast was met het 
beheer van de vennootschap; dat 
beklaagde dus ontegensprekelijk deelge
nomen heeft aan de voortzetting van de 
door Van Ghysegem uitgedachte 
oplichting ''• 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
conclusie in hoger beroep uitdrukkelijk 
betoogde dat hij weliswaar tijdelijk met 
de werking van de vennootschap was 
doorgegaan maar daarbij geen enkel 
strafbaar opzet had gehad en trouwens 
precieze instructies had gegeven om de 
leerlingen bij de betrokken firma's onder 
te brengen; waaruit volgt dat hij per
soonlijk geen enkele oplichting heeft 
gepleegd noch ook maar toegestaan, op 
welke conclusie het arrest niet genoeg
zaam rechtens heeft geantwoord '(schen
ding van de artikelen 496 van het 
Strafwetboek en 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het arrest in ieder 
geval uitwijst dat eiser slechts vijf con
tracten zou hebben laten sluiten, zodat 
hij onwettelijk veroordeeld werd wegens 
de tenlastelegging D, waarin hem. de 
sluiting van meer dan 140 contracten 
wordt aangewreven, en de redengeving 
derhalve in tegenspraak is met het 
beschikkend gedeelte (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest ver

meldt « ·dat ook al zou het nog zo 
zijn dat beklaagde bij het begin van 
de werking van de naamloze ven
nootschap Asond geen weet had vap 
het bedrieglijk karakter van de 
contracten die Van Ghysegem door 
de kandidaat-televerkopers liet 
ondertekenen, het hem zeker niet 
kan oritgaan zijn dat Asond onmo
gelijk kon voldoen aan de bewuste 
contracten, waarvan er verscheidene 
ondertekend werden nadat hij reeds 
afgevaardigd en enig aansprakelijk 
beheerder van de vennootschap was 
geworden; dat dus ten onrechte 
wordt betoogd dat alleen de 
beklaagde Van Ghysegem het door 
hem uitgedachte (( systeem », zodat 
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de beklaagde Berlier, die de straf
bare werkwijze van Van Ghysegem 
achterwege zou hebben gelaten, 
geen enkele strafbare deelneming 
zou hebben gehad aan het' beheer 
van de vennootschap na 
20 mei 1974, op welke datum - zo 
geeft Berlier toe - Van Ghysegem 
geen leidende rol meer speelde; dat 
er na 20 mei 1974 op zijn minst nog 
vijf contracten bedrieglijkerwijze 
werden afgetroggeld, te weten de 
contracten die ondertekend werden 
op 22, 26 en 29 mei, 17 en 
26 juni 1974; dat de beklaagde 
tevergeefs aanvoert dat die contrac
ten buiten zijn weten door onderge
schikten van hem gesloten werden; 
dat het gewoon ondenkbaar is dat 
die ondergeschikten daarbij zouden 
gehandeld hebben zonder opdracht 
of althans zonder toestemming van 
hem die toch afgevaardigd beheer
der en als dusdanig aileen aanspra
kelijk was voor het beheer van de . 
vennootschap; dat beklaagde dus 
ontegensprekelijk deelgenomen 
heeft aan de voortzetting van de 
door Van Ghysegem uitgedachte 
oplichting »; 

Overwegende dat het arrest de in 
het middel vermelde conclusie 
beantwoordt; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel 
betreft : 

OverW"egende dat uit het arrest 
blijkt dat eiser ter zake van de 
tenlastelegging D slechts veroor
deeld wordt wegens de daarin 
omschreven feiten die door het 
arrest ook bewezen verklaard wor
den; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel op een verkeerde uitlegging 
van het arrest berust en derhalve 
feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 496 v~n het Strafwetboek, 

doordat het arrest eiser ter zake van 
de . tenlasteleggingen B, C2, D, E, 
Gl-2 tot een gevangemsstraf van een 

jaar, waarvan zes maanden met uitstel 
van drie jaar, en tot een geldboete van 
driehonderd frank veroordeelt en daarbij 
de provisioneel ten gunste van de bur
gerlijke partijen uitgesproken veroorde
lingen bevestigt, waartoe het in .verband 
met . de tenlastelegging E aa.q.voert dat 
« · wel wetende dat de vele wissels 
waarmee de toekomstige televerkopers 
hun inschrijving voor de televerkooples~ 
sen betaald hadden, bedrieglijkerwijze 
verkregen werden, beklaagde niet geaar• 
zeld heeft die wissels onder voor de 
vennootschap zeer bezwarende voor
waarden te verdisconteren,... dat zo op 
3 mei 1974 - op een ogenblik dat Van 
Ghysegems beheer verdacht began te 
lijken - bij de burgerlijke partij Braet 
voor 600.000 frank wissels werden ver
disconteerd tegen 500.000 frank vers 
geld, en op 10 juni '1974 - · op een 
ogenblik dat over de bedrieglijkheid van 
de voor het bekomen van die wissels 
aangewende middelen geen twijfel meer 
kon bestaan ... "• 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
conclusie uitdrukkelijk heeft betoogd dat 
hij ' hoegenaamd niet betrokken was 
geweest in de beslissing van Marie
Claire Braet om de bewuste wissels .. te 
disconteren, bij welke verrichting allen 
Van Ghysegem is opgetreden; eiser de 
cheque enkel ontvangen heeft en hem 
dadelijk in het credit van de vennoot
schap. heeft geboekt; het arrest· dat 
mid del niet. beantwoordt ( schending, va1,1 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, eiser in zijn conclu
sie ook uitdrukkelijk betoogde dat de 
toestand vap. de vennootschap en · de 
aard van die wissels ·Marie-Claire Braet 
terdege bekencl waren, waaruit eiser 
afleidde dat hij hoegenaamd geen listige 
kunstgrepen had aangewend, zodat, 'bij 
gebreke van dergelijke kunstgrepen, de 
hem ten laste gelegde oplichting niet 
bewezen kan worden geacht . en het 
arrest, .dat niet bepaalt welke kunstgre
pen eiser zou hebben aangewend, mits
dien' niet voldoende met rede~en is 
omkleed (schending van de artikelen 496 
van het Strafwetboek en 97 van de 
. Grondwet) : · 

Wat het eerste o~derdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest ver

meldt . « dat om de financiele toe
stand van de vennootschap te her.:. 
stellen en haar meest dringende 
schulden te betalen, beklaagde;. wei 
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wetende dat de ' vele wissels · waar
mee de toekomstige televerkopers 
hun insch:rijving voor de telever
kooplessen betaald hadden, bedrieg
lijkerwijze verkregen werden, niet 
geaarzeld heeft die wissels onder 
voor de · vennootschap zeer · bezwa
rende vborwaarden te verdisconte
i·en ... ; dat aldus bij de burgerlijke 
partij Braet verdisconteerd werden : 
op 3 mei 1974 - toen Van Ghyse:.. 
gems beheer a! verdacht begon te 
lijken 7 voor 600.000 . frank wissels 
tegen afgifte van 500.000 frank vers 
geld, op 10 juni 1974 - toen over de 
bedrieglijkheid van de voor het 
verkrijgen van· die wissels aange
wende rp.iddelen geen enkele twijfel 
meer 'kon bestaan voor 
350.000 frank wissels tegen . 
300.000 · frank vers geld en op 
12 juni 1974 voor 60 :000 frank wis
sels tegen 50.000 frank vers geld >>; 

Overwegende dat het arrest daar
mee 1 de in het middel vermelde 
conclusie beantwoordt; 

Dat het eerste oriderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist; · 

Wat het tweede onderdeel 
betreft ,: · · 

Overwegende dat het arrest met 
zijn antwoord op het eerste onde.r.:. 
dee! ook de in het 'middel weergege
v~ conclusie beantwoordt en wette
lijk het bestaan aantoont van de 
listige kunstgrepen, zonder dewelke 
het bij artikel 496 van . het Strafwet
boek ·bepaalde misdrijf niet kan .zijn 
gepleegd; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel niet kan worden aangeno
men; 

Over het derde midr;Jel, . afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 445, 446, 448, 573, 2•, 3•, 5•, 574, 
4•, 577, 2• van het Wetboek van Koophan
del, 489, tweede en derde . lid, van het 
Strafwetboek, 

doordat-het arrest, na de tenlasteleg
gingen B, . C2, D, E, G-1-2 bewezen te 
hebben verklaard, eiser tot een gevange
nisstraf van een jaar, waarvan zes 
maandcn met uitstel van drie jaar, en 
tot een geldboete van driehonderd frank 
veroordeelt en daarbij de , P,rov1sioneel 

ten gunste van de burgerlijke partijen 
uitgesproken veroordelingen bevestigt op 
grond dat " de beklaagde betoogt dat hij 
weliswaar twee bedragen van 
48.500 frank had doen overmaken aan de 
naamloze vennootschap Berco, V.:aarvan 
hij beheerder was, maar zich daarom 
nog' niet schuldig heeft gemaakt a an 
bedrieglijke bankbreuk; dat hij verzekert 
dat die bedragen niets anders waren dan 
commissielonen die de naamloze ven
nootschap Asond nog schuldig was aan 
haar aandeelhouders, dewelke erin toe
gestemd hadden dat die bedragen aan de 
naamloze vennootschap Berco werden 
afgedragen; dat op het ogenblik dat die 
twee bedrageh aan Berco werden over
gemaakt, de naamloze vennootschap 
Asond praktisch a! opgehouden had te 
betalen en.dus niet dan met miskenning 
van de rechten van de schuldeisers 
commissielonen kon uitbetalen aan haar 
aangestelden-aandeelhouders; dat .die 
zogezegde commissielonen dus deel uit
maakten van het patrimonium van de 
schuldeisers en dat wie zich een dee! 
daarvan deed overmaken, meteen een 
gedeelte van de activa van. de vennoot
schap verduisterde; dat doordien hij om 
Asond geld te verschaffen wissels in het 
bezit van die vennootschap ver onder 
hun waarde heeft overgedragen, de 
beklaagde ten slotte zijn toevlucht heeft 
genomen tot a! te kostelijke middelen 
om zich geld te verschaffen; dat het ook 
zonder meer duidelijk is dat met de 
katastrofale financiele toestand waarin 
de vennootschap verkeerde; de 
beklaagde als afgevaardigd beheerdei: 
reeds ten laatste op 31 mei 1974 aangifte 
had moeten doen dat hij opgehouden 
had te betalen en niet tot 18 juli 1974 

· had mogen wachten om zijn faillisse
ment aan te geven », 

terwijl, eerste onderdeel, door de 
be"Wuste commissieloneh aan haar aan
gestelden-aandeelhouders uit te keren, 
de vennootschap Asond aileen werke
lijke schulden tegenover vennootschap-

. pelijke schuldeisers heeft aangezuiverd, 
zodat die betaling, ook a! zou zij gebeurd 
zijn in de verdachte tijd; geen verduiste
ring van vennootschappelijke gelden 
op!evert en in wezen niet veranderd 
wordt dqor het feit dat die gelden 
uiteindelijk besteed werden aan de beta
ling van de schuld van de naamloze 
vennootschap Berea (schending ·van de 
artikelen 445, 446, 448, 577, 2• van het 
Wetboek van Koophandel en 4891 derde 
lid, van het Str · 

~\\1 tiiiSTITillllff 

{1.'' '_,'"iii .. ;,-: .. , 
~~ ~~ 

~f'ltat 41 . 3000 '-8 

I 
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tweede oiJderdeel, eiser in zijn conclu

sie in hoger beroep uitdrukkelijk 
betoogd heeft dat hij ervan overtuigd 
was dat zowel de klanten ,als de leveran
ciers, ,het •personeel en de aandeelhou
ders er belang bij hadden dat de ven
nootschap , verder werkte; hij geenszins 
het oogmerk had gehad zijn faillisse
ment uit te stellen maar, het enkel zijn 
bedoeling 'was geweest de vennootschap 
te redden, zodat bij hem nooit .enig 
strafbaar , opzet heeft .voorgezeten; het 
arrest die conclusie •niet beantwoordt 
(schending van de artikelen 97 van de 
lirondwet, 573, 2", 3", 5", 574, 4" van het 
Wetboek van Koophandel en 489, tweede 
lid, van het Strafwetboek) ,: 

' I 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
· Overwegende dat uit het arrest 

blijkt dat eiser als orgaan van de in 
staat van faillissement verkerende 
naamloze vennootschap Asond 
tweemaal een bedrag van 
48,500 frank uit de vennootschappe
lijke gelden heeft doen overm.aken 
aan . de naamloze vennootschap 
·Berco waarvan hij eveneens beheer
der was; 

Overwegende dat het arrest ver
meldt dat, eiser zicp al<;lu.s schuldig 
heeft gemaakt aan bedrieglijke 
bankbreuk door verduistering van 
activa; 

Dat het arrest in het ongewisse 
laat of de naamloze vennootschap 
Berco ten tijde van die stortingen al 
,dan niet nog schuldeiser was van de 
failliete vennootschap; dat in be
vestigend geval, de ten ·laste van 
eiser vastgestelde feiten geen 
bedrieglijke bankbreuk door verdui
stering· van activa konden opleveren 
maar eventueel het · bij artikel 573, 
5" van het 1Wetboek' van Koophandel 
bepaalde mis&ijf eenvoudige bank~ 
breuk; dat eiser veroordeeld werd 
wegens .bedheglijke ba:p.kbreuk; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is;1 

Overwegenden dat de "opgelegde 
straf van e'em jaar gevangenis en 
driehonderd frank boete evehwel 
verantwoord blijft . , :~vegens de ten · 
laste gelegde oplichtingen en dat de 
onderstaandei beschikkin,g van ver
nietiging derhalv moet · beperkt 

blijven tot het bevel luidens hetwelk 
alle bedrieglijk weggenomen goede
ren, rechten en aandelen aan •> 'de 
gezamenlijke schuldeisers moeten 
worden teruggegeven, en . tot net 
bevel volgens hetwelk de bestr.eden 
beslissing bij uittreksel dient te 
worden bekendgemaakt, ' welke 
bevelen respectievelijk slechts ver
antwoord · zijn bij vervolging we gens 
bedrieglijke · bankbreuk en bij ver
oordeling wegens bankbreuk, met 
name wegens bedrieglijke bank
breuk; . 

I 

Om die redenen, en zonder dat. er 
grond best&at , tot toetsing van . het 
tweede onderdeel van het derde 
middel, we'lk onderdeel toch niet 
·zou kunnen leiden tot een ruimere 
cassatie of tot een cassatie zonder 
verwijzing, vernietigt het bestreden 
arrest, doch enkel in zove.\re het 
beveelt dat all~ bedrieglijk w~gge
nomen goederen, rechten of ,aande
len aan de · gezamenlijke schuld~i
sers moeten worden teruggeschon
ken en d~~ de beslissing bij uittr~~
sel dient te worden bekendgemaakt; 
verwerpt de voorzienirig vom• ·~et 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt • op lde 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt eiser in ,drie
vierde van de kosten van zijn 'voor
ziening en laat het overige ·van die 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de , aldus beperkte zaak 'naar 
het Hof van Beroep te Bergen. 'r' : 

·I , J, ' 
18 december 1978 - 2' kamer · -

Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - · Verslaggever : de h. Sa'ce · 
Gejjjkluidende conclusie van de· ··h. 
Declercq, advocaat-generaal - Advo-
caat: mr. Hout~kier. ' ,_) 

t ') . r' 
' ' ''-' ( 

() •) 

t ! I ' I 
3' KAMER - 18 december 1978 ' 

·JJ 

VOORZIENING IN CASSATIE ...:._ vcmM 
- ' DIRECTE CEMEENTEBELAsTINC- BESLIS
SINC VAN 'DE BESTENDIGE ,DEPi.iTATIE ' .!.... 
BETEKENING VAN DE VERKLARING ' VAN 
VOORZIENINC - ) BETEKENING ' AAN I PE 
CEMEENTEONT"ITANCER- VOORZIENING' NIET 
ONTV ANKE'EIJK: ) . I () I 
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Niet ontvankeb]k ·is de voorziening in 

cassatie van de belastingplichtige 
tegen de beslissing van de bestendige 
deputatie van een provincieraad over 
een reclamatie inzake directe gemeen
tebelastingen, die betekend is aan de 
gemeenteontvanger (1}. (Art. 4, wet 
22 jan. 1849; art. 2, wet 22 juni 1865; 
art. 16, wet 22 juni 1871; artt. 90, 9•, en 
148 Gem. wet.) 

(CARDON DE LICHTBUER T. STAD GENT) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 25 november 1977 
gewezen door de Bestendige Depu
tatie van de Provincieraad van 
Oost-Vlaanderen; 

Over het middel van niet-
ontvankelijkheid van de voorziening, 
door verweerster opgeworpen en hieruit 
afgeleid dat de voorziening aan de 
ontvanger van de stad Gent werd bete
kend, 

terwijl de voorziening moet worden 
betekend aan de stad vertegenwoordigd 
door het college van burgemeester en 
schepenen ·: · 

Overwegende dat de beslissing 
uitspraak doet over een reclamatie 
van eiseres inzake directe gemeen
tebelasting; 

Overwe'gende dat, luidens de 
artikelen 4 , van de wet van 
22 januari 1849, zoals gewijzigd door 
artikel 53 vervat in artikel 3 van de 
wet van 10 oktober 1967 houdende· 
het Gerechtelijk Wetboek, 2 van de 
wet van 22 juni 1865 en 16 van de 
wet van 22 juni 1877, de voorzie
ning, op straffe van verval, binnen 
tien dagen betekend moet worden 
aan de partij tegen wie ze is 
gericht; 

Dat de tegenpartij van de belas
tingplichtige de gemeente is; dat 
deze krachtens de artikelen 90, go, 
en 148 van de Gemeentewet ver
tegenwoordigd wordt · door haar col
lege van burg~meester en schepe
nen; 

(1) Raadpl. Cas~ .• 4 april 1910 (Bull. en Pas., 
1910, I; 161) en 6 nov. 1922 (jbid, 1923, I, 42); 
K. MEES: « Gemeentebelastingen "• nr. 106; 
biz, 69/1; in Administratief Lexicon. 

Dat uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
de verklaring van voorziening op 
4 januari 1978 betekend werd aan 
de ontvanger van de stad Gent; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

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

18 december 1978 - 3' Kamer -
Voorzittei' en verslaggever : de h. 
Gerniers, afdelingsvoorzitter - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Claeys-Bouuaert, Lagae. 

3' KAMER - 18 december 1978 

GEMEENTEVERORDENING - BEKEND
MAKING - GEMEENTEWET, ART. 102, EERSTE 
LID- DRAAGWIJDTE. 

Aan het bepaalde in art. 102, eerste lid, 
Gem. wet is niet voldaan, wanneer 
alleen de goedkeul'ing en niet de tekst 
zeit van de reglementen en verorde
ningen van de gemeente1·aad is 
bekendgemaakt (2}. 

(CARON T. STAD NIEUWPOORT) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op de bestre
den beslissing, op 16 september 1977 
door de Be~;>tendige Deputatie van 
de Provincieraad van Oost
Vlaanderen gewezen, uitspraak 
doende op verwijzing; 

Gelet op het arrest door het Hof 
op 20 maart 1974 gewezen (3); 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 93, 97, 107, 129 van 
de Grondwet, 69, 75, 76, 5", 90, 2°, 102, 
136, 138 van de Gemeentewet, 1 van de 
wet van 22 juni 1865, 8, 13 van de wet 
van 5 juli 1865, 8, 13 van de wet van 
5 juli 1871, 1 tot 4 van het koninklijk 
besluit van 12 november 1948, 21 van de 
wet van 30 december 1887, 6 van de wet 
van 18 april 1898 en 1317 tot 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

(2) Cass., i3 nov. 1978 (A.C., 1979, nr. 157). 

(3) A.C., 1974, 803. 
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eerste onderdeel, doordat de beslissing 

oordeelt dat bij ontstentenis van een 
koninklijk besluit dat de wijze van de 
bekendmaking van een gemeenteveror
dening regelt, deze bekendmaking door 
aile middelen: kan worden bewezen en 
d;::tt zodoende het register va,n de afkon
digingen, voor zover deze vaststellingen 
betrekking hebben op de belastingveror
deningen van 23 april 1965, als bewijs 
van de bekendmaking kunnen gelden, 
maar dat wordt opgeworpen dat .deze 
bekendmaking dateert van v66r de 
afkondigingsperiode zelf, waarop even
wei moet worden geantwoord dat " deze 
vaststellingen niettemin authentieke 
akten uitmaken en dat tot bewijs van 
het. tegendeel moet aangenomen worden 
dat hun vermeldingen ook uitgevoerd 
werden >>, 

terwijl : a) " de vaststellingen in het 
register van de afkondigingen >> geen 
authentieke akten uitmaken, b) in de 
bezwaarschriften van 10 juli 1975, 
31 augustus 1976, 13 mei 1977, 6 juli 1977 
en 16 augustus 1977 werd opgeworpen, 
niet alleen dat de vaststellingen dateren 
van v66r de afkondigingsperiode zelf, 
maar verklaren dat er zal worden 
bekendgemaakt, en niet dat er is 
'bekendgemaakt geweest of geworden, 
zodat, zelfs mocht het gaan om authen
tieke akten quod non ze niet meer 
kunnen zeggen dan ze zeggen en aldus 
de bekendmaking zelf niet is bewezen, 
te meer daar de gedrukte tekst, die de 
constatering bevatte van wat was 
gebeurd, veranderd werd in een tegen
woordige tijd ·die, gezien de datum van 
·opmaken en ondertekenen, als een futu
rum moet gelden; c) de bezwaarschriften 
van 28 juli 1975, 13 mei 1977, 6 juli 1977 
en 16 augustus 1977 als voornaamste 
argument voorhielden dat de vaststellin
gen van het register van de bekendma
kingen ervan lieten blijken dat niet de 
belastingverordening zelf, ,dit zijn de 
beschikkingen ervan, werd bekendge
maakt, maar de goedkeuring ervan door 
de Koning en dit laatste niet is bepaald 
in artikel 102 van de Gemeentewet; de 
beslissing hierop niet antwoordt; d) de 
beslissing de bewijskracht van de vast
stellingen van het register van de 
bekendmakingen zou miskennen, voor 
zover zij zou loochenen dat genoemde 
stukken niet zouden zijn gewijzigd in de 
zin dat van een verleden tijd een 
tegenwoordige tijd, met de zin van een 
futurum, werd gemaakt, wat impliceert 
dat de bekendmaking, als gedaan, niet 
werd geconstateerd, en voor zover zij 

~ou loochenen dat de genoemde vaststel
lingen niet de bekendmaking van de 
goedkeuring door de Koning zouden 
inhouden, in de plaats van de bekend
making van de inhoud van de belasting
verordeningen zelf; 

tweede onderdeel, doordat de beslis
sing oordeelt dat verweerster bovendien 
afschriften voorlegt van de bekendma
kingsberichten zelf, welke vermelden dat 
" de beraadslaging van de gemeenteraad 
in dagtekening van 23 april 1965 en 
24 juni 1965, waarbij een belasting werd 
gestemd op het aanleggen van de wege
nis {respectievelijk voetpaden en riolen) 
komt goedgekeurd te worden i::loor de 
Koning, bij besluit d.d. 29 sep
tember 1Q65 », en daaruit afleidt " dat 
deze bekendmaking dus zowel op de 
reglementen zelf slaat als op hun 
goedkeuring >>, 

terwijl : a) de genoemde tekst niet de 
bekendmaking van de bepalingen van de 
belastingverordeningen omvat, zoals ver
eist is door artikel 102 van de Gemeente
wet, maar eenvoudig bekendmaakt dat 
de belasting op het aanleggen van 
wegen, voetpaden en riolen, door de 
Koning werd goedgekeurd, wat een feit 
is dat niet door artikel 102 van de 
Gemeentewet wordt bedoeld; het anders 
beweren zou neerkomen op het misken
nen van de bewijskracht van de .bekend
makingsberichten:; b) artikel 102 van de 
Gemeentewet wei degelijk de bekendma
king voorschrijft van reglementen en 
verordeningen, in de zin van hun 
inhoud, en we! volgens een formule 
bepaald in hetzelfde artikel : " De 
gemeenteraad of het college van burge-
meester en schepenen van de 
gemeente provincie besluit of 
beveelt >>, waaruit blijkt dat de bepalin
gen worden bedoeld, te meer daar deze 
verbindend zijn de vijfde dag na de 
hekendmaking, wat dus vee! verder gaat 
dan het constateren van:' het feit dat er 
een bepaalde belasting is gestemd of dat 
deze werd goedgekeurd; 

derde onderdeel, doordat de beslissing 
geen andere overwegingen in verband 
met de bekendmaking bevat, 

terwijl . . ·in de bezwaarschriften van 
13 mei 19'77, 19 mei 1977 en 16 augustus 
1977 werd opgeworpen dat de 

bewijsstukken dus minstens de 
berichten van bekendmaking door de 
beslissing aangehaald, geen bewijs
waarde hebben, omdat ze door een partij 
in zake werden opgemaakt op een ogen
blik waarvan niet vaststaat dat dit in 
tempore -non suspecto valt, en dat 
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zodoende evenmin blijkt, zelfs mocht het • 
als opgemaakt in tempera non suspecto 
worden beschouwd, dat het werd aange
plakt, vermits voor dit laatste feit geen 
enkel bewijselement wordt aangevoerd, 
b~halve de bewering van een partij in 
z"ake; de ,beslissing hierop niet antwoordt 
en aldus ,artikel 97 van de Grontwet 
S(!hendt: 

Wat het 
betreft ; 

tweede onderdeel 

Overwegende dat, luidens 
artikel 102, eerste lid, van de 
Gemeentewet, de reglementen en 
verordeningen van de gemeenteraad 
door omroeping en aanplakking 
worden bekendgemaakt; 

-·uat aan deze bepalirig niet is 
voldaan, wanneer alleen de goed
keuring en niet de tekst zelf van de 
reglementen en verordeningen wor
den bekendgemaakt; 

Overwegende dat de bestendige 
deputatie vaststelt dat de berichten 
van bekendmaking vermelden dat 
de met datum en opschrift aange
duide belastingsverordeningen door 
de Koning worden goedgekeurd; 

Dat uit deze vaststelling niet wet
tig , kan worden afgeleid dat de 
verordeningen zelf werc;len bekend
gemaakt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen; vernietigt de 
bestrederi beslissing; beveelt dat 
van dit arrest melding za( worden 
gem~akt op de kant van de vernie
'tigde beslissing; · veroordeelt ver
.weerster in de kosten; verwijst de 
zaak naar de Bestendige Deputatie 
van de Provincieraad van Antwer- . 
pen. 

18 december 1978 - 3' kamer -
Voorzi~te1· en vers~aggever : de h. 
Gerniers, afdelingsvoorzitter Ge-
1ijkluidende conclusie van de ·h. 
· Lenaerts, advocaat-generaal 
Advocaat :,mr. Delafontaine, Kortrijk. 

3' KAMER- 18 december 1978 

1° BELASTlNG- GELIJKHEID VAN ALLEN 
VOOR DE BELASTING- BEG RIP. 

2° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE~ 
LASTINGEN - GEMEENTELIJKE WEGEN
BELASTING - KOSTEN DIE IN AANMERK!NG 
KOMEN VOOR DE. VASTSTELLING ''VAN DE 
BELASTING. - AAN DE GEMEENTE TOEGE-

.· KENDE TOELAGEN ._ GEEN VERMINDERING 
VAN DE KOSTEN- VOORWAARDEN. 

3° GEMEENTE-. EN PROVINCIEBE
LASTINGEN - DIRECTE GEMEENTEBE

LASTINGEN . - U!TVOERBAARVERKLAR!NG 
. VAN HET KOHlER- VORM, 

4° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN - DIRECTE GEMEENTEBE
LAST!NGEN- BESTENDIGE DEPUTAT!E VAN 
DE PROVINCIERAAD - BEVOEGDHE!D. 

5° GEMEENTE- ·EN PROVINCIEBE
LI}.STINGEN .:_ DIRECTE GEMEENTEBE

LASTINGEN - BEZWAAR - BESTEND!GE 
DEPUTATIE VAN DE .PROVINCIE.f0AD -
RECHTSMACHT- OMVANG. 

6° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN- GEMEENTELIJKE WEGEN

BELASTING - KOSTEN DIE IN AANMERKING 
KOMEN VOOR DE VASTSTELLING VAN DE 
BELASTlNG - KOSTEN WEGENS TECHNISCHE 
MOEILIJKHEDEN BIJ HET UITVOEREN VAN 
WERKEN - BEG RIP. 

1 • De grondwetsregei van de gelijkheid 
van· allen voor de belasting houdt in 
dat allen die in dezelfde toestand 
verkeren op de:ielfde wijze behandeld 
worden, maar sluit niet uit dat een 
onderscheid wordt gemaakt naar 
bepaalde categorieen van personen 
mits dit onderscheid niet willekeurig 
is, d.w.z. dat het kan wm·den verant
woord (1).(Art. 112 Gw.) 

2" Wettel1jk verantwoord is de beslissing 
van de bestendige deputatie van de 
provincieraad, dat de kosten die in 
aanmerking komen voor de vaststel
Jing van de belasting op het uitvoeren 
van wegenwerken, behoudens anders
Juidende bepaling in de belastingver
ordening, niet verminderd worden met 
de aan de gemeente toegekende toela
gen die alle inwoners van de gemeente 
ten goede komen en die de financie
ring van andere investeringsuitgaven 
mogelijk maken en aldus de Jeninglast 
ervan verminderen (2). 

(1) Cass., 12 juni 1978 (A.C., 1978, 1201) met 
noot, 

(2) Raadpl. Cass., 3 mei 1962 (Bull. en Pasic., 
1962, I, 985) en 19 juni 1975 (A.C., 1975, 1114). 
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3" Inzake directe gemeentebelastingen 

moet het kohier zelf niet doen blijken 
dat het uitvoerbaar is verklaard ter 
zitting van de bestendige deputatie (l). 

4" Inzake directe gemeentebelastingen is 
de bestendige deputatie van de provin
cieraad bevoegd om als administratief 
orgaan de belastingverordeningen 
goed te keuren en de kohieren uit
voerbaar te verklaren en om als recht
sprekend orgaan over de bezwaren 
tegen de belastingen uitspraak te doen 
(2). (Artt. 77, 131, 135, 136 en 137 Gem. 
wet.) 

5' Wanneer de bestendige deputatie van 
de provincieraad uitspraak doet over 
een bezwaar tegen de hefting van een 
directe gemeen tebelasting, is zij als 
rechtsprekend orgaan niet gebonden 
door de uitvoerbaarve,*laiing die zij 
fils administratief orgaan aan het 
kohier heeft verleend (3). 

6" Wanneer de gemeentelijke belasting
verordening op de wegenaanleg 
bepaalt dat voor de vaststelling van de 
belasting o.m. in aanmerking komen 
de kosten die voortspruiten uit de 
technische moeilijkheden welke 
ondervonden worden bij het uitvoeren 
van de werken ingevolge de toestand 
van de bodem of om welke andere 
oorzaak ook, kan de bestendige depu
tatie van de provincieraad wettig 
beslissen dat de kosten van de profile
ringswerken daarin begrepen zijn. 

(KAMP T. STAD NIEUWPOORT) 

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

18 december 1978 - 3• kamer -
Voqrzitter en verslaJ?J?ever de h. 
Gerniers, afdelingsvoorzitter - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Delafontaine, Kortrijk. 

2• KAMER - 19 december 1978 

VOORZIENING IN CASSATIE - PERSO
NEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE 
VOORZ!EN - GEMEENTEBELASTINGEN -
GEMEENTE ALS ElSER - VOORZIENING VAN 

(1) Raadpl. Cass., 13 nov. 1978 (A. C., 1979, 
155). 

(2) en (3} Cass., 24 okt. 1881 (Bull en Pasic., 
1881, I, 400), 21 maart 1975 (A.C., 1!)75, 825) en 
13 nov. 1978 (ibid., 1979, 155}. 

HET SCHEPENCOLLEGE - GEEN BEWIJS VAN 
EEN MACHTIGING VAN DE GEMEENTERAAD -
NIET ONTVANKELJJKE VOORZIENING. 

Hoewel het college van burgemeest13r t3n 
schepenen in naam van de gemeente 
ter bewaJing van rechten een voorzie
ning kan instellen, moet de . aldus 
ingediende voorziening niet ontvanke
lijk worden verklaard wanneer aan 
het Hofniet op regelmatige wijze een 
machtiging van de gemeenteraad 
u;,ordt " voorgelegd (4). (Artt. 90, 
9 en 10, en 148'Gemeentew.) 

(GEMEENTE OVER!.JSE T. DE COSTER) 

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

19 december 1978 - 2" kamer -
Voorzitter. : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Lebbe - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Declercq, advocaat-generaal -
Advocaten: mrs. Denys, Van Fraeyenho
ven, Brussel. 

2• KAMER - 19 december 1978 

TAALGEBRUIK - STRAFZAKli:N - COM
MISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPJJ - NJETiGHEID TEN GEVOLGE VAN 
SCHENDING VAN DE TAALWET VAN 

15 JUNI 1935 - LATERE OP TEGENSPRMK 
GEWEZEN EN N!ET LOUTER VOORBEREIDENDE 
BESLISS!NG- NIETIGHEID GEDEKT. 

Nietigheid ten gevolge van schending 
van een bepaling van de Taalwet van 
15 juni 1935 wordt gedekt door de 
Jatere, niet ]outer voorbereidende 
beslissing op. tegenspraak, met .name 
van de commissie tot bescherming van 
de maatschappij, die zelf niet lijdt aan 
enige nietigheid ten gevolge van 
schending van die wet (5). (Art. 40, 
tweede lid, wet 15 juni 1935.) 

(BOGAERTS) 

ARREST 

HET HOF; ~ Gelet op de bestre
den beslissing, op 14 november 1978 
gewezen door de Commissie tot 
bescherming van de maatschai?I?ij, 

(4} Cass., 1 april 1971 (A.C., 1971, 730); vgl. 
Cass., 7 feb. 1978 (ibid, 1978, 679}. 

(5} Raadpl. Cass., 17 jan. en 17 mei 1978 
(A.C., 1978, 597 en 1096). 
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ingesteld. bij de. psychiatrische afde
ling van de gevangenis te Antwer
pen; 

Qyerwegende dat de beslissing 
het verzoek tot · inVrijheidstelling 

·van de gei:nterneerde verwerpt; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de wet van 15 juni 1935 op het 
gebruik van de talen in gerechtszaken, 

doordat.het verslag van de dokter en 
de directeur van het << Etablissement de 
Defense sociale , · te Doornik in het 
Frans werd opgesteld en niet vertaald, 

terwijl de procedure in het Nederlands 
werd gevoerd : 

Overwegende dat, nu uit de stuk
ken waarop het Hof vermag acht te 
slaari, niet blijkt dat de beweerde 
nietigheid voor de Commissie is 
aangevoerd, terW-ijl zij ook niet door 
de Commissie is opgeworpen, het 
beweerde vormgebrek ingevolge 
artikel 40 van de wet van 
15. ju1,1i 1935 gedekt is door de 
bestreden beslissing, die op tegen
spraak is. gewezen en geen zuiver 
voorbereidende beslissing is en zelf 
niet .is aangetast door een nietigheid 
uit de genoemde wet; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
W~le of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening: 

19 december 1978 - 2• kamer -
Voorzitter : ridder de. Schaetzen, afde
lingsvoorzitter ~ Ve1·slaggever : de h. 
Boon '-- Gelijkluidende conclusie van de 
h. . Declercq, advocaat-generaal 
Advocaat : mr. Wilmots, Antwerpen .. 

2• KAMER - 19 december 1978 

RECHTE;RLIJKE ORGAmSATIE 

UITSPRAAK VAN DE CORRECTIONELE RECHT
BANK HEEFT DEELGENOAIEN - DEELNEMING 
AAN RET ARREST VAN RET HOF VAN BEROEP 
- ONWETTIGHEID. 

De rechter die heeft deel genomen aan 
de uitspraak van de coiTectionele 
1·echtbank, mag niet als raadsheer 
deelnemen aan de uitspraak van het 
arrest van het hof van bewep {1}. {Art. 
292 Ger. W.) 

(LAKIERE T. POPPE) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 17 oktober 1978 door 
het Hof van Beroep te Gent 
gewezen: 

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

Overwegende dat eiseres, burger
lijke partij, die niet in kosten van 
de strafvordering werd veroordeeld, 
geen hoedanigheid heeft om zich in 
cassatie te voorzien; 

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

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 292 van het Gerechtelijk 
Wetboek, doordat de heer M. Laurens als 
rechter dee! heeft uitgemaakt van het 
college dat het beroepen vonnis heeft 
gewezen en nadien als raadsheer van 
het college dat het bestreden arrest 
heeft gewezen : 

Overwegende dat uit de stukken 
van de procedure blijkt dat de heer 
M. Laurens, als rechter, deel heeft 
uitgemaakt van het college dat het 
beroepen vonnis van 13 okto
ber 1976 heeft gewezen en nadien, 
als raadsheer in het hof van beroep, 
van het college dat in hoger beroep 
het arrest heeft gewezen; 

Overwegende dat het arrest aldus 
met schending van artikel 292 van 
het Gerechtelijk Wetboek gewezen 
is door een rechter die vroeger bij 

STRAFZAKEN . - SAMENSTELLING VAN, RET (1) Raadpl. Cass., 30 sept. 1978 (A. C., 1976, 
RECHTSCOLLEGE - RECHTER DIE AAN DE 134) en 12 sept. 1978. 
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het uitoefenen van een ander rech
terlijk ambt kennis heeft genomen 
van de zaak; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die· redenen, en ongeacht het 
andere middel dat niet tot ruimere 
cassatie kan leiden, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het uit
spraak doet op de civielrechtelijke 
vordering; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de karit van · de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt 
eiseres in een derde van de kosten; 
laat de overige kosten ten laste van 
de Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Be1'oep te 
Brussel. 

19 december 1978 ·- 2' kamer 
Voorzitte1: en verslaggever : ridder de 
Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. 
Declercq,· advocaat~general Advo
caat: mr. Schepens, Brugge. 

2' KAMER - 19 december 1978 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
.- BESLISSI.NGEN WAARTEGEN CASSATIEBE

. ROEP KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZA
KEN - NA. VOORZIENING IS GEEN NIEUWE 
VOORZIENING TOEGELATEN- GRENZEN. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - ONRECHTMATIGE 

DAAD - TE HERSTELLEN SCHADE - BEGRIP 
- AANTASTING VAN EEN WETTIG'BELANG. 

3° HUWELIJK - WEDERZIJDSE RECHTEN 

,EN ·VERPLICHTINGEN VAN DE ECHTGENOTEN 
- OVERSPEL - SCHENDING VAN WETTELIJKE 
BEPALINGEN DIE DE OPENBARE ORDE RAKEN 
- BEGRIP. 

4° OPENBARE ORDE - WEDERZIJDSE 
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE ECHT-
GENO;I'EN - WETTELIJKE BEPAL[NGEN DIE 
DE OPENBARE ORDE RAKEN - BEGRIP. 

5° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - SCHADEVERGOE

DING DOOR EEN GEHUi!fDE VROU\'1 GEVOR
I>ERD VAN DEGENE DIE VOOR HET OVERLIJ
DEN VAN HAAR BIJZIT AANSPRAKELIJK IS-

NADEEL DAT GEEN VERLIES VAN EEN RECHT
MATIG VOORDEEL IS -'- ART. 1382 B.W. N!ET 
TOEPASSELIJK. 

6° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VOOR
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE - CASSATIE 

VAN DE BESLISSING WAARBIJ DE BEKLAAGDE 
WORDT VEROORDEELD - VERZEKERAAR VAN 
DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKEL!JK
HE!D VAN DE BEKLAAGDE, DIE IN SOLIDUM 

. MET DE BEKLAAGDE IS VEROORDEELD EN 
DIE ZICH NIET OF ONREGELMATIG IN CASSA
TIE HEEFT VOORZ!EN - GEVOLGEN VAN DE 
CASSATIE TAV. DE VERZEKERAAR 

1° Buiten het toepassingsgeval van 
art. 40, vierde lid, wet 15 juni 1935 op 
het gebruik der talen in gerechtsza
ken, het geval van regelmatjge afstand 
of dat waarin tegen een arrest van 
verwifdng naar het hoi van assisen 
nag cassatiebeToep openstaat na het 
veroordelend arrest, kan in sti·afzaken 
'een partij zich geen trveede maal in 
cassatie voiJrzien tegen een ·en 
dezelfde beslissing(1). (Art. 438 Sv.) 

2~ Hij die een onrechtmatige daad heeft 
begaan, is ve1plicht alle door zijn 

. schuld ontstane en vaststaande schade 
'te vergoeden, maar niet het verlies 
van een onrechtmatig voordeel (2). 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

3° en 4 o Overspelige betrekkingen die in 
strijd z1jn met de ve1plichtingen uit 
het huwelijk, schenden wetsbepalin
gen VC/n openbare orde (3). (Artt . 
212 en.213 B.W.; art. 387 Sw.) 

{1) Cass., 7 juni 1978 (A.C, 1978, 1187) en 
6 sept. 1978 (jbid., 1979, 10). 

(2) Cass., 16 jan. 1939 (Bull. en Pas., 1939, I, 
25), 2 mei 1955 (jbid, 1955, I, 950), 4 sept. 
1972 (A.C 1973, 1) en 17 juni 1975 (jbid., 1975, 
1105). 

(3) Over het onrechtmatig of onzedelijk 
karakter van het concubinaat als dusdanig, 
raadpl. a.m. : J. VANDAMME, La concubine 
doit-elle etre admJse a agir en n'!paratiqn 
contre !'auteur de fa mort de celui avec qt,li 
elle vivait, in Rev. crit. leg. jur., nieuwe reeks, 
d. 54, 1934, biz. 158 tot 172; H. DEPAGE, Traite, 
d. II, 1964, biz. 947 tot 953; L. JossERAND, Cow·s 
de droit civil, 1930, biz. 203; H. en L. MAZEAUD, 
Traite, I, 1965', biz. 379 (vgl. de opvatting 
van A. TuNc. in de 5" en de 6" uitg.); 
J. DABIN en A. LAGASSE, Examen de jurispru
dence (1955 a 1959), La responsabilite delictu
elle et quasi-deliCtuelle (Code Civil, art. 1382 et 
suiv.), in Rev. crit. jur. beige, 1959, biz: 298: 

Zie nota 3 volg. biz. 
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5• De gehuwde vrouw kan geen schade

vergoeding vorderen van de vo01· het 
overlijden van haar bijzit aanspTake
Jijke dader, daar zij geen rechtmatig 
voordeel heeft verlo1·en (1). (Artt. 
1382 en 1383 B.W.) 

6° Wanneer een beslissing, waarbij de 
beklaagde op de burgerhjke rechtsvor
dering is veroordeeld, op diens voor
ziening wordt vernietigd en de verze
keraar van de burgerrechtelijke aan
spi·akelijkheid inzake motorrijtuigen 
van die beklaagde, die vooi· de feiten
rechter is tussengekomen, zich niet of· 

· onregelmatig in cassatie heeft voor
zien, heeft de . beslissing waarbij die 

A. TouLEMON en J. MooRE, Le pr~judice corpo
re] et moral en droit commun, Paris, 1955, 
biz. 14 en 39; H. VANDENBERGHE, De jwidische 
betekenis van het concubinaat, uitg. Story
Scientia, 1970, biz. 47 tot 55 en 139 tot 195; 
ScHUERMANs, ScHRIJVERS, SIMOENs; VAN 
OEVELEN en DEBONNAIRE, Overzicht van recht
spraak, Onrechtmatige daad, Schade en Scha
deloosstelling (1969-1976), In Tijdschrift voor 
Privaatrecht, 1977, nr. 3, biz. 446; J.F. FAGNART, 
La responsabilite civile (1968-1975), in Journ. 
des Trib., 1976, biz. 574; N. JEANMART, Les effets 
civils de la vie commune en dehors du 
man'age, 1975, biz. 275 tot 284; R. RoDIERE, La 
Responsabilite civile, biz. 224 tot 226; J. RoNSE, 
Schade en schadeloosstelling, 195'7, biz. 92 tot 
95. Raadpl. ook Cass., 21 april 1958 (Bull. en 
Pas., 1958, I, 921), 26 juni 1967 (A.C., 1967, 
1299), 6 juni 1975 (ibid., 1975, 1066) en 16 jan. 
1976 (ibid., 1976, 583), alsmede Cass., fr., Ch. 
mixte,. 27 feb. 1970 (Rec. Dall. 1970, biz. 201) .. 
Over de schenkingen tussen concubinerenden, 
raadpl. Cass., 13 nov. 1953 (Bull. en Pas., 1954, 
I, 190), 19 jan. 1968 (A.C., 1968, 686) en 

. 23 juni 1977 (ibid., 1977, 1098); M. MAHIEU, La 
concubine, Je juge et Jes mceurs, in Rev. g€m. 
assur. resp. 1976, nr. 9551

2
; F.L. Separation de 

fait. Vie en commun hors mai-iarre. Les 
journees notariales de Cand de 1978, in Journ. 
des Trib., 1978, biz. 688 tot 689; P. SENAEVE, 
NotaiiiHe dagen te Cent over feitelijke schei
ding en feitelijke samenleven, in R.W., 
1978-1979, kol. 813 tot 815. 

(1) RaadpL buiten de reeds in de zoeven , 
aangehaalde rechtsleer en inzonderheid over 
de kentering in de rechtspraak en rechtsleer 
.in Frankrijk : Cass. fr. ch. crim., 20 april 1972, 
La semaine juridique, 1972, nr. 17278 en cie 
noot get. J. VIDAL; Cass. fr., 2" ch. civ., 
28 nov. 1974, Bull., ch. crim., 1974, nr. 1, · 
nr. 317; Cass. fr .. ch. crim., 19 juni 1975, Rec. 
Ba/1., 1975, biz. 679 en de noot van Andre . 
Tunc; J. BosQUET, DENIS, noot onder App . 

. Paris, 10 nov. 1~76 in Rec. Dall. Sir., 20 sept., 
1978, biz. 458 tot 461; R. SAVATIER, Observations 
sous le meme anet, La Semaine juridique, 
17 rnei 1978, nr. 18859; J. CARBONNIER, Droit 
civil (1977), biz. 268; N. JACOB en Ph. LE Tou~- . 
NEAU, La responsabilite civile, Paris, 1976 , 
biz. 158 tot 161. · 

verzekeraar in solidum met de 
beklaagde tot vergoeding van de bur
gerlijke partij is veroordeeld, geen 
bestaansreden meer (2). 

(N.V. GENERAL ACCIDENT, B ... T. S ... , S ... , C ... ) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 6 oktober 1976 en 
op 17 november 1977 door het Hof 
van Beroep te Gent gewezen; Gel~t 
op het arrest van dit Hof van 
15 fenruari 1977 (3). 

I. Op de voorziening van eiser 
·A. In zoverre · zij gericht is tegen 

de beslissirig, bij het arrest van 
6 oktober 1976, op de tegen eiser 
door de verweerders Aime en Andre 
Simillion ingestelde civielrechtelijke 
vordering: 

Overwegende dat, nu eiser ·reeds 
op 12 oktober 1976 tegen die beslis
sing cassatieberoep heeft ingesteld, 
de nieuwe voorziening tegen 
dezelfde beslissing krachtens 
artikel 438 van het Wetboek van 
Strafvordering niet ontvankelijk is; 

B. In zoverre zij gericht is tegen 
de beslissing, bij beide arresten, op 
de tegen eiser door verweerster 
ingestelde civielrechtelijke vorde
ring: 

Over het middel, afgeleid uit de scben
ding van de artikelen 6, 229, 231, 
1382 van bet Burgerlijk Wetboek, 
387 van bet Strafwetboek, zoals gewij
zigd door de wet van 28 oktober 1974, en 
97 van de Grondwet, 

doordat de arresten van 6 oktober 1976 
en. 17 november 1977 eiser. veroordelen 
om aan de burgerlijke partij, tbans 
verweerster, 300.000 frank materiiHe 
scbadevergoeding te betalen op grand 
dat eiser aanstipt dat de burgerlijke 
partij met bet slacbtoffer in een over
spelige concubinaatsverbouding leefcie. 
die geen berst~lvorc:lering ten beboeve 

(2} Raadpl. Cass., 1 okt. 1973 (A.C.,. 1974, 
112), 1 juni 1976 (ibid., 1976, 1088) en 22 maart 
1977 (ibid., 1977, 790}. 

(3} A. C., 1977' 665. 
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van de burgerlijke partij kan verant
woorden; dat echter de laatste tijd het 
samenwonen van twee mensen .zonder 
huwelijk niet meer als immoreel wordt 
aangezien wanneer dit samenleven met 
achting verenigbaar is; dat de wetgever 
in bepaalde sociale voorzieningen zelfs 
de bijzit die in overspel leeft niet 
uitgesloten heeft; dat derhalve de vorde
ring tot schadevergoeding in concreto 
dient te worden onderzocht; dat ter zake 
dient te worden vastgesteld dat de 
,burgerlijke partij met haar zoontje gedu
rende een tiental jaren met het slachtof
fer heeft samengewoond, hetgeen wijst 
op een stabiliteit in de verhouding 
gepaard gaande met een diepe weder
zijdse genegenheid; dat de wettige echt
genoot van de burgerlijke partij geen 
klacht wegens overspel heeft ingediend; 
dat de wet van 1 juli 1974 haar zeker de 
mogelijkheid tot scheiden zou gegeven 
hebben; dat de toestand zoals hij zich 
voordoet op zich zelf niet immoreel is, 

terwijl, eerste onderdeel, de burger
lijke partij, die een gehuwde vrouw is, in 
overspel samenleefde met het slachtof
fer; het belang dat zij had bij het 
voortduren van deze samenleving met 
het slachtoffer geen wettig belang was, 
zodat zij, wegens de verbreking ervan 
door het overlijden van het slachtoffer, 
geen recht had dp schadevergoeding, 
noch materieel noch moreel (schending 
van de artikelen 6, 229, 231, 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek en 387 van het 
Strafwetboek); 

tweede onderdeel, het feit dat er een 
bepaalde mogelijkheid was na echtschei
ding deze feitelijke samenleving te regu
lariseren, geenszins• tot gevolg heeft dat 
het voortduren ervan een wettig belang 
werd; de bestreden arresten het voortdu
ren met de' regularisatie verwarren 
( schending van alle vermelde wets
bepalingen) : 

Overwegende dat het arrest van 
6 oktober 1976 de civielrechtelijke 
vordering van verweerster princi
pieel gegrond verklaart en een voor
schot van· 125.000 frank toewijst op 
de gronden die in het middel zake
lijk zijn weergegeven en waaraan 
het arrest nog toevoegt dat niet 
wordt tegengesproken dat gedu
rende een periode van ongeveer tien 
jaren de burgerlijke partij, thans 
verweerster, geen enkele betrekking 
of band meer had met haar echtge
noot en het onecht gezin ook · als 

een geheel was ingeschreven irr het 
ziekenfonds, voorts dat er, « gele.t op 
de afwezigheid van klacht, geen 
sprake is van een strafbare overspe
lige verhouding en ten .. slotte nog 
dat de vraag waarom verweerster 
niet van haar man is gescheiden, 
open blijft >>; 

Overwegende dat het arrest ·van 
17 november 1977 aan verweerster 
een saldo voor morele en materiele 
schade toewijst onder meer op 
grond dat, « wanneer van het stand- . 
punt uitgegaan wordt dat de vorde
ring van de burgerlijke partij geen 
steun vindt in een onrechtmatig 
belang, de hoegrootheid van het 
geleden nadeel, inzon:derheid op het 
patrimoniaal vlak, moet bepaald 
worden aan de hand van de gewone 
principes en maatstaven die het 
herstel van schade uit onrechtma
tige daad beheersen >>; dat ~et 
vervolgens het verlies, gelet op de 
broosheid van de verhouding, 
begroot als het v:erlies van een 
kans; 

Overwegende dat, zo in de 
artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek is bepaald dat 
elke daad of nalatigheid van de 
mens, waardoor aan een ander 
schade wordt veroorzaakt, degene 
door wiens schuld de schade is 
ontstaan verplicht die te vergoeden, 
nochtans aileen zodanige schade 
grond tot vergoeding kan opleveren 
d.ie het gevolg is van het verlies van 
een niet onrechtmatig voordeel; 

Overwegende dat het arrest van 
6 oktober 1976 vaststelt dat verweer
ster nog steeds gehuwd was en 
sinds een tiental jaren met de 
getroffene samenleefde in concubi
naat, zonder echtscheiding te heb
ben verkregen of gevorderd, · om 
onbekende redenen; dat deze vast
stelling noodzakelijk insluit dat de 
betrekkingen van verweerster rriet 
de getroffenen in strijd waren met 
haar verplichtingen uit . . . een 
bestaand huwelijk en derh<ilve. met 
wetsbepalingen van open bare .orde; 
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· Overwegende dat het arrest der-: 

halve · niet wettig heeft kunnen 
beslissen dat het verlies van die 
betrekkingen het verlies van een 
niet · onrechtmatig voordeel uit
maakte en dientengevolge overeen
komstig de bepalingen van de 
artikelen. 1382 en 1383 moest wor
den vergoed; 

Dat het arrest van 17 no
vember 1977, dat op dezelfde reden 
is gegrond, dezelfde wetsbepalingen 
schendt; 

Dat het eerste onderdeel gegrond 
is; ' · 

II. Op de voorziening van eiseres : 
Overwegende dat uit de stukken 

waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiseres, vrijwil
lig tussengekomen partij, haar cas
satieberoep heeft doen betekenen 
aan de verweerders, tegen wie het 
gericht is; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Overwegeride evenwel dat, inge
volge de hierna uit te spreki:m 
vernietiging op de voorziening van 
eiser, de door eiseres als verzeke
raar onregelmatig of zelfs niet 
bestreden beslissing in •gelijke mate 
ge~n bestaansreden meer heeft; 

' Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest van 6 oktober 1976 
voor zover het uitspraak doet op de 
civielre'chtelijke vordering . van ver
weerster ' tegen eiser en over de 
kosten, alsmede het arrest van 
17 november 1977 voor zover het 
uitspraak doet ten aanzien van 
eiser; verwerpt de voorziening van 
eiseres, alsobk de voorziening van 
eiser in zoverre deze gericht is 
tegen de verweerders sub 1 en 2; 
zegt voor recht dat de genoemde 
arresten ten aanzien van eiseres 
geen reden van bestaan hebben 
voor zover zij. ten aanzien van eiser 
vernietigd zijn; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op 'de. ka..nt van de voormelde ar
resten; veroordeelt eiseres in de 
kosten van haar cassatieberoep; 

veroordeelt eiser in de helft en 
verweerster in de helft van de 
overige kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Antwerpen. 

19 december 1978 - 2' kamer -
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Soetaert - Gelijkluidende conclusie van 
de h. · Declercq, advocaat-generaal -
Advocaten: mrs. Houtekier, De Gryse. 

2' KAMER- 19 december 1978. 

VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHA
VING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS- WET 

20 APRIL 1874, ART. 5 - BEREKENING VAN 
DE TERMIJN VAN EEN MAAND. 

De maand waarbizmim over de handha
ving van' de voorlopige hechtenis moet 
worden beslist, wordt gerekend van dfi 
zoveelste tot de dag v66r de zoveelste; 
maar de dag ivaarop de handeling is 
verricht en van wanneer de tenT?.ijn 
begint te ]open is daarin niet begrepen 
(1} (Art. 5, wet 20 april 1874, gew. bij 
art. 3 wet 13 maart 1973; artt. 2, 52 en 
54 Ger. W.) 

(HIETBRINK) 

(1) Die oplossing gold oak v66r de inwerk
ingtreding van het Ger. W. (Cass., 26 mei 1944, · 
Bull. en Pas., 1944,, I, 357). 

Er zij op gewezen dat de manier waarop de, 
termijnen overeenkomstig de artt. 52 en 
54 Ger. W. worden berekend geen toepassing 
vindt op zaken die door bijzondere wettelijke 
bepalingen worden geregeld. 

Aldus inzake verJarmg van de 
strafvordering : de dag waarop het misdrijf is· 
gepleegd en de dag waarop de stuitingshande
ling is verricht worden in de termijh gere
kend. (Art. 23 wet 17 april 1878). Wanneer het 
Wegverkeersreglement op 28 juni 1968 is. 
overtreden en de verjaring van die overtreding 
op 4 april 1969 is gestuit, zal de strafvordering, 
behoudens schorsing, verjaard zijn op 
3 april 1970 (Cass., 21 dec. 1970, A.C., 1971, 
409). Indien1 in een dergelijk geval,' de laatste 
stuitingshaml.~ling op . 12 . juni 1972 heeft 
plaatsgehad, is de op 12 juni 1973 uitgesproken, 
veroordeling onwettig. (Cass., 4 feb. 1974, A.C.,' 
1974, 605). Is een overtreding op 16 fe
bruari 1969 gepleegd, dan is de veroordeling 
op 16 februari 1970 onwetiig, als er geen grand 
was tot schorsing van de vel'jaring. (Cass., 
25 jan, 1971, ibid., 1971, 507). 
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ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 14 november 
1978 gewezen door de kamer van 
inbeschuldigingstelling van het Hof 
van Beroep te Gent; 

Over het middel, afgeleld uit de scherr
ding van de artikelen 5, tweede lid, van 
de wet van 20 april 1874 op de voorlopige 
hechtenis en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de beschikking van 
de raadkamer van 3 november 1978, 
waarbij het aanhoudingsbevel ten aan
zien van eiser werd gehandhaafd, beves
tigt, 

terwijl,. eerste . onderdeel, de voor
gaande beschikking van de. raadkamer, 
waarbij het' aanhoudingsbevel werd 
opgeheven, verleend was op 3 okto
ber 1978; artikel 5 van de wet van 
20 april 1874 bepaalt dat de handhavirig 
moet geschieden van maand tot maand; 
de maand die begonnen was op 
3 oktober 1978, ingevolge de artikelen 52 
en 54 van het Gerechtelijk Wetboek 
verlopen was op 2 november 1978 te 
middernacht, zodat eiser in vrijheid 
moest worden gesteld op 3 novem
ber 1978; 

tweede onderdeel, het arrest niet 
afdoende is gemotiveerd : 

Wat betreft het eerste onderdeel : 

Overwegende dat, ingevolge de 
bepalingen van de artikelen 52 en 
54 van het Gerechtelijk Wetboek, op 
de rechtspleging inzake voorlopige 
hechtenis toepasselijk ingevolge. 
artikel 2 van hetzelfde wetboek, de 
termijn van een maand, waarbinnen 
de nieuwe handhaving van de hech
tenis moet zijn bevolen, gerekend 
wordt vanaf de dag na de eerste 
beschikking, ten deze 4 oktober, tot 
de dag v66r de « zoveelste », ten 
deze de dag v66r de 4" november; . 
dat de nieuwe beschikking derhalve. 
op 3 november binnen de termijn 
van .een maand is genomen; 

Dat het · onderdeel faalt naar 
recht; 

Wat het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat eiser niet aan
geeft waarin het motiveringsgebrek 

zou bestaan; dat het onderdeel der
halve wegens onduidelijkheid niet 
ontvankelijk is; 

En overwegende dat de substan
tii:~le of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt ·de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. Gezegde kosten begroot op 
de sorri van duizend negenhonderd 

· drieenvijftig frank verschuldigd. 

19 december 1978 - 2" kamer -
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Soetaert - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Declercq, advocaat-generaal. 

2" KAMER - 20 december 1978 

WEGVERKEER VERANDERING VAN 

' RIGHTING WEGVERKEERSREGLEMENT 

VAN 14 MAART 1968, ART. 25.3 - HET IS 
VERBODEN HET VERKEER VAN DE TEGE
MOETKOMENDE WEGGEBRUIKERS TE HINDE
REN- VOORWAARDE. 

Van overtreding van art. 25.3 Wegver
keersreglement 14 maart 1968, volgens 
hetwelk de bestuurder die van richting 
wil veranderen het verkeer van de 
tegemoetkomende weggebruikers niet 
mag hinderen op de Jijbaan die hij wil 
verlaten, is er slechts sprake wanneer 
dat verkeer normaal is (1). 

(BAUSIER T. TRANSPORTS GERMAIN 
VINCKIER " P.:V.B.A., NEUVILLE) 

ARREST ( vertaJing) . 

HET HOF; - Gelet op .het bestre
den vonnis, op 6 juni 1978 in hoger 
beroep gewezen door. de Correctio
nele Rechtbank te Bergen waarnaar 
de zaak verwezen is; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 19 oktober 1977 (2). 

(1) Cass., 30 sept. 1974 (A.C., 1975, 137)~ 

(2) A.C., 1978, 226. 
Luide:r;J.s art. 119, eerste lid, Ger. W. wordt de 

zaak, voor de verenigde kamers van het Hof 
van Cassatie gebracht wanneer, na cassatie, 

Zie vervolg nota biz. 471. 
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Over het eerste middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 25, lid 3, van 
het Wegverkeersreglement (koninklijk 
besluit van 14 maart 1968), 1382, 
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis bij -zijn 
uitspraak over de burgerlijke belangen 
en op . verwijzing na het cassatiearrest 
van 19 oktober 1977, het aan eiser ten 
laste gelegd feit van bij het veranderen 
van richting, het normale verkeer van de 
hem tegemoet komende weggebruikers. 
gehinderd te hebben, bewezen verklaart 
en hem bijgevolg voor een derde aan
sprakelijk stelt op. grond dat " zeals op 
de situatieschets is weergegeven, de 
botsing plaatsgehad heeft op 4,60 meter 
van de rechterrand van de rijbaan in de 
door Neuville gevolgde richting, en de 
wagen van Bausier op de rechter voor
vleugel aangereden werd; dat de desk)ln
dige uit die gegevens terecht besloten 
heeft dat de aan Neuville gelaten door
gang nog met de helft van de breedte 
van het voertuig, zegge tot 3,85 meter 
versmald was; dat gelet op de breedte 
van de vrachtwagen, namelijk 
2,45 meter, de autobestuurder Bausier 
die de do01·gang voor het brede voertuig 
dat hij moest kruisen dermate en zonder · 
dwirigende reden heeft versmald, de 
vrachtwagenbestuurder Neuville zodoen
de gehinderd heeft en aldus mede het 
ongeval heeft veroorzaakt », 

terwijl, eerste onderdeel, de in 
artikel 25, lid 3, van het koninklijk 
besluit van 14 maart 1968 bedoelde 
overtreding slechts bewezen kan worden 
verklaard mits vastgesteld wordt dat het 
rijgedrag van de weggebruikers die de 
afslaande bestuurder tegemoetkwamen, 
normaal was, bij gebreke waarvan het 
die afslaande bestuurder niet meer ver
boden is die weggebruikers in hun gang 
te hinderen; het bestreden vonnis dat de 
overdreven snelheid van de beklaagde 
Neuville bewezen acht, niet vastgesteld 
heeft dat hij normaal reed, en derhalve 

tegen de tweede beslissing dezelfde middelen 
worden aangevoerd als tegen de eerste. 

Volgens 's Hofs rechtspraak wordt ee1;1 
middel tot staving van een voorziening tegep. 
het vonnis, dat een rechtbank van eerste 
aanleg ·op verwijzing na · cassatie heeft gewe:: 
zen, door de verenigde kamers onderzocht, op 
voorwaarde niet aileen dat het middel het
zelfde is als datgene dat het cassatiearrest 
heeft aangenomen, maar ook dat het vonnis 
niet verenigbaar is met dat arrest. (Cass,, 
8 maart 1973, A.C., 1973, 666): Zulks was i.e. 
niet het geval. · 

zrJn besli.ssing waarbij eiser gedeeltelijk 
aansprakelijk wordt verklaard, niet wet
telijk verantwoord heeft (schending van 
de artikelen 25, lid 3, van het Wegver
keersreglement, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het vonnis althans 
niet voldoende antwoordt op de conclu
sie waarin eiser betoogde dat hij links 
een doorgang gelaten heeft dl.e meer dan 
voldoende was voor een weggebruiker 
die normaal rechts zou gereden hebben, 
wat Neuville niet he'eft gedaan, en dat 
het ongeval kennelijk niet zou gebeurd 
zijn indien Neuville normaal rechts had 
gereden en hij dat - door de aldaar 
heersende verkeersdrukte op zich a! 
gevaarlijk ...,..... kruisrmnt niet met een 
overdreven snelheid was opgereden 
(schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

W at het eerste onderdeel betreft :' 
Overwegende dat krachtens het 

ten tijde van de feiten toepasselijke 
artikel 25.3 van het koninklijk 
besluit van 14 maart 1968, de 
bestuurder die van richting wil ver
anderen slechts dan het verkeer van 
de tegemoetkorhende weggebruikers 
niet mag hinderen, wanneer dat 
verkeer normaal is;· 

Dat het bestreden vonnis niet 
vaststelt dat verweerder normaal 
reed en derhalve zijn veroordelende 
beslissing niet wettelijk verant
woordt; 

Dat het middel gegrond is; 
Om die reden:en, ·en zonder dat er 

grond bestaat tot toetsing van het 
tweede onderdeel van het eerste 
middel en van het tweede middel, 
die geen van beide. · zouden kunnen 
leiden tot cassatie zonder verWij
zing, vernietigt het bestreden von
nis; beveelt dat van dit arrest mel
ding zc;tl worden gemaakt op de kant 
van . de vernietigde beslissing; ver
oordeelt de verweerders in de 
kosten; verwijst de zaak naar de 
Correctionele Rechtbank van Char
leroi, zitting houdend in. hoge:,· 
beroep. 

20 december 1978 - 2' kamer 
Voorzitter : de h. Screvens, wnd. voorzit
ter - Verslaggever : de h. Bosly .:._ 
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Dassesse. 
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2' KAMER - 20 december 1978 

1° AFSTAND- AF:STAND VAN EEN RECHT 
-BEGRIP. 

2° AFSTAND - BURGERLIJKE ZAYEN -

AFSTAND VAN HET RECHT ZICH TE BEROEPEN 
OP DE NIETIGHEID VAN EEN HANDELING VAN 
EEN MEDECONTRACTAI'iT - AFSTAND KAN 
STILZWIJGEND GESCH!EDEN OP VOOR
WAARDE DAT DE WIL OM ZULKS TE DOEN 
DUIDELIJK TOT UITING KOMT. 

3° OVEREENKOMST - AFSTAND VAN 
HET RECHT ZICH TE BEROEPEN OP DE NIE
TIGHEID VAN EEN HANDELING VAN EEN 
MEDECONTRACTANT STILZWIJGENDE 
AFSTAND- BEG RIP. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - DUBBEL
ZINNIGE REDENEN - NIET GEMOTIVEERDE 
BESLISSING. 

1° en 2o De a/stand van een recht moet 
stiikt worden gelnterpreteerd en kan 
slechts worden afgeleid uit feiten die 
niet vooJ' een andere interpretatie 
vatbaar z1jn (1). 

3" De a/stand van het recht zich te 
beroepen op de nietigheid van een 
handeling van een medecontractant 
kan weliswaar stilzwijgend geschie
den, maar dan op voorwaarde dat hij 
die verricht heeft inderdaad de bedoe
ling heeft gehad a/stand te doen van 
het recht. zich op die nietigheid te 
beroepen en derhalve dat hij de onre
gelmatigheid van die handeling 
kende (2). 

4" Niet regelmatig gemotiveerd is de 
beslissing waarvoor het beschikkende 
gedeelte op dubbelzinnige redenen is 
gegrond (3). (Art. 97 Gw.) 

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORG-
FONDS T. ROUSSELET E.A.; JABLONOWSKI, 
GILLANT T. ROUSSELET E.A.; ROUSSELET E.A. 

T. JABLONOWSKI E.A.) 

(1) Cass., 4 nov. 1977 (A.C., 1978, 283). 

(2) Raadpl. Cass., 18 april 1841 (Bull. en 
Pas., 1841, I, 168), 6 dec. 1956 (ibid, 1957, I, 
361), 14 feb. 1963 (ibid., 1963, I, 675), 5 juni 1964 
(ibid., 1964, I, 1060), 18 april 1968 (A.C., 1968, 
1044) en 21 okt. 1971 (ibid., 1972, 188). 

(3) Cass., 13 dec. 1977 (A.C., 1978, 446). 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 juni 1978 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

A. Op de voorziening van het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds, vrijwillig tussengekomen 
partij : 

1. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing waar
bij de tegen de naamloze vennoot
schap De Schelde ingestelde vorde
ring tot gedworigen tussenkomst 
ongegrond verklaard wordt en het 
arrest binnen de door haar bepaalde 
grenzen voor .eiser bindend ver
klaard wordt en tegen hem kan 
aangevoerd worden : 

. Ove1· het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1115, 1304, 1311, 
1315, 1338 van het Burgerlijk Wetboek, 
870 van het · Gerechtelijk Wetboek, 
97 van de Grondwet en van het alge
meen rechtsbeginsel dat de afstand van 
het recht zich op de nietigheid van een 
handeling te beroepen noodzakelijk ver
onderstelt dat men van die nietigheid 
kennis heeft, 

doordat, na te hebben vastgesteld dat 
betreffende de · burgerrechtelijke aan
sprakelijkheid waartoe de vrachtwagen 
die door de eerste beklaagde bestuurd 
werd op het ogenblik van het door hem 
op 17 juli 1974 veroorzaakte ongeval, 
aanleiding kon geven, op 29 oktober 1973 
door de tweede beklaagde een verzeke
ringspolis werd afgesloten bij de naam
loze vennootschap De Schelde; dat die 
maatschappij bij aangetekende brief van 
13 mei 1974 de verzekeringneemster had 
aangezegd dat de polis met ingang van 
1 juni 1974 werd opgezegd wegens vroe
gere ongeva:Ilen, maar dat de overeen
komst niet verbroken werd door de 
enkele toezending van de aangetekende 
brief, nu die brief werd toegezonden 
buiten de termijn bepaald bij artikel 30, 
5e lid, van de algemene voorwaarden 
van het modelcontract voor de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motoq:ijtuigen, lui dens welk artjk@). «·de 
maatschappij het contract kan opzeggen 
na iedere aangifte van ongeval, · maar 
dan ten laatste binnen dertig dagen na 
de uitbetaling van de vergoedingen ''• het 
hof van beroep de tegen de naamloze 
vennootschap De Schelde ingestelde vor-
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dering tot gedwongen tussenkomst niet 
gegrond verklaard heeft en gezegd heeft 
dat zijn beslissing eiser bindt en tegen 
hem kan worden aangevoerd, in zoverre 
de eerste beklaagde en zijn burgerrech
telijk aansprakelijke echtgenote daarbij 
veroordeeld worden om de burgerlijke 
partijen . schadeloos te stellen voor de 
gevolgen van de lichamelijke schade op 
grond dat " riiets de verzekeringneem
ster · belette afstand te do en van haar 
recht zich op de niet tijdige verzending 
van de brief te beroepen en de opzeg
ging te aanvaarden >>; " dat de tweede 
beklaagde haar wil daartoe geldig te 
kennen heeft gegeven door bij ontvangst 
van de aangetekende brief een bijzonder 
omstandig stilzwijgen te bewaren >>, gelet 
met name op het feit dat " zij poogde 
zich elders te verzekeren ''> waaruit volgt 
dat de polis in o11derhavig geval op 
1 juni 1974 bij wilsovereenstemming 
verbroken werd doordat die verzeke
ringsneemster 'de haar niet tijdig door 
de· verzekeraar aangezegde opzegging 
stilzwijgend maar zeker heeft aanvaard >> 
en dat « niets er trouwens op wijst dat 
haar wil op een dwaling l;>erustte ,,, 

terwijl, eerste· onderdeel, de afstand 
van , het recht zich op de onregelmatig
heid van een akte te beroepen slechts 
geldig ·is indien de per soon die de · 
afstand doet, op het ogenblik van die 
afstand kennis droeg van· die onregelma
tigheid; rioch uit de vaststellingen van 
het arrest noch · uit enig gedingstuk 
blijkt dat de verzekeringneemster· in 
onderhavig geval op 1 juni 1974 of reeds 
voordien zou geweten hebben dat de 
aangetekende brief van 13 mei 1974 
waarbij, volgens het arrest, de vennoot
schap De Schelde · haar heeft aangezegd 
« dat de polis met ingang van 1 juni 
werd opgezegcl. . wegens vroegere 
ongevallen >>, versti.mrd was meer dan 
dertig dagen nadat die maatschappij de 
vergoedingen voor die vroegere ongeval
len betaald had en dat hij bijgevolg niet 
regelmatig was, 

waaruit volgt dat door zijn beslissing 
te steunen op de overweging dat de 
verzekeringneemster « afstand heeft 
gedaan van haar recht om zich op de 
niet tijdige verzending van de brief te 
beroepen ,, en « haar wil daartoe rechts
geldig te kennen heeft gegeven door bij 
ontvangst van de aangetekende brief een 
bijzonder omstandig stilzwijgen te 
bewaren >>, het arrest de wetsbepalingen 
betreffende de afstand van het recht om 
zich op een nietigheid te beroepen 
geschonden heeft (schending van de 

artikelen 1115, 1304, 1311 en 1338 van het 
Burgerlijk Wetboek en van het in het 
middel vermelde rechtsbeginsel), 

tweede onderdeel, de partij die de 
rechtsafstand aanvoert dient te bewijzen 
dat die afstand met kennis van zaken 
werd gedaan; eiser in zijn conclusie 
betoogde dat " indien de verzekerde met 
de opzegging van de polis had irtge
stemd, die instemming zou berust heb
ben op een dwaling omtrent de geldig
heid van die opzegging, nu deze buiten 
de bij overeenkomst bedongen termijn 
geschied is ,,, en het hof van beroep 
dienaangaande verklaart dat « niets er 
op wijst dat de wil (van de verzekering
neemster) op een dwaling berustte ,,, 
waardoor het hof van beroep aan de 
verzekeringneemster de bewijslast 
oplegt van het feit dat zij niet wist dat 
de opzegging te laat werd aangezegd en 
bijgevolg haar uitwerking miste; 

waaruit volgt dat het arrest de wette
lijke bewijslast heeft omgekeerd (schen
ding van de artikelen 1315 van . het 
Burgerlijk Wetboek en 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek) en de andere in 
het middel vermelde bepalingen (met 
uitzondering van artikel 97 van de 
Grondwet) geschonden heeft alsmede 
het in het middel bedoelde algemeen 
rechtsbeginsel heeft miskend; 

derde en subsidiair onderdeel, het 
arrest althans in het ongewisse laat of 
het nu vari oordeel is dat de verzeke
ringneemster afstand heeft gedaan van 
haar recht om zich te beroepen op het 
niet tijdig aanzeggen van de verbreking 
dan. wel van oordeel is dat de naamloze 
vennootschap De Schelde en de verzeke
ringneemster het eens waren geworden 
om het contract te beeindigen, zodat het 
voor het Hof niet mogelijk is de beslis
sing op haar wettigheid te toetsen : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de afstand van 

een recht strikt moet gei:nterpre
teerd worden en slechts kan afge
leid worden uit feiten die niet voor 
een andere interpretatie vatbaar 
zijn; 

Dat de afstand van het recht om 
zich te beroepen op de nietigheid 
van een handeling van een mede
contractant weliswaar stilzwijgend 
kan geschieden, maar dan op 
voorwaarde dat hij afgeleid wordt 
uit daden die met zekerheid aanto
nen dat degene die ze gesteld heeft 
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inderdaad de bedoeling heeft gehad 
afstand te doen van het recht om 
zich op die nietigheid te beroepen 
en deshalve ook kennis heeft gehad 
van het gebrek van die handeling; 

Overwegende dat, na te hebben 
vastgesteld dat niets de verzeke
ringneemster Gillant belette afstand 
te doen van haar recht om zich te 
beroepen op de niet tijdige verzen
ding van de aangetekende brief van 
13 mei 1974 en de opzegging van het 
verzekeringscontract te aanvaarden, 
het hof van beroep vermeldt dat « er 
in dat verband geen enkele twijfel 
over bestaat dat de tweede 
beklaagde (Gillant) haar wil daartoe 
geldig te kennen heeft gegeven door 
bij ontvangst van de aangetekende 
brief een bijzonder omstandig stil
zwijgen te bewaren », wat door het 
Hof wordt afgeleid uit het feit dat 
Gillant zich tot 1 juni 1974 van aile 
« positieve stappen » bij de naam
loze vennootschap De Schelde ont
houden heeft en overigens gepoogd 
heeft haar aansprakelijkheid door · 
een andere verzekeraar te doen 
dekken; 

Dat het hof van beroep tenslotte 
vermeldt dat « niets er op wijst dat: 
de wil (van Gillant) op een dwaling . 
zou berust hebben »; 

Overwegende dat aan de hand 
van die redengeving niet uit te 
maken valt of het hof van beroep 
het al dan niet als zeker heeft 
beschouwd dat, wanneer de verze
keringneemster bij ontvangst van 
de brief van 13 mei 1974 << een 
bijzonder omstandig stilzwijgen » 
heeft bewaard, zij ervan · op · de 
hoogte was dat de verbreking niet 
tijdig was aangezegd; dat wegens de 
dubbelzinnigheid van die redenge
ving het Hof in de onmogelijkheid 
verkeert die beslissing op haar wet
telijkheid te toetsen; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel in zoverre gegrond is; 

2. Wat het overige betreft, over
wegende dat de vernietiging op de 
voorziening tegen verweerster, 
naamloze vennootschap De Schelde, 

mede geldt ten aanzien van alle . op 
dezelfde onwettigheid gegronde 
beschikkingen van het arrest; · 

B. Op de voorzieningen van 
Jablonowski en Gillant : 

I. In zoyerre de voorzieningeiJ. 
gericht zijn tegen de beslissing op 
de strafvordering die ten laste van 
de eisers, beklaagden, werd inge
steld uit hoofde van de tenlasteleg
ging B: 

Over het tniddel, ambtshalve afge
leid uit de schending van artikel 97 
van cj.e Grondwet : 

Overwegende dat, om de eisers te 
veroordelen ter zake dat zij als 
eigenaar of bestuurder van een 
motorrijtuig dit rijtuig op de open
bare . weg in het verkeer hebben 
gebracht of toegelaten hebben dat 
het op de openbare weg in het 
verkeer werd gebracht zon,der · dat 
de burgerrechtelijke aansprakelijk
heid, waartoe dit aanleiding kan 
geven, gedekt was door een verze
kering die beantwoordde aan de 
bepalingen van de wet van 
1 juli 1956, het arrest zich ertoe 
beperkt de · overwegingen weer te 
geven zoals die vermeld zijn in het 
door het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds aangevoerde middel; 

Dat uit het antwoord op het 
eerste onderdeel van · dat middel 
blijkt dat wegens de dubbelzinnig
heid van de bedoelde overwegingen 
het Hof de beslissing niet op haar 
wettigheid. kan toetsen, waardoor 
het arrest artikel 97 van de Grand-

. wet schendt; . 

II. In zoverre de voorziening van 
de beklaagde Jablonowski gericht 
is : · 

1" tegen de beslissing op de straf
vordering .die te , zijnen laste. we:rd 
ingesteld uit hoofde van de terilaste
leggingA: 

Overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overe'Em
komstig de wet is gewezeh; 
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2" teg8n de beslissingen op de b) tegen de beslissingen op de 

burgerlijke rechtsvorderingen die. rechtsvorderingen van de verweer
jegens h'.'m werden ingesteld : sters, burgerlijke partijen, tegen 

a) door de burgerlijke partij Fran- eiseres : 
ciane Rousselet, in eigen naam : Overwegende dat uit de stukken 

Overwegende dat het arrest defi- waarop het Hof vermag acht te 
nitief uitspraak doet over een slaan, niet blijkt dat eiseres haar 
beE tanddeel van de schade van die voorziening heeft doen betekenen 
burgerlijke partij, een provisionele aan de partijen tegen wie zij gericht 
vergoeding toekent voor andere is; 
schadebestanddelen en de zaak voor 
verdere behandeling naar de Cor- Dat de voorziening niet ontvanke-
rectionele Rechtbank van Charleroi lijk is; 
terugwij!?t; 

Dat die beslissing geen eindbe
slissing is in de zin van artikel 416 
van het Wetboek van Strafvordering 
en evenmin uitspraak doet over een 
geschil van bevoegdheid; 

Dat de voorziening te vroeg is 
ingesteld en derhalve niet ontvan-\ 
kelijk is; 

b) door de andere verweersters, 
burgerlijke partijen : 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel a~nvoert; 

III. In zoverre de voorziening van 
Gillant, burgerrechtelijk aansprake
lijke partij voor Jablonowski, 
gericht is ·: 

a) tegen de beslissing op de 
vordering van het openbaar minis
terie jegens eiseres : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiseres haar 
voorziening heeft doen betekenen 
aan het openbaar ministerie, tegen 
wie zij gericht is; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende dat, nu op voorzie
ning van eiser Jablonowski de 
beslissing op de tegen hem wegens 
de tenlastelegging B ingestelde 
strafvordering vernietigd wordt, de 
beslissing waarbij eiseres burger
rechtelijk aansprakelijk is verklaard 
voor de veroordeling in de andere 
dan expertisekosten, evenwel geen 
reden van bestaan meer heeft; 

IV. In zoverre de voorzieningen 
van de tot tussenkomst dagende 
eiser zijn gericht tegen de verweer
ders naamloze vennootschap De 
Schelde en Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de eisers hun 
voorziening hebben doen betekenen 
aan de partijen tegen wie zij gericht 
is; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn; 

C. Op de voorzieningen van de 
eisers, burgerlijke partijen : 

1. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beklaagde en 
burgerrechtelijk aansprakelijke ver
weerders: 

a) door Franciane Rousselet, in 
eigen naam: 

Overwegende dat het arrest defi
nitief uitspraak doet over een 
bestanddeel van de schade, voor het 
overige een provisionele vergoeding 
toekent en de zaak voor verdere 
behandeling verwijst naar de Cor
rectionele Rechtbank van Charleroi; 

Dat die beslissing geen eindbe
slissing is in de zin van artikel 416 
van het Wetboek van Strafvordering 
en evenmin over een geschil van 
bevoegdheid uitspraak doet; 

Dat de voorziening te vroeg inge
steld werd en derhalve niet ontvan
kelijk is; 
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b) door Franciane Rousselet, qua
litate qua, en door de andere eisers, 
burgerlijke partijen : 

Overwegende dat de eisers geen 
enkel middel aanvoeren; 

2. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de tot tussen
komst gedaagde verweerster : 

Overwegende dat het door eisers 
tot staving van hun voorziening 
aangevoerde middel hetzelfde is als 
het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds tot staving van zijn voor
ziening heeft opgeworpen; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel gegrond is; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot toetsing van de 
andere onderdelen van het door 
eisers, burgerlijke partijen en vrij
willig tussengekomen partij aange
voerde middel, welke onderdelen 
niet tot ruimere cassatie zouden 
kunnen leiden, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het bij 
zijn uitspraak over de vordering van 
het openbaar ministerie, de 
beklaagde eisers Jablonowski en 
Gillant veroordeelt wegens de ten
lastelegging B (niet-verzekering) en 
eerstgenoemde in alle andere dan 
expertisekosten verwijst en in 
zoverre het bij zijn uitspraak over 
de burgerlijke rechtsvorderingen, de 
tegen de naamloze vennootschap De 
Schelde ingestelde vordering tot 
gedwongen tussenkomst ongegrond 
verklaart, de dagende partijen ver
oordeelt in de kosten van hun 
vordering, verklaart dat de beslis
sing bindend is voor het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds en 
tegen dat fonds kan worden aa:nge
voerd, en dat fonds veroordeelt in 
de aan zijn vrijwillige tussenkomst 
verbonden kosten in eerste aanleg 
en in hoger beroep; verwerpt de 
voorzieningen voor het overige met 
dien verstande nochtans dat de 
beslissing waarbij Gillant burger
rechtelijk aansprakelijk verklaard 
wordt voor de andere dan expertise
kosten, geen bestaans:reden meer 
heeft; beveelt dat van dit ar.cest 

melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt eisers J ablo
nowski en Gillant in de helft van de 
kosten en laat de andere helft ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

20 december 1978 :- 2" kamer -
Voorzitter : de h. Screvens, wnd. voorzit
ter - Verslaggever : de h. Stranard -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaten' : mrs. 
Kirkpatrick, Van Ryn, Simont. 

1" KAMER- 21 december 1978 

VERBINTENIS - SCHADEVERGOEDING TEN 
GEVOLGE VAN NIET-NAKOMING ENER VER
B!NTENIS- TOEKENNING VAN INTEREST OP 
DE SCHADEVERGOED!NG - GEEN SCHENDING 
DAARDOOR ALLEEN VAN DE REGEL NEERGE

LEGD IN ART, 1149 B.W. 

De rechter, die interest toekent op de 
schadevergoeding, schendt daardOOJ' 
aileen niet de regel van art. 1149 B. W, 
luidens welke de aan de schuldeiser 
verschuldigde schadeve1goeding in het 
algemeen, bestaat in het verlies dat hi} 
heeft geleden en in de winst die hi} 
heeft moeten derven, behoudens de 
beperkingen en uitzondezingen die in 
de op deze bepaling volgende artikelen 
zijn vastgesteld (1). 

(VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT 
B.V. HYCEL EUROPA T. S.I.D.E.H.O.) , 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 oktober 1977 door 
het Hof van Beroep te Bergen 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scheh
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en 1149 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, bij de uitspraak 
over verweersters tegenvordering die, bij 
ontbinding van de overeenkomsten ten 
laste van eiseres, strekte tot betaling van 

(1) Zie DE PACE, Traite, d!. II, 3" di., nr. 1028, 
blz. 1073 en dl. III, nr. lOObis, biz. 133, alsmede 
de verwijzingen. 
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5.113.063 frank vermeerderd met de wet
telijke intresten sinds 31 december 1972 
op het bedrag van 4.708.100 frank, eise
res met bevestiging van het beroepen 
vonnis veroordeelt om aan verweerster 
als provi:Sionele schadevergoeding een 
miljoen frank uit te betalen, vermeer
derd met de wettelijke interesten te 
rekenen van 1 april 1973, . op grond dat 
het · bestaan van de schade niet ernstig 
kan worden betwist, 

terwijl, eerste onderdeel, nu eiseres bij 
conclusie had betoogd dat verweerster 
geen enkel gegeven aanbrengt tot het 
bewijs van die grand van de vordering, 
dat de berekeningswijze die veiweerster 
ge bruikt voor de raming van haar 
schade elke grond ontbeert en dat ver
weerster door de uitvoering van de 
overeenkomst in werkelijkheid verlies 
leed, de overweging dat hct bestaan van 
schade niet ernstig kan worden betwist 
dus geen passend antwoord kan vormen 
op dat omstandig verweermiddel, zodat 
het . arrest op dit punt ongemotiveerd is 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede ondei·deel, nu ei:Seres bij con
clusie had betoogd dat het toekennen 
van intresten op de verkoopprijs niet 
opgaat bij gerechtelijke ontbinding, het 
arrest zijn beslissing niet verantwoordt 
om reeds· nu aan eiseres de wettelijke 
intresten tot te kennen op het provisio
neel bedrag van de schadevergoeding 
v.anaf 1 april 1973 en bijgevolg ook op 
dat punt niet gemotiveerd is of althans 
op dubbelzinnige wijze gemotiveerd is, 
waardoor het Hof onmogelijk zijn toe
zicht kari uitoefenen, en eveneens de 
regel scheridt die de schadevergoeding 
beperkt tot vergoeding van het geleden 
verlies en van· de verhoopte winst 
(schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 1119 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Wat betreft het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het arrest, om 

te beslissen over verweersters 
tegenvordering, niet uitsluitend 
steunt. op het in het middel her
haalde motief, doch eveneens ver
k;laart ziGh bij de motieven van de 
eerste rechters aan te sluiten; 

Overwegende dat dezen hebben 
beslist dat de door verweerster gele
den schade vaststond, op. grond dat 
verweerster « betoogt dat de gron
den slechts 50.000 frank per hectare 
waard zijn en de Mersch-gebouyzgn 

100.000 frank; dat het terrein met 
het oog op de geplande industriele 
constructies werd genivelleerd en de 
bebouwbare grondlaag werd wegge
nomen; dat het vaststaat dat ze 
daardoor een groot gedeelte van 
hun waarde hebben verloren; dat 
overigens moet rekening gehouden 
worden met het feit dat die gron
den, aangezien ze in een industriiHe 
zone zijn gelegen, niet kunnen ver
kocht worden als bouwgronden voor 
private woningen; dat men bijgevolg 
praktisch zal moeten wachten tot 
een andere industriele investeerder 
interesse voor die gronden betoont; 
dat de deskundigen die eventueel 
zouden aangewezen worden om die 
overblijvende waarde vast te stellen 
met die verschillende gegevens 
rekening zullen moeten houden »; 

Dat het arrest, door naar die 
motieven te verwijzen en door te 
overwegen dat het bestaan van 
schade niet ernstig kan worden 
betwist, de in het middel bedoelde 
bedoelde conclusie beantwoordt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Wat betreft het tweede 
onderdeel: 

Overwegende dat het arrest bij de 
uitspraak over de tegenvordering 
eiseres veroordeelt om de terreinen 
aan · te kopen waarvan sprake in de 
tussen partijen gesloten overeen
komsten en de prijs daarvan te 
betalen; dat het arrest, voor het 
geval eiseres die veroordeling niet 
zou aannemen, de genoem.;ie over
eenkomsten ten nadele van eiseres 
ontbonden verklaart en laatstge
noemde veroordeelt om aan ver
weerster als schadevergoeding pro
visioneel een miljoen frank te beta
len vermeerderd met de intresten 
vanaf 1 april 1973; 

Overwegende dat de conclusie 
waarin eiseres betoogde dat het 
toekennen van intresten op de ver
koopprijs niet opgaat bij gerechte
lijke ontbinding niE:its uitstaande 
heeft met het in het middel bekriti
seerde beschikkende gedeelte waar
pij intresten op de schadevergoe-
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ding worden toegekend; dat het 
door het middel aangevoerde gebrek 
aan antwoord op die conclusie bij
gevolg niet tot de vernietiging van 
dat beschikkende gedeelte zou kun
nen leiden; dat de rechters, wegens 
het ontbreken van conclusie dien
aangaande, dat beschikkende 
gedeelte niet bijzonder moesten 
motiveren en dat dit wegens dat 
gebrek aan motivering niet lijdt aan 
dubbelzinnigheid; 

Overwegende dat de rechter die 
intresten toekent op schadevergoe
dingen daardoor aileen de regel niet 
schendt van artikel 1149 van het 
Burgerlijk Wetboek luidens welke 
de aan de schuldeiser verschuldigde 
schadevergoeding in het algemeen 
bestaat in het verlies dat hij heeft 
gel eden en in de winst die hij · heeft 
moeten derven, behoudens de 
beperkingen en uitzonderingen die 
in de op deze bepaling volgende 
artikelen zijn gesteld; 

Overwegende dat dit onderdeel 
van het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

21 december 1978 - 1" kamer -
Voorzitter en verslaggever : Meeus, wnd. 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Velu, advocaat-generaal -
Aqvocaten: mrs. Van Heeke, DeBruyn. 

1" KAMER - 22 december 1978 

1

30 

~R~~1~~-:::::::~::~~~~:~:=~ 
PL!CHT!NG EEN AFSCHRIFT VAN DE PROCES
SEN-VERBAAL BINNEN ZEVEN DAGEN AAN DE 
OVERTREDERS TE ZENDEN VOOR
WAARDE. 

4° CASSATIEMIDDELEN - TUCHTZA-
KEN- VOORZIEN!NG TEGEN EEN BESLISS!NG 
VAN DE RAAD VAN BEROEP VAN DE ORDE VAN 
GENEESHEREN - EEN ENKELE STRAF UITGE
SPROKEN WEGENS VERSCHEIDENE TEKORT
KOMINGEN - 1\IIIDDEL DAT ENKEL BETREK
KING HEEFT OP DE BESL!SS!NG BETREF
FENDE EEN VAN DIE TEKORTKOMINGEN -
STRAF WETTELIJK VERANTWOORD DOOR EEN 
ANDERE TEKORTKOMING- NIET ONTVANKE
LIJK M!DDEL. 

1° en 2" Het middel afgeleid uit de 
schending van een wettelijke bepaling 
die niet-naleving van regels inzake 
strafrechtelijke procedure met nietig
heid sanctioneren, raakt de openbare 
orde en kan, derhalve, voor het eerst 
in cassatie worden voorgedragen (1). 

3° Art. 102 Ziekte- en lnvaliditeitswet, 
Juidens hetwelk een afschrift van de 
desbetreffende processen-verbaal, op 
straffe van nietigheid, aan de overtre
ders binnen zeven dagen moet worden 
geadresseerd, is niet toepasselijk op 
processen-verbaal die geen overtre
ding van de wets- en verordeningsbe
palingen betreffende de veriekering 
voor geneeskundige verzorging of uit
kel"ingsverzekering vaststellen (2). 

4" Wanneer een beslissing van de raad 
van beroep van de Orde van Genees
heren een enkele tuchtrechtelijke straf 
uitspreekt wegens verscheidene te
kortkomingen, is niet ontvankelijk het 
middel dat enkel betrekking heeft op 

1~ CASSATIEMIDDELEN - TUCHTZA- 1--------------
KEN - NIEUW MIDDEL - MIDDEL DAT NIET 
AAN DE FEITENRECHTER IS VOORGELEGD, 
MAAR DAT DE OPENBARE ORDE.RAAKT
ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2" OPENBARE ORDE - WETTELIJKE 
BEPALINGEN DIE NIET-NALEVING VAN 
REGELS INZAKE STRAFRECHTELIJKE PROCE
DURE MET NIET!GHE!D SANCTIONEREN -
WETTELIJKE BEPALINGEN VAN OPENBARE 
ORDE. 

(1) Vgl. Cass., 30 jan. 1976 (A.C., 1976, 632). 
Over het begrip openbare orde inzake straf

rechtelijke procedure, raadpl. Cass., 
25 maart 1929 (Bull, en Pas., 1929, I, 142), 
28 maart 1939 (ibid., 1939, I, 180) en noot 3, 
evenals de noot get. W.G., onder Cass., 
25 juni 1971 (A.C., 1971, 1081). 

(2) Raadpl. noot 3, onder Cass., 18 sept. 1973 
(A.C., 1974, 58) - Zie ook CRISMER, Traite de 
l'assurance maladie-invalidite, biz. 479. 
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· een van die tekortkomingen, indien .de 
uitgespmken straf wettelijk verant
wom·d blijft do01· een andere tekortko
ming (1). 

(S ... T. O!{DE VAN GENEESHEREN) 

ARREST ( vertaling) 
'HET HOF; - Gelet op de bestre

den beslissing, op 23 januari 1978 
door de. Raad van Beroep met het 
Nederlands als voertaal van de Orde 
der Geneesheren gewezen : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 56 van de wet van 
14 februari 1961 voor . economische 
e~pansie, sociale vooruitgang en finan
cieel herstel en van artikel 102, in het 
bijzQndei· tweede lid, van de wet van 
9 augustus 1963 tot instelling en organi
satie van een regeling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, zoals 
vervangen door artikel 36 van de wet 
van 24 december 1963, 

doordat de beslissing eiser een sanctie 
oplegt ;van schorsing gedurende zes 
maanden van het recht de geneeskunde 
in · Belgie uit te oefenen, wegens mis
bruik van de . therapeutische vrijheid 
door het verrichten van overbodige ver
strekkingen (oyerconsumptie) op grond 
van . vaststellingen voorkomend in een 
pro'ces-verbaal. van verhoor van eiser 
van 12 februarl 1976, in een « samenvat
tend verslag >> van Dr. J. Poortmans van 
14 apr!l 1976 dat verwijst naar. proces
sen-verbaai van verhoor van Bloemen 
van ~7 mei 1975, Adams van 
12 maart 1976 en Versmissen van 
l4 maart 1976, in een proces-verbaal van 
Oostvogels van 12 september 1972, in 
pxocessen~verbaal van onderhoor van 
Geentjens M.J. van 4 febr;uari 1976 en 
Geentjens G. van 4 februari 1976 en in 
een proci~s~verbaal van verhoor van 
Dekkers M. van 12 februari 1976, 

· terw1jl, · een afschrift van de proces
sen-verbaal, opgesteld door de bevoegde 
ambtenaren in uitvoering van hun con
troleopdracht, krachtens artikel 56 van 
de wet van 14 februari 1961 voor econo
mische· expansie, sociale vooruitgang en 
financieel herstel en artikel 102 van de 
wet van 9 augustus 1963, zoals vervangen 
door ar·tikel 36 van de wet van 
24 december 1963, op straffe van nietig
heid, biml.en zeven dagen aan de over
treder 1noet worden overgemaakt; en 
texwm uit de stukken waarop het Hof 
yerm\).g acht te slaan, hetzij niet blijkt 

· (!) Cass.,.l4 II1ei 1976, 1027). 

dat een afschrift van de in het middel 
genoemde processen-verbaal aan eiser 
werd meegedeeld, hetzij blijkt dat 
bepaalde processen-verbaal, meer in het 
bijzonder het proces-verbaal van verhoor 
van eiser van 12 februari 1970, niet 
binnen de zeven dagen doch slechts op 
25 mei 1976 naar eiser werd opgestuurd·; 
de beslissing, door de veroordeling van 
eiser te laten steunen op gegevens 
voorkomend in processen-verbaal waar
van geen afschrift binnen zeven dagen 
aan eiser werd overgemaakt en die 
daarom nietig zijn, schending inhoudt 
van de in het middel vermelde wetsbe
palingen, en, voor zover zij steunt op 
nietige processen-verbaal, niet wettelijk 
is verantwoord : 

Over de grond van niet ontvanke
.lijkheid van het middel, door ver
weerster opgeworpen en hieruit 
afgeleid dat het middel nieuw is : 

Overwegende dat, luidens arti
kel 56 van de wet van 
14 februari 1961 voor economische 
expansie, sociale vooruitgang en 
financieel herstel, en luidens 
artikel 102, tweede lid, van de wet 
van 9 augustus 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor 
verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering, zoals vervangen door 
artikel 36 van de wet van 
24 december 1963 die genoemde ~et 

· aanvult, een afschrift van de daarin 
bedoelde processen-verbaal, op 
straffe van nietigheid, de overtreder 
binnen de zeven dagen moet wor
den overgemaakt; 

Overwegende dat de in deze arti
kelen bepaalde nietigheid, waardoor 
de niet-naleving van rechtsvormen 
van strafr~chterlijke aard wordt 
gesanctioneerd, de openbare circle 
ra~:tkt; · 

Dat de grond van niet-
ontvankelijkheid niet kan worden 
aangenomen; 

Over het middel : 
Ov~rwegende dat, luidens arti

kel 102, tweede lid, van de wet van 
9 augustus 1963 tot instelling en 
organisatie van een ·regeling voor 
verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering, een afschrift van de 
daarin. ):>edoelde processen-verbaal, 
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op straffe van nietigheid, de over
treder binnen de zeven dagen moet 
worden geadresseerd; dat uit arti
kel 102, eerste lid, blijkt dat de 
bedoelde processen-verbaal deze 
zijn waarin een overtreding van de 
wets- en verordeningsbepalingen 
betreffende de verzekering voor 
geneeskundige verzorging of uitke
ringsverzekering wordt « vast
gesteld »; 

Overwegende dat de in het middel 
bedoelde processen-verbaal welis
waar door de Dienst voor Genees
kt1ndige Controle van het Rijksinsti
tuut voor ziekte- en invaliditeitsver
zekering in uitvoering van zijn con
troleopdracht werden opgesteld; 

Overwegende echter dat de pro
cessen-verbaal en het samenvattend 
verslag 'waarop de beslissing steunt 
of'. waarnaar in de beslissing wordt 
vel'VIrezen en die door het middel 
worden becritiseerd, geen overtre
ding << vaststellen ,>> 1 in de zin van 
voormeld artikel 102, van de wets
en verordeningsbepalingen betref
fende de verzekering voor genees
kundige verzorging . en uitkerings
verzekering; 

Dat die processen-verbaal en 
samenvattend verslag dienvolgens 
niet overeenkomstig voormeld 
artikel 102 aan de overtreder moe
sten worden geadresseerd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, ... 

Overwegende dat het middel, 
enkel is gericht tegen de beslissing 
waarbij de telastlegging, << handelin
gen en onderzoeken te hebben laten 
verrichten door niet gekwalificeerd 
personeel >>, bewezen wordt ver
klaard; 

Overwegende dat de bestreden 
tuchtrnaatregel ook wordt uitgespro
ken wegens de eveneens bewezen 
verklaarde tenlastlegging « door het 
verrichten van overbodige verstrek
kingen (overconsumptie) misbruik 
te hebben gemaakt van de door 

artikel 11 van het koninklijk besluit 
van 10 december 1967 gewaarborgde 
therapeutische vrijheid >>; 

Overwegende dat, nu de uitge
sproken tuchtmaatregel wettelijk 
verantwoord is door deze laatste 
telastlegging, het middel, bij gebrek 
aan belang, niet ontvankelijkis; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening, veroordeelt eiser in de 
kosten. 

21 december 1978 - 1' kamer __.:. 
Voorzitter ep ve1·slaggever ; de h. de 
Vreese, afdelingsvoorzitter - Gelijklui
dende condusie van de h. Colard, advo
caat-generaai - Advocaten : mrs. Bi.ic
zler, De Bruyn. · 

1' KAMER- 22 december 1978 

1° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT ·--'
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BURGER
LIJKE ZAJ<EN - VERZOEKSCHRIFT TOT 
HOGER BEROEP :___ RECHTER DIE DIT VER
ZOEKSCHRIFT INTERPRETEERT AAN DE HAND 

. VAN DE TEKST ERVAN EN VAN EEN BEGELEI
DENDE BRIEF - UITLEGGING VERENIGBAAR 
MET DIT VERZOEKSCHRIFT - GEEN MISKEN~ 
NING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN 'DE AKTEN. 

2° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE 

ZAKEN - AKTE VAN HOGER BEROEP -
HOGER BEROEP INGESTELD OP EEN ANDERE 
WIJZE DAN BIJ CONCLUSIE - GERECHTELIJK 

WETBOEK, ART. 1057, 3° - WETSBEPALING 
DIE GEEN BEPAALDE FORMULERING VAN DE 
VEREISTE VERMELD!NGEN OPLEGT. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN '---- BURGERLIJKE ZAKEN -
CONCLUSIE - MIDDEL DAT TER ZAKE N!ET 
MEER D!ENEND IS WEGENS DE VASTSTELLIN
GEN VAN DE RECHTER- GEEN VERPLICH
TING VOOR DE RECHTER OP DIT M!DDEL TE 
ANTWOORDEN. 

4,0 HOGER BEROEP - BURGERLIJKE 
ZAKEN - INCIDENTEEL BEROEP - GERECH

TELIJK WETBOEK, ART. 1054- BEGRIP. 

1o De bewijsk1·acht van een verzoek
schrift tot hager beroep wordt niet 
miskend door de rechter die, aan de 
hand van de tekst ervan en van een 
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.begeleidende brief, van dit verzoek
schl'ift een uitlegging geeft welke met 
deze akte verenigbaar is (1). 

· (Artt. 1319, 1320 en ·1322 B.W.) 

2" Zo ad. 1057, 3", Ger. W. bepaalt dat, 
met uitzondering van bet geval waarin 
boger beroep bij conclusie wordt inge
steld, de akte van hager beroep, op 
straffe van nietigbeid, de naam, de 
voornaam en de woonplaats of, bij 
gebreke van een woonplaats, de ver~ 
blijfplaats van de gedaagde. in boger 
'beroep moet vermelden, Jegt die wets
bepaling biervoor geen bepaalde for
mulering op. 

3" De recbter is niet ve1plicht te ant
woOJ·den op een bij conclusie voorge
dragen middel dat ter zake niet meer 
dienend is wegens een vaststelling in 
zifn beslissing (2). (Art. 97 Gw.) 

4" Naar luid van art. 1054 Ger. W: kan de 
gedaagde in hager beroep te allen 
tifde incidenteel beroep instellen tegen 
aile padijen die in het geding zijn 
voor de rechter in hager beroep, zelfs 
indien hij het vonnis zonder voorbe
houd beeft betekend of er v66r de 
betekening. in berust. heeft; hieruit 
volgt dat de gedaagde in hager beroep 
ten aanzien van de partijen die voor 
de 1·echter in hager bemep in het 
geding zijn, in hager beroep al de 
beschikkingen van het bemepen von
nis, waardoor h1j zich gegriefd acht, 
zonder onderscheid en ongeacht of het 
pl'incipaal hager beroep beperkt is, 
mag aanvechten (3). 

(GOEMAERE T. VERNAILLEN, LAROY) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
·den beslissingen, op 12 april 1976 en 
21 juni 1976 door het Hof van 
Beroep te Gent gewezen; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen het · arrest van 
12 april 1976 : 

(l) Raa?p!. Cass., 1 pkt. 1976 (A. C., 1977, 133, 

135). 

(2) Cass., 10 feb. 1978 (A. C., 1978, 693). 

(~) Cass. 14 okt. 1977 (A.C., 1978, 206). 
Raadpl. Cass., 19 dec. 1975 (ibid., 1976, 487). 

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

1" dat verweerder Laroy bij een 
sportoefening in kogelstoten aan het 
hoofd werd gewond door een als 
kogel gebruikt en door verweerder 
Vernaillen geworpen baksteen; 

2" dat . verweerder Laroy een vor
dering inleidde tegen verweerder 
Vernaillen alsmede tegen eiser, de 
toenmalige proost van de jeugd
groep in de schoot waarvan het 
ongeval zich voordeed; 

3" dat verweerder Vernaillen de 
assuradeur, de naamloze vennoot
schap << Volksverzekering », thans 
niet meer in de zaak, in vrijwaring 
opriep; 

4" dat de eerste rechter de vorde
ring van Laroy. tegen eiser en de 
oproeping, in vrijwaring, van de 
assuradeur door Vernaillen onge
grond verklaarde, de aansprakelijk
heid voor het ongeval tU:ssen Ver
naillen en Laroy bij helften ver~ 
deelde, eerstgenoemde tot het beta.:. 
len van een provisionele schadever
goeding veroordeelde en een des
kundigenonderzoek beval; 

Overwegende dat de raadsman 
van verweerder Vernaillen tegen het 
vonnis van de eerste rechter hoger 
beroep instelde bij verzoekschrift 

, luidend als volgt : « Aangezien mijn 
)verzoeker met dit rekwest beroep 
instelt tegen het vonnis uitgespro
ken op 19 december 1974 door de 
vierde kamer van de Rechtb;mk van 
Eerste Aanleg te Dendermonde 
(Algemene Rol nr. 5572} waarbij in 
eerste aanleg beslecht werd over de 
volgende samengevoegde eisen : 

« Dagvaarding van 28 juli 1972 
uitgebracht door Laroy Jozef, lasser, 
Herremansstraat, 2, te Meerbeke, 
met als raadsman advocaat G. De 
Lange, te Herzele, Peper
straat 13-15, tegen 1. de heer Goe
maere Andre, werknemer, Heuvel,.. 
straat, 109, te Erembodegem, met 
als raadsman de heer advocaat 
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Hubert Segers, kantoorhoudend te 
Antwerpen, Justitiestraat, 31, en 
tegen 2. verzoeker zelf. 

<< Dagvaarding in vrijwaring 
d.d. 2 april 1974 uitgebracht door 
verzoeker zelf lastens de naamloze 
vennootschap Volksverzekering, met 
maatschappelijke zetel te 1040 Brus
sel, Wetstraat, 141, hebbende even
eens als raadsman voornoemde heer 
advokaat Hubert Segers te Antwer
pen. Dat . de rechter in beroep het 
Hof van Beroep te Gent is, en 
gedaagden dienen te verschijnen, 
minstens hun verklaring van ver
schijning moeten doen op ... »; 

Overwegende dat de raadsman 
van verweerder Vernaillen dit ver
?Oekschrift indiende bij de griffie 
van het hof van beroep samen met 
een brief waarnaar het arrest ver
wijst en waarin hij onder meer 
schreef : << Bijgaand laat ik u 
geworden : 2) Zes kopijen bestemd 
voor de drie geda~gden en hun 
raadslieden. 3) DuidelijkheidshaJve 
herhaal ik hier de namen van de 
gedaagden in beroep : Laroy Jo~ef, 
lasser, . Herremansstraat, 2, te 
9402 Meerbeke; advocaat.: Meester 
G. De Lange, Peperstraat, ·13-15, .te 
9550 Herzele. Goemaere Andre, 
werknemer, Heuvelstraat, 109, te 
9440 ·Erembodegem; advocaat : Mr. 
Hubert Segers, Justitiestraat, 31, te 
2000 Antwerpen. Naamloze vennoot
schap Volksverzekering, maatschap-,. 
pelijke zetel Wetstraat 141, 1040 
Brussel; advocaat : eveneens Mr. 
Hubert Segers uit Antwerpen >>; 

Over bet eerste mjddel, afgeleid uit de 
schending van de artikelim 97 · van de 
Grondwet, · 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek; 

dodrdat het arrest beslist dat eiser ten 
onrechte voorhoudt · dat · het hoger 
beroep, ingesteld door verweerder Ver
naillen, niet tegen hem is gericht, ver
mits de identiteit van aile in zake zijnde 
partijen in de akte van hoger beroep 
werd opgegeven en de griffie schriftelijk 
werd gevorderd al de partijen, eiser 
Goemaere inbegrepen, van de mierleg
ging van de akte van hoger ber<;>ep te 
verwittigen, hetgeen ook werd gedaan, 

terwjjJ, eerste onderdeel, in, hetver
zoekschrift tot hoger beroep, de enige 
akte waarop het Hof vermag acht te 
geven, niet wordt vermeld dat eiser als 
partij in hoger ber0ep werd opgeroepe;n 
en aldus de b'ewijskracht, die aan deze 
akte dient te worden gehecht, wordt 
miskend (schending van de · arti
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Bm;ger-
lijk Wetboek), · 

tweede onderdeel, de vaststelling door 
het arrest dat de identiteit van aile in 
zake zijnde partijen in de akte 'ian 
hoger beroep wordt opgegeven, niet 
preciseert of het gaat over de partijen 
die in eerste aanleg in de zaak waren, of 
over de partijen die in hoger beroep 
werden opgeroepen, noch of het opgeven 
van de naam van deze partijen tot 
gevolg heeft dat ze als dusdanig voor het 
hof van beroep werden opgeroepen, 
zodat deze motivering onduidelijk en 
dubbelzinnig is en het Hof zijn grond.:. 
wettelijke controle niet kan uitoefenen 
(schending vah artikel 97 van de.Grond
wet); 

· derde onderdeel, de tot de gtiffier 
gei"ichte vordering om eiser van de 
neerlegging van de akte van hoger 
beroep te verwittigen, een akte is die 
eiser onbekend is en' dus · niet kan 
gelden als aanvulling van het verzoek
schrift tot hoger beroep ·en het hof van 
beroep ten andere niet vei"meldt welke 
juridische . gevolgen aan deze vordedng 
dienen te worden gehecht (schending 
van de · artikelen 97 van 'de Grondwet, 
1319; 1320' en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Overwegend~ dat het hof van 
beroep oordeelt dat eiser ten 
onrechte voorhoudt dat het hoger 
beroep niet tegen hem is gericht, :op 
grond van de constatering : 1" dat ·de 
identiteit van aile in zake z;ijnde 
partijen in het verzoekschrift tot 
hoger beroep werd << opgegeven >>, 
2"· dat, bij de neerlegging van dit 
verzoekschrift, de griffier schrifte~ 
lijk werd gevorderd al de partijeri, 
eiser Goemaere daarbij begrepen, 
van de neerlegging te verwittigen, 
wat ook werd gedaan; 

Overwegende dat Ii.et hof ~<!m 
beroep zich er aldus toe beperkt het 
verzoekschrift te interpreteren :<J:an 
de hand van de tek~t ervan. en ·a,an 
de hand yan de hoger ged~elteli~k 
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weergegeven begeleidingsbrief, stuk 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan vermits het arrest ernaar 
verwijst; dat de wettelijke bepalin
gen waarvan de schending in het 
middel wordt aangevoerd, de rech
ter geenszins verbieden zich, bij de 
interpretatie van het verzoekschrift 
tot hager beroep, op een begelei
dend stuk te beroepen; 

Overwegende dat zodanige inter
pretatie erop neerkomt zonder dub
belzinnigheid vast te stellen dat 
eiser werd opgeroepen in hager 
beroep en niet onverenigbaar is met 
het verzoekschrift, inzonderheid 
met de uitdrukking dat << de gedaag
den dienen te verschijnen, minstens 
hun verklaring van verschijning 
moeten doen >>, 9-ie edn voorkomt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 17, 1042, 1053, 1054, 1056, 1057, 
onder meer 3", en 1068 van het Gerechte
lijk Wetboek, 

doordat het arrest beslist dat eiser ten 
onrechte voorhoudt dat in elk geval het 
principaal hager beroep tegen hem 
onrechtmatig is bij gebrek aan belang 
voor appellant Vernaillen, daar gei:nti- · 
meerde Laroy de solidaire veroordeling 
vordert van Goemaere (eiser) en Ver
naillen, zodat deze laatste er ontegen
sprekelijk belang bij heeft de beslissing 
tegenstelbaar te maken aan alle partijen 
wier aansprakelijkheid in het gedrang 
kan komen, en het arrest daaruit besluit 
dat het incidenteel hager beroep van 
Laroy tegen Goemaere, bij toepassing 
van artikel 1054 van het Gerechtelijk 
Wetboek, ontvankelijk i~ en . daaren
boven, in zijn dispositief, het principaal 
en het incidenteel hoger. beroep ontvari
kelijk verklaart, 

te1·wijl, eerste .onderdeel, artikel 1057 
van het Gerechtelijk Wetboek oplegt in 
het verzoekschrift tot hager beroep de 
naam, · de voornaam en de woonplaats 
el.')., bij gebreke van een woonplaats, de 
verblijfplaats van de gedaagde in hager 
beroep op te geven en eiser in het 
verzoekschrift nergens als gedaagde in 
hoger beroep werd vermeld (schending . 
van artikel 1057, meer bepaald 3", van 
het Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, verweerder Vernail
len niet toelaatbaar was om eiser voor 
het hof van beroep als verweerder te 
dagen, daar, voor zover de bepalingen 
van het Gerechtelijk Wetboek er niet 
van afwijken, de regels van het geding 
toepasselijk zijn op de rechtsmiddelen, 
en de rechtsvordering niet kan worden 
toegelaten indien eiser geen hoedanig
heid en geen belang heeft om ze in te 
dienen en de partij Vernaillen geen 
enkel belang had .eiser te dagen vermits 
er tussen hen geen enkel geschil bestond 
dat door de eerste rechter werd beslecht 
( schending van de artikelen 17 en 
1042 van het Gerechtelijk Wetboek); 

derde onderdeel, eiser in de zaak voor 
het hof van beroep niet diehde betrok
ken te worden vermits het door de 
eerste rechter beslechte geschil niet 
ontsplitsbaar was en tegen hem geen 
vordering 'tot borgstelling werd ingesteld 
(schending van artikel 1053 van het 
Gerechtelijk Wetboek); 

·vierde onderdeel, het incidenteel 
hager beroep van Laroy tegen eiser niet 
ontvankelijk was ten gevolge van de 
ontoelaatbaarheid van het principaal 
hoger beroep ingesteld door Vernaillen 
(schending van artikel 1054 van het 
Gerechtelijk Wetboek).; 

vijfde onderdeel, de motivering van 
het arrest waariri ·wordt aangehaald, om 
de ontvankelijkheid van het incidimteel 
hager beroep te verantwoorden, dat de 
partij Vernaillen er ontegensprekelijk 
belang bij had de beslissing tegenstel
paar te maken aan alle partijen wier 
aansprake[ijkheid in het gedrang kon 
komen, geen passend antwoord is op 
eisers verweer dat. het hager beroep van 
genoemde partij tegenover hem niet 
ontvankelijk was bij gebrek aan belang, 
hetgeen gelijkstaat met eeh afwezigheid 
van motief (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, zo artikel 1057 

van het Gerechtelijk Wetboek voor
schrijft dat de. akte yan hager 
beroep, met uitzondering van het 
geval waarin het hager beroep bij 
conclusie wordt ingesteld, op straffe 
van nietigheid moet vermelden 
<< 3" de naam, de voornaam en de 
woonplaats of, bij . gebreke van een 

. woonplaats, de verblijfplaats van de 
gedaagde in hager beroep >>, deze 
wetsbepaling hiervoor · geen be
paalde formulering voorschrijft; 
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Overwegende dat nu, zoals het 
blijkt uit het antwoord op het eerste 
iniddel, het hof van beroep oordeelt 
dat eiser door het verzoekschrift 
werd opgeroepen in hoger beroep, 
en nu uit de hoger weergegeven 
tekst van · dit verzoekschrift blijkt 
dat zijn naam, voornaam en woon
plaats werden vermeld, het arrest 
geenszins artikel 1057 van het 
Gerechtelijk Wetboek schendt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het vijfde onderdeel betreft : 
Overwegende dat, na te hebben 

vastgesteld dat eiser in hoger 
beroep werd opgeroepen, de rech
ters eisers verweer onderzoeken 
waarin hij voorhield dat dit tegen 
hem gericht rechtsmiddel niet ont
vankelijk was bij gebrek aan 
belang; dat de rechters in dit ver
band oordelen dat verweerder Ver
'naillen di~ het principaal hoger 
beroep · had ingesteld, er ontegen
sprekelijk belang bij had de beslis
. sing van het hof van beroep « aan 
alle .partijen wier aansprakelijkheid 
in het gedrang kon komen ( dus 
eiser inclusief) tegenstelbaar te 
maken »; 

Overwegende dat het arrest aldus 
:oordeelt dat verweerder Vernaillen, 
eventueel met het oog op een later 
tegen eiser te voeren geding, erbij 
belang had eiser in de procedure te 

. betrekken; dat het aldus impliciet 
maar zeker de oproeping van eiser 
als gedaagde in hoger beroep 
beschouwt als geldende als een 
oproeping tot bindendverklaring van 
hetarrest; 

Overwegende dat de rechters in 
deze gedachtengang niet verder 
hoefden te antwoorden op eisers 
bewering dat het tegen hem door 
Vernaillen gericht hoger beroep als 
dusdanig niet ontvankelijk was; 

Dat het vijfde onderdeel niet kan 
worden aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat het arrest, door, 
zoals zoeven vermeld, het belang na 

te gaan dat verweerder Vernaillen 
bij zijn vordering kon hebben, 
artikel 17 van het Gerechtelijk Wet
hoek naleeft; 

Overwegende dat artikel 1042 van 
hetzelfde Wetboek, dat enkel de 
regels van het geding op de rechts
middelen toepasselijk verklaart, 
geen betrekking heeft op de aange
voerde grief die verband houdt met 
de ontvankelijkheid; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 1053 van 

het Gerechtelijk Wetboek verbiedt 
dat, bij een niet-onsplitsbaar ge
schil, ook andere partijen dan die 
tegen wie het hoger beroep is 
gericht, in de appelprocedure zou
den worden betrokken; dat het 
meer bepaald niet verbiedt dat een 
partij in tussenkomst zou worden 
opgeroepen voor zover deze oproe
ping dan niet tot doel heeft voor de 
eerste maal in hoger beroep een 
veroordeling te verkrijgen; 

Dat het onderdeel naar recht 
faalt; · 

Wat het vierde onderdeel betreft: 
Overwegende dat, nu eiser door 

verweerder Vernaillen in boger 
beroep in het geding werd betrok
ken, zij het dan ook slechts met.het 
doel dat het in hoger ber0ep te 
wijzen arrest hem zou kunnen wor
den tegengeworpen, hij meteen voor 
de rechter in hoger beroep in het 
geding was in de zin van arti
kel 1054 van het Gerechtelijk Wet
hoek; dat dit tot gevolg heeft dat 
verweerder Laroy, die gedaagd was 
in hoger beroep, krachtens de alge
mene bewoordingen van hetzelfde 
artikel ook ten aanzien van eiser al 
de beschikkingen van het beroepen 
vonnis waardoor hij zich gegriefd 
achtte, bij wijze van incidenteel 
hoger beroep, zonder onderscheid 
en ongeacht of het principaal hoger 
beroep beperkt was, mocht aan
vechten; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 



II. In zoverre 
gericht is tegen 
21 juni 1976 : 
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de voorziening 
het arrest van 

WAARDOOR EEN DERGELIJK MISBRU!K, VOL
GENS DAT RECHT, IN DE REGEL WETTELIJK 
WORDT G£MAAKT OF .WAARDOOR ZODANIG 
MISBRUIK ENKEL IN BEPAALDE GEVALLEN 
WORDT BEGUNSTIGD - GEVOLG. Ol,er het enige middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, · 1319, 1320, 1322 van het 
Butgerlijk Wetboek, 17, 1042, 1053, 1054, 
1056, 1057, onder meer 3', en 1068 van 
het GerechtelijkWetboek, 

doordat het arrest, als gevolg van het 
tussenarrest van 12 april 1976, het prin
cipaal en het incidenteel hoger beroep 
ten dele gegrond verklaart, de vordering 
van Laroy principieel gegrond verklaart 
tegen eiser voor 3/4, eiser in solidum 
met Vernaillen veroordeelt tot betaling 
van een bedrag van 37.500 frank, en 
beslist dat de bevolen onderzoeksmaat
regel dient te worden uitgevoerd, mede 
op tegenspraak ten opzichte van eiser, 

terwijl, door aldus te beslissen, dit 
arrest al de redenen tot vernietiging 
aimgevoerd tegen het tussenarrest van 
12 april 1976 overneemt en dus a! de 
aangehaalde wetsbepalingen schendt 
wegens de redenen hierboven aange
haald in de voorziening tegen het arrest 
van 12 april 1976 : 

Overwegende dat, nu de tege,n het 
arrest van 12 april 1976 ingeroepen 
middelen werden verworpen, de 
daarin aangevoerde schendingen 
van de wet evenmin het .. arrest van 
21 juni 1976 bij wijze van repercus
sie kunnen aantasten; 

· Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voon;iening, veroordeelt eiser in de 
kosten. 

22 december 1978 - 1' kamer 
VooJ·zitter : de h. de Vreese, afde!ings
voorzitter - Verslaggeve1· : de h. Chatel· 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Tillekaerts, advocaat-generaal 
Advocaten : mrs. De Baeck, van Heeke. 

1' KAMER- 22 december 1978 

1° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
- MISBRUlK VAN EEN MACHTSPOSITIE OP 
DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT OF OP 
EEN WEZENL!JK DEEL DAARV AN 
E.E.G.-VERDRAG, ART. tlti NATIONAALKECH
TELIJKE BEPALING, MET NAME EEN WET, 

2° WETTEN EN BESLUITEN - INTER

NATIONAALRECHTELIJKE, INZONDERHEID 
GEMEENSCHAPSRECHTELIJKE NORM - CON
FLICT TUSSEN EEN DERGELIJKE NORM EN 
EEN NATIONAALRECHTELIJKE NORM 
GEVOLGEN. 

3° BELASTING OVER DE TOEGE
VOEGDE WAARDE - VERKOOP VAN 
INGEVOERDE OF H!ER TE LANDE GEPRODU
CEERDE TABAKSFABRIKATEN, W. B.T.W., 

ART. 58, § 1 - VERKOOP AAN DE VERBRUI
KERS TEGEN DE OP HET FISCALE BANDJE 
VERMELDE PRIJS - SLUIT NIET IN DAT 
FABRIKANTEN EN llVIPORTEURS « BIJZON
DERE OF UITSLU!TENDE RECHTEN " HEBBEN, 

IN DE ZIN VAN ART. 90 E.E.G.-VERDRAG. 

4° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
- E.E.G.-VERDRAG, ART. 90 - BIJZONDERE 
OF UITSLUITENDE RECHTEN DOOR . LID
STATEN VERLEEND AAN BEDRIJVEN EN 
ONDERNEMINGEN - BEG RIP. 

5° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
- E.E.G.-VERDRAG, ARTT. 30, 31 EN 32 -
MAATREGELEN VAN GELIJKE WERKING .ALS 
INVOERBEPERKINGEN- BEG RIP. 

6° BELASTING OVER DE TOEGE
VOEGDE WAARDE - VERKOOP VAN 
INGEVOERDE OF HIER TE LANDE GEPRODU
CEERDE TABAKSFABRIKATEN - W. B.T.W., 

ART. 58, § 1 - VERKOOP AAN DE VERBRUI
KER TEGEN DE OP HET FISCALE BANDJE 
VERMELDE PRIJS - VOORWAARDEN WAAR
ONDER DIE BEPALING EEN MAATREGEL VAN 

GELIJKE WERKING ALS INVOERBEPER-
KINGEN, IN DE ZIN VAN DE 
ARTT. 30, 31 EN 32 E.E.G.-VERDRAG, KAN 
ZIJN. 

7° BELASTING OVER DE TOEGE
VOEGDE WAARDE - VERKOOP VAN 
INGEVOERDE OF HIER TE LANDE GEPRODU
CEERDE TABAKSFABRIKATEN - W. B.T.W., 

ART. 58, § 1 - VERKOOP AAN DE VERBRUf
KERS TEGEN DE OP HET FISCALE BANDJE 
VERMELDE PRIJS - GEEN ONVERENIGBAAR
HEID MET DE BEPALINGEN VAN DE RICHT

LIJN NR. 72/464/E.E.G. 19 DEC. 1972 VAN DE 
RAAD VAN MINISTERS VAN DE E. E.G. 
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8° CASSATIE - OMVANG- BURGERLIJKE 

ZAKEN - CASSATIE BEPERKT TOT HET DEEL 
VAN HET ARREST WAAROP HET DOOR HET 
CASSATIEARREST AANGENOMEN MIDDEL 
BETREKKING HEEFT. 

1" en 2' Onverenigbaar met de bepalin
gen van · het E.E.G.- Verdrag - zodat 
de rechter ze niet mag toepassen - is 
een wettelijke bepaling van nationaal 
recht waardoor het misbruik van een 
machtspositie, dat volgens art. 86 
E.E.G.- Verdrag onverenigbaar is met 
de gemeenschappelijke maz*t en 
daarom verboden is, volgens dat natio
naal recht, onvermijdelijk als regel 
toegelaten wordt, gereglementeerd 
wordt of gewoon wetteli]k gemaakt 
wordt (1) (2); als daarentegen een 
wettelijke bepaling van nationaal recht 
eJ?kel in bepaalde gevall~n begunsti
!{Ill!f van een dergelijk misbruik tot 
gevolg heeft, kan zij niet beschouwd 
worden als strijdig met de bepalingen 
van het gemeenschapsrecht, maar het 
feitelijk misbruik maken van een 
n:~chtsposjtie op de gemeenschappe
lzjke markt of op een wezenlijk deel 
daarvan, waardoor de handel tussen 
Lid-Sta~en kan worden beinvloed, zou 
mettemm o.g. v. vorenvermeld art. 86 
verboden blijven (2). . 

3' en 4" Als houders van « bijzondere » 

o{ van « uitsluitende " rechten, in de 
zm van art. 90 E.E.G.- Verdrag, kunnen 
wettelijk niet worden aangemez*t de 
fabrikanten en importeurs, bedoeld in 
ad. 58 W. B.T. W., naar luid waarvan de 
ingevoerde of hier te Jande geprodu
ceel"de tabaksfabl"ikaten aan de ver
bruikers moeten verkocht worden 
tegen de op het fiscale bandje ver
melde prijs. 

5" en 6" De bepalingen van art. 58, § I 
W. B.T.W., volgens welke zowel de 
ingevoerde als de hier te Jande gepro
duceerde tabaksfabzikaten moeten 
vez*ocht worden tegen de op het 
fiscale bandje vezmelde prijs, die . vrii 
gekozen is door de importeur of de 
fablikant, vormen slechts dan een 
maatregel van gelijke werking als een 
kwantitatieve invoerbeperking, in de 

(1) Raadpl. Cass., 27 mei 1971 (A.C., 1971, 
959), 14 jan. 1976 (ibid., 1976, 547) en 26 sept. 
1978. 

· (2) Raadpl. de conclusie van het O.lVI. vbbr 
Cass., 7 jan. 1977, A.C., 1977, 493). 

zm. ·van art. 30 E.E.G.- Verdrag, wan
neer, mede gelet op de belemmeringen 
die inherent zijn aan de verschillende, 
door de Staat toegepaste controleme
thodes, inzonderheid ter verzekering 
van de ontvangst van de van die 
produkten geheven belastingen, zoda
nig stelsel van vaste prijzen de import 
tussen Lid-Staten al dan niet recht
streeks, daadwerkelijk of potentieel 
kan belemmeren. 

7' Art. 58,§ I W. B.T.W., volgens hetwelk 
kleinhandelaars hun tabak aan de 
verbruikers moeten verkopen tegen de 
op het fiscale bandje vermelde plijs, is 
niet stzijdig met de bepalingen van de 
richtlijn nr. 72/464/E.E.G. I9 dec. I972 
van de Raad van Ministers van de 
E.E.G. betreffende de belasth1g, andere 
dan omzetbelasting, op het verbruik 
van tabaksfabzikaten. 

8" Wanneer meerdere punten van het 
bestreden an·est in afzonderlijke mid
delen worden aangevochten en maar 
een enkel middel wordt aangenomen 
of wanneer de aangenomen middelen 
slechts op een enkel punt betrekking 
hebben, slaat de cassatie enkel op die 
delen of op dat dee] van de bestreden 
bes.lissing waarop de aangenomen 
midde.len of het aangenomen middel 
betrekking hebben (3). 

(« G.B.-INNO-B.M. o N.V. 
T. « VERENIGING VAN DE KLEINHANDELAARS 

IN TABAK " P.V.B.A.) 

Procureur-generaa.l Duman heeft in 
substantie gezegd : 

Het is de tweede maal dat deze zaak 
voor het Hof komt. 

Op 7 januari 1977 werd een eerste 
arrest gewezen, waarbij o.m. beslist 
werd de procedure te schorsen om op 
grond van artikel 177 E.E.G.-Verdrag, 
vragen van interpretatie van het 
gemeenschapsrecht aan het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschap
pen voor te leggen. Door een arrest van 
16 november 1977 heeft het Europees 
Hof die vragen - althans de meeste van 
die vragen - beantwoord. 

Thans behoort het Hof over de voor
ziening van eiseres definitief uitspraak 
te doen. 

(3) Raadpl. de noot onder Cass., 7 dec. 1978 
supra, en. de conclusie van het O.M. voor het 
onderhavtge ·arrest. 
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: Voor zoveel nodig meen ik het gepast 

summier aan het volgende te herin
neren.: 

Verweerster liet op 7 februari 1972 
door een gei:echtsdeurwaarder vaststel
len dat de vennootschap « GB 
Entreprises », eiseres, sigaretten te koop 
aanbood en verkocht tegen een lagere 
prijs, dan die welke op het fiscale bandje 
stond vermeld. 
: Op 24 · februari 1972 dagvaardde zij 

eiseres voor de voorzitter van de recht
bank van koophandel, zitting houdende 
inzake vorderingen. tot stopzetting, ten 
einde het verbieden van de gelaakte 
verkoop en de aanplakking van de te 
geven beslissing te horen uitspreken. 

Bij een beschikking van 24 april 1972 
beval de Voorzitter van de rechtbank van 
k()bphandel het staken van de verkoop 
van sigaretten met korting, op grond dat 
die verkoop een schending van artikel 58 
van het Wetboek van de Belasting over 
de Toegevoegde Waarde opleverde, en 
dat de naleving van de wet dee! uit
maakt van de eerlijke gebruiken op het 
stuk van koophandel. Hij weigerde daar
entegen de aanplakking. 
· Eise.tes kwam van deze beslissing in 

hoger beroep, terwijl verweerster bij 
conclusie incidenteel beroep instelde wat 
de aanplakking betrof. 
. Het Hof van Beroep te Brussel beves

tigde de. beschikking van de eerste 
re<;!hter bij arrest van 24 december 1974, 
w<iartegen het . beroep . in cassatie is 
in:gesteld dat thans definitief door het 
Ijof moet beoordeeld worden. 

Het derde middel zal ingewilligd die
nen te worden hetgeen tot een vernieti
ging zal_leiden. 

Maar het inwilligen van het derde 
middel laat ons nochtans niet vrij de 
apdere middelen (of onderdelen ervan) 
~;mbeantwoord te laten. 

Immers, de beslissingen van het 
bestreden ·arrest waartegen deze midde
len opkomen hebben de grieven van 
eiseres verworpen - grieven volgens 
welke de beslissing van de eerste rechter 
het staken van de verkoop van sigaret
ten met korting niet wettelijk gelast 
heeft, daar artikel 58 van het Wetboek 
van de B.T.W., waarop bedoelde beslis
sing steunde, strijdig is met het Euro
pees recht - op grond van verscheidene 
rede:n.en. 

Deze ·redenen worden ook door het 
eerste;. tweede en vierde middel bekrlti
.seer-!f:; 

De redenen waartegen het derde mid
del - dat dus client ingewilligd te 
worden - is gericht, zijn volkomen 
vreemd aan of onafhankelijk van de 
redenen die de beslissingen dragen 
waartegen de andere middelen zijn 
gericht. Kortom, de juridische preble
men, de beslissingen, waartegen ener
zijds het derde middel en anderzijds de 
andere middelen opkomen, zijn volko
men verschillend en onafhankelijk van 
elkaar. 

In ons arrest van 7 januari 1977 
werden weliswaar het eerste onderdeel 
van het eerste middel en de tweede grief 
van het tweede onderdeel van dit middel 
beantwoord, zodat wij daarop niet meer 
hoeven terug te komen, maar de eerste 
grief van dat laatste onderdeel moet nog 
beantwoord worden. 

Hetzelfde geldt wat he~ tweede middel 
betreft : het tweede onderdeel moeten: 
wij nog beantwoorden. 

Ook met het vierde middel is dit het 
geval. · 

. Zo wij t.a.v. de juridische vragen die 
deze onderdelen 'of middelen opwerpen 
geen stelling ·nemen, zal de 'op verwij
zing uitspraak doende rechter zich 
afvragen of wij ze impliciet verworpen 
hebben (hetgeen met de werkelijkheid 
niet zou stroken, daar het inwilligen van 
het derde middel niet kan meebrengen 
dat de andere middelen of gedeelten 
ervan ongegrond worden bevonden), dan 
wel of wij ze « open '' hebben gelaten, 
met het gevolg dat hij ze opnieuw kan 
onderzoeken en beoordelen, hetgeen 
onaannemelijk zou zijn vermits zij in de 
voorziening reeds werden voorgesteld. 
Daar zij aldus werden gekritiseerd moet 
het Hof ze thans - op de voorziening 
die ons nu ter beoordeling is voorgelegd 
- beantwoorden, door een verwerping 
of een inwilliging; anders, nogmaals, 
zouden de partijen en ook de op verwij
zing uitspraak doende rechter kunnen 
menen, dat al de problemen die niet ter 
sprake komen in het derde middel 
opnieuw aan debatten en beslissingen 
moeten onderworpen worden ... derhalve 
dat, alhoewel zij het vo6rwerp zijn 
geweest van aan ons Hof voorgelegde 
middelen, van aan het Europees Hof 
gestelde en door dit college beantwoorde 
vragen, de op verwijzing uitspraak 
doende rechter opnieuw zou kunrien 
beslissen over het probleem van de 
strijdigheid van artikel 58 van het 
B.T.W.-Wetboek met artikel 85 van het 
E.E.G.-Verdrag, artikel 86 van hetzelfde 
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verdrag, artikel 90 ... , voorwerpen van de 
eerste, twee middelen, of met een richt
!ijn, voorwerp van het vierde middel. Dit 
zou noch redelijk, noch praktisch, noch 
juridisch verantwoord zijn. 

Ik onderzoek achtereenvolgens de vier 
middelen. 

Het eerste middel 
De eerste grief van het tweede onder

dee! (het eerste onderdeel en de tweede 
grief van het tweede onderdeel door het 
arrest van 7 januari 1977 reeds beant
woord zijnde). 

U zult het me niet kwalijk nemen, dat 
ik hier ertoe genoopt ben te herhalen 
wat ik in mijn conclusie van 1977 heb 
gezegd. 

Grief : Het arrest kon niet zonder 
schending van de artikelen 3-f, 5, lid 2, 
en 86 E.E.G.-Verdrag beslissen dat 
artikel 58 van de wet van 3 juli 1969 niet 
onder de werking van die bepalingen 
valt, « a! mocht hij (zulke wettekst) de 
bedoelde abusieve handelingen van 
ondernemingen in de hand werken ». 

Deze grief kan niet slagen en kan 
geen aanleiding geven tot het stellen van 
een vraag te Luxemburg. 

Eiseres had bij conclusie doen gelden 
dat Fedetab op de Belgische en Luxem
burgse markt een machtspositie genoot 
en van deze machtspositie misbruik 
maakte door pressies die :;;:ij uitoefende 
op derde ondernemingen om deze haar 
verkoopsbeleid op te leggen. 

Zij had hieruit afgeleid dat « de 
wettekst (art. 58) die zelfs onopzettelijk 
deze abusieve handelingen heeft 
bekrachtigd en gewettigd, getroffen 
wordt door hetzelfde verbod, en derhalve 
artikel 86 schendt; dat immers het 
begrip « misbruik » een objectieve 
inhoud heeft en niet noodzakelijk het 
voornemen schade te berokkenen in
houdt » (zie conclusie p. 9). 

Gewis, zo een wettekst noodzake
lijk datgene wat door artikel 86 
E.E.G.-Verdrag verboden is, toelaat, 
inricht (regelt) of gewoon wettelijk ver
klaart, is hij strijdig en onverenigbaar 
met de bepalingen van dat verdrag. 

lngeval een nationale wettelijke of 
reglementaire bepaling een misbruik van 
een machtspositie in bepaalde gevallen 
zou begunstigen of in de hand werken, 
zonder dat dit evenwel het noodzakelijk 
gevolg van de doelstellingen of van het 
voorwerp van deze bepaling zou zijn, zou 
bedoeld misbruik, in zover het door 
artikel S6 E.E.G. beteugeld wordt, gewis 

niet worden « gedekt » en toegelaten, 
maar bedoe!de wette!ijke of reglemen
taire bepaling zou daarom nog niet 
noodzakelijk als strijdig met de c'ommu
nautaire bepalingen beschouwd behoe
ven te worden. 

Derhalve, na vastgesteld te hebben dat 
de door eiseres gelncrimineerde natio
nale maatregel een wet van de wetge
vende macht (art. 58 van de wet van 
1969) is, heeft het arrest beslist dat, 
alhoewel de Fedetab misbruik van haar 
machtspositie maakte, bedoelde wet 
« niet onder toepassing van het verbod 
door artikel 86 van het Verdrag kan 
vallen ... al mocht, zij de bedoelde 
abusieve handelingen van ondernemin
gen in de hand werken >>. 

De handelingen, beslissingen of toe
standen eigen aan Fedetab kunnen strij
dig zijn met de bepalingen van artikel 86 
E.E.G. ... maar daaruit kan niet afgeleid 
worden dat een wetsbepaling - i.h.b. 
artikel 58 B.T.W.-wet - dat artikel 
geschonden zou hebben. 

Het Europees Hof van Justitie laat 
ook gelden, « dat de nationale rechter bij 
zijn onderzoek of het invoeren of hand
haven van een , dergelijke maatregel 
(d.w.z. een maatregel zoals die welke uit 
de toepassing van artikel 58 van de wet 
op de B.T.W. volgt) verenigbaar is met 
het gemeenschapsrecht, heeft na te gaan 
of - mede gelet op de belemmeringen 
voor het handelsverkeer in tabaksfabri
katen tussen Lid-Staten, die uit de aard 
van het betrokken fiscale stelsel kunnen 
voortvloeien - deze maatregel als zoda
nig een ongunstige invloed kan uitoefe
nen op dat handelsverkeer, hetgeen een 
voorwaarde is voor de toepasselijkheid 
van de verbodsbepalingen van arti
kel 86 >>. 

Hieruit volgt, dat artikel 58 van de wet 
van 3 juli 1969 niet steeds buiten toepas
sing moet worden gelaten - of, zoals 
eiseres -betoogt, onder toepassing van 
de artikelen 3-f, 5, lid 2, en 86 
E.E.G.-Verdrag valt - omdat het in 
bepaalde gevallen « abusieve handelin
gen in de hand (zou) werken », des te 
meer daar uit geen enkele vaststelling in 
feite blijkt dat dit, ten deze, het geval 
zou zijn geweest. 

Het tweede middel 
Eerste onderdeel 

« Vermits : a) de algemene prijzenre
glementen aan de fabrikanten en invoer
ders toestaan hun prijzen vrijelijk vast 
te stellen ... en niet toestaan aan de 
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verbruikers een verplichte verkoopprijs 
te bepalen ... b) artikel 58 bepaalt dat de 
prijs (op de fiscale bandjes vermeld) de 
verplichte verkoopprijs aan de verbrui
kers moet zijn ... komt dit erop neer aan 
de fabrikanten en invoerders toe te 
staan de verkoopprijzen van hun pro
dukten erga omnes vast te stellen. 

« Door dit te ontzeggen (dit uitwerk
sel van artikel 58) heeft het arrest de in 
het middel vermelde Belgische wette
lijke bepalingen geschonden. » 

Hierop dient m.i. geantwoord te wor
den dat, waar het arrest vaststelt dat 
" de Belgische Staat hun (de fabrikanten 
en invoerders) geen bijzondere of uit
sluitende rechten in de zin van dit 
artikel toekent ... », het de toestand aan 
de bepalingen van artikel 90 
E.E.G.-Verdrag toetst en dat het onder
dee! geen schending van deze bepaling 
aanvoert. 

Overigens dient er ook op gewezen te 
worden dat, alhoewel het arrest aanstipt 
dat artikel 58 van de wet van 1969 aan 
de fabrikanten en invoerders het recht 
niet toekent " erga omnes de vaste prijs 
te bepalen », het deze wetsbepaling 
geenszins schendt vermits het daaraan 
de juiste draagwijdte (strekking-doel) 
toeschrijft : << het invoeren van een 
reglementering die voor alle gelijksoor
tige ondernemingen geldt en krachtens 
welke de op het fiscale bandje vermelde 
prijs verplicht zal zijn, zonder te bepalen 
hoe en door wie deze prijs zal vastge
steld worden "· 

Tweede onderdeel 
Het betoogt : << door te beslissen dat de 

tabaksfabrikanten en -irivoerders private 
ondernemingen zijn waaraan de Belgi
sche Staat geen uitsluitende of bijzon
dere rechten verleende in de zin van 
artikel 90 van het E.E.G.-Verdrag, hoe
wel het algemene prijzenstelsel aan de 
fabrikanten en invoerders van andere 
produkten dan tabak niet toelaat de 
verplichte verkoopprijs aan de verbrui
ker vast te stellen, schendt het arrest de 
gezamenlijke in het middel aangeduide 
wetsbepalingen >>. 

Er kan hier natuurlijk slechts spraak 
zijn van een schending van artikel 90 
van het E.E.G.-Verdrag; immers: 

a) << bijzondere of uitsluitende rech
ten , is een begrip van dit artikel; b) een 
Belgische wet (art. 58 B.T.W.) kan afwij
ken van andere wettelijke bepalingen 
(prijzenreglementering) zonder deze 
bepalingen te schenden. 

Wat de schending van artikel 90 van 
het E.E.G.-Verdrag betreft hadden wij 
een vraag van interpretatie aan het 
Europees Hof gesteld, maar dit hoog 
rechtscollege heeft ons daarop geen 
antwoord gegeven, het heeft geoordeeld 
dat << een antwoord op de tweede vraag 
achterwege kon blijven ». Het heeft 
niettemin overwogen dat << het twijfel
achtig is (<< peut paraitre douteux ») of 
deze (fabrikanten en importeurs bedoeld 
door artikel 58) wel als houders van 
<< bijzondere laat staan van 
<< uitsluitende , rechten kunnen worden 
aangemerkt ». 

Wij moeten niettemin de grief van 
schending van artikel 90 volledig beant
woorden en dienen m.i. het volgende te 
zeggen: 

De fabrikanten en importeurs, bedoeld 
door artikel 58 van de wet van 1969, 
kunnen niet als houders van << bij
zondere » of van<< uitsluitende » rechten 
in de zin van bedoeld artikel 90 worden 
aangemerkt; 

Immers, voor een ieder (ook voor een 
detailhandelaar) die zich als fabrikant of 
importeur van tabaksfabrikaten vestigt 
- en dus voor een onbepaalde groep 
van ondernemingen - staat de moge
lijkheid open vrijelijk een detailhandels
prijs voor zijn produkten vast te stellen 
die lager is dan de verkoopprijs van 
gelijksoortige concurrerende produkten 
van gelijke kwaliteit en met dezelfde 
kenmerken. 

Overigens, lid 3 van artikel 90 bepaalt, 
dat het aan de Commissie, niet aan de 
rechter, staat te waken voor de toepas
sing van dit artikel en, voor zover nodig, 
passende richtlijnen of beschikkingen 
tot de Lid-Staten te richten. 

Het derde middel 
Bier wordt schending van de arti

kelen 3-a, 5, lid 2, 30, 31, 32 en 36 van 
het E.E.G.-Verdrag aangevoerd. 

Op de conclusie van eiseres die 
betoogde dat bedoeld artikel 58 onver
enigbaar is met het vrij verkeer zoals 
door de artikelen 30 en 36 van het 
E.E.G.-Verdrag bepaald, antwoordt het 
arrest << dat, zo bepaalde promotionele 
praktijken daardoor (door artikel 58 van 
de wet van 1969) gehinderd worden, deze 
hinder dezelfde is zowel voor inlandse 
als voor ingevoerde goederen "· 

Het middel betoogt : << een maatregel 
van gelijke werking als ... (zie art. 30) is 
iedere hanaelsreglementering om de 
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intra-communautaire handel recht
streeks of zijdelings, actueel of poten
tieel te belemmeren. De enkele omstan
digheid dat de nationale maatregel geen 
onderscheid maakt tussen nationale en 
ingevoerde produkten is niet pertinent ''· 

Het middel komt me gegrond voor, 
hetgeen ik reeds in mijn conclusie van 
1977 had gezegd. Dit zal vernietiging van 
het bestreden arrest met zich brengen. 
Maar het betekent m.i. niet dat voor de 
rechter, uitspraak doende op verwijzing, 
eiseres in haar beroep tegen de beslis
sing van de eerste rechter zal kunnen 
slagen vermits daartoe zou dienen bewe
zen te worden (zie nog infra) dat de 
bepaling van artikel 58 de " intra
communautaire handel rechtstreeks of 
zijdelings, actueel of potentieel belem
mert >>. 

De interpretatie welke eiseres van 
artikel 30 van het E.E.G.-Verdrag voor
stelt is m.i. verant\voord zodat het mid
del client ingewilligd te worden. 

Volledigheidshalve werd nochta.ns een 
vra.a.g van interpreta.tie tot het Europese 
Hof gericht. 

Het ant\voord dat ons door dit Hof 
werd gegeven bevestigt dat het middel 
dient ingewilligd te worden. 

Het vierde middel 
Het tweede onderdeel werd reeds door 

het arrest van 7 januari 1977 beant
woord. 

Over blijft dus nog het eerste onder
dee] dat het volgende betoogt : 

De bepaling in fine van artikel 5/1 van 
de richtlijn van 19 december 1972 van de 
Europese Raad van de Ministers heeft 
niet tot gevolg de Lid-Staten ertoe te 
machtigen in hun wetgevingen een 
bepaling in te voeren of te handhaven 
die de tabakdetaillisten zou verplichten 
tot het naleven van de op de fiscale 
bandjes vermelde en door de voortbren
gers en invoerders vastgestelde prijs. 

De richtlijn staat gewis aan de Staten 
toe een maximumprijs te bepalen of te 
laten bepalen; anders zou immers de 
heffing van de belasting (accijnzen), die 
op de maximumprijzen dient berekend 
te worden, onmogelijk zijn. 

De richtlijn beperkt zich verder ertoe 
te bepalen dat de fabrikanten en invoer
ders vrijelijk de maximumprijzen bepa
len. 

Moet of kan daaruit afgeleid worden 
dat noch de Lid-Staten noch de produ
centen en invoerders, ingevolge een 

nationale reglementering, aan de detail
list mogen verbieden beneden de maxi
mumprijzen te verkopen ? 

<< That is the question >>. 

Het ant\voord was twijfelachtig. 
Daarom werd tot het Europees Hof een 
vraag gericht. 

Het ant\voord van het Europees Hof 
op onze vraag is niet uitermate duide
lijk. 

De conclusie van advocaat-generaal 
Reisch! is daarentegen glashelder : (zie 
laatste bladzijde d) : " uit artikel 5 van 
de richtlijn ... volgt niet dat de Lid
Staten geen rechtsvoorschriften mogen 
doen uitgaan volgens welke bij inge
voerde en binnenslands gefabriceerde 
tabaksartikelen de op de banderolle 
aangegeven verbruikersprijs bindend is 
- hetgeen wil zeggen dat geen hogere 
of lagere prijs mag worden berekend ». 

Aldus begrijpt men beter het ant
woord van het Europees Hof dat luidt 
als volgt : 

« Artikel 5 van richtlijn nr. 72/464/ 
E.E.G. van de Raad van 31 decem
ber 1972 betreffende de belasting, andere 
dan omzetbelasting, op het verbruik van 
tabaksfabrikaten verbiedt de Lid-Staten 
niet een wettelijke maatregel in te 
voeren of te behouden waardoor, voor 
ingevoerde of in het binnenland gepro
duceerde tabaksartikelen, voor de ver
koop aan de verbruiker de op het fiscale 
bandje vermelde prijs wordt opgelegd, 
mits slechts die prijs vrijelijk door de 
fabrikant of importeur is vastgesteld ». · 

Hieruit dient afgeleid te worden, dat 
de interpretatie die door het bestreden 
arrest aan artikel 58 van de wet van 
1969 wordt gegeven, en volgens dewelke 
de detaillisten aldus worden verplicht tot 
het naleven van de op de fiscale bandjes 
vermelde en door de voortbrengers en 
invoerders vastgestelde prijs, geenszins 
met de bepalingen van bedoelde richtlijn 
onverenigbaar is. 

Het vierde middel kan dus niet slagen. 
Besluit 

Vernietiging van het bestreden arrest 
in zoverre het het middel, door eiseres 
op artikel 30 van het E.E.G.-Verdrag 
gesteund, ongegrond heeft verklaard. 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 december 197 4 
door het hof van beroep te Brussel 
gewezen; 
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Gelet op het arrest op 7 ja
nuari 1977 door het Hof gewezen 
(1); 

Gelet op het arrest van 16 novem
ber 1977 van het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen; · 

Overwegende dat het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeen
schappen, uitspraak doende over de 
door het Hof in het · arrest van 
7 januari 1977 gestelde vragen, 
onder het hoofd « algemene op
merkingen » onder meer onder-
streept: · · 

dat de belasting op tabaksfabril\a
ten in aile. Lid-Staten eeri belang
rijke ])ron van inkomsten vormt, 
zodat de bevoegde instanties over 
doeltreffende middelen moeten kun
nen beschikken om de inning ervan 
te kunnen verzekeren; 

dat bij de huidige stand van het 
gemeenschapsrecht elke Lid-Staat 
zijn eigen methode kan kiezen voor 
de fiscale controle van de op zijn 
grondgebied in de handel gebrachte 
tabaksfabrikaten; 

dat, wegens de noodzaak van deze 
controle, de in- en uitvoer van 
tabaksfabrikaten thans nog aan 
onontkoombare belemmeringen is 
onderworpen; 

dat een verbod om aan de ver
bruiker te verkopen tegen een. 
lagere .dan de op het fiscale bandje 
vermelde prijs, nochtans niet nood
zakelijkerwijze op belastings
technische gronden rust, doch, val
gens enkele regeringen die opmer
kingen hebben ingediend, veeleer 
verband houdt met sociaal-eco
nomische doelstellingen, in zoverre 
daardoor, door het uitschakelen van 
de mogelijkheid van allerlei kortin
gen bij verkoop aan de verbruiker, 
een bepaalde detailhandelsstructuur 
in stand wordt gehouden en coricen
traties ten koste van de kleine 
detaillisten worden tegengegaan; 

dat bij de beantwoording van de 
vragen van de nationale rechter 
mede met deze overwegingen reke-~ 
ning 111oet worden gehouden; . 

(1) A.C, 1977, 493. 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 3, f, 5, 
tweede lid, 85, 86 van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Economi
sche Gemeenschap, ondertekend te 
Rome op 25 maart 1957, 1.1 van de 
Belgische wet van 2 december 1957 
waarbij dit Verdrag wordt goedgekeurd, 
58 van de wet van 3 juli 1969 tot 
invoering van het W etboek van de be las
ting over de toegevoegde waarde en 
97 van de Grondwet, 

doordat, om de middelen van eiseres 
af te wijzen die de onverenigbaarheid 
opwierpen ·van artikel 58 van de wet van 
3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek 
van de belasting over de toegevoegde 
waarde, met de artikelen 3, f, 5, tweede 
lid, 85 en 86 van het Verdrag van Rome, 
en eiseres vervolgens, op de vordering 
van verweerster, wegens schending van 
meergenoemd artikel 58 te veroordelen 
tot het stopzetten van de verkoop van 
sigaretten tegen een lagere prijs dan de 
op het fiscale bandje aangeduide prijs, 
h~t arrest beslist, enerzijds, « dat 
artikel 85 van het Verdrag enkel slaat op 
alle overeenkomsten tussen ondernemin
gen, alle besluiten van ondernemersver
enigingen en alle onderling afgestemde 
te1tei1]ke gedragingen: en dus niet op de 
wetgeving van een van de Lid-Staten; 
dat een wettelijke bepaling zoals die van 
artikel 58 van het W etboek van de 
belasting over de toegevoegde' waarde 
bijgevolg niet onder toepassing valt van 
artikel 85 van het Verdrag; dat voormeld 
artikel 58 geen overeenkomsten . tussen 
ondernemingen heeft bekrachtigd of wil
len versterken en uitbreiden; dat de 
omstandigheid dat deze wetsbepaling 
haar uitgangspunt of haar oorsprong zou 
vinden in bepaalde met artikel 85 van 
het Verdrag strijdige overeenkomsten 
tussen ondernemingen, de nietigheid 
van gezegde wetsbepaling ingevolge dit 
arti.kel niet kan teweegbrengen », ander
zijds, dat artikel 86 van het Verdrag 
« wederom het feit van ondernemingen 
en niet van een Lid-Staat bedoelt; dat 
een wettekst dus niet onder toepassing 
van het door artikel 86 van het Verdrag 
uitgevaardigde verbod kan vallen, al 
mocht hij de bedoelde abusieve hande
lingen van ondernemingen in de hand 
werken », en tenslotte, « dat voormeld 
artikel 58 evenmin de verwezenlijking in 
gevaar brengt van de doelstellingen van 
het Vetdrag en namelijk niet van het 
principe van een niet vervalste mededin
ging op de gemeenschappelijke markt, 
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vermits het de fabrikanten en invoerders 
van de gemeenschappelijke markt 
geenszins belet vrij hun prijzen te 
bepalen ''• 

terwjjJ, nu de Lid-Staten zich ervan 
moeten onthouden de verwezenlijking 
van de doelstellingen van het Verdrag in 
gevaar te brengen, daaronder namelijk 
de verwezenlijking van een niet verval
ste mededinging, het arrest niet zonder 
schending van de artikelen 3, f, 5, 
tweede lid, en 86 van het E.E.G.-Verdrag 
heeft kunnen beslissen dat artikel 58 
van de wet van 3 juli 1969 niet onder de 
toepassing van die bepalingen valt « a! 
mocht hij (zulke wettekst) de bedoelde 
abusieve handelingen van ondernemin
gen in de hand werken ,, (schending van 
aile in het middel aangeduide wetsbepa
lingen, uitgezonderd de artikelen 85 van 
het E.E.G.-Verdrag en 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat in deze grief 
eiseres zich ertoe beperkt te beto
gen dat het bestreden arrest niet 
zonder schending van de arti
kelen 3, f, 5, tweede lid, en 86 van 
het E.E.G.-Verdrag he eft kunnen 
beslissen dat artikel 58 van de wet 
van 3 juli 1969 niet onder de 
toepassing van die bepalingen valt 
« a! mocht (het) de bedoelde abu
sieve handelingen van ondernemin
gen in de hand werken »; 

Overwegende dat het Hof van 
Justitie in voormeld arrest van 
16 november 1977, in antwoord op 
de in verband met deze grief 
gestelde vraag, voor recht verklaart 
dat « artikel 86 van het 
E.E.G.-Verdrag het misbruik maken 
van een machtspositie door een of 
meer ondernemingen verbiedt, 
« zelfs a! zou een dergelijk misbruik 
door een nationale wettelijke bepa
ling in de hand worden gewerkt »; 

Overwegende dat, gewis, indien 
een wettekst van die aard zou zijn 
dat hij datgene wat door artikel 86 
van het E.E.G.-Verdrag is verboden, 
onvermijdelijk zou toelaten, het zou 
regelen of gewoon zou wettelijk 
verklaren, hij met de bepalingen 
van het Verdrag strijdig en onver
enigbaar zou zijn; 

Dat echter, ingeval een nationale 
wettelijke of reglementaire bepaling , 

een misbruik van een machtspositie 
in bepaalde gevallen zou begunsti
gen of in de hand werken, zonder 
dat dit evenwel het noodzakelijk 
gevolg van de doelstellingen of van 
het voorwerp van deze bepaling zou 
zijn, zulke wettelijke of reglemen
taire bepaling - die uiteraard een 
onbeperkt aantal toestanden bedoelt 
en derhalve niet uitsluitend « be
paalde gevallen » - daarom nag 
niet noodzakelijk als strijdig met de 
communautaire bepalingen zou 
moeten worden beschouwd; 

Overwegende dat het Hof van 
Justitie ooj{ laat gelden « dat de 
nationale rechter bij zijn onderzoek 
of het invoeren of handhaven van 
een maatregel, zoals die welke uit 
de toepassing van artikel 58 van de 
wet van 3 juli 1969 volgt, verenig
baar is met het Gemeenschapsrecht, 
moet nagaan of - mede gelet op de 
b!7lemmeringen voor het handels
verkeer in tabaksfabrikaten tussen 
Lid-Staten, die uit de aard van het 
betrokken fiscale stelsel kunnen 
voortvloeien - deze maatregel als 
zodanig een ongunstige invloed kan 
uitoefenen op het handelsverkeer, 
hetgeen een voorwaarde is voor de 
toepasselijkheid van de verbodsbe
palingen van artikel 86 »; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
artikel 58 van de wet van 3 juli 1969 
niet steeds buiten toepassing moet 
worden gelaten - of, zoals eiseres 
betoogt, onder toepassing van de 
artikelen 3, f, 5, tweede lid, en 
86 van het E.E.G.-Verdrag valt -
omdat het in bepaalde gevallen 
« abusieve handelingen in de hand 
(zou) werken », des te meer daar uit 
geen enkel.e vaststelling in feite 
blijkt dat dit, ten deze, het geval zou 
zijn geweest; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede mMdel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1, 
paragrafen 1, 2 en 3, 2, paragrafen 
1 en 2bjs, van de wet betreffende de 
economische reglementering en de prij
zen ingevoerd door de besluitwet van 
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22 januari 1945, zoals deze is gewijzigd 
door de wetten van 23 december 1969 en 
30 juli 1971, 1, paragraaf 1, van het 
ministerieel besluit van 22 decem
ber 1971 houdende verplichting tot aan
gifte van de prijsverhogingen, paragraaf 
12 van het reglement gevoegd bij het 
ministerieel besluit van 22 januari 1948 
waarbij de accijnsheffing op gefabri
ceerde tabak wordt geregeld, zoals het is 
gewijzigd door het ministerieel besluit 
van 28 maart 1951, genomen ter uitvoe
ring van de wet van 31 december 1947 
betreffende het fiscaal regime van tabak, 
90.1 van het Verdrag tot oprichting van 
de Europese Economische Gemeenschap, 
ondertekend te Rome op 25 maart 1957, 
1.1 van de Belgische wet van 
2 december 1957 tot goedkeuring van 
evengenoemd Verdrag en 58 van de wet 
van 3 juli 1969 tot invoering van het 
Wetboek van de belasting over de toege
voegde waarde, 

doordat, om het verweer van eiseres af 
te wijzen dat de onverenigbaarheid van 
ai'tikel 58 van de wet van 3 juli 1969 met 
artikel 90.1 van het Verdrag van Rome 
opwierp, en eiseres vervolgens op de 
vordering van verweerster, wegens 
schending van meergenoemd artikel 58 
te veroordelen tot het stopzetten van de 
verkoop van sigaretten tegen een lagere 
dan de op het fiscale bandje aangeduide 
prijs, het arrest beslist « dat de fabrikan
ten · en invoerders van tabaksprodukten 
private bedrijven zijn en dat de Belgi
sche Staat hun geen bijzondere of uit
sluitende rechten in de zin van 
artikel 90 toekent, ook; niet door 
artikel 58 van het Wetboek van de 
belasting over de toegevoegde waarde; 
dat dit artikel immers geen recht schept 
ten voordele van bepaalde ondernemin
gen en namelijk niet het recht om erga 
omnes de vaste prijs te bepalen, maar 
enkel een reglementering invoert die 
voor aile gelijksoortige ondernemingen 
geldt, en krachtens welke de op het 
fiscale bandje vermelde prijs verplicht 
is, zonder te bepalen hoe en door wie 
deze prijs zal won;l.en vastgesteld "• 

terwijl, eerste onderdeel, de algemene 
prijzenreglementering, voortvloeiende 
uit de in het middel aangeduide orga
nieke bepalingen, aan de fabrikanten en 
invoerders op aile gebieden, de tabak
:;;ector daarinbegrepen, onder voorbe
houd . van een ten deze niet bestaand 
programmacontract, toestaat hun prijzen 
vrijelijk vast te stellen, na aangifte van 
prijsverhoging, en hun oplegt de nor
male prijs of de maximumprijs na te 

Ieven die eventueel door de Minister van 
economische zaken is vastgesteld; de 
door een fabrikant of een invoerder 
gedane aangifte van prijsverhoging hem 
enkel in staat stelt een nieuwe prijs toe 
te passen zonder dat hij evenwel de 
verplichte verkoopprijs aan de verbrui
ker mag bepalen; nu de op het fiscale 
bandje voor tabakswaren vermelde prijs 
overeenkomstig die algemene reglemen
tering wordt vastgesteld onder meer na 
aangifte van prijsverhoging, door de 
fabrikant of de invoerder, en nu 
artikel 58 van de wet van 3 juli 1969 
bepaalt dat die prijs de verplichte ver
koopprijs aan de verbruiker moet zijn, 
de economische draagwijdte van deze 
bepaling, gecombineerd met het alge
meen prijzenstelsel, er integendeel op 
neerkomt aan de fabrikanten en invoer
ders van tabakken toe te staan de 
verkoopprijzen van hun produkten 
« erga omnes » vast te stellen; het arrest, 
door aan voormeld artikel 58 zodanig 
gevolg te ontzeggen, aile in het middel 
aangeduide wetsbepalingen schendt, uit
gezonderd artikel 90 van het 
E.E.G.-Verdrag en artikel 1.1 van de 
goedkeuringswet van 2 december 1957; 

tweede onderdeel, door vervolgens te 
beslissen dat de tabaksfabrikanten en 
-invoerders private ondernemingen zijn 
aan wie de Belgische Staat geen uitslui
tende of bijzondere rechten verleende in 
de zin van artikel 90 van het 
E.E.G.-Verdrag, hoewel het algemene 
prijzenstelsel aan de fabrikanten en 
invoerders van andere produkten dan 
tabak niet toelaat de verplichte verkoop
prijs aan de verbruiker vast te stellen, 
het arrest de gezamenlijke, in het mid
del aangeduide wetsbepalingen schendt : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, waar het arrest 

vaststelt dat << de Belgische Staat 
hun (dit is : aan de fabrikanten en 
invoerders) geen bijzondere of uit
sluitende rechten in de zin van dit 
artikel toekent », het de toestand 
aan de bepalingen van artikel 90 
van het E.E.G.-Verdrag toetst; dat 
het onderdeel geen schending van 
deze bepaling aanvoert; 

Dat in zoverre het arrest aanstipt 
dat artikel 58 van de wet van 
1969 aan de fabrikanten en invoer
ders geen recht toekent « erga 
omnes de vaste prijs te bepalen », 
het deze wetsbepaling geenszins 
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schendt vermits het daaraan de 
juiste draagwijdte toekent met 
name « het invoeren van een regle
mentering die voor alle gelijksoor
tige ondernemingen geldt en krach
tens welke de op het fiscale bandje 
vermelde prijs verplicht zal zijn, 
zonder te bepalen hoe en door wie 
deze prijs zal worden vastgesteld »; 

W at het tweede onderdeel 
b~treft : 

Overwegende dat, in zoverre het 
onderdeel · aanvoert dat artikel 58 
van de wet van 3 juli' 1969 de andere 
in het middel vermelde Belgische 
wettelijke of reglementaire bepalin
gen · in zake prijzenreglementering 
zou schenden, het naar recht faalt 
vermits een Belgische wet vanzelf
sprekend van andere wettelijke of 
reglementaire bepalingen mag 
afwijken, en. dit geval die andere 
bepalingen niet schendt in de zin 
van artikel 608 van het Gerechtelijk 
Wetboek; 

Overwegende dat, in zoverr.e het 
onderdeel schending aanvoert van 
artikel 90 van het E.E.G.-Verdrag, 
de fabrikanten en importeurs, 
bedoeld door artikel 58 van de wet 
van 1969, niet als houders van 
« bijzondere » of van « uitsluitende » 
rechten in de zin van bedoeld 
artikel 90, kunnen worden aange
merkt; 

Dat immers, voor eenieder, ook 
voor een detailhandelaar die zich 
als fabrikant of importeur van 
tabaksfabrikaten vestigt - en dus 
voor een onbepaalde groep van 
ondernemingen - de mogelijkheid 
openstaat vrijelijk een detailhan
delsprijs voor zijn produkten vast te 
stellen die lager is dan de verkoop
prijs van gelijksoortige concurre
rende produkten van gelijke kwali
teit en met dezelfde kenmerken; 

Overwegende overigens dat lid 3 
van artikel 90 bepaalt dat het aan 
de Commissie behoort , te waken 
over de toepassing van dit artikel 
en, voor zover nodig, passende 
richtlijnen of beschikkingen tot de 
Lid-Staten te richten; 

Dat geen van de onderdelen van 
het mid del kan worden · · aangeno
men; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 3, a, 5, 
tw'eede lid, 30, 31, 32, 36 van het Verdrag 
tot oprichting van de Europese Economi
sche, Gemeenschap, ondertekend te 
Rome op 25 maart 1957, en 1.1 van de 
Belgische wet van 2 december 1957 
waarbij dit Verdrag is goedgekeurd, 

doordat, om het verweer af te wijzen, 
waarbij eiseres in conclusie betoogde dat 
artikel 58 van de wet van 3 juli 1969 tot 
invoering van het Wetboek van de belas
ting over de toegevoegde waarde onvere
nigbaar is met het beginsel van het vrije 
verkeer van goederen en met het verbod 
van alle maatregelen van gelijh.e wer
king als kwantitatieve beperkingen, en 
om eiseres vervolgens op de vordering 
van verweerster, wegens schending van 
meergenoemd artikel 58, tot het stopzet
ten van de verkoop van sigaretten tegen 
een lagere. dan de op het fiscale bandje 
aangeduide prijs te veroordelen, het 
arrest, enerzijds, beslist, « dat artikel 58 
van het W etboek van de be lasting over 
de toegevoegde. waarde ,de afzetmogelijk
heden die ingevoerde produkten, bij 
ontstentenis van die maatregelen, op de 
binnenlandse markt zouden vinden, niet 
beperkt » op grond « dat zo bepaalde 
promotionele praktijken daardoor gehin-

. derd worden, deze hinder dezelfde is 
zowel voor inlandse als voor ingevoerde 
goederen » en, anderzijds, overweegt 
<< dat voormeld artikel 58 evenmin de 
verwezenlijking in gevaar brengt van de 
doelstellingen van het Verdrag en name
lijk niet, zoals hoger betoogd, van het 
principe van het vrije verkeer van goe
deren, vermits het de fabrikanten en 
invoerders van de Gemeenschappelijke 
Markt geenszins belet vrij hun goederen 
in te voeren », 

terwijl iedere handelsreglementering 
van een Lid-Staat die van die aard is dat 
zij de intracommunautaire handel recht
streeks of zijdelings, actueel of poten
tieel, kan belemmeren, een maatregel 
van gelijke werking als een kwantita
tieve beperking oplevert; de enkele 
omstandigheid dat een nationale maatre
gel geen discriminatoire werking 
behelst, in deze zin dat hij zonder 
onderscheid op de nationale en op de 
ingevoerde produkten wordt toegepast, 
niet pertinent is ten aanzien van de 
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kwalificering ervan als maatregel met 
gelijke werking als een kwantitatieve 
be perking, 

terwijl het arrest, door te beslissen dat 
artikel 58 van de wet van 3 juli 1969 
geen maatregel van gelijke werking 
uitmaakt omdat het zowel op de natio
nale als op de ingevoerde produkten 
wordt toegepast, en door daar·na te 
beslissen, onder verwijzing naar deze 
grond, dat het principe van het vrije 
verkeer van de goederen dooi· dit artikel 
niet in gevaar wordt gebracht, aile in het 
middel aangeduide wetsbepalingen 
schendt: 

Overwegende dat het Hof van 
Justitie, handelend over de in ver
band met dit middel gestelde vraag, 
oordeelt: 

1° dat, opdat een maatregel door 
artikel 30 van het E.E.G.-Verdrag 
zou verboden zijn als een maatregel 
van gelijke werking als een kwanti
tatieve beperking, voldoende is dat 
de betrokken maatregel al dan niet 
rechtstreeks, daadwerkelijk of 
potentieel de importen tussen de 
Lid-Staten kon belemmeren; 

2" dat, indien een door de fabri
kant, respectievelijk de importeur, 
vrij gekozen prijsregeling, die ver
volgens krachtens een nationale 
wettelijke maatregel wordt omgezet 
in een stelsel van verplichte ver
bruikersprijzen en waarbij geen 
enkel onderscheid wordt gemaakt 
tussen nationale en ge'importeerde 
produkten, weliswaar normalerwijze 
uitsluitend gevolgen heeft voor het 
binnenland, het evenwel niet uitge
sloten is dat een dergelijke regeling 
in bepaalde gevallen een ongunstige 
invloed kan hebben op het intra
communautair handelsver keer; 

3° dat, derhalve, bij de vraag of 
een nationale regeling, waarbij voor 
de verkoop van tabaksfabrikaten 
aan de verbruiker een vaste, door 
de fabrikant of importeur vrij geko
zen prijs wordt opgelegd, eventueel 
een maatregel van gelijke waarde 
als een kwantitatieve beperking is, 
de nationale rechter dient na te 
gaan of - mede gelet op de belem
meringen van fiscale aard die de 

sector van de betrokken produkten 
ongunstig bei:nvloeden - een derge
lijk stelsel van verplichte prijzen op 
zichzelf de importen tussen Lid
Staten al dan niet rechtstreeks, 
daadwerkelijk of potentieel kan be
lemmeren; 

Overwegende dat het Hof van 
Justitie vervolgens, uitspraak 
doende op de in verband met de in 
dit middel gestelde vraag, voor recht 
verklaart : « Een nationale regeling 
waardoor, voor ingevoerde en in het 
binnenland geproduceerde tabaksfa
brikaten, voor de verkoop aan de 
verbruiker een vaste, door de fabri
kant of importeur vrij gekozen prijs 
wordt opgelegd, vormt slechts een 
maatregel van gelijke werking als 
een kwantitatieve invoerbeperking 
wanneer - mede gelet op de 
belemmeringen die inherent zijn 
aan de verschillende, door de Lid
Staten toegepaste controlemetho
den, inzonderheid ter verzekering 
van de ontvangst van de op die 
produkten geheven belastingen -
een zodanig stelsel van vaste prijzen 
de import tussen Lid-Staten al dan 
niet rechtstreeks, daadwerkelijk of 
potentieel kan belemmeren »; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest, tot staving van zijn beslis
sing - luidens welke artikel 58 van 
de wet van 3 juli 1969 tot invoering 
van het Wetboek van de belasting 
over de toegevoegde waarde, met 
het verbod van alle maatregelen van 
gelijke werking als kwantitatieve 
beperkingen niet onverenigbaar is 
- er zich toe beperkt te oordelen 
dat dit artikel de afzetmogelijkhe
den die ingevoerde produkten, bij 
ontstentenis van de bij dit artikel 
getroffen maatregel, op de binnen
landse markt zouden vinden, niet 
beperkt omdat, « indien bepaalde 
promotionele praktijken daardoor 
worden gehinderd, deze hinder 
dezelfde is zowel voor inlandse als 
voor ingevoerde goederen » en dat 
het artikel evenmin de verwezenlij
king van het vrij verkeer van goede
ren in gevaar brengt « vermits het 
de fabrikanten en invoerders van de 
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Gemeenschappelijke Markt geens
zins belet vrij hun goederen in te 
voeren en hun prijzen te bepalen »; 

Overwegende dat, ten aanzien van 
de vraag of een nationale regeling 
van vaste prijzen - mede gelet op 
de belemmeringen die inherent zijn 
aan de verschillende door de Lid
Staten toegepaste controlemetho
den, inzonderheid ter verzekering 
van de ontvangst van de op de 
kwestieuze produkten geheven be
lastingen - een maatregel van ge
lijke werking als een kwantitatieve 
invoerbeperking oplevert, het arrest 
enkel de omstandigheden aanvoert 
dat de nationale maatregel geen 
onderscheid maakt tussen inlandse 
en ingevoerde produkten en dat hij 
niet belet dat de fabrikanten en 
importeurs van de Gemeenschappe
lijke Markt vrij hun goederen kun
nen invoeren en hun prijzen bepa
len, zonder te onderzoeken of 
bedoelde regeling al dan niet recht
streeks, daadwerkelijk of potentieel 
de import tussen de Lid-Staten kan 
belemmeren; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 5, 12, 13 van 
de richtlijn nr. 72/464 van 19 decem
ber 1972 van de Raad van de Europese 
Economische Gemeenschap betreffende 
de belasting, andere dan omzetbelasting, 
op het verbruik van tabaksfabrikaten, 
189 van het Verdrag tot oprichting van 
de Europese Economische Gemeenschap, 
ondertekend te Rome op 25 maart 1957, 
1.1 van de Belgische wet van 2 de
cember 1957 tot goedkeuring van even
genoemd Verdrag, 58 van de wet van 
3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek 
van de belasting over de toegevoegde 
waarde en 97 van de Grondwet, 

doordat, om het verweer af te wijzen 
waarin eiseres betoogde dat artikel 58 
van de wet' van 3 juli 1969, gelet op de 
onverenigbaarheid ervan met voormelde 
richtlijn nr. 72/464 van 19 december 1972 
van voormelde Raad, diende te worden 
beschouwd als stilzwijgend opgeheven 
vanaf 1 juli 1973, datum van inwerking
treding van meergemelde richtlijn, of 
althans niet meer toepasse!ijk was 
geworden, en om vervolgens eiseres, op 

de vordering van verweerster, wegens 
schending van voormeld artikel 58, tot 
het stopzetten van de verkoop van 
sigaretten tegen een lagere prijs dan de 
op het fiscale bandje aangeduide te 
veroordelen, het arrest beslist, " dat deze 
richtlijn immers een Lid-Staat niet ver
biedt een bepaling in zijn wetgeving in 
te voeren of te handhaven, die de 
detaillisten van tabaksfabrikaten ver
plicht de prijzen op de fiscale bandjes 
vermeld, te eerbiedigen ''• op grond dat 
" zo artikel 5.1 van deze richtlijn bepaalt 
dat de fabrikanten en importeurs de 
maximumkleinhandelsverkoopprijzen van 
hun produkten vrijelijk vaststellen, het 
hiera~m dadelijk toevoegt dat deze bepa
ling echter geen beletsel mag vormen 
voor de toepassing van de wettelijke 
bepalingen van de Lid-Staten inzake 
prijzencontrole en de inachtneming van 
de vastgestelde prijzen "• 

terwijl, nu de richtlijn van de Raad 
nr. 72/464 van 19 december 1972 betref
fende de belasting, andere dan omzetbe
lasting, op het verbruik van tabaksfabri
katen steurit op het beginsel van de vrije 
totstandkoming van de prijzen, en nu de 
communautaire wetgever een amende
ment heeft verworpen dat ertoe strekte 
in artikel 5.1. de term « de maxi
mumkleinhandelsverkoopprijzen te 
vervangen door " de vaste prijzen "• 
artikel 5.1 in fine, naar luid waarvan de 
richtlijn geen beletsel vormt voor de 
inachtneming van de vastgestelde, dit is 
verplichte prijzen, niet tot gevolg heeft 
de Lid-Staten ertoe te machtigen in hun 
wetgevingen een bepaling in te voeren of 
te handhaven die de tabaksdetaillisten 
zou verplichten tot het naleven van de 
op de fiscale bandjes vermelde en door 
de voortbrengers en invoerders vastge
stelde prijs; het arrest, door het tegen
deel te beslissen, aile in het middel 
aangeduide wetsbepalingen, uitgezon
derd artikel 97 van de Grondwet 
schendt: 

Overwegende dat, in antwoord op 
de in verband met dit middel 
gestelde vraag, het Hof van Justitie 
voor recht verklaart : « Artikel 5 van 
de richtlijn nr. 72/464/E.E.G. van de 
Raad van 31 december 1972, betref
fende de belasting, andere dan 
omzetbelasting, op het verbruik van 
tabaksfabrikaten, verbiedt de Lid
Staten niet een wettelijke maatregel 
in te voeren of te behouden waar
door, voor ingevoerde of in het 
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binnenland geproduceerde tabaks
artikelen, voor de verkoop aan de 
verbruikers .de op het fiscale bandje 
vetmelde prijs wordt opgelegd, · mits 
sh~chts die prijs vrijelijk door de 
fabrikant of importeur is vast
gesteld »; 2° VOORZIENING IN CASSATIE 

_:. STRAFZAKEN - NA VOORZIENING .IS 

GEEN NIEUWE VOORZIENING TOEGELATEN -
REGEL TOEPASSELIJKZELFS ALS DE TWEEDE 
VOORZIENING WORDT INGESTELD, VOORDAT 
DE EERSTE IS VERWORPEN. 

Overwegende dat uit dit antwoord 
dient te worden afgeleid, dat de 
interpretatie die door het bestreden 
arrest aan artikel 58 van de wet van 
1969 wordt gegeven en volgens 
welke de detaillisten aldus worden 
verplicht tot het naleven van de op 
de fiscale bandjes vermelde en door 
de voortbrengers en invoerders 
vastgestelde prijs, geenszins met· de 
bepalingen van bedoelde richtlijn 
onverenigbaar is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen; vernietigt het 
bestreden arrest, doch alleen in 
zoverre het om het beroepen vonnis 
te bevestigen, het verweer van eise
res steunend op artikel 30 van het 
E.E.G.-Verdrag, ongegrond ver
klaart, en in zoverre over de kosten 
uitspraak wordt gedaan; beveelt dat 
vari onderhavig arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant vaiJ. de 
gedeeltelijk vernietigde beslis:;;ing; 
houdt de kosten aan, met inbegrip 
van de kosten in zake de procedure 
voor het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen, en zegt 
dat de feitenrechter erover zal 
beslissen; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar. het Hof van 
Beroep te Antwerpen. 

22 december 1978 - 1" kamer -
Voo1·zitter en verslaggever : de h. de 
Vreese, afdelingsvoorzitter - Gelijklui
dende conclusie van de h. Dumon, pro
cureur.-generaal - Advocaten : mrs. 
Dassesse, Bayart. 

2" KAMER- 3 januari 1979 

1° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPI~ (WET TQT) - COI\'!MISSIE 

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ, UIT
SPRAAK DOENDE OVER DE INVRIJHEIDSTEL
LING VAN EEN GEINTERNEERDE '- SAMEN
STELLING- BESL!SSING VAN: DE COMMISS!E 

1 o Nietig is de beslissing van de commis
sie tot beschermihg van de maat~ 
schappij, die uitspraak doet over de 
invrijheidstelling van een gei'nter
neerde, en die zonder meer vaststelt 
dat " aanwezig » zijn de dJ'ie leden van 
de commissie, de secretan's, 'de procu~ 
reur des Konings, een lid van de 
reclasseJ'ings- en voogdijdiensten en 
de adjunct-directeur van de gevange
nis te Jamioulx, welke vermelding het 
Hoi niet in staat stelt te toetsen of de 
commissie bij de beraadslaging en de 
uitspraak regelmatig was samenge
steld (1). (Artt. 12, 16 en 18, Wet Besch. 
Maatsch. en art. 779 Ger. W.) 

2° De regel " na voorziening is geep 
nieuwe voorziening · toegelaten » is 
toepasselijk, zelfs als de tweede voor
ziening wordt ingesteld voordat de 
eerste vooJoziening is verw01pen (2). 

(LEONARD) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 27 oktober 1978 
gewezen door de Commissie tot 
bescherming van de maatschappij 
bij de psychiatrische afdeling van 
de gevangenis te J amioulx; 

I. Op de voorziening in yassatie 
van 30 oktober 1978 : 

Over het midde], ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 12, 16, 
18 van de wet tot bescherming van de 
maatschappij en 779 van het Gerechte
lijk Wetboek : 

(1) Raadpl. Cass., 18 juni 1974 (A.C., 1974, 
1144). . •. 

(2) Cass., 2 juli 1951 (A.C., 1951, 650). 
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Overwegende dat naar luid van 

artikel 12 van de wet tot be
scherming van de maatschappij, de 
commissie tot bescherming van de 
maatschappij uit drie leden bestaat : 
een werkend of een eremagistraat, 
die voorzitter is, een advocaat en 
een geneesheer; 

Dat wanneer die commissie te 
beslissen heeft over de invrijheid
stelling van de ge!nterneerde, ar
tikel 16 van voormelde wet toepas
selijk is, welk artikel bepaalt dat 
aileen de drie leden van de commis
sie en de secretaris bij de beraad
sl<!ging aanwezig zijn; 

Overwegende . dat de bestreden 
beslissing het verzoek tot invrij
heidstelling verwerpt na te hebben 
vastgesteld dat « de debatten plaats
gehad hebben en de beslissing 
gewezen werd met gesloten 
deuren », en na zonder nadere 
bepaling te hebben vermeld dat 
qaarbij « aanwezig » waren : de drie 
leden van de commissie, de secreta
ris, de procureur des Konings, een 
lid van de reclasserings- en voogdij
diensten en de adjunct-directeur 
van de gevangenis te J amioulx; 

Overwegende dat het Hof aan de 
hand van die vermeldingen niet kan 
toetsen of bij de beraadslaging 
aileen de drie leden van de commis
sie en de secretaris aanwezig 
waren; 

II. Op de voorziening in cassatie 
van 10 november 1978 : 

Overwegende dat eiser zich tegen 
de beslissing van 27 oktober 1978 
reeds in cassatie heeft voorzien en 
de. achteraf door hem tegen die
zelfde beslissing ingestelde voorzie
ning derhalve krachtens artikel 438 
van het Wetboek van Strafvordering 
niet ontvankelijk is, ook al is zij 
ingesteld voordat over de eerste 
voorziening uitspraak was gedaan; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot toetsing van de 
grieven die vervat zijn in de door 
'eiser binnen de wettelijke termijn 
neergelegde geschriften en die geen 
van alle zouden kunnen leiden tot 

cassatie zonder verwijzing, en zon
der acht te slaan op de stukken die 
we~·den nee~gelegd · buiten de bij 
artlkel 420 b1s, eerste lid, van het 
W etboek van Strafvordering be.
paalde termijn, 

I. Op de voorziening van 30 ok
tober 1978 : 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 anders 
samengestelde commissie tot 
bescherming van de maatschappij 
bij de psychiatrische afdeling van 
de gevangenis te Jamioulx; 

II. Op de voorziening van 
10 november 1978 : verwerpt de 
voorziening. 

3 januari 1979 - 2• kamer - Vom-zit
ter : baron Richard, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Screvens - Gelijklui
dende conclusie van de h. Charles, eerste 
advocaat-generaal. 

1 • KAMER - 4 januari 1979 

1° CASSATIE - BEVOEGDHEID - BURGER
LIJKE ZAKEN - VERSCHRIJVING IN DE 
BESTREDEN BESLISSING - BEVOEGDHEiD 
VAN HET HOF OM ZE TE VERBETEREN. 

2° CASSATIEMIDDELEN BURGER
LIJKE ZAKEN - MIDDEL GEGROND OP EEN' 
VERSCHRIJVING IN DE BESTREDEN BESLIS
SING - MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG 
MIST. 

3° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT -
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BURGER
LUKE ZAKEN - BESLISSING W AARBIJ AAN 
IEMAND EEN VERKLARING VAN EEN ANDER 
WORDT TOEGESCHREVEN- MISKENNING VAN 
DE BEWIJSKRACHT VAN HET PROCES
VERBAAL DAT DIE VERKLARING BEV AT. 

1o Bij de beoordeling van een cassatie
middel is het Hot bevoegd om een 
verschrijving te verbeteren, wanneer 
zij duidelijk blijkt uit de context(1). 

2° Feitelijke grondslag mist het middel 
dat gegrond is op een verschrijving 
van de bestreden beslissing, die door 
het Hot wordt verbeterd (2). 

(1) Cass., 27 feb. 1978 (A.C., 1978, 757). 

(2) Raadpl. Cass., 20 sept. 1963 (Bull. en 
Pas., 1964, I, 100). 
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3" De bewijskracht van bet pfoces

verbaal dat iemands verklaring bevat, 
wordt miskend door de beslissing die 
deze vei*laring, zonder opgave van 
enige reden, aan een ander toeschnjft 
(3). (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

(M ... T.D ... ) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 december 
1977 door het Hof van Beroep te 
Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, ter verantwoording 
van zijn beschikkende gedeelte, beslist 
dat niet is bewezen dat verweerster haar 
man ervan zou hebben beschuldigd dat 
hij met een van zijn dochters inces
tueuse betrekkingen had en dat er geen 
grand bestaat tot kwalificatie vim een 
niet bewezen feit, met de overweging dat 
« appellante (thans verweerster) terecht 
de geloofwaardigheid betwist van de 
getuigenverklaring van de heer J.S ... 
« die tijdens het rechtstreeks getuigen
verhoor had verklaard dat hij had 
gehoord dat de echtgenote haar man, in 
het bijzijn. van hun oudste dochter M ... , 
ervan beschuldigde incestueuse betrek
kingen te hebben gehad met hun jongste 
dochter V ... , en << de geloofwaardigheid 
van de verklaringen die tijdens het 
strafrechtelijk onderzoek werden afge
legd door de oudste dochter van de 
partijen, M... M ... , die voormelde getui
genverklaring heeft bevestigd >> en dat er 
dus dient besloten te worden tot << een 
machinatie van de man, de oudste doch
ter en de heer S ... ter ondersteuning van 
het oogmerk van de man om de huwe
lijksband te verbreken >>, en door die 
overwegingen te steunen op een geheel 
van verklaringen van personen die wer
den gehoord tijdens het straf
rechtelijk onderzoek betreffende de ver
volging ter zake van valse getuigenis, 
onder meer op die van C... C... die, 
volgens het arrest, verklaarde dat << de 
dochter M... haar heeft gezegd dat zij 
haar moeder het leven zuur maakte en 
dat zij partij koos voor haar vader >>, 

.welk geheel van verklaringen het arrest 
in herinnering brengt en afleidt uit de 

(3). Raadpl: Cass., 11 jan. 1965 (Bull. en Pas., 
1965, I, 459) en 3 okt. 1977 (A.C., 1978, 150). 

op 17 maart en 25 april 1977. door de 
rijkswacht van G ... opgemaakte proces
sen.verbaal nrs. 788 en 1141 waarvan het 
uitdrukkelijk melding maakt, 

terwijl, eerste onderdeel, in die pro
cessen-verbaal nrs. 788 en 1141, die 
tijdens het strafrechtelijk onderzoek ter 
zake van valse getuigenis ten laste van 
J ... S ... , op 17 maart en 25 april 1977, 
werden opgemaakt door de rijkswacht, 
district Brussel, brigade van G ... , niets te 
vinden is van de verklaringen van de 
dames L ... , C ... en F... die het arrest in 
zijn motivering overneemt ·en gebruikt 
tot staving van zijn beschikkende 
gedeelte; het bijgevolg de bewijskracht 
van die processen-verbaal miskent 
(schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

tweede onderdeel, indien moet worden 
aangenomen dat het gaat om een loutere 
verschrijving als het arrest spreekt van 
de op 17 maart en 25 april 1977 door de 
rijkswacht van G ... opgemaakte proces
sen-verbaal nrs. 788 en 1141 in plaats 
van het proces-verbaal nr. 40477 van 
4 januari 1977 van de politie van S ... , 
wanneer het verwijst naar de verklaring 
van C... C ... , het toch nog een misken
ning inhoudt van de bewijskracht van 
dit laatste proces-verbaal houdende de 
verklaring van die dame die het arrest 
in aanmerking neemt; C ... C ... , kapster, 
immers in haar verklaring van 
28 december 1976 tijdens het strafrechte
lijk onderzoek ter zake van valse getui
genis ten laste van J ... S ... , zoals ze is 
opgenomen in het proces-verbaal 
nr. 40477 van de politie van S ... van 
4 januari 1977, na eraan herinnerd te 
hebben dat zij verweerster en haar 
dochter V ... , als klant heeft gehad, heeft 
gezegd dat Mevr. M ... , eind 1972, me 
heeft meegedeeld dat haar man uit de 
echt wilde scheiden en « haar dochter >> 

een weinig later me heeft gezegd ( ... ) dat 
zij · haar moeder het leven zuur maakte 
en dat zij partij koos voor haar vader »; 
uit die verklaring van C... C... dient te 
worden afgeleid dat zij dus enkel gewag 
kon maken van de woorden van de 
dochter V ... , die tegelijkertijd met haar 
moeder, verweerster, haar klant was en, 
bijgevolg, het arrest dat, naast andere 
verklaringen die het als een overtuigend 
geheel beschouwt, erop wijst dat C ... C ... , 
tijdens het strafrechtelijk onderzoek ter 
zake van valse getuigenis verklaarde 
« dat de dochter M... haar heeft gezegd 
dat zij haar moeder het leven zuur 
maakte en dat zij partij koos voor haar 
vader ,,, de bewijskracht miskent van die 
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op 28 december-1976 aan de politie van 
S... afgelegde verklaring van die dame 
C... C... en van het. proces-verbaal 
nr. 40477 van de politie van S ... van 
4 januari 1977 waarin de bewoordingen 
ervan 'op bladzijde drie zijn opgenomen 
(schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, blijkens de 

stukken waarop het Hof . vermag 
acht te slaan in het gerechtelijk 
vooronderzoek waarnaar het arrest 
verwijst, door de rijkswacht van G ... 
twee processen-'verbaal en op 
4 januari 1977 door de politie van 
S... een proces-verbaal nr. 40477 
werden opgemaakt en in dit laatste 
proces-verbaal de in het arrest over
genomen verklaringen van diverse 
personen voorkwamen; 

Overwegende dat blijkt dat het 
arrest ingevolge een duidelijke ver
schrijving voor die verklaringen de 
nummers van de processen-verbaal 
van de rijkswacht van G ... opgeeft 
en niet het .nummer van het pro
ces-verbaal van de politie van S ... ; 

Dat dit onderdeel van het middel 
'feitelijke grondslag mist; 

· Wat het tweede onderdeel 
betreft : 

Over de grond van niet-ont
vankelijkheid door verweerster 
tegen dit onderdeel opgeworpen en 
hieruit afgeleid dat in. het middel 
recht en feiten vermengd zijn; 
· · Overwegende dat er geen vermen
g1rig is van recht en feiten in het 
middel dat is afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319; 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 
waarin wordt betoogd dat de beslis
sing aan een bepaalde persoon een 
verklaring heeft toegeschreven die 
door een andere persoon werd afge-
legd; · 

Over het middel zelf : 
Overwegende dat het arrest, om 

de door eiser ingestelde vordering 
tot echtscheiding .niet gegrond te 
verklaren, oordeelt · dat er ernstige 
redenen zijn om te besluiten tot een 

machinatie met name van eiser en 
van zijn dochter IVL..; dat het zijn 
opvatting doet steunen op een 
geheel van tijdens een politieonder
zdek afgelegde getuigenverklarin
gen, en onder meer op de verklaring 
van een dame C ... ; 

Overwegende dat het arrest, door 
aan M ... , de oudste dochter van de 
partijen, wier objectiviteit het in 
twijfel trekt, een verklaring toe te 
schrijven die zij zou hebben gedaan 
aan dame C ... , terwijl deze laatste, 
na te hebben. verklaard dat eiseres 
en haar dochter V... als klant in 
haar kapsalon kwamen, eraan 
toevoegt : « haar dochter heeft me 
gezegd... dat zij haar moeder het 
leven zuur maakte en dat zij partij 
koos voor haar vader >> de bewijs
kracht miskent van de door C ... aan 
de politie van S ... afgelegde verkla
Ting en van het proces-verbaal dat 
d~ bewoordingen ervan, weergeeft; 

Dat dit onderdeel. van het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat de feitenrechter erover zal 
beslissen; verwijst de zaak naar het 
Hof van Beroep te Bergen. 

4 januari 1979 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Meeus, wnd. voorzitter -'
Verslaggever : de h. Clason - · Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
J. Dassesse, J. Van Ryn. 

1' KAMER- 4 januari 1979 

1° HUUR VAN GOEDEREN - HUUR

OVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN - PACHT 
- GEEN PRIJS OF.ZEER LAGE PRIJS VASTGE
STELD - OVEREENKOMST DIE GEEN HUUR
OVEREENKOMST IS. 

2° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT -
BURGERLIJKE ZAKEN- BEW!JSKRACHT VAN 
DE AKTEN - UITLEGG!NG GEGROND OP 
GEGEVENS DIE NIET TOT DE AKTE ZELF 
BEHOREN - GEEN MISKENNING VAN DE 
BEW!JSKRACHT VAN DE AKTEN. 
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·1" De overeenkomst waarbij het genot 
·van een onmerend goed wordt toege
kend zonder vaststelling van een pl"ijs 
Qf tegen een zeer Jage pJijs is geen 
huurovereenkomst, in de zin van adt. 
1709 B . .W. en 1 Pachtwet (1}. 

2° Een beslissing miskent de bewijs
kracht van een akte niet door het, feit 
aileen dat zij, om die akte uit te 
Jeggen gegrond is op uitwendige gege
vens ervan (2). 

(VAN PE\'VELDE, P!LLON T. DULAIT) 

ARREST ( veda]ing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 26 oktober 1977 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Charleroi; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1709 
van het Burgerlijk Wetboek, 1 van de 
regels betreffende de pacht in bet bij
zonder, dit is afdeling 3 van het 
hoofdstuk II van titel VIII van boek III 
van het Burgerlijk Wetboek, en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het vonnis, na te hebben 
vastgesteld dat er vanaf 1944 tot op 
heden geen eigenlijke pachtprijs werd 
betaald en dat de huurders sinds 1965 de 
onroerende. voorheffing hebben betaald, 
het tussen de partijen gesloten contract 
weigert te erkennen als een pachtover
eenkomst doch beslist dat het een over
eenkomst « sui generis '' is en zulks op 
grond dater geen prijs werd bepaald en 
dat slechts onbeduidende lasten werden 
bedongen; 

tel'Wijl, eerste onderdeel, de terugbeta
. ling van de onroerende voorheffing een 
prijs is die betaald werd voor het genot 

. van de zaak en het bescheiden karakter 
·van die prijs niet belet dat het, bewuste 
contract een pachtovereenkomst is 
(schending van a! de bedoelde bepalin
gen met uitzondering van artikel 97 van 
de Grondwet); · 

'· ' (1) Raadpl., DE PAGE, dl. IV, 19723
, nr. 514; 

· Rep. prat. dr. beige, Bijv. dl. I, V
0

, Bail a ferme, 
nr; 20. 

. (2) ,Cass., 5 jan. 1978 (A.C., 1978, 539). 
: Raa:dpl.Cas's., 27 okt. en 3 nov. 1977 en 4 jan. 

1978 ('ibid., 1978, 269, 280 en 520) en 10 nov. 
1978. 

tweede onderdeel, verweerders bedoe
ling om te ontkomen aan het draconisch 
karakter van de pachtovereenkomst door 
eiser een pecuniair voordeel te verlenen 
bestaande in een geringe pachtprijs, bij 
ontstentenis van een animus donandi 
waarvan het ontstaan door het vonnis 
niet wordt vastgesteld, geen reden ople
vert om te zegg~n dat het contract geen 
pachtovereenkomst is (schending van 
dezelfde bepalihgen); 

derde onderdeel, door de terugbetaling 
van de onroerende voorheffing te be
schouwen als een minieme last, die 
gelijkstaat met het ontbreken van een 
pachtprijs, zonder verdere uitleg omtrent 
het criterium dat werd gebruikt om een 
prijs die behoorlijk overeengekomen en 
betaald werd als miniem te bestempelen, 
dit motief van het vonnis lijdt aan 
dubbelzinnigheid in zoverre het Hof zijn 
toezicht niet kan uitoefenen en aldus 
niet voldoende gemotiveerd is (schei).
ding van artike197 van de Grondwet) : 

Wat betreft het eerste onderdeel : 

Overwegende dat de overeen
komst waarbij het genot van een 
landeigendom wordt toegekend zon
der vaststelling van een pachtprljs 
of tegen een onbeduidende' prijs 
geen pachtovereenkomst is; 

Overwegende dat het vonnis erop 
wijst dat verweerder aan de eisers 
nooit een pachtprijs heeft gevraagd 
en beslist dat de door laatstgenoem
den aan verweerder terugbetaalde 
onroerende voorheffing, die bedl,li
dend lager ligt dan het kadastraal 
inkomen, slechts een onbeduidende 
last is; 

Dat de rechters aldus overwegen 
dat die last geen ernstige prijs is die 
wordt betaald voor het genot van 
het pand en hun beslissing wettelij)_{ 
verantwoorden; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan aangenomen worden; 

Wat betreft het tweede onder
dee!: 

Overwegende dat het vonnis niet 
beslist dat verweerder als pachtprijs 
een lage prijs heeft aanvaard doch 
vaststelt dat de terugbetaling van d,e 
onrberende voorheffing een onbe
duidende last is en daaruit afleidt 
dat er geen pachtovereenkomsl is in 
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de zin van de artikelen 1709 van het 
Burgerlijk Wetboek en 1 van de 
regels betreffende de pacht in het 
bijzonder, ingevoerd in het Burger
lijk Wetboek bij de wet van 
4 november 1969; 

Dat dit onderdeel van het middel 
op een onjuiste uitlegging van de 
bestreden beslissing berust en dus 
feitelijke grondslag mist; 

Wat betreft het derde onderdeel : 
Overwegende dat het vonnis, nu 

het heeft gezegd dat de terugbeta
ling van de onroerende voorheffing 
beduidend lager lag dan het kadas
traal inkomen, zonder aan de in het 
middel aangevoerde dubbelzinnig
heid te lijden, beslist dat het een 
onbeduidende last betrof of een 
niet-ernstige prijs; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319, 
1320 van het Burgerlijk Wetboek inzake 
de bewijskracht van de op 23 april 1971 
voor de notaris Yves Nasseaux te Dam
premy verleden akte, 1 en 53 van de 
regels betreffende de pacht in het bij
·zonder dit is afdeling 3 van hoofdstuk II 
van titel VIII van boek III van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het vonnis, na te hebben 
vastgesteld dat er vanaf 1944 tot op 
heden geen eigenlijke pachtprijs werd 
betaald en dat de huurders sinds 1965 de 
onroerende voorheffing hebben betaald, 
het tussen de partijen gesloten contract 
weigert te erkennen als een pachtover
eenkomst doch beslist dat het een over
eenkomst « sui generis » is en zulks op 
grond dat de akte van de notaris Nas
seaux klaarblijkelijk enkel de bevesti
ging beoogde van het feit dat de liti
gieuze gronden door de wil van de 
partijen onttrokken waren aan de bepa
lingen van de pachtwet, 

terwijl de eerste eiser in die akte 
hliurder wordt genoemd van de liti
gieuze goederen die worden beschreven 
als een hoeve met weiden en zijn 
afstand van het recht op voorkoop wordt 
vastgelegd, nu die beschrijving en die 
afstand enk~l de erkenning kunnen 
betekenen van het feit dat er tussen 
partijen een pachtovereenkomst 
bestond 

Overwegende dat het vonnis, na 
te hebben vastgesteld dat de 
bewoordingen · van de akte vari 23 
april 1971 ontegensprekelijk slecht 
gekozen zijn, die akte uitlegt met 
verwijzing naar extrinsieke gege
vens waarvan het op onaantastbare 
wijze het bestaan vaststelt en beslist 
dat er bij . ontstentenis van een 
ernstige prijs geen pachtovereen
komst is; 

Dat het vonnis aldus impliciet 
doch noodzakelijk beslist dat het 
geding in de akte waardoor de 
eisers afstand hebben gedaan van 
een zogezegd recht van voorkocip, 
zonder voorwerp is; 

Dat het vonnis bijgevolg de 
bewijskracht van de akte niet mis
kent; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

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

4 januari 1979 - 1" kamer- Vom·zit
ter : de h. Meeus, wnd. voorzitter -
Verslaggever : de h. Closon - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Van Heeke, Bayart. 

1" KAMER,_ 5 januari 1979 

SCHIP-SCHEEPV AART ...:._ ZEESCHELDE 

- KONINKLIJK BESLUIT VAN 31 MEl 1968 
HOUDENDE POLITIEREGLEMENT VAN DE 
BENEDEN ZEESCHELDE, ARTT. 19 EN 20 - AAN 
DE GROND GELOPEN OF GEZONKEN VAAR
TUIG - VERPLICHTING VAN DE EIGENAAR 
VAN DE LADING. 

Op de eigenaar van de lading van een 
aan de grand gelopen of gezonken 
vaartuig rust de verplichting tot lich
ting van de lading of van de delen 
ervan die in de stroom, .buiten het 
vaartuig Jiggen, maar niet de verplich
ting tot berging van de lading of van 
het dee] ervan dat zich op het vaartuig 
bevindt, daar aileen de eigenaar, de 
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kapitein of de schipper tot een derge
li}k~C! veJplichting zijn gehouden (1) (2). 
(Artt. 19 en 20 K.B. 31 mei 1968). 

(STAD ANTWERPEN T. PRODUITS CHIMIQUES DU 
LIMBOURG N.V., TESSENDERLO CHIMIE N.V.) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 maart 1977 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

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

doordat het arrest beslist dat « uit de 
uitvoerige beschrijving van de bergings
kosten niet kan worden afgeleid dat, 
buiten het lossen van de lading die zich 
nog in het schip « Golgotha , bevond 
(circa 1.100 ton pyriet voor een tonnen
maat van 1.494 ton), sprake is van een 
afzonderlijke berging van lading die zich 
buiten het schip zou hebben bevonden; 
dat nochtans na afloop van de bergings
operatie een nau:wkeurig onderzoek 
werd gedaan op de dokbodem, en val
gens verslag geen enkel hinderend voor
werp werd gevonden. Alleen bevinden er 
zich kleine oneffenheden voortkomend 
van de lading (erts). Deze hinderen 
echter naar onze mening in geen geval 
de scheepvaart , en daaruit afleidt << dat 
geen noemenswaardige hoeveelheid 
pyriet buiten het schip aan te treffen 
was om als uitzonderlijk hinderlijk voor
werp onder toepassing van artikel 29 van 
de verordening te vallen ''• 

teiWijl, eiseres in conclusie voorhield 
dat << de lading deel uitmaakt van de 
hindernis en zelfs in de meeste gevallen 

(1) Raadpl. Cass., 28 feb. 1946 (Bull. en Pas., 
1946, I, 90). 

Bij die beslissing was aan het hof van 
cassatie niet gevraagd het onderscheid te 
maken, dat in het onderhavige arrest wel werd 
gemaakt. 

K.B. 1 sept. 1930 waarvan het arrest van 
28 feb. 1946 toepassing maakt, is opgeheven bij 
art. 36, § 1, 1°, K.B. 31 mei 1960. 

(2) Raadpl. Cass., 16 jan. 1967 (A.C., 1967, 
584) : de eigenaar van de lading van een 
vaartuig die deze lading heeft doen bergen, 
maakt zich niet schuldig aan een misdrijf 
waarvan o.m. sprake is in K.B. 15 okt. 1935 
houdende het reglement voor de bevaarbare 
waterwegen van het Koninkrijk. 

en het arrest, in de mate dat het zict 
beperkt tot de vaststelling dat een ladin§ 
die het schip niet heeft verlaten en nie1 
afzonderlijk uit de dokken dient tE 
worden verwijderd, niet .als een hinder· 
nis kan worden beschouwd, niet ant· 
woordt op het bovenvermeld. ingeroeper · 
middel dat de lading diende te worder 
beschouwd als hindernis omdat zij v661 
het wrak en niet samen met het wra1 . 
moest worden gelicht; · 

Overwegende dat het arrest, v661 
de in het middel aangehaalde consi
deransen, oordeelt dat artikel 29 var 
de verordening op de politie de1 
haven van Antwerpen, als politie· 
verordening, slechts in strikte zir 
kan worden gei:nterpreteerd en da· 
het begrip << hinderlijk voorwerp : . 
zich niet kan uitstrekken tot dE 
lading die het schip niet heef 
verlaten en riiet afzonderlijk uit dE 
dokken dient te worden verwijderd; · 

Overwegende dat uit de in he 
middel aangehaalde consideranser 
blijkt dat de rechters aannemen da 
het lossen van de lading die zicl 
nog in het schip bevond, afzonder 
lijk, dit is v66r het lichten van he 
vaartuig, geschiedde; 

Overwegende dat uit het gehee 
van voormelde consideransen dar 
ook blijkt dat het hof van beroe1 
oordeelt dat enkel de lading die zicl 
in de dokken buiten het schi} 
bevindt als hinderlijk voorwerp kat ·. 
worden beschouwd en dat de in he 
schip gebleven lading, al moet Z( 

afzonderlijk en v66r het schip wor 
dtm gelicht, geen hinderlijk voor 
werp uitmaakt; 

Dat het arrest zodoende het mid 
del beantwoordt; 

Dat het middel feitelijke grond 
slag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid ui 
de schending van de artikelen 19 en 2 
van het koninklijk besluit van 31 ni.E. 
1968 houdende het politiereglement va 
de beneden-Zeeschelde, 

doordat het arrest beslist dat << uit dE 
artikelen 19 en 20 van het politieregle
ment van de beneden-Zeeschelde nie 
blijkt dat de eigenaar van de lading var 
een gezonken schip, die 111 gebreke zot. 
zijn gebleven over ta .gaan tot de bergin& 
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va!'1 de lading, zich schuldig maakt aan 
een overtreding van artikel 35, in het 
kader van artikel 1, alinea 1, van de wet 
van 6 maart 1818 >> en daaruit afleidt dat 
vermits « de verplichting voor de eige
naar van een lading, die zich in een 
gezonken schip bevindt, deze te bergen, 
niet wordt opgelegd, er geen gronden 
voorhanden zijn om hem een bijdrage in 
de bergingskosten van deze lading op te 
leggen )>, 

terw~jl, krachtens artikel 19, § 4, lid 2, 
van het politiereglement van de bene
den-Zeeschelde, « wrakken, wrakstuk
ken, gezonken voorwerpen of tuigen 
eveneens onder dezelfde voorwaarde 
door de eigenaai· moeten gelicht en aan 
de wal gebracht worden en buiten het 
openbaar domein verwijderd worden >> 

en artikel 20 van voornoemd politiereg-· 
lement bepaalt dat het in artikel 19, §§ 4 
tot 10, bepaalde eveneens van toepassing 
is op de lading van het aan de grond 
zittend of gezonken vaartuig, zodat het 
arrest niet wettig kon beslissen dat op 
de eigenaar van een lading die zich in 
een gezonken schip bevindt, geen enkele 
verplichting tot bergen rust (schending 
van de in het middel vermelde bepalin
gen) :. 

Overwegende dat noch voor de 
feitenrechter noch voor het Hof 
betwist werd dat eiseres haar vorde
ring wettelijk op de bepalingen van 
het koninklijk besluit van 
31 mei 1968 vermocht te steunen (3); 

Overwegende dat artikel 19, § i, 
van het koninklijk besluit van 
31 mei 1968 bepaalt dat de eigenaar, 
kapitein of schipper van een vaar
tuig dat aan de grond gelopen of 
gezonken is, onmiddellijk na het 
ongeval moet : 1" kennis geven van 

(3) Het hof zegt « dat noch voor de feiten
rechter noch voor het hof betwist werd dat 
eiseres -'--' de stad Antwerpen - haar verde
ring y:ettelijk op de bepalingen van K.B. 
3l. mei 1968.vermocht te steunen *54 omdat dit 
koninklijk besluit in , beginsel slaat op de 
rechten en verplichtingen van de Staat en niet 
op die van een gemeentebestuur, met name 
het gemeentebestuur van de stad Antwerpen, 
en dat in het bestreden arrest geen vaststel
ling voorkwam · ter verantwoording van het 
optreden van dat bestuur. 

het feit aan de overheid en 2" het 
vaartuig door middel van de regle
mentaire lichten en dagmerken 
aanwijzen; dat, luidens § 2 van 
voormeld artikel, personen die 
wrakken, wrakstukken, tuigen. of 
voonverpen laten zinken eveneens 
onderworpen zijn aan het bepaalde 
van § 1, 1" en 2", tenzij, wat deze 
tweede verplichting betreft, de chef 
van de zeediensten der Schelde 
oordeelt dat het gezonken wrak, 
wrakstuk, tuig of voorwerp geen 
gevaar of belemmering voor de 
scheepvaart kan uitmaken; 

Overwegende dat § 4 van het
zelfde artikel, die krachtens 
artikel 20 op de lading van het aan 
de grond zittend of gezonken vaar
tuig van toepassing is, bepaalt, in 
zijn eerste lid, dat de eigenaar, de 
kapitein of schipper van het aan de 
grond gelopen of gezonken vaartuig 
dit, binnen de · termijn opgelegd 
door de chef van de Zeediensten der 
Schelde, moet vlotbrengen en ver
wijderen naar een daartoe door 
deze laatste aangewezen plaats en, 
in zijn tweede lid, dat wrakken, 
wrakstukken, gezonken voorwerpen 
of tuigen onder dezelfde voorwaar
den door de eigenaar eveneens 
moeten gelicht en aan de wal 
gebracht worden en buiten het 
openbaar domein worden verwif
derd; 

Overwegende dat uit voormelde 
teksten blijkt dat een duidelijk 
onderscheid wordt gemaakt tussen 
enerzijds het aan de grond gelopen 
of gezonken vaartuig als een geheel 
beschouwd en anderzijds << wrak
ken, wrakstukken, gezonken voor
werpen of tuigen >>; dat deze laatste 
woorden op zaken wijzen die zich 
los in de stroom bevinden en niet 
op de lading die zich nog in het 

gezonken schip bevindt en dus geen 
afzonderlijk gevaar of belemmering 
voor de scheepvaart oplevert; 

Overwegende derhalve dat wan
neer artikel 20 bepaalt dat voormelc;l 
§ 4 van artikel 19 op de lading 
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toepass~lijk is, het noodzakelijk 
hetzelfde onderscheid overneemt, 
zodat enkel de eigenaar; kapitein Df 
schipper yan het gezonken vaartuig 
de verplichting heeft ~e, in het sc,hip .·. 
ge blevE;)p.lading. te .liGhten, . terwijl de 
eigenaar van . <).e . lc;iding : sle-chts 
dezelfqe., verplichting wordt opge
legd wanneer de lading buiteri het 
gezonk~~ schip in de stroom ligt; · 

Dat li~t mid del na,ar t~cht faalt; " 

· Om die rec;l.eneri, ' ~erwerpt !le · 
voorziening; vetoordeelt eiseres in 
de koste:(l. 

5 jaht1ari ·· l979 1' karrier 
Voorzitter ·:·de h. Wauters, eerste · voor
zitter - VerslciggeveF: '•de h; Sury 
Gelijkluidende · conclusie van de'•. h. 
Dumon, · procureur-generaal : ...;.... • 
Advocaten .: mrs. De Gryse, Van Ryn. 

i' :KA.M~R--:: 5 januari 1979 

1° ADVOCAAT- DAGVAARDING VAN EEN 
ADVOCAAT VOOR. DE TllcHTRAAD VAN 

BEROitP - l3EPALIN~EN VAN ART. 465. 
GERECHTELijK WETBOEK NIET' VAN 
TOEPASSING. 

2° · ADVOCAAT -. INCIDENTEJ!:L BEROJ':P 
TEGEN EEN BESLISSING IN TUcHTZAKEN VAN 
DE RAAD VAN DE ORDE- GEEN BIJ.DE WET 
VOORGESCHRJ<;VE~ .TERMIJN. 

3° ADVOCAAT-'- RAAD VAN DE ORDE

SAMENSTELLING. 

4° ADVOCAAT _:_ RAAD VAN DE ORDE. -

BE$LISSING IN TUCHTZAKEN -.,. BIJ DE WET 
VEREISTE;MEERDERHEID. 

/, .:l 

1 • De bepalingen van art. 465 Ger. 
W: f?etreffende de. termijn . om . een 
advocaat .voor de Raad van de Orde te 
(lagvaarden zijn niet van toepassing 9P 
de rechtspleging vi"/or de tuchtraad v'an. 
beroep; aN. 469 van dat wetboek zegt: 
enkel dat van het boger beroep aan de 
secretarls van de raad van de Orde bij · 
ter pqst_ aangetekende brief ke!lllis 

wordt gegeven .binnen vijftien .dagen, 
te rekenen van de dag. waarop .de 

; kennisgeving. van de . beslissing i,s . 
opgestuurd, dat de secretaris van het 
hager betoep, bij ter post aangete
kende brief aangifte doet, naar gelang 
van . het geval, aan de procufeur
generaal of aan de betrokken advocaat 
en dat hij vervolgens · het dossier 
stuurt ·aan .de secretaris van de 1·aad 
van beroep. 

z• Noch he,t GeJ·echtelijk Wetboek,, ~och 
eiJige . andere w(!ttelijke : , bepalipg 
schrijft een termijn . voor .. waarbinnen 
het incjd(Jnteel,beroep van de procu
reur-generaal of van de advocaat Ipqet 
worden ingesteld. tegen eim tuchtrech:.. 
telijke: . beslissing: ,van de : Orr;Je van 
Advocaten (1). · · · 

3" ·•De' iaad van de Orde vah Ad~ocaten 
bestaat uit de stafhouder en veertien 
leden, ·I/;ldien er meer. d<~n hopderd 
docJ: .minder dan vijfhondefd advoc"!-

, ten . ingeschreven zijn op. het tableau 
en op de lijst van stagidirs (2): '(Ai:t. 
449 Ger. W:). · ' ' ·. •· : ' ., 

4" ·De bepaling van art. 453 Ger . . w.; 
vplgens welke de raad van de Orde · 
enkei. dan ·kan . beraadslagen wa[lpeer 
de meerderheid van zijn ]eden ilanive
zig is,' iS·inz. oak toepaiselijk wan.r.ieer 
geiwemde raad in tuehtzaken '"uit
spraak .aoet; als de tuchtrechtelijke 
beslissing van een raad van ·de Orde, 
die overeenkomstig art. 449 Ger. 
w: bestaat uit de stafhozrder en. veer-
tien .]eden, · genomen is door ·de staf
houder, en twaalf leden van die r.aad, 
is deJ'halve gewezen door de bij ,de wet 
vereiste meerderheid (3): '.· . . ' 

PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF 
VAN BEROEP TE GENT) 

'ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 13 juni 1978 
gewezen door de raad van Beroep te 
G;ent van de Orde van Advocaten; 

{1) Art. 1054 Ger. W. bepaalt dat « .de 
. gedaagde in hoger . beroep · te .. allen · tijde 
incidente,el beroep kim instellen tegeri ... ». 

' (2) en {3) Cass., 25 maart 1977 .(AC., 1977, 
806). 
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Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 465, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat de beslissing oordeelt dat 
. ~een dagyaardings- of oproepingstermijn 
1s voorz1en voor de behandeling van 

·. tuchtrechtelijke aangelegenheden door 
de tuchtraad van beroep, 

. terwijl dient te worden aangenomen 
dat dezelfde vorm en termijn, als 
bepaald bij artikel 465 van het Gerechte
lijk Wetboek, voor de aanhangigmaking 
van soortgelijke rechtspleging voor de 
tuchtraad, zetelende in eerste aanleg, bi.i 
analogie van toepassing dient te wor
den verklaard; rechtplegingstermijnen 
overigens van openbare orde zijn; hun . 
niet-'naleving de intrinsieke en formele · 
ge!digheid van de akte aantast en deze 
nietigheid, eens opgeworpen, niet rechts- · 
geldig kan Worden verzaakt : 

Overwegende dat artikel 465, 
tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, handelend over de proce
dure voor de raad van de Orde, 
bepaalt dat de advocaat wordt 
gedagvaard, binnen de vijftie'n 
dagen, bij een ter post aangete
kende brief met bericht van ont- · 
vangst, Em . dat hem. bovendien, · op 
zijn verzoek, een termijn wordt 
toegestaan om zijn verdediging voor 
te bereiden; 

Overwegende dat onder het hoofd 
« Tuchtraden van beroep » geen 
dergelijke bepaling voorkomt en 
evenmin naar voormeld arti
kel 465 wordt verwezen; 

Overwegende dat · . de raad van 
beroep, door te oordelen dat de bij 
artikel 465 bepaalde termijn niet · 
toepasselijk is voor de tuchtraad 
van beroep, van die wetsbepaling · 
een juiste toepassing maakt; 

Dat het middel naar rechtfaal~; 

Over het tweede middel, afgeleid uit ' 
de schending van artikel 469, eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat tegen de beslissing niet bin
nen de wettelijke limitatieve termijn van 
vijftien dagen hoger beroep · werd inge-
steld door de procureur-genetaal, · 

terwijl de beslissing het laattijdig 
. hciger betoep van . de · procureur:-genE;?raal 
volgt en als gegrond aanvaardt in die , 

mate dat een in·· eerste aanleg niet~ 
gesanctioneerde telastlegging tn hoge:r 
bero~p wordt aangehouden : 

Overwegende ' dat de prpcureu:r~ 
generaal tegen de beroepen besJis
sing· geen h\)ger beroep, doch te'geh-

. beroep heefi ingesteld;' · · · · . 
Overvvege'n.de d<it artikel 469 . van 

het Gerechtelijk' Wetboek ten aan
zien van het · tegenberoep · ei:lke'l 
bepaalt << dat d,e prqcureur-generaal 
zowel· als de advocaat tegenberoep 
kunnen instellep », zonder dat enige 
termijn wordt bepaald; · . _ 

Dat het lil.iddel naar rechtfaal{,' 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending va:Il artikel 449, cierde lid, van 
het Gerec)ltelijk Wetboek, 

doordat de' tuchtraad van eerste aan
leg enkel wa~ samengesteld uit dertien 
!eden metinoegrip van de .stafhouder, ... 

terwijl, krachtens voormelde wetsbe
paling, hij diende te bestaan uit vijftien 
!eden, om di:;;ciplinair te kunnen beslis
sen (zie hoo£d « Tucht >>) en de Tucht
raad van beroep evenmin de zaak tot 
zich he eft getrokken ( artikel . 1068 van 
bet Gerechtelijk Wetboek) : 

Overweg~nde dat artikel 449 .v~h 
het Gerech,telijk W etboek bepaalt 
dat, indien het aantal op het 'tableau 
en op de lijst van stagiairs . inge
schreven advocaten honderd of 
meer, doch minder dan vijfhonderd 
bedraagt, de raad van de · Orde 
bestaat uit de stafhouder en veer
tien leden; 

Overwegende · dat de beroepen 
beslissing werd gewezen door der
tien leden \fan de. Orde, de stafhm.~
der inbegrepen; 

Overwegende echter dat luidens 
artikel 453 van het Gerechtel~jk 
Wetboek de raad van de Orde aileen 
dan kan beraadslagen en besluitE:m, 
wanneer de n1eerderhe1d . van de 
leden aanwezig is; 

· Dat uit geen enkele wetsbepaling 
blijkt dat · de · taad van de 0rde 
wanheer hij ~enpis . neeint ' van 
ti.lchtzaken, \~oltallig of met een 

. grotere meEirderheid dan d~ geW,one 
meerderheid; moet zitting houd,ep; 

· Dat het middelnaarrecht faalt·; 
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Om . die redenen, verwerpt de 

voorziening; veroordeelt eiser in de 
kostE:m. 

1963 is, wat de invaliditeitspi"estaties 
betreft, de vermindering van het ver
mogen tot verdienen bedoeld in 
art. 56, § 1, van die wet en verschilt 
dus van de schade die wordt gedekt 
door de weTkloosheidsuitkering welke 
aan de arbeidsgeschikte werknemer 
woTdt toegekend, wegens het Joonver
lies te wijten aan de onmogelijkheid 
om een behoodijk werk te vinden (1): 

5 januari 1979 1• kamer 
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. de Vreese 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Dumon, procureur-generaal. 

3• I{AMER - 8 januari 1979 

1° CASSATIEMIDDELEN - NIEUW MID
DEL - I!URGERLIJKE ZAKEN - ElSER IN 
CASSATIE. DIE AAN DE RECHTER IN HOGER 
BEROEP . VERWIJT DAT HIJ IS INGEGAAN OP 
EEN PUI\11' VAN DE VORDERING WAARVAN DE 
VERWEERDER VOOR DE EERSTE RECHTER 
HAD AFGEZIEN - VERWEERDER DIE DAT 
PUNT VAN DE VORDERING WEER TER SPRAKE 
HEEFT (}EBRACHT . VOOR DE RECHTER IN 

. HOGER BEROEP- GEEN VERWEER OF EXCEP~ 
TIE TEGEN 'DIE VORDERING VANWEGE DE 
ElSER IN CASSATIE - .MIDDEL NIET ONTVAN

'KELIJK. 

2° ZIEKT~- EN INVALIDITEITSVER
ZEKERING- TOEKENNING VAN PREST4-
TIES - ART. 70, § 2; WET 9 AUG. 1963 -
SCHADE GEDEKT INGEVOLGE HET GEM;EEN 
RECHT OF EEN ANDERE WETGEVING -
BEG RIP. 

3° WERKLOOSHEID -'- RECHT OP UITKE

.RINGEN - ART. 141 K.K _20 DEC. 1963 · -
STREKJCING. 

4° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
- PREJUDICIELE VRAAG - MIDDEL MET 
. EEN VRAAG OM UITLEGGING VAN HET 
E.E.G.-VERDRAG EN VAN DE VERORDENINGEN 
VAN DE RAAD VAN MINISTERS VAN DE 
.GEMEENSCHAP - G.EEN UITLE(}GING VER
EIST - GEEN VERWIJZING NAAR HET HOF 
VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEEN

SCHAPPEN. 

1" De eiser in cassatie kan niet voor het 
eerst v66r het Hof aan de rechter in 
hager beroep verwijten dat hij is 
ingegaan op een punt van de vorde
ring waarvan de verweez·der voor de 
eerste rechter had afgezien, als die 
verweerder zijn vordering dienaan
gaande in hager beroep weer heeft 
voorgebracht, zonder dat de eiser in 
cassatie daartegen is opgekomen. 

2" De voor het geJJ:leenrecht of door een 
andere · wetgeving gedekte schade, in 
de zin van art. 70, § 2, wet 9 aug. 

(Artt. 56, § 1, en 70, § 2, W. Z.I.V.) . 

3" Art. 141 KB. 20 dec. 1963 B.A. W., 
krachtens hetwelk aanspraak op werk
loosheidsuitkering wegens arbeidson
geschiktheid wordt ontzegd aan de 
wei"knemer, die een uitkering ontvangt 
ingevolge een buitenlandse ziekte- of 
invaliditeitsverzekering, kan niet a 
contrario worden uitgelegd als een 
ve:rbod tot toekeniling van Belgische 
invaliditeitsprestaties, ten Jaste van de 
Rijksdienst voor Ziekte- en invalidi
teitsverzekering, aan de werknemer 

. die, overeenkomstig de Italiaanse wet
geving, tijdens een periode van 
aTbeidsongeschiktheid als bedoeld in 
de wet van 9 aug. 1963 werkloosheids
uitkeringen heeft genoten ten Jaste 
van de Italiaanse instellin{ien. 

4" Wanneei" het Hof van Cassatie vast., 
stelt dat de bepalingen van het 
E. E.G.-Verdrag of van de vemrdenin
gen van de Raad van MinisteJ"s van de 
Gemeenschap, waarvan schending 
wordt aangevoerd tot geen . vraag om 
uitlegging nopen, is .het niet gehouden 
zich tot. het Hof van Justitie te wen.: 
den, overeenkomstig ai"t. 177, Jaatste 
lid, van dat verdrag (2) . 

(RIJKSDIENST VOOR ZIEKTE- EN INV ALIDITEITS
VERZEKERING T. LANDSBOND DER CHRISTE

LIJKE MUTUALITEITEN) 

ARREST ( vertafing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre.: 
den arrest, op 7 september 1976 
door het Arbeidshof te Luik gewe
zen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van '19 maart 1975 (3), waarbij het 

(1) Art. 70, § 2, wet 9 aug. 1963 is gew. bij 
K.B. nr. 19 ·van 4 dec. 1978, dat is in w~rking 
getreden op 14 dec. 1978. 

(2) Cass., .14 deq. 1976 (A. C., 1977, 426). 

. (3) A.C. 1975, 815. 
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arrest van 14 juni 1973 van het 
Arbeidsliof te Brussel wordt vernie
tigd; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 17, 18, 1044; 1045, 
1068, 1138, 2", van het Gerechtelijk Wet
hoek, 57,- § 1, 70, § 2, van de wet van 
9 augustus 1963 tot instelling van een 
regeling voor verplichte ziekte-- en inva
liditeitsverzekering, 271, § 5, van het 
koninklijk besluit van 4 november 1963 
tot uitvoering · van de voornoemde wet 
van 9 augustus' 1963, 141 van het konink
lijk besluit van 20 december 1963 betref
fende arbeidsvoorziening en werkloos
heid, 8, 11, § 2, van de verordening nr; 3 
van 25 september 1958 van de Raad van 
de Eui:opese Econoniische Gemeenschap 
inzake de so<;iale zekerheid van migre
rende werknemers, 

doordat het arrest beslist dat verweer
der vanaf · 15 november 1966 tot 
17 mei 1967 recht heeft op het wettelijk 
invaliditeitspensioen. dat prorata. tempo
ris vastgesteld moet worden binnen het 
kader van de verordeningen nrs. 3 en 
4 van de Raad van de Europese' Eco
nomische Gemeenschap irizake de sod
ale zekerheid van migrerende werkne
mers, en verweerster buiten de zaak 
stelt, op grond : dat geen bepaling van 
de Belgische wetgeving de samenloop 
verbiedt tus:sen. . de prorata van het 
Belgische irtvaliditeitspensioen . en qe 
werkloosheidsuitkeringen die krachtens 
de . Italiaanse wetgevipg werden uitbe
taald; dat n,och· artikel 57, § 1, noch 
artikel 70, § 2, van. de wet van 9 augustus 
1963 een dergelijke -samen1oop beletten, 
aangezien de in ltaliE\ betaalde werkloos
heidsuitkeringen_ niet. dezelfde schade ·· 
beogen als. die welke 4oor de Belgische 
ziekte- en invaliditeitsverzeke,ring wordt 

1 gedekt; dat er in artikel 11 van de 
verordening nr. 3 van de Raad van de · 
Europese Economische Gemeenschap 
evenmin sprake is van de schorsing of ' 
de vermindering van het recht op de 
uitkeringen omdat . in Italie ti]dens 
dezelfde periode werkloosheidsuitkerin
gen werden betaald, 

terwijl, ee;.ste onderdeel, verweerde~; 
in zijn conclusie voor de rechtbank 
uitdrukkelijk afstand had gedaan van de 
samenloop van het Belgisch invaliditeits
pensioen rpet de werkloosheidsuitkerin
gen die hem in Italie werden betaald; de 
rechters in hoger beroep dus geen ken
nis meer behoefdeil te nemen van die 
vordering; het bestreden fl:rrest ;;tan ver-

weerder niet op wettige wijze een Bel
gisch invaliditeitspensioen. kan toeken
nen tijdens de periode van 15 novem
ber 1966 tot 17 mei 1967 (schending van 
de artikelen 17, 18, 1044, 1045, 1068, 1138, 
2", van het'Gerechtelijk Wetboek); · 

tweede onderdeel, het ten deze toepas-
. selijk Belgisch recht de samenloop ·uit

sluit van de ziekte- en invaliditeitsver
goedingen met de werkloosheidsuitke
ringen, zelfs wanneer ·die krachtens een 
buitenlandse , wetgeving werden toege
kend; ook ·• de verordeningen van de 
gemeenschap dit verbod van samenloop 
toepassen (schending van ;, de arti
kelen 57, § l, 70, § 2, van de wet van 
9 augustus 1963, 141 van het .koninklijk 
besluit van 20 december 1963, 8, 11, § 2, 
van de· verordening nr.- 3 van de Raad 
van de Europese Economische Gemeen
schap); 

derde onderdeel, verweerster, waqrbij 
verweerder was aangeslot€m, · even,eens 
verwerende partij was in de litigieuze 
zaak (schending van artikel 271, § 5, van' 
het koninklijk besluit van 4 novem-
ber 1963) : · 

Wat het eerste onderdeel be
treft : 

Overwegende · dat het arrest vast-. 
stelt dat verweerder, die voor de 
arbeidsrechtbank ·had afgezien van 
zijn eis voor de periode van 
15 november 1966 tot 17 mei 1967, 
die eis voor het arbeidshof opnieuw 
heeft ingesteld en dat eiser de 
ontvankelijkheiq ervan niet heeft 
.betwist; 

. Dat dit onderdeel nieuw en. bijge
volg niet ontvankelijk is; 

Wat hei tweede onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerder voor de periode 
tussen 15 november 1966 en 
17 mei 1967 invaliditeitsuitkeringen 
en werkloosheidsvergoedingen heeft 
ontvangen, die hem in Italie krach
tens de wetgeving van dat land 
werden uitbetaald; 

Dat het arrest beslist dat ver
weerder voor dezelfde periode ten 
laste van eiser J:echt heeft op « het . 
invaliditeitspensioen pro. rata .tem
poris »; 
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Overwegende dat eiser betoogt 

dat die· beslissing artikel 70, § 2, 
schendt van de wet van 9 · augustus 
1968 tot ihstelling van een regeling 
voor verplichte ziekte- en invalidi
teitsverzekering, zoals dat toen van 
kracht was; 
. Dat dit artikel bepaalt dat de in 
.deze wet bedoelde prestaties slechts 
toegekend werden onder de door de 
Koning te bepalen voorwaarden, als 
de schade waarvoor om die presta
ties wordt verzocht door het gemeen 
recht of door een andere wetgeving 
is gedekt; 

Dat het niiddel niet betoogt dat 
het arrest het voornoemd artikel 
schendt omdat . het aan. verweerder 
invaliditeitsprestaties toekent voor 

· een periode tijdens welke hem door 
de Italiaanse wetgeving gelijkaar
dige uitkeringen werden toegekend, 
doch omdat artikel 70, § 2, van de 
wet van 9. augustus 1963 de sa:men
loop van de invaliditeitsvergoedin- . 
gen met de werkloosheidsuitkerin-
gen·zou verbieden; · 

Dat de·· regel inzake · samenloop 
van die wettelijke bepaling. evenwel 
enkel de samenloop beoogt · van de · 
voor een zelfde schade toegekende 
prestaties; dat, inzake invaliditeit, 
de gedekte schade in de zin van 
ge1;1oemd . arti~el 70, § 2, niet het 
loonverlies is doch de vermindering 
v;an het vermogen tot verdierien 
bedoeld bij artikel 56 van de . wet 
van 9 augustus 1963; 

Dat de reglementering inzake 
werkloosheid daarentegen de be
scherming beoogt van de werkne~ 
mer die kan werken, bij loonverlies 
te wijten .. aan de onmogelijkheid een 
behoorlijk werlcte vinden; 

Dat dit onderdeel van het middel 
in zoverre het steunt op de scheri
ding van artikel 70, § 2, van de wet 

· vah '9 augustus 1963, naar recht 
faalt; 

Overwegende dat het middel 
evenmin gegrond is in zoverre het 
de sch€mding aanvoert van arti
kel 141 van het koninklijk besluit 
van :w december 1963 be:treffende 

· arbeidsvoorziening en werkloosheid, 
waarin . wordt bepaald dat geen 
werkloosheidsuitkeringen verschul
digd zijn wanneer de werkloze uit
keringen ontvangt ingevolge ,· een 
stelsel van ziekte- en invaliditeits
verzekefing, aangezien die bepaling 
niet a contrario kan uitgelegd wor
den; 

Overwegende teris16tte dat arti
kel 11, § 2, van de verordening nr. 
3 van 25 . september 1958 van de 
Raad van de Europese Economische 
Gemeenschap inzake de sociale 
zekerheid van migrerende werkne
mers enkel het geval beoogt dat een 
nationale wetgeving bepalingen 
inzake vermindering of schorsing 
van de uitkeringen bevat; dat, pin
nen de grenzen val). het middel, die 
communautaire bepaling niet toege
past · kan word~n .aangezien arti
kel 70, § 2, van de wet van 9 augus
tus 1963 de samenloop van de bij 
die wet bepaalde invaliditeitspresta
w~s . met werkloosheidsuitkeringen 
niet verbie.dt; . . 

Dat er bijgevolg aan het Hof van 
Justitite van de Europese Gemeen
schappen geen prejudiciele vraag 
behoeft te worden gesteld; 

Dat dit onderdeel van het .middel 
niet. kan worden aangenomen; 

W at het derqe onderdeel j;)etreft : 

Ovetwegende dat eiser ·die in dit 
onderdeel het ·arrest verwijt de 
Landsbond der Christelijke Mutuali
teiten · buiten de zaak hebben 
gesteld, enkel ·de schending aim
voert van artikel 271 van het 
koninklijk besluit, van 4 nov.ember 
1963 tot uitvoering van de wet van 9 
augustus 1963 tot instelling van een 
regeling van verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering; 

Dat die bepaling, die voorkwam 
in. hoofdstuk XIII, afdeling II, van 
genoemO. ko:ninklijk _pesluit · en de 
:rechtspleging voor · de klachtencom
missies betrof, bij · · de wet van 
12 mei 1971 tot wijziging van de wet 
van 10 oktober 19()7 houdende het 

1 Qer~htelijk Wetboek is opgeheven; 
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Dat dit onderdeel, dat uitsluitend 

steunt op een bepaling inzake pro
cedure die op de datum van het 
arrest was opgeheven, niet ontvan
kelijk is;· 

urn die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de . 
kosten. 

8 januari 1979 3' kamer 
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Jans
s'ens - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Duchatelet, advocaat-generaal .:_ 
Advocaat : mr. Houtekier. 

2" KAMER - 9 januari 1979 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND

HAVING VAN DE HECHTENIS - WET VAN 

20 APRIL 1874, ART. 5, GEW. BIJ ART. 3 VAN 

DE WET VAN 13 MAART 1973 - MOTIVERING 

- GEVAAR VOOR HERHALING EN ERNSTIGE 
FElTEN. 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE- STRAF
ZAKEN - BESLISSING VAN EEN COMMISSIE 
TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ 
OVER DE WEDEROPNEMING VAN EEN OP 
PROEF IN VR!JHEID GESTELDE GE.iNTER
NEERDE - WEIGERING TOT WEDEROPNEMING 
- BESLISSING NIET BINDEND VOOR fiET 
ONDERZOEKSGERECHT DAT UITSPRAAK DOET 
OVER DE HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE ' 
HECHTENIS. 

3° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MIDDEL TEN BETOGE DAT OP DE CONCLU

. SIE N!ET IS GEANTWOORD, HOEWEL DAAROP 
WEL IS GEANTWOORD - MIDDEL DAT FEITE
L!JKE GRONDSLAG MIST. 

1° Regelmatig met redenen omkleed is 
de beslissing van een onderzoeksge
recht. die beveelt dat de voorlopige 
hechtenis na een maand wordt 
gehandhaafd, niet enkel door te wijzen 
op het gevaar van herhaling en op de 
zwaarwichtigheid van de ten laste van 
de verdachte gelegde feiten, maar oak 
door vast te stellen dat de feiten 
zodanig ernstig en, in concreto, in 
zodanige omstandigheden gepleegd 
zijn dat de invrijheidstelling van de 
verdachte de openbare veiligheid in 
gevam· kan brengen (1). (Art. 5, wet 
20 april .1874, gew. bij art. 3, wet 
13 maart 1973.) · 

· · (1) Raadpl. Ca~s. 14 jan. 1975 (A. C., 1975, 
535), en Cass. 15 juni ·1976 (A.C., 1976, 1149). 

2o Het onderzoeksgerecht dat uitspraak 
doet over de handhaving van de voor
lopige hechtenis is niet gebonden door 
de beslissing van een commissie tot 
bescherming van de maatschappij de 
op proef in vrijheid gestelde gei'r;.ter
ileerde niet weder op te nemen in een 
psychiatrische afdeling {2). 

3" De conclusie van een beklaagde 
waarin wordt aangevoerd dat een 
medebeklaagde in vrijheid is gesteld, 
hoewel hij gezond van geest was, en 
dat het tegenstrijdig zou zijn dat de 
verdachte verder in hechtenis zou 
blijven, niettegenstaande zijn geestes
toestand en de weigering van de 
commissie tot bescherming van de 
maatschappij hem weder op te nemen, 
is beantwoord door de beslissing die 
erop wijst dat in de beschikkingen 
betreffende de voorlopige hechtenis 
rekening moet worden geho1,1den met 
alle ernstige en uitzondedijke omstan
digheden in verband met de openbare 
veiligheid, terwijl . de commissie tot 
bescherming van de maatschappij, bij 
haar beslissing over de wederopne
ming, enkel moet nagaan of de gedra
gingen of de geestestoestand van de 
betrokkene gevaar opleveren voor de 
maatschappij, inz. of hij de voorwaar
den voor zijn invrijheidstelling op 
proef heeft in acht genomen (3). 

(COOLS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 december 1978 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen, 
kamer van inbeschuldigingstelling, 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 5 van de wet van 20 april 1874 
op de voorlopige hechtehis, gewijzigd 
door de wet van 13 maart 1973, 

doordat het arrest de handhaving van 
de voorlopige hechtenis -rechtvaardigt 
do.or de vrees dat eiser, wegens zijn 
" · beladen strafregister en de besluiten 
van de psychiater >>, « steeds zal her
vallen >>, 

(2) Raadpl. Cass. 13 dec. 197q. (A. C., 1977, 
417). 

(3) Cass. 29 sept. 1975 (A.C., 1976, 129). 
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:tenvijl de recidive ·onmogelijk kari 

begrepen • worden in , de-- criteria van 
" ernstige en, uitzonderlijke omstandig
heden die. de openbare veiligheid 
raken '~· <vermeld. in v:oornoemd .artikel 5 
van. de wet van 20 apriL 1874 op de 
voorlopige hechtenis : · het tegenoverge
stelde ·.er immers zou op neerkomen de 
zwaarvifichtigheid. van de feiten in aan
rrierking te nemen, wat niet mag, en elke 
recidivist, in dit geval, ·automatisch, 
onder de banden van een bevel tot 
aanhouding iou gehandhaafd worden, 
zolang hij niet voor de hem ten laste 
gelegde nieuwe feiten verooi'deeld is : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat er ernstige en uitzonder
lijke omstandigheden die de open
bare veiligheid raken en die de 
handbaving van .. de voorlopige hech
tenis vereisen,. aanwezig. zijn, name
lij:k, dat eiser « .·op een: vernvitige' 
wijze eens te. meer .oplichtingen 
pl~egde op cgrote . scha~l ( ettelijke 
miljoenen frank) » . en .. dat « uit zijn 
be~ade;n . strafregister en de beslui
t~n van de psy!)hiater bli,jktdat hlj 
een ,geyaarlijj.{e . en <mverbeterlijke 
gewoontemisdadiger is, waarvan het 
te · vrezen is dat hij steeds zal 
h~rvallen »; · · 
. ;bat het arrest aldi.ls ziCh niet 

ertoe , beperkt de herM.ling en. de 
zwaa:rwichtigheid van de ten laste 
van eiser gelegde feiten in aanmer
king·te nemen; 

Dat' het v~ststelt ~at ~lie £eiten. 
zo<;ianig , ernstig zij n. en ._ bovendien 
« in . concreto » in z~lke omstandig-:
heden zijn gepleegd dat de invrij
heidsstelling van eiser de openbare 
veiligh~id 'in gevaar kan brengen; ' 

~: Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

'Over het ·tweede middel, afgeleid uit 
dE! schending van de' artikelen 97 van>de 
Grondwet, · 23 · en volgende . -van · het 
Gerechteli:jk Wetboek; 1350, l" van het 
Bm,gerlijk'Wetboek, t, 2,· 4, 5 van de wet 
van 20 april 1874 op. de . voorlopige 
hechtenis, gewijzigd door· de wet van 
13 maart 1973; 1, 2, 7, 12,· 13, 14, 15, 16, 
17,· .. 18, ·19 -en 20 .van de wet van 
1 juli 1964 tot bescherming van de 
nraatschappij · tegen .de. abnotmalen en 
de gewoontemisda<;ligers, 

doordat het arrest weigert het gezag 
van het gewijsde te erkennen van een 
beschikking van de Commissie tot 
bescherming van de maatschappij, inge
steld bij de gevangenis te Antwerpen, 
vari 19 september 1978, waarbij eiser, 
we gens·. de door hem bedreven feiten, 
niet c terug werd opgenomen in een . 

. psy.chiatrische afdeling, hetgeen volgens 
artikel 20, tweede lid, van de wet van 
1 juli 1964 impliceert dat zijn gedragin
gen of geestestoestand geen " waar
neembaar gevaar voor de maatschappij » 
doen ontstaan, 

terwijl, in strijd met de bewoordingen 
van het arrest, deze beschikking van 
19 september 1978 eenzelfde voorwerp 
heeft als de toepassing van artikel 5 van 
<j.e wet van 20 apriL1874 op de voorlopige 
hechtenis, namelijk de vrUheidsberoving 
of niet; eenzelfde oorzaak heeft als de 
toepassing van artikel 5 van de wet van 
20 april 1874 op de voorlopige hechteriis, 
en zeker ten deze, namelijk de gedragin
gen van eiser, die zouden maken, aan.de 
ene kant, dat hij een « waarneembaar 
gevaar voor <J.e maatschappij " betekent, 
en, . aan de andere kant, dat de handha
ving geboderi is door << er11stige en 
uitzonderlijke omstaridigheden die ·de 
openbare veiligheid raken » : 

Overwegende dat het hof van 
. beroep, voor de beoordeling van de 
handhaving van de voorlopige hech
tenis niet gebonden was door de 
beslissing van een comml.ssie tot· 

'bescherming van de maatschappij, 
die naar aanleiding van vervolgin-, 
gen wegens andere feiten, al waren 
het gelijkaardige, de invrijheidstel
ling op proef van eiser heeft bevo-

, len; 
Dat het middel niet kan worden 

aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
~ schending van artikel 97 van. de Grand
, wet en van de wet van 1 juli 1964 tot 
. bescherming vari de maatschappij tegen 
de abnormalen en de gewoontemisdadi
gers, 

doordat het arrest niet antwoordt op 
· eisers conclusie, waarin :werd opge:wor
p~n d&t . een medebeklaagde in vrijheid 

· werd . gesteld, terwijl deze gezond, van 
geest was,. en het << contradictoir zou zijn 

. dat beklaagde (eiser), die geestesge
stoord is, strafrech~lijk · · verder · zo:u 
:>P&!s~oteri blijveri; hoe'wel de commissi~ 
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~ot beschetming van de maatschappij dit 
op 19 september 1978 geenszins noodza

.. kelijk oordeelde » ': 

Overwegende dat het arrest de in 
het middel bedoelde conclusie 

. beantwoordt door erop te wijzen dat 
<< in de beschikkingen betreffende 
de voorlopige · hechtenis rekening 
moet gehouden ·· worden met aile 
ernstige en uitzondedijke omstan-

. digheden in verband met de open
bare veiligheid, terwijl de c.ommis-

. sie .. tot bescherming, van ~e maat
schappij aileen na te gaan heeft of 
de gedragingen of 9e geestestoe
stand van de betrokkene een gevaar 

. opleveren voor de maatschappij, 
met · name of de opgelegde voor'

. waarden in acht genom en w:erden »; 
Dat het middel feitelijke grond.:. 

slag mist; 
·En overwegende dat de substan

tiele of op. straffe van nietigheid 
· . voorgeschreven rechtsvormen in 

acht zijn · genomen. en de · beslissing 
· overeenkomstig de wet is gewezen; 

Om die · redenen, 'verwerpt de 
voorziening; . ver:oordeelt eiser in de 

kosten. . . 
9. januari 1979 ~ 2• !farner .-:.. VoOJzit-

tei'. en versli}_ggevel' : ridder . de -~~h.~~t
zen, afdelip.gsvoorzitter - - Gelijklui
dende conclusie vari de h. Ballet,· advo~ 
caat-generaal - Advoc<Jat : mr. Speyer, 
Arrtwerpen; · · 

~·KAMER- 9 januarr1979 

1° WEGVERKEER - MISKENNING DOOR 

. EEN WEGGEBRUIKER VAN EEN BEPALING VAl'\ 
HET WEGVERKEERSREGLEMENT - . NIE'I 
NOODZAKELIJK EEN Q!1)VOORZIENE . HINDER
Nli;>V:OORDE ANDERE WEGGEBRUIKERS. 

. 2° ,WEGVERKEER . VOORRANGHEB-

BENDE BESTUURDER--GEEN ONTSLAG VAN 
'DE INACHTNEMING VAN ART. 9.3 WEGVER-' 
. KEERSREGL. ' - . 

1 o De miskenning door een weggebrui
ker van een bepaling vail het Wegver- · 
keersreglement maakt,· voor de andere 
weggebruikers, 'Iiiet noodzakelijk een 
niet te voorziene hindernis uit (1). 

·-: (1) Cass., 4 okt. 165 (BulL e.t Pas. 1966, I, 
1.64); raadP.l. Cass; 28 juni 197.8 (A.C. • 1978 1271): . . . ' .· . .. . . . . • . • 

2? Hoewel het voorrangsrecht · zich uit
strekt Over de ganse breedte va:n · de 
door een voorranghebbende bestuur
der gevolgde weg, ontslaat dat recht' 
hem niet van de inachtneming. van 
art. 9.3. Wegverkeersregl. dat, buiten 
de bij dit artikel bepaalde uitzonderin
gen van toepassing is op iedere 
bestuurder die de ri}baan volgt (2). 
(Artt. 9.3 en 12.3.1 Wegverkeersregl. 
· 1 dec. 1975.) · · 

• (D'HEf!,T _T. DAVID) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het pestre
. den vonnis, op 18 -oktober 1978 , in 
hoger beroep gewezen door de, Cor
rectionele Rec).1tbank te Brugge; 

I. In · zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen . verweerder, · beklaagde, inge
stelde strafvordering : 

Overweg«:!nde dat eiser, bl1rger
'lijke partij, die niet in kosttm van 
de ' strafvordering veroordeeld is, 
geen hoedanigheid heeft om tegen 
die· beslissing cassatieberoep iri · te 
stellen; . · · ' ··. 

II. In zoverre de voorziening 
. gericht is tegen de beslissing op de 
door eiser tegen . verweerd~r inge

. stelde ~ivielrechtelijke yotde:dp.g : · . 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97, van: .de 
Gro.ndwet en 10.1.3°, van het Wegver-

. keei-sreglement, · · · · ·· 
.. doordat de rechters be'slissen dat ver
weerder· niet schuldig 'is aah overtreding 
van artikel' 10.1.3°'van het Wegverkeers~ 
reglem:ent; zich onbevoegd v:erklaren ·om 
kennis te nemen ·van de civielrechtelijke 
vordering van eiser en eiser in de kosten 

' van het hoger beroep veroordelen, op 
grond van de volgende overwegingen : 
<< de ten laste van David gelegde inbreu
ken , ..... we~den door . de eerste rechter 
niet weerhouden,, en deze rechtbank 
treedt deze • zienswijze volledig bij; .... de 
verklaring (van D'Hert) bewijst dat (hij) 
de voorrang , van . rechts niet respec
teerde,- zodat het irrelevant :is. of David al 
da1;1 niet tijdig het opkomende:voertuig 
van D'He'rt had · op)::(emer~t; ... uit zijn 

(2) Raadpl: Cass., 22 ·okt•, 1969 {A£:, 1970, 
185), 
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~ig~n verklaring bli]kt dat hij (D'Hert) 
slechts tot stilstand kwam. op het kruis
punt nadat hij David had opgemerkt; 
van « uitneuzeri » 'in hoofde van D'Hert 
kah hier geen sprake zijn >>; 

teJwijl, eerste onderdeel, · het feit dat 
de rechters in ·hoger .beroep hun vonnis 
aanvangen zoals gezegd, aant9ont dat 
zij, v6\'Jr elke l,llotivering, van oordeel 
;,>;ijn dat het vonnis van de eerste rechter 
moet worden bevestigd; zij zo niet moch~ 
ten · beslissen zonder vooraf de redenen 
van hun beslissing aan te wijzen; de 
overwegingen · die · achteraf worden 

· gesteld, hoogstens als. een opsomming 
van feitelijkheden kunnen doorgaan 
zonder dat daaruit , een motivering kan, 
blijken over een besluit dat niet op de 

• redenering volgt maar er reeds is aan 
voorafgegaan (schending van artikel 97 
vart de Grondwet); 
· ·, tweede ondetdeel; ·de · omstandigheid 
dat· eiser de' voorrang zou verschuldigd 
geweest. •zijni geen verband heeft met de 
vraag of hij voor de tegenpartij een · 
voorzienbare hinderriis vormde, nu het 
eventuele besta<1n van een . verplichting 
om voorrang te vel:lenen niet verhindert 
dat een inbreu~ op artikel 10.1.3", van 

. het Wegverkeersreglement kan .worden 
gepleegd, zodat de techters niet mochten 
oordelen· dat; 'wegens de aariwezigheid 
van : een verplichting· om voorrang te 
verlenen· • bij eiser, de vraag over de 

.. voorzienbaarheid van de hindernis 
automatisch. · irrelevant wordt ,, en · het 

• bestaan·: van een, misdrijf bij de voor
rangsgerechtigde"' · wordt uitgesloten 
(schending van avtikel • 10.1.3" van het 
Wegver keersreglement) ;· 

cierde onderdeel, de. rechters de rede
nen,niet <~<ingeven waarop · zij steunen 
om a~n te .ne!llen da~ ll;~t de. verklaring 
van elser, volgens '' we.Ike hij slechts tot 
,stils~and kw~un. nad~t l:lij ,de tegenpartij 

· ... ha~ opge'mer~t, ·. volgt dat hij ver;der is 
. ge'reden d,an strikt no dig was om' zich 

r~keJ.?,schap te geyen van d~. aanwezig
heid v;:m,, eel). bestuurqer op de weg die 
hij moe~t opr1jpel1 : 

.·. Wat het tWeede onderdeel be-
'treft: ·· · 

Overwegende dat, door te oorde
len dat « de verklaring van D'Hert 
bewijst dat hi.j de voorrang van 
rechts niet respecteerde, zodat het 
irrr;llevant, .is , o~ David al dan niet 
tijdig net opk:amende voertuig van 

· D!Hert had opgemerkt », het ·vonnis, 
in antw00rd 0p ei'SefS I ' COUclUSie 

waarin deze had voorgehouden dat 
zijn voertuig « voldoende zichtbaar 
en vermijdbaar ,, was maar dat 
verweerder hem gewoon niet heeft 
gezien omdat . hij in eeri andere 
richting uitkeek, te kennen. geeft 
dat, .naar het oordeel van de' rech'
ters, verweerder, zelfs indien hij 
eisers voertuig vroeg g~noeg, had 

. opgemerkt om voor dit voertuig te 
kunnen stoppen, toch niet schuldig 
aan overtreding van artikel 
i0.1.3" van het Wegverkeersregle
went 'zou kunnen worden geacht, 
omdat eiser .van zijn kant de voor:
ra:n.g van rechts niet eerbiedigde; 

Overwegende dat . artikel 10.1.3" 
van het Wegverkeersreglement 
bepaalt dat de bestuurders op de 
openbare weg in alle omstandighe
den moeten kunnen · stopp~n voor 
een hindernis die kan worden voor ... 
zien; 

Dat de miskenning van de voor
rangsregels door de · ene bestuurder 
riiet noodzakelijk · medebrengt dat 
die voor de andere bestuui~der een 
niet te voorziene hinderriis· uit
rriaakt; 

Overwegende dat derhalve het 
vonnis, door te beslissen zoals 
gezegd OP grond van de evenaange" 
haalde ·redengeving, de genoemde 
wettelijke bepaling schendt; 

Dat het middel, wat dit ond~rdeel 
betreft, gegrond is; . 

Over het tweede middel, afgeleid. uit 
de schending van de artikelen 97. van de 
Grondwet en 9.3, van het Wegverkeers-
reglement, · · 

doordat de rechters beslissen: dat ver
weerder niet' schuldig is a an overtreding 
van artikel 9.3, van het Wegverkeersre
glement,. zich onbevoegd verklaren .. om 
kennis te nemen van de civielrechtelijke 
vordering van eiser en hem in de. kosten 
van, het hager beroep veroorc!.elen, op 
grond . van . de in. het.. eerste mid del 
vermelde overwegin:gen en· bovendien op 
grand dat · « er evenmin kan worden 
gewaagd .van inbreuk op artikel 9.3, 
lastens David; er immers dient opder
streept dat het voorrangsrecht zich uit
,strekt over <le ganse breedte . van de 
Fijbaan >>, • 

teJWijl, eerste onderdeel, • het vonnis ·de 
rechtsvordering van eiser niet mocht 



afwijzen.·: op grond van eert vooropge
stelde mening, die reeds gevormd was 
vooraleer verder daaraan enkele overwe
gingen werden gewijd (schending van 
artikel 97 van de Gronqwet); 

tWeede onderdeel, de. rechters niet 
wettig konden. oordelen dat een inbreuk 
o:P. de wettelijke bepaling die. gebiedt 
rechts te rijden, niet mogelijk is wan
neer de beklaagde 'de voorrang geniet, 
rut het verwezenlijkt zijrt van een .mis
drijf afhankelijk is van de feiten, die ten 
deze in het vonnis , niet eens werden 
onderzocht of zelfs vermeld, en niets te 
maken heeft met .de mogelijkheid dat, de 
dader van hi,!t misdrijf een ander, en 
i()taal onderscheiden techt zou hebheri 
(scheriding van artikel': 9.3; van het 
Wegverke.ersreglement) : 

· W at het .tweede onderdeel , be-: 
treft : 

Ove:rWegende dat, door· te oorde
li:m da:t; mi het voorrarigsrecht van 
verweerder zich over de ganse 
breedte van de rjjbaan uitstrekte, er 
te zijnen laste niet kan worden 
gewaagd . van . een inbreuk op 
artikel. 9.3; van het Weg\rerkeersre
glement, het vonnis, in antwoord. op 
eisers conclusie waarin deze· had 
aangevoerd dat .verweerder. uiter:st 
links r~ed en. aan zijn rechterzijde 
een ruirrite van vijf meter openliet, 
zodoende een ernstige fout plegeude 
die zijn aansprakelijkheid voor het 
ongeval '· medebracht, te, · k(mnen 
geeft' dat, naat het oordeel van de 
rechters, verweerder, wegens 'de 
voorra:rig' die hij genoot,. in geen 
geva:l schuldig aan overtredihg van 
artikel 9.3, van het Wegverkeersre
_glement ~an worqen bevonden;. . · 
· Overwegende {J.at artikel 9.3 van 

'het Wegverkeersreglement aan elke 
· bestuurder die · de rijbaan volgt, 
oplegt . zo dicht mogelijk bij de 
rechterrand van · de rijbaim . te blij:
Ven, buiten de in dit : reglement 
bepaalde uitzonderingsgevallen; 

·· Dat de omstandigheid dat een 
. bestuurder de voorrang vp-:o door
. garig geri'iet eri · dat . die voortang 
zich. 'll.itstrekt over de ganse breedte 

·van de. weg, hem 'er. ni'et van 
.on.tslaat .·die wettelijke bepaling in 
• 'acht te .riemen; ; · · · 

Overwegende dat derhahre het 
vonliis, door te besliss,eri :z'oals 

· gezegd op. grondvan de .evenaap.g¢-, 
haalde redengeving, · die wettelijke. 

. hepa1ing scheridt; . · · · 
Dat het mid del, wat dit onderdeel 

betreft, gegron'djs; . , .... · 
·· Om die redenen, vernietigt . het. 

bestreden. vonnis. in,. zov.eire 'het' 
uitspraak · doet . op civl.~lrechtelijk 
gebied; verwerpt de voorziening 
voor het overige;' beveelt dat van dit 

· arrest melding zal worden gemaakt: 
op · de · kant van de gedeeltelijk 
vernietigde peslissing;· 

g.· januari 1979 ·· - 2" . kamer · :.......· 
Voorzitter. : . ridder de Schaetzen, afde•. 
lingsvoorzitter - Verslaggever ;. de h; • 
Lebbe - Gelijkltzidende, qonclusie. van 
de . h. • Ballet, advocaat~generaal •• 
Advocaat :·:mr. Mewissen, Brus;:;el.·? , 

. '2• KAMER .:.... 9 jani.aH 1979 .. 

EUROPESE 
G;EMEENSCHAPPEN "'7"'7· YEfl:DRAG TOT 

.. OPRICHTING VAN DE El,JROP~~E. ECONOMI,, 

. SCHE GEMEENSCHAP, ART.' 177 ......., VRAAG OM 

UITLEGGING VAN• EEN · BEPALING' 'VAN 
GENOEMD VERDRAG.:... UITLEGGING,.NOODZA~ 

. KELIJK VOOR EEN UITSPRAAK DOOR HET. 
HOF VAN CASSATIE--' HOF•VAN CASSATIE, rN 
BEGINSEL, ERTOE GEHOUDEN ZICH TOT HET' 
HOF VAN JUSTITIE ·VAN .DE ··,EUROPESE 
GEMEENSCHAPPEN TE WENDEN .. ~· ·,: •· 

Wannee~ een vraag om q/tlligg(pg . van 
een .·be paling vim het E.,f:.G..:. Verdr<~g 

; voor het Hot. van Cassatie wordt 
. bpgeworpen. en het Hot een beslissing 
. over dit punt noodzakelijk ac.ht voor. 
· het wijzen va:q zijn arrest, moet )7et· 
zich, in beginsel, to.t hf.!t flo!: ,yah 
Justitie van. de Europese. · Gemeen-. 

· schap wenden · dat over die. vraag bil 
wijze van prejudiciele' be'Slissing ee'n 
q{tspr,aak zal doen (1). (.t}.rt .. 177, 
E.E.G.-Verdrag, goedgekeurd bij wet. 
2 dec. 1957.) · ·' 

(DEPRE) 
;";.'·: 

· (1) Raadpl. 'cass., 7 jan. 1977 (A. C., i97'7;' 493) 
e'n· 'de· conclusie van de procureur-geheraal 

· Duman;· toen, eerste · advocaat-generaal; 'ver~ · 
schenen in,A.C-.1977, 496,e.y. 
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ARREST 

, RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 juni 1978 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

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

ddordat het arrest eiser veroordeelt tot 
een geldboete van 250 frank, verhoogd 
met 290 deciemen, aldus gebracht op 
7,500 frank, we gens inbreuk op de 

de doelstellingen van de ·huidige prns
reglementering : - het realiseren van 
een « normale prijs "• -.het beteugelen 
van misbruiken; dat zij inderdaad steeds 
een « normale prijs , hebben toegepast 
en steeds op overleg hebben · aange
stuurd, 

zodat het arrest, bij gebrek aan ant
woord op deze bij conclusie ingeroepen 
middelen, niet Tegelmatig gemotiveerd is 

· (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

artikelen 1 en 12 van het ministerieel OveTWegende dat eiser voor het 
besluit van 22 december 1971 houdende hof van beroep onder·. meer aan
verplichting tot aangifte van de prijsver- voerde dat, gelet op de feitelijke 
hogingen, omstandigheden, die hij toeliChtte, 

terwijl het arrest geen antwoord geeft het doel va,n de wetgever, na:inelijk 
op de conelusie waarin eiser deed gelden het handhaven van de normale 
(sub III, A) : dat, indien de formaliteit 'piiJ's, waarnaar hl.J', eiser, steeds had van voorafgaande prijsverhogingsaan-
gifte eh de wachttijd, die daaruit voort- gehandeld, niet kon veTWezenlijkt 
vloeit, ter zake toepassing had gevonden, worden door het stelsel van d~ 
quod non, zijzelf ondergeschikt waren prijsverhogingsaangifte, maar aileen 
aan het basisbeginsel van de eerbiedi- door het stelsel van programma
ging van de « normale prijs '' ( ... ); dat de overeenkomsten, waarop een vee
navolgende wettelijke bepalingen (onder voederbedrijf recht had, daar de wet 
meer de wetten van 23 december 1969 en in het sluiten van zodanige overeen-
30 juli 1971, de koninklijke besluiten van komsten voorziet·, dat indien ter 
3 . juni 1969 en 13 augustus 1971 en van 
2 september 1966, 6 november 1970, zake geen programmaovereenkomst 
22 december 1971 en 20 april 1972} tot was gesloten, zulks te wijten ·was 
doel had(].en- de informatiebronnen en . aan de fout van de administratie, 
beslissingsbevoegdheden van de minister waaruit hij besloot dat, indien de 
uit te breiden zowel wat betreft het administratie geen fouten had 
concreet bepalen van het beginsel " nor- begaan, « volledige depenalisatie 
male prijs ,, als wat betreft de sancties .. 1 d d t d 
in geval van onbetwistbare misbruiken; zou ZlJn gevo g en · a e onge-
dat deze bevoegdheden echter niet wille- grondheid van de - vervolgingen 
keurig mogen uitgeoefend worden door· daaruit eveneens moest worden 
de administratie; dat, .meer precies, afgeleid ;; dat het in het middel 
de minister de prijsverhogingsaangifte. aangehaalde slechts een onderdeel 
slechts kan: voorschrijven als een der \litmaakt van dit verweer; · 
modaliteiten « die nodig zijn voor de OveTWegende dat het arrest 
toepassing en de uitvoering van het hierop antwoordt : het geoorloofd 
bepaalde in de artikelen 1 en 2 », . 
(normale prijs en maxirimmprijs); wet karakter, in principe, van het toe
van 23 december 1969, artikel 3 : « De ziCht van de Staat op de winstmar
minister tot wiens. bevoegdheid de eko- ges wordt door beklaagde niet 
nomische zaken behoren, kan alle moda- betwist,. maar hij valt. de toegepaste 
liteiten uitvaardigen die nodig zijn voor werkwijze, de prijsverhogingsaan-

. de toepassing en de uitvoering van het gifte, aan en verlangt dat een ander 
bepaalde in de artikelen .1 en 2 » (wet middel van controle zou toegepast 
van 30 juli 1971, artikel 1, b, met name 
de prijsverhogingsaangifte); dat de prijs- 'worden, de programmaovereen
verhogingsaangifte dus onwillig wordt komst ... ; beklaagde stelt het teh 
in(].ien zij de normale prijs, die steeds. o'nrechte zo voor als zou het een 
aan het oppermachtig · oordeel van de recht zijn dat hij ree!;Is op het 
hoven en rechtbanken onderworpen ~s.. ogenblik van de feiten een program
niet verzekert. of verhin.dert; ( ... ) da. t. m l maovereenkomst zou __ bekomen h.e.b
elke hypothese moet worden opgemerkt ben; ... of de administratie tekortge-
d~t. de ~eklaagden en hun bero~psvere- komen i:s aan de verplichting van 
mg1ng z1ch steeds hebben gescbikt IlalU' "fbehoorlijk bestuur, ... is een vraag 
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die de regelmatigheid van het mi- terwijl artikel 30 van het Verdrag van 

" nisterieel .besluit, namelijk dat van Rome elke maatregel verbiedt die een 
22 december 1971 houdende ver- werking heeft die gelijk is aan een 
plichting tot aangifte van de prijs- kwantitatieve beperking; de prijzenre-

. · t d glementering inbreuk maakt op deze 
verhogingen, • niet aantas en e regel doordat zij aan de bedrijven zou 
. ongegrondheid van de vervolgingen opleggen op de Belgische markt de 
moet daarl;(it niet ,worden afgeleid; prijzen van de ingevoerde produkten: en 

Overwegende d~t het arrest aldus die van de nationale produkten op 
regelmatig met redenen is omkleed; identieke wijze te verrekenen; derhalve 

Dat het middel feiteliJ'ke grond- . de verplichting tot prijsverhogingsaan
gifte begrepen in artikel 1 van het 

slag mist; ministerieel besluit van 22 ·decem-
Over het tweede middel, afgeleid uit ber 1971, dat toepasselijk ·is zowef op de 

de schending van de artikelen 97 en ingevoerde produkten als op de natio
. 107 van de Grondwet, 30 van het Ver- nale produkten en dat op onafscheidbare 
drag van 25 maart 1957 tot oprichting wijze verbonden is aan het naleven van 

. van de Europese Economische Gemeen- deze wachttijd tijdens welke de prijzen 
schap, en 1 van · de wet van geblokkeerd zijn, onverenigbaar is . met 
2 december 1957 houdend goedkeuring artikel 30 van l;letVerdrag van Rome Elll 
van geri.oemd verdrag, dus onwettelijk is, daar het krachtens 

cloordat het arresf beslist dat er ( ... ) deze verplichting aan de bedrijven ver
geen reden (is) om de zaak te verwijzen boden is de onmiddellijke .druk van de 
naar het Europees gerechtshof, « op het prijsverhoging van de ingevoerde pro
punt •te weten of de procedure van dukten integraaL in hun verkoopprij2;Elll 
voorafgaande prijsverhogingsaangifte en te verrekenen, 

. de daarop volgende wachttijd al dan niet zodat · het arrest deze bepaling. niet 
verenigbaar. zijn met de bepalingen v~n kan toepassen om eiser te veroordelen 
het Verdrag van Rome, meer bepaald (schending van de artikelen 107 van de 
met artik:el 30 » als dan « deze procedure Grondwet en 30 van het Verdrag van 
en wachttijd op dezelfde wijze toepasse- Rome) : 
lij)l: zijn zowel op de ingevoerde produk- Overwegende dat het arrest eiser 

·ten ·als op de nationale produkten ,, nu: veroordeelt om, als producent of 
de hiei: beoogde produkten' nfet inge- invoerder, onverminderd de bepa'
voerd zijn, maar· in hun samenstelling Ungen van de bijzondere besluitEm 
gebeurlijk, niet noodzakelijk, in zekere . houdende vaststelling van de prij
mate ingev:oerde grondstoffen• verbruikt zen of maximummarges, nagelaten 
worden, die .na conditionering .nationale te hebben, gebeurliJ'k door tl;(ssen
produkten opleveren; dat de vervolgin-
gep enkel s'teunen op het niet-naleven ·komst van een bedrijfsgroepering, 

. van de verplichting tot prijsvei:hogings- uiterlijk twee maanden v66r de 
'aangifte; dat er geen vervolgingen inge- toepassing, iedere prijsverhoging 
spannen zijn om eventueel een prijsver- aan te geven ·die hij voornemens is 
hoging toegepast te hebben zonder de toe te passen op de Belgische markt 
wachttijd te eerbiedigen, geval dat voor- op alle produkten, grondstoffen, eet
zien is bij artikel 2 van het ministerieel en koopwaren en op alle prestat~es; 
besluit (« of een prijsverhoging toepas-
sen zonder de · termijnen af te welke nalatigheid een overtreding 
wachten »), wanneer een aangifte uitmaakt van artikel. 1 van het 

· gedaari werd; dat de huidige vervolgin- ministerieel besluit van 22 decem
gen niet aangevallen kunnen worden ber 1971; houdende verplichting tot 
door .de kritiek die op het stP.lsel slaat, aangifte van de prijsverhogingen, 
.dat uitgewerkt is ingeval aangifte gewijzigd bij ministerieel besluit 
gedaan werd en waarbij meer bepaald van 20 april 1972 en aangevuld 
aan de minister de macht verleend b" · · · 1 b 1 ·t 
wordt de prijsverhogingen al .dan niet !J mmistenee es_ul vap 
t'le te staan, en door<lat het arrest, op 1 maart 1973, en strafbaar is gesteld 
grond van deze overwegingen, E!iser ver-. ingevolge artikel12 van het eerstge
oordeelt wegens inbreuk op de noemde ministerieel besluit, over
artikelen 1 en 12 van het ministerieel eenkomstig de hoofdstukken II en 
besluit van 22 december 1971 houdende EI, inzonderheid artikel 9, van de 
verplicl;lting tot aangifte van de prij13ver- wet van 22 januari 1945, betreffende 
hogingl'!n,, d«: economische reglementering en 
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de prijzen, aangevuld, gewijzigd en produkten op identieke wijze -te 
aldus vernoemd bij artikel 3 van de verrekenen, en dat zulks een maat
wet van 30 juli 1971; regel uitmaakt die een uitwerking 

Overwegende dat artikel 1 van heeft welke gelijk is aan een kwan.., 
het eerstgenoemde ministerieel titatieve beperking; 
besluit is uitgevaardigd ter uitvoe,- Overwegende dat het arrest niet 
ring van met name de artikelen 1, ontkent dat in de samensteHing van 
§§ 1 en 2, en 2, § 4, van de de litigieuze << produkten ,, inge-' 
genoemde wet, welke onder meer voerde « grondstoffen , voorkomen 
bepalen : het is verboden op de en evenmin ontkent dat het stelsel 
nationale markt produkten, grond- insluit dat het de invoerders en 
stoffen... te verkopen .... tegen een producenten verboden is of kan zijn 
prijs hoger dan de .op grond van de de onmiddellijke druk van de prij
bepalingen van deze wet vastge- zen van de ingevoerde 
stelde maximumprijs ... ; bij ontsten- « grondstoffen , integraal te verre.., 
tenis van afsluiting van een pro- kenen zonder de wachttijd in acht 
grammaovereenkomst of van vast- te nemen, maar door eiser te . ver
stelling van een maximumprijs is oordelen impliciet bevestigt dat het. 
het.verboden tegen prijzen te verko- stelsel niet in strijd is met artikel·30 
pen hoger dan de normale prijzen; van het Verdrag; . 
... de minister tot wiens bevoegdh~id Overwegende dat het middel de 
de economische zaken behoren, kan vraag doet rijzen of een maatregel 
alle ·modaliteiten uitvaardigen die als de aangevochten verplichting tot 
nodig zijn voor de toepassing en' de prijsverhogingsaangifte ten minste 
uitvoering van het bepaalde in de twee maanden v66r de toepassing 
ar'tikelen 1 en 2, met name de van de nieuwe prijs een maatregel 
prijsverhogingsaangifte; van gelijke werking als een kwanti-

Overwegende dat eiser voor het tatieve invoerbeperking kan opleve-
ren; hof · van· beroep aanvoerde dat het 

stelsel van de verplichte prijsverho- Dat het derhalve een v.raag·· om 
gingsaangifte twee maanden v66r de uitlegging van het Gemeenschaps.:: 
toepassing van de prijsverhoging in recht stelt, die moet worden beslist 
strijd komt met de bepaling van alvorens het Hof uitspraa:k kaii 
art'ik~l 30 van het Verdrag . tot doen en dient te worden voorgelegd 
oprichting van de Europese. Eco- aan het Hof van Justitie van de 
nomische Gemeenschap, luidens Europese Gemeenschappen, dat 
hetwelk << Kwantitatieve invoerbe- alleen bevoegd is om uitspraak te 
perkingen en alle maatregelen van doen over de uitlegging van het 
gelijke werking tussen Lid-Staten Verdrag; 
zijn verboden "• zulks op grond dat Om die redenen, .schort de .uit
h:et . genoerride stelsel tot gevolg spraak op tot het Hof van Justitie 
heeft al).n een autoriteit, ter zake de van de Europese Gemeenschappen 
minister, het recht te geveri de zal hebben beschikt op de navol
toelating te weigeren om de onmid- gende vraag : 
dellijke druk van de prijsverhoging . Moet artikel 30 van het Verdrag 
van de ingevoerde . produkten inte- aldus worden uitgelegd dat het ver
graal in hun verkoopprijzen te. ver- bod· van maatregelen van gelijke 
tekenen; dat zodanig stelsel aan de werking als kwantitatieve invoerbe
inwoners van het land reglemen- perkingen mede betrel>:king heeft op 
taire maatregelE:in opdringt welke . de regeling vervat in het ministe
hen beletten zich aan te passen aan rieel besluit van· 22 december 1971, 
de evoluerende gegevens van de . waarbij aan iedere producent of 
concurrentie, door hen namelijk te invoerder de verplichting wordt 
verplichten de prijzen •van de inge- _opgelegd om, uiterlijk twee maan
voerde en die van· de nationale, den v66r de toepassing, aarigitte te 
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doen van iedere prijsverhoging die 
hij voornemens is toe te passen op 
de Belgische markt op aile produk
ten, grondstoffen, ee·c- en koopwa
ren en op aile prestaties, in zoverre 
zij a) geen onderscheid maakt tus
sen al dan niet ingevoerde produk
ten, b) de minister bevoegdheid 
verleent om het doorberekenen van 
de onmiddellijke druk van prijsver
hogingen van ingevoerde produkten 

ARREST· 

HET HOF; - Gelet op het bestre'
den vonnis, op 8 augustus 1978 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Dender
monde; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 97 van c\e 
drondwet: 

te verhinderen, althans buiten aan
vaardbare grenzen te vertragen, 
c) met name wat betreft een bedrijf 
als door eiser geleid, zijnde veevoe
derfabricage; ten gevolge van de 
voorgeschreven administratieve pro
cedures, noodzakelijk tot zodanige 
vertraging .leidt; 

Houdt de beslissing over de 
kostenaan. 

9 januari 1979 2• kamer 
Voorzitter : ridder de Scha:etzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Soetaert - Gelijkluidende conclusie van 
de . h. Ballet, advocaat-generaal 
Advocaat : mr. L. Simont .. 

Op dezelfde dag zijn vier arresten in 
dezelfde zin gewezen in zake Huys 
Robrecht, Ingelbrecht Gerard, Danis . 
Joseph en· Van De Ryse. Walther tegen · 
arresten van het Hof van Beroep te Gent 
van 22 juni 1978. 

2• KAMER - 9 JllDUari 1979 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING·- VEROORDELING OP DE STRAF
VORDERING- GEEN VERMELDING VAN EEN 
WETTELIJKE BEPALING WELKE EEN STRAF 
STELT - NIET MET REDENEN OMKLEDE 
BESLISSING. 

Niet met redenen omkleed is de veroor
delende beslissing op de strafvorde
ring, waarin geen melding wordt 
gemaakt van een wettelijke bepaling, 
welke op het bewezen verklaarde mis
drijf straf stelt (1). (Art. 97 Gw;) 

(DE BERLANGEER) 

t) Cass. 21 maart 1977 (A.C., 1977; 782) en 
t 1. get. J.V. 

Overwegende dat het vonnis wel
iswaar melding maakt van de wette
lijke bepalingen waarin de bestand
delen van de bewezen verklaarde 
misdrijven worden opgegeven, maar 
niet van enige bepaling waarbij. een 
straf wordt gesteld; 

Dat de veroordeling van eiseres 
niet naai: recht met redenen .Js 
omkleed; 

Om die redenen, en ongeacht de 
door eiseres aangevoerde middelen 
die niet tot cassatie zonder verwij
zing kunnen leiden, vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; laat de kosten ten 
laste van de Staat. 

9 januai'i 1979 - z• kamer - Voorzit
ter en verslaggever : ridder de Schaet
zen, afdelingsvoorzitter Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal. 

2• KAMER- 10 januari 1979 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN - POLI
TIERECHTER DIE DE BEKLAAGDE WEGENS 
VERSCHEIDEi~E MISDRIJVEN TOT EEN 
ENKELE STRAF VEROORDEE:...T EN HEM 
WEGENS ANDERE MISDRIJVEN VRIJSPREEKT 
- CORRECTIONELE RECHTBANK DIE DE 
BEKLAAGDE OOK SCHULDIG VERKLAART AAN 
DIE LAATSTE MISDRIJVEN - EEN ENKELE 
STRAF NIET ZWAA,RDER DAN DE DOOR DE 
EERSTE RECHTER UITGESPROKEN.STRAF
EENSTEMMIGHEID NIJ;:TTEMIN VEREIST. 

Ingeval de correctionele rechtbank de 
schuldigverklaring van de beklaagde 
wegens bepaalde misdrijven bevestigt, 

.·maar zijn vrijspraak wegens andere 
J11isdrijven wijzigt, kan de rechtbank 
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g(;}en wij7igjng uitspre,k,en dan met 

: : eenparige-- stemmen _van haar ·]eden, . 
::. ook al spreekt -4i}, met toepassing l'an . 

a1:t. 65 · $w:. vopr alle ·misdrijven. slech ts · 
, _een enk.ele str{lf 1,1it di,e niet zwaarder 

· j;; dan ,r;le epige door, de (!erste I'echter 
qjtgesprpken straf ( 1).:; 

1BERNARD T. VAN DOM)\iELF;, CABARTEUX, BEL
iiiSCHE~STAA'r :..:...-MrNrsTERIE vA.N-. oPENBARE 
:w~RKEN,. LAt\!DSBONJ:i DER- cHRISTELIJKE 

MUTUA;t:.ITEITEN), 

: r\RREST_ ( vertaling) 

gedaan,:. de correctionele rechtbank 
de tegen eiser aangevoeide t€mlaste
legginge,n bewezel). heeft verklaard, 
terwijl de eerste i:echter hem .van 
een daarvan had vrijgesproken; :dat 
ho.ewel zij dezelfde straf heeft uitge
sproken, ' de rechtbimk ... zodoende 
eisers toestand heeft verzwaard; 

Dat he,t middel gegrond is; 
B. In zoverre de · voorz1ening 

gericht. is tegen · de beslissingen op 
de burgerlijke rechtsvorderingen 
van de verweerders Van Dommele, 

· · •· HET HOF; - 'Gelet ·op 'het bestre- Cabarteux en 'Lands bond der Chri's
den vormis,, op 8 september· 1978, in telijke Mutualiteiten : 
}toger bEirQep gewezen door de Cor- : · 
,tec~ipnele ·R~chtbank te Luik; Overwegende dat · eiser · van zijn 

vocirzi(m~ng afstand heef( gedaan op 
' 1. Op de voorziening van eiser als ·gr_ond_ dat d, e beslissirtgen ·geen 

·beklaagde. : ':: · · ' eindbeslissingeri. zijn in de zin v11n 
· A:" Tn· zoverre .de· voorziening, artikel 416 van het Wetboek van 
gericht is tegen d~ beslissirigE:m · op Strafvordering; ' . 

· de strafvordering. · Over.Wegende dat <;lie ~fstan'd geen 
· 1. jEigEms' de medebeklaagde ver- berustirtg insluit; dat de vernietiging 
weer~er,Van Dommele: van d.e beslissing op de sti:afvorde
, Over:wegende . dat ei~er n,iet . ring jegens eiser. derhalve vernieti
bev.oegd is om zich tegen die beslis- . ging meebrengt van. de beslissingen 

_'singtn cassatie te voorzien; op de burgerlijke rechtsvorderingen 
. · Z; jegeris eiser : van de verweerders tegeh eiser 

welke beslissingen -er het gevolg van 
Over het mid del, afgeleid uit- de schen- · · zijn en· 'waartegen. eiser zich voor

dirig 'van de artikelen 2llbis van het alsnog niet in cassatie kon voorzien; 
Wetboek ·van Strafvordering en 97 van 

• de Grohdwet · • ··' · · C in zoverre de voorziening 
· • dqordat h~t bestieden vomiis het aan gericht is tegen de Belgische Staat:: 
E!iser .. ten laste gelegd misdrijf van de Overwegende dat, nu het vonnis 
li!I'tikelen 418. en 420 van het Strafwet- 1 boek waatvan eiser door de Politierecht- ten aste van · eiser geen enkele 

. bank ~ Luik v:djgesproken was, bewe- veroordeling uitspreekt die aan ver
. z'en Verklaa.rt . zonder daarbij vast te weerder ten goede komt, de voorzie
. stellEm dl).t d!e beslissirig werd gen0men ning geen bestaansreden meer he eft 
. met. eenpatige· stemme11 van de leden en derhaive niet ontvankelijk is; -
van de correctionele rechtbank, · · · · · 

terwijl krachtens artikel 2llbis van II. Op_ de voorziening van eis~r .als 
het Wetboek van Strafvordering de cor- burgerlijke partij : 
rEictionele'"rechtbank niet dan :inet een-
parige. . stemmen van zijn I eden .. een A. In zoverre de voorziening 
beklaagde in hoger beroep kan veroor- gericht is tegen de beslissing op de 
delen wegens een misdrijf waarvan :die strafvordering jegens de verweerder 

·door 'de politierechtbank vrijgesproken VanDommele : 
·.werd : . Overwegende dat eiser clie tnei m 

. Oyerwegende dat, ·zonder vast te d- kosten van de openbare partij is 
,,stellen dat _zlj met eenparige stelij.- veroordeeld, niet bevoegd is om zich 
;ttlen ;van haar leden uitspraak heeft tegen die beslissing in cassatie. te 

vooriien; · · -

Qat de VOOJ;Ziening det OntvaiJ,ke
lijk is;; 
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B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van 
eiser jegens de verweerder Van 
Dommele: 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel aanvoert; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de strafvordering 
jegens eiser en over de burgerlijke 
rechtsvorderingen die tegen hem 
zijn ingestelcl door Van Dommele, 
Cabarteux en de Landsbond der 
Christelijke Mutualiteiten; verwerpt 
de voorziening voor het overige; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; veroordeelt eiser in de helft 
van de kosten van zijn voorziening 
en in aile kosten van betekening; 
laat het c>Verige van de kosten ten 
laste van de Staal; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbimk te Hoei, zitting houdend 
iri hoger beroep; 

10 januari 1979 - 2" kamer - Voorzit
ter : baron Richard, voorzitter - Ver-. 
slaggever :. de h. Screvens - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-genera,al Advocaten mrs. 
Simont en De Bruyn. 

2" KAMER - 10 januari 1979 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VRIJ
SPREKEND VONNIS- HOGER BEROEP VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ ONTVANKELIJK -
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER IN HOGER 
BEROEP.' 

2° CASSATIE - OMVANG- STRAFZAKEN-
BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN 
RECHTSVORDERING VAN DE ElSER, 
BEKLAAGDE EN BURGERLIJKE PARTIJ, 'TEGEN 
pE VERWEERDER, BEKLAAGDE EN BURGER
LIJKE PARTIJ. - BESLISSING WAARBIJ DE 
ElSER VOLLEDIG AANSPRAKELIJK WORDT 
GESTELD VOOR EEN ONGEVAL MET UITSLUI
TING VAN DE VERWEERDER - CASSAT!EBE
ROEP VAN DE ElSER ALS BURGERLIJKE PAR
TIJ- VERNIETIGING VAN DE BESLISSiNG OP 

DE RECHTSVORDERING VAN DIE BURGERC 
LIJKE PARTIJ - BESLISSING VERNIETIGD 
OMDAT DE AAN DE VERWEERDER VERWETEN 
FOUT OP ONWETTIGE WIJZE NIET BEWEZEN IS 
VERKLAARD- BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING VAN DE VERWEERDER TEGEN .. DE ElSER 
- BESLISSING OP 'DIE RECHTSVORDERING 
GEEN EINDBESLISSING - BESLISSING NIET 
BESTREDEN EN NIET VATBAAR VOOR CASSA
TIEBEROEP - BESLISSING OP DEZELFDE 
ONWETTIGHEin" GEGROND ALS DIE WAAROP 
DE DOOR DE · VOORZIENING BESTREDEN 
BESLISSING BERUST - VERNIETIGING MEDE 
VAN DIE BESLISSING- GRENS. 

1" Op het ontvankelijk hager beroep van 
de burgel'iij}fe partij tegen een vrij
sprekend vonnis kan de rechter in 
hager beroep nagaan, m.b.t. de burger
Jijke rechtsvordering, of het a an die· 
vordering ten grondslag Jiggend mis
drijf bewezen is en of het aan .. de 
bw'{fel'iijke partij schade heeft berok-
kend (1). (Art. 202 Sv.) · 

2" Wanneer een partij met' uitsluiting · 
van de andere partij volledig aanspra
kelijk WOrdt gesteJd VOOJ' een OngevaJ 
en de beslissing op de bilrgel'l}jke · 
rechtsvordering Van de eiser in cassa
tie vernietigd wordt, omdat de aan de 
verweerder verweten lout op onwettige 
wijze niet bewezen is verklaard, geldt 
de vernietiging van de beslissing op 
die rechtsvordering voor, de niet defi
nitieve en door dezelfde onwettigheid 
aangetaste beslissing op verwe.erders 
burgerlijke rechtsvordering. tegen de, 
eiser, oof' al is tegen die beslissing 
geen cassatieberoep ingesteld, 'doch de 
vernietiging geldt niet voor de beslis~ 
sing dat de eiser een fout heeft begaan . 
die in oorzakelijk verband staat met 
het ongeval · en evenmin voOJ' de 
beslissing waarbij het bedrag van ,de· 
door de verweei'der 'gel eden. schade . 
woi'dt vastgesteld (2) .. 

(HENNOT T. LECLOUX) 

(2) Raadpl. Cass., · 21 juni 1971 (A. C., 1971, 
1058 en noot 4) : in de regel geldt cassatie van 
de beslissing op de burgerlijke · rechtsvordering 
tegen de beklaagde niet voor de eindbeslissing 
op de burgerlijke rechtsvordering van de 
beklaagde tegen een medebeklaagde, wimneer 
die laatste beslissing niet regelmatig bestreden 
wordt, zelfs indien beide beslissingen op 
dezelfde onwettigheid zijn gegrond. 

Raadpl. Cass., 7 sept. 1977 (A.C., 1978, 26) : 
bij een voorziening tegen twee beslissingen, 
waarvan · de ene een · eindbeslissing. is op de 
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ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 17 november 1978 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Verviers; 

Overwegende dat de voorziening 
enkel g~richt is tegen de beslissing 
bp de burgerlijke rechtsvordering 
van eiser jegens verweerder; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 202 van het Wet
hoek van Strafvordering, 

doordat, bij de behandeling van het 
hoger betoep dat eiser als burgerlijke 
partij heeft ingesteld tegen het vonnis 
van .de politierechtbank van Aubel waar
bij verweerder vrijgesproken wordt van 
de tegen hem aangevoerde tenlasteleg
gingen, de correctionele rechtbank vast-

burgerlijke rechtsvordering van bepaalde bur
gerlijke partijen en de andere geen eindbeslis
sing is en andere burgerlijke partijen betreft, 
als beide beslissingen aan dezelfde onwettig
heid lijden, brengt inwilliging van de voorzie
ning tegen de eindbeslissing vernietiging mee 
van de beslissing die geen eindbeslissing is, 
ook al is de voorziening tegen die beslissing 
niet ontvankelijk. 

Zulks is ook het geval wanneer de eiser, 
zonder erin te berusten, van zijn voorziening 
tegen de beslissingen die geen eindbeslissin
gen zijn, afstand heeft gedaan (Cass. 
10 sept. 1974, A.C., 1975, 28). 

Raadpl. Cass., 15 okt. 1974 (A.C., 1975, 221) : 
vernietiging, op de voorziening van een 
beklaagde, van de beslissing op de tegen hem 
ingestelde strafvordering brengt vernietiging 
mede van de niet definitieve beslissing op de 
door die beklaagde tegen een medebeklaagde 
en de voor deze burgerrechtelijk aansprake
lijke partij ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ring die op dezelfde onwettigheid is gegrond, 
ook a! is de voorziening tegen deze tweede 
beslissing niet ontvankelijk. 

Raadpl. Cass., 4 nov. 1974 (A.C., 1975, 298) : 
vernietiging, op de voorziening van de verze
keraar van de beklaagde tegen de burgerlijke 
partijen en het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds, van de beslissing waarbij de 
verzekeraar jegens een burgerlijke partij 
wordt veroordeeld en het Gemeenschappelijk 
Waarborgfonds buiten de zaak wordt gesteld, 
brengt vernietiging mede van het beschik
kende gedeelte dat op dezelfde onwettige 
reden is gegrond en waarbij de verzekeraar 
jegens de andere burgerlijke partijen wordt 
vliroordeeld, ook al is de , voorziening tegen 
deze beslissing vooralsnog niet ontvankelijk 
en heeft de verzekeraar, zonder daarin te 
berusten, van de voorziening tegen die beslis
sing afstalid gedaan. 

stelt dat de beslissing op die strafvorde
ring in kracht van gewijsde is gegaan, 
en oordeelt dat eisers « rechtsmiddel 
derhalve niet gegrond is "• 

terwijl, krachtens artikel 202 van het 
Wetboek van Strafvordering, de recht
bank die in hoger beroep van dat 
rechtsmiddel kennis neemt, verplicht is, 
niettegenstaande de definitieve vrij
spraak van verweerder, na te gaan of 
verweerder een fout had begaan en of 
die fout de door eiser geleden schade 
mede had veroorzaakt : 

Overwegende dat het ontvankelijk 
hoger beroep van de burgerlijk~ 
partij aan de rechter in hoger 
beroep ook de kennisneming over
brengt van het aan beklaagde ten 
laste gelegde feit, in zoverre dit de 
burgerrechtelijke belangen aangaat; 
dat de rechter in hoger beroep het 
feit, dat het voorwerp is van de 
vervolging, dus opnieuw moet 
onderzoeken en beoordelen, mits hij 
zijn beslissing tot de rechtsvorde
ring van de burgerlijke partij 
beperkt; 

Overwegende dat, na eiser te 
hebben ontvangen in het hoger 
beroep dat hij als burgerlijke partij 
had ingesteld tegen het vonnis van 
de politierechtbank waarbij ver
weerder vrijgesproken werd, de cor
rectionele rechtbank tot de onge
grondheid van eisers rechtsmiddel 
niet wettig kon beslissen op de 
enkele grond dat de vrijspraak van 
verweerder definitief was; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat, nu eiser ook in 

hoger beroep gekomen was tegen 
het vonnis waarbij de politierecht
bank hem op de door de vrijgespro
ken verweerder ingestelde burger
lijke rechtsvordering veroordeeld 
had, die in kracht van gewijsde 
gegane vrijspraak van verweerder 
hem bij de beoordeling van die 
burgerlijke rechtsvordering niet kon 
worden tegengeworpen; dat de rech
ter in hoger beroep immers gehou
den was uitspraak te doen over de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
van appellant en te oordelen of de:;;:e 
partij, die op de tegen haar inge
stelde strafvordering definitief was 
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veroordeeld, aileen aansprakelijk 
was voor de door verweerder opge
lopen schade; 

Dat daaruit volgt dat de beslissin
gen op de burgerlijke rechtsvorde
ringen van en tegen eiser op 
dezelfde onwettigheid berusten en 
dat de vernietiging die hierna op 
voorziening yan eiser als burgerlijke 
partij wordt uitgesproken ook geldt 
voor de niet. definitieve beslissing 
op de tegen hem ingestelde burger
lijke rechtsvordering, behalve in 
zoverre daarbij beslist wordt dat 
eiser een fout heeft begaan die in 
oorzakelijk verband staat met het 
ongeval en het bedrag van de door 
verweerder geleden schade bepaald 
wordt; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond is tot toetsing van het tweede 
middel, dat niet zou kunnen leiden 
tot ruimere cassatie noch tot cassa
tie zonder verwijzing, vernietigt het 
bestreden vonnis, in zoverre het 
uitspraak doet over de burgerlijke 
rechtsvorderingen en over de aan 
die rechtsvorderingen verbonden 
kosten, behalve in zoverre het daar
bij beslist dat Hennot een fout heeft 
begaan die in oorzakelijk verband 
staat met het ongeval en het bedrag 
van de door Ledoux geleden schade 
wordt bepaald; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt · 
op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt 
verweerder in de kosten; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de .Correc
tion:ele Rechtbank te Luik, zitting 
houdend in hoger beroep. 

10 januari 1979 - 2" kamer - Voorzit
ter : baron Richard, voor:Zitter - Ver
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Krings, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Marcotte, 
Verviers en Vertessen, Leuven. 

2" KAMER- 10 januari 1979 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
- DIRECTE BELASTINGEN - HEROPENING 
VAN DE DEBATIEN - GERECHTELIJK WET
HOEK, ART. 774, TWEEDE LID - VER~LICH-

TING VOOR DE RECHTER HEROPENING VAN 
DE DEBATIEN TE BEVELEN - VOORWAAR
DEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - DIRECTE BELASTINGEN -

MOTIVERINGSVERPLICHTING - VORMVER
EISTE. 

1° Het hof van beroep verwe1pt de 
vordering niet op grand van een 
exceptie van onbevoegdheid, nietig~ 
heid, verjaring, uitsluiting, onontvan
kelijkheid of op grand van enige 
andere exceptie in de zin van art. 774, 
2" lid, Ger. W. en het moet dus de 
heropening van de debatten niet beve
Jen, wanneer het, gelet op feitelijke 
gegevens waarvan niet wordt betwist 
dat partij~n daarover tegenspraak 
hebben gevoerd, de rechtsregels 
bepaalt die op het geschil zelf van 
toepassing zijn en aan de hand waar
van het beslist dat de vordering niet 
gegrond is (1). (Art. 774, tweede lid, 
Ger. W.) 

2° De ve1plichting vonnissen en aJTes
ten met l'edenen te omkleden is . een 
vol'mVel'eiste; de omstandigheid dat 
een reden naar recht onjuist is, !evert 
geen schending op van art 97 Gw. (2). 

(PITSEYS T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN 
FINANCIEN) 

ARRE;ST ( vel'taling) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 8 juni 1978 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 774, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest beslist dat verzoe
ker door de ljtigieuze bedragen aan zijn 
zoon uit te keren in werkelijkheid 
slechts de door artikel 203 van het 
Burgerlijk Wetboek aan de ouders opge
legde verplichting nakomt om aan de 
kinderen kost, onderhoud en opvoeding 
te verschaffen; dat die bedragen dus 

(1) Cass., 1 okt. 1971 (A. C., 1972, 122); 
21 sept. 1973 (ibid, 1975, 70); 16 okt. 1974 (ibid., 
1975, 230); 23 jan. 1975, (ibid, 1975, 574); 9 okt., 
5 en 19 dec. 1975 (ibid, 1976, 179, 434 en 492); 
29 jan. en 25 juni 1976 (ibid., 1976, 626 en 
1204). 

(2) Cass., 12 dec. 1978 (A.C., 1979, 207). 
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geen uitkering tot onderhoud zijn in de 
zin van artikel 71, § 1, 3" van bet 
Wetboek van de lnkomstenbelastingen, 

tez·w1jl die exceptie door geen van 
beide partijen werd opgeworpen noch in 
de loop van de administratieve noch in 
de loop van de gerechtelijke procedure, 
wat bet bestreden arrest trouwens impli
ciet toegeeft waar bet verklaart dat de 
gegrondh;eid van de aanslag ter beoorde
ling staat, van bet hof van beroep : 

Overwegende dat het arrest, na 
erop gewezen te hebben « dat ver
zoeker (thans eiser) de aftrek vor
dert van de door hem aan zijn zoon 
gestorte bedragen, die hij als uitke
ringen tot onderhoud aanmerkt; ... 
dat die zoon tijdens het jaar 
1974 zijn studie aan de universiteit 
te Leuven heeft voortgezet; dat hij, 
met behoud van zijn woonplaats bij 
zijn ouders, een flat heeft gehuurd 
in het studentenhuis te Leuven », 
beslist << dat verzoeker door aan zijn 
zoon de litigieuze bedragen uit te 
keren slechts de door artikel 203 
van het Burgerlijk Wetboek aan de 
ouders opgelegde verplichting 
nakomt om aan de kinderen kost, 
onderhoud en opvoeding te 
verschaffen » en die bedragen der
halve · geen « uitkering tot 
onderhoud » zijn in de zin van 
artikel 71, § 1, 3" van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen; 

Overwegende dat het arrest aldus 
met beroep op feitelijke gegevens 
waarvan niet wordt betwist dat zij 
aan de tegenspraak van de partijen 
werden onderworpen, de rechtsre
gels bepaalt die op het geschil zelf 
van toepassing zijn en aan de hand 
waarvan het beslist dat de vordering 
niet gegrond is; 

Dat het die vordering derhalve 
niet heeft afgewezen op grond van 
een exceptie van onbevoegdheid, 
nietigheid, verjaring, uitsluiting, 
onontvankelijkheid of op grond van 
enige andere exceptie in de zin van 
artikel 774, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek; 

Dat het hof van beroep dus niet 
gehouden was de heropening van de 
debatten te bevelen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

doordat bet bestreden arrest verklaart 
dat verzoeker door aan zijn zoon de 
litigieuze bedragen uit te keren slechts 
de door artikel 203 van bet Burgerlijk 
Wetboek aan de ouders opgelegde ver
plichting nakomt om aan de kinderen 
kost, onderhoud en opvoeding te ver
schaffen; dat die bedragen cius geen 
uitkering tot onderhoud zijn in de zin 
van artikel 71, § 1, 3" van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, 

terwijl de enkele door bet arrest 
aangevoerde gegevens, met name dat de 
zoon tijdens bet jaar 1974 zijn studies 
aan de universiteit te Leuven heeft 
voortgezet, dat hij zijn woonplaats bij 
zijn ouders behouden heeft maar te 
Leuven een flat heeft gehuurd en dat 
eiser in het levensonderhoud van zijn 
zoon voorzag, geen voldoende verant
woording opleveren voor de door bet 
bestreden arrest in aanmerking gena
men oplossing : 

Over het middel van niet
ontvankelijkheid, dat door verweer
der hieruit wordt afgeleid dat het 
middel steunt op de schending van 
een wetsbepaling die geen verband 
houdt met de vermelde grief, nu 
artikel 97 van de Grondwet niet de 
wettelijkheid van de bestreden 
beslissing aangaat : 

Overwegende dat de bij artikel 97 
van de Grondwet bepaalde motive
ringsverplichting een vormvereiste 
is en niet miskend wordt door het 
feit dat een motief van de rechter 
naar recht onjuist zou zijn; 

Dat het middel van niet-ont
vankelijkheid gegrond is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening, veroordeelt eiser in de 
kosten. 

10 januari 1979- 2' kamer- Voorzit
ter : baron Richard, voorzitter - Ver~ 
slaggever : de h. Screvens - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal- Advocaten : mrs. Bours, 
Luik, en Fally. 
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1' KAMER - 11 janual!1i 1979 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
~ PERSONEN BEVOEGD.OM ZICH IN CASSA
TIE TE VOORZIEN- BURGERLIJKE ZAKEN·
VOORZIENING INGEDIEND NAMENS EEN BUI
TENLANDSE FEITELIJKE VERENIGING- ONT-
VANKELIJKHEID- VOORWAARDEN. " 

2° VORDERING IN RECHTE - veRDE
RING INGESTELD DOOR EEN BlJITENLANDSE 
VENNOOTSCHAP OF HANDj!:LSVERENIGING -
BEVOEGDHEID OM IN RECHTE OP TE 'TREDEN 
DOOR HET BU!TENLAJiiDS RECHT BEPAALD -
PROCEDURE VOOR DE B-\'LGISCHE RECHTBAN~ 
KEN GEREGELD DOOR HET BELGISCH RECHT. 

, . I' 

3° VENNOOTSGHAPPEN -' vbRDERING 
IN RECHTE INGESTELD DOOR EEN BUITEN
LANDSE VENNOOTSCHAP OF VERENIGING '
BEVOEGDHEID OM IN RECHTE OP TE TREDEN 
DOOR HET BU!TENLANDS RECHT BEPAALD -
PROCEDURE VOOR DE BELGISCHE RECHTBAN
KEN GEREGELD DOOR HET BELGISCH RECHT. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE 
"-- VORM - BUR.GERLIJKE' ZAKEN 
ONSPLITSBAAR GESCHIL ...:._ BEG RIP. 

5° VOORZIENING IN CASSATIE 
- BURGERLIJKE ZAKEN __: GROND VAN 

NIET-ONTVANKELIJKHEID - GEBREK AAN 
ANTWOORD OP DE CONCLUSIE - VERWEER
DER DIE, MET EIGEN REDENEN, . II\[ DAT 
GEBREK. AAN ANTWOORD WIL VOORZIEN -
GROND VAN NIET-Olli~ANKELIJKHEID NIET 
AANGENOMEN. 

1° Niet ontvankelijk is de voorziening in 
cassatie die namens een buHenlandse 
feitelijke vereniging is' ingediend, als 

· die vereniging als dusdanig,. t.o. v. haar 
nationale wet en haar statuten, niet 1 
kan doen blijken .van haa.r bevoegd7 
heid qm in rechte op te treden(l). 

2° en 3° Hoewel de bevoegdheid van de 
buitenlandse vennootschappen of han
delsveTenigi:iJgen om in Belgie in 1 rechte op te treden, in de regel, wordt 
bepaald door het buitenlands recht, 
wordt de procedure voor de Belgisch(3 
rechtbanken echte1· beheerst door het 
Belgisch recht (2). · · 

(1) tot (4) .Zie de ve:r-wij;zingen in de 
c6nclusie van het ooeEbaar ministeri!i ver
schenen in Bdl. en Fas., I, 1979, I, 521). 

4° Voor de· Toepassing van art. ·1084 
Ger. W:, is een geschil enkel sjJlitsbaiu· 
als de gezamenlijke tenuitvoerlegging 
van de afzonderlijke beslissingen 
waartoe het.Jeidt, materieel onmoge~ 
lijk is (3) (Art .. 31 Ger. W.) 

5° Wqnneer een midd1# gegmnd is op 
een gebrek ,aan antwoord op de. cog.
clusie, k<!n de door de verweel'der 
opgeworpen . grand· va.\-1 niet-ont
vankelijkheid waarin de verweerder 
met eigen redenen in dat gebl'ek wil 
voorzien, niet worden aangenomen (4). 

(THE MARINE INSURANCE COMPANY LTD. VEN
NOOTSCHAP NAAR ENGELS RECHT T. SABENA 

N.V., AIR-ZAIRE P.V.B.A.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; _;_ Gelet op het bestre~ 
den vonnis, op 17 juni 1975 door de 
Rechtbank van Koophandel te 
Brussel in hoger beroep gewezen; 

Over de middelen van niet~ 
ontvankelijkheid door de twee ver:
weersters tegen de vocirziening 
ingesteld en hieruit afgeleid 'dat de 
eiseressen, die optreden als gesu
brogeerde verzekeraars, de geza
menlijke veroordeling hebben 
gevraagd van de verweersters tot 
terugbetaling van de bedragen die 
ten bate van hun verzekerde wer
den betaald; dat geen enkele akte 
van rechtspleging noch enig ander 
in de debatten overgelegd stuk de 
vermelding bevat van het aandeel 
van elk van die eiseressen in die 
betaling; dat daaruit volgt dat de 
onontvankelijkheid van de voorzie
ning van bepaalde eiseressen moet 
leiden tot de ontvankelij.kheid van 
de voorziening. ten aanzien van alle 
partijen; 

Dat verschillende eiseressen feite
lijke verenigingen zijn die in de 
voorziening worden aangeduid en 
waanran wordt gezegd dat ze 
samengesteld zijn uit de leden van 
verschiHende « Covers » van Lloyd's 
London, die bestaan uit. « Syn
dicaten » waarvan de namen van de 
leden vervolgens worden vermeld; 
dat feitelijke verenigingen, . behalve 
wc;_nneer zij rechtspe:rsoonlijkheid 
hebben, niet bevoegd zijn om in 
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rechte> ·op· te· treden; dat da:aruit 
volgt dat · de partijen die 'in het 
verzoekschtift ·,tot cassatie feite'lijke 
verenigin:gen worden genoemd e~ 
waa:rvan,-niet is aangetoond dat ZlJ 

rechtspersoonlijkheid hep~en~ ni~t 
op. geldige wijze een vporz1enmg m 
cassatie konden instellen tegep het 
vonnis vap 17. juni 1~75. van de 
Rechtba!l~ van Koophandel te 
Bi·ussel en dat de voorziening, 
al:thC~;ns i;n ,zov:erre zij op dat. v~~
zoekschrift berust, niet ,on:tva;nkehJk 
is; dat de omstandigheid dat de 
voorziening de namen vermeldt van 
de personen die de' genoemde ver-: 
enigingen vor:tneP. piet ter zake qi~~ 
p:en4 is ten 'l:(arl.zle.n van de voor
noefuqe' regel as,ngezieh. de .. vocir~ie~ 
ning' in'geste1d. werd door de vererii
gingen·en'niet·' dooy~de natu,urlijke 
personen' waa:ruit' ie. zijn' samenge-: 
steld; dat .• ae yehneldin'g, yap . de 
« ·vertege:i:nvoordiget: »- vs,J;l _qe · ve:r~ 
eril.gipgen' e:ve~!pin 'yoi,staat . ~m . de 
ontvankelijkheid Nan de voorzaenmg 
te. verantwoorden; aangezien · deze 
enkel de m\nwijzing beoogt van de 
petsonen die bevoegd wuden iijn 
om die yere,ri:*ingep. in , tEfChte,' te 
vertegenwootdigen n1aar ,dat ,zulks 
onderstelt ,dat. vooraf :werd aange
toond .quod,non dat deze- rechtsper* 
soonlijkheid bezitten; ·· 

en· ovet 'het _ rriiddel van niet
bntval).kelijkheid. · . d~t- bove:r;idien 
do.or de 'tweede verweerster tegen 
d~ .. vop~~iening is opgeworpep ep 
dat hieruit is afgeleid dat de ondui.,. 
deHjkheid.van de aanwijzing van de, 
eisende •feitelijke • 'verenigingen en 
de onvoldoende . vermeldingen aan-' 
g,aa~de . d~ id~:m'tlteit 'van:. hun 'led~.n, 
\TerW-eeiste( niet in staat stellen te 
op.der,zoekep Vati wie. d,e tegen h~~r 
hJ.gestelde voorziemng we~ke~IJk 
uj_tgaat;· dat • .volgens de voorz1enmg 
de feitelijke verenigingen samenge-' 
steld• zijn' uit de leden van de 
verschilleride « Covers· »1 van Lloyd's 
Ldndon, 'doch dat er niets gepreci-'
seerd wordtaangaande de juridi.,. 
sche aard van ' die ' « Covers » en 
evenmin · aangaande hun zetel of 
hun domioilie; dat ver\Tolgens wordt 
aangegeven dat de « · Cover1:1 » zelf 

ult « syndicaten · » • bestaan, • wier 
juridische aard . evenmin . wordt 
gepreciseerd : dat ten slotte wordt 
vermeld dat elk syndicaat bestaat 
uit een aantalcnatuurlijk personen 
wier 'VOOrnamen;r be'l:oepen enc WOQll

f>laatsen in de voorziening niet wor
den vermeld; dat het duister en 
onvolleaig kqrakter van_ die vermel
dinge'n. tot het besluit. nopen dat ~e 
voorziening,., die · is ing~steld m 
naam. van partijen 'die practisyh niet 
zijn · gei:dentificeerd, · niet. ontvan-
kelijk is : · ' 

Overwegende dat het verzoek
schrift tot cassatie zegt .dat de 
voorzieningen met . name . worden 
ingesteld 'door drie pa:rtijep die elk 
als volgt worden. betit~ld .: ~' . De 
feitelijke vereniging gevormd door 
de leden van de Cover nr. ... van 
Lloyd's London, vertegenwoordigd 
door de H ... ; te .::, samengesteld uit 
de syndicaten : nr. . .. , zelf samen
gesteld uit de H .;., nr. ..., zelf 
samengesteld uit de H ... , enz. ... »; 

Dat ofschoon de' vordebng voor 
elke ,; Covel' >> de iderititeit vari de 
vertegenwoordigende persoon of 
vennootschap preciseert, . zij daal:en
tegen, voor .de · leden van de 
« syndicaten ,;; enkel nam€m, ini
tialen -·van voornamen of, in enkele 
gevallen, een voorriaam .vermeldt 
zonder · verdere precisering van 
beroep, geboortedatum or woon
plaats; 

. Overwegende . dat uit de bij het 
Verenigd Koninkrijk ingewonnen 
inlichtingen nopens het Engels 
recht, ingevolge de Europese Over
eenkomst nopens · het verstrekken 
van inlichtingen over buitenlands 
recht, ondertekend te Londen en 
bekrachtigd door BelgHr op 16 okto
ber 1973, die aan de advocaten van 
de partijen werde:p. medegedeeld, 
niet blijkt en dat geen~zins aange
toond is, dat de drie voornoemde 
ve:tenigingen, die zich feitelij~e 
verenigingen noemen, als dusdamg 
volgens hun nationale wet en hun 
statuten rechtspersoonlijkheid had
den of altha:ns bevoegd zouden zijn 
om l.n rechte op te treden; 
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Dat de aanwijzing van een 
natuurlijk of rechtspersoon die deze 
verenigingen zou vertegenwoordi
gen geen gevolg kan hebben aange
zien die verenigingen zelf hun juri
disch bestaan of hun bevoegdheid 
om in rechte op te treden niet 
bewijzen; 

Overwegende dat in de onderstel
ling dat de aanduiding van de 
samenstellende natuurlijke perso
nen volstaat om de ontvankelijkheid 
van de in naam van die verenigin
gen ingestelde voorzieningen vast te 
stellen, de vermeldingen van het 
verzoekschrift betrekkelijk die per
sonen het toch niet mogelijk maken 
ze te identificeren, en dat er dus 
evenmin kan worden vastgesteld 
van wie die voorzieningen uitgaan; 

Overwegende dat, hoewel de 
bevoegdheid van de vreemde han
delsvennootschappen of -verenigin
gen in de regel wordt bepaald door 
het buitenlands recht, het Belgisch 
recht de rechtspleging voor de Bel
gische rechtbanken regelt; 

Dat, hoewel de ten deze vastge
stelde onregelmatigheden niet van 
die aard schijnen dat ze tot nietig
heden in de rechtspleging of tot 
niet-ontvankelijkheid zouden leiden 
voor de Engelse rechtbanken die ze 
kunnen verhelpen door de maatre
gelen die zij aangewezen achten, zl~ 
niettemin substantiele ge,breken · 
vormen die volgens het Belgische 
procesrecht de ontvankelijkhBid van 
de voorziening in de weg staim.; 

Dat de voorzieningen die iri naam 
van de drie voormelde feitelijke · 
verenigingen zijn ingesteld, bijge-. 
volg niet ontvankelijk zijn; 

veremgmgen ingestelde voorzienin
gen niet leidt tot de niet
ontvankelijkheid van de voorzienin
gen van de overige eiseressen; 

Dat de middelen van niet
ontvankelijkheid ten aanzien van 
laatstgenoemden niet kunnen aan
genomen worden; 

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

do01·dat het vonnis enkel de door de 
vrederechter te Brussel gemaakte toe
passing bevestigt van artikel 10(a) van 
de algemene voorwaarden voor ll]chtver
voer van de Sabena, zonder te onderzoe
ken of genoemd artikel in overeenstem
ming was met het Verdrag val1 War
schau van 12 oktober 1929 goedgekeurd 
bij de Belgische wet van 7 april 1936, 

terwijl de eiseressen bij conclusie 
uitdrukkelijk hadden betoogd « dat de 
vrederechter ten onrechte dat arti
kel 10(a) van de « voorwaarden van de 
vervoerovereenkomsten » heeft toege
past; inderdaad, naar luid van artikel 33 
van het Verdrag van Warschau van 
12 oktober 1929 goedgekeurd bij de 
Belgische wet van 7 april 1936, geen 
bepaling van dit Verdrag een vervoerder 
kan beletten het sluiten van een ver
voerovereenkomst te weigeren of rege
lingen te treffen, welke niet in tegen
spraak zijn met de bepalingen van dit 

. Verdrag, geen enkele vervoerovereen
komst dus bedingen mag bevatten die 
strijdig zijn met enige bepaling van dat 
Verdrag; aangezien in· het Verdrag van 
Warschau geen enkele termijn is 
bepaald voor het indienen· van een 
bezwaar wegens schade door volledig 
verlies, de vervoerovereenkomsten van 
·de .eerste ge'intimeerde (thans eerste 
'verweerster) de ontvankelijkheid daar
van niet konden afhankelijk stellen van 
.de eerbiediging van de termijn van 120 
dagen; zowel het bezwaarschrift als de 
rechtsvordering van de conclusienemers 
dus ontvankelijk waren »; daaruit volgt 
dat het vonnis door aldus uitspraak te 

Dat de middelen van niet- doeh zonder na te gaan of artikel 10(a) 
ontvankelijkheid ten aanzien van van de vervoervoorwaarden geoorloofd 
die partijen gegrond zijn; was, het middel niet beantwoordt dat de 

eiseressen bij conclusie hadden aange-
Overwegende dat, aangezien het voerd en bijgevolg niet regelmatig met 

geschil niet onsplitsbaar is in de zin redenen omkleed is (schending van arti
!an de artikelen 31 en 1084 van het kel 97 van de Grondwet) : 

Gerechtel~.i.k ,Wetboek, ~e niet-~ Over de mwaelen van niet-ontvan
ontvankeh]~herd van de m. n~~m kelijkheid die de verweersters tegen het 
van de dne voornoemde fe1teh]ke middel hebben opgeworpen en afgeleid, 
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het eerste hieruit dat het middel bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is 
9mdat, zelfs indien de rechter niet zou 
geantwoord hebben op het verweer dat 
de eiseressen bij conclusie hebben aan
gevoerd en waarin zij betoogden dat, 
aangezien het een volledig verlies betrof, 
artikel 10 van de algemene voorwaarden 
voor luchtvervoer van de Sabena, inge
volge artikel 33 van het Verdrag van 
VVarschau van 12 oktober 1929, ten deze 
niet kon toegepast worden, de beslissing 
tach wettelijk verantwoord zou blijven 
omdat uit de vaststellingen van de 
rechter zou volgen dat volgens de zin 
van dat verdrag, het verlies waarop de 
rechtsvordering van de verweersters 
steunde, geen volledig verlies zou zijn, 
zoals door de rechter werd aangenomen, 
doch een gedeeltelijk verlies en de 
rechter, in dat geval, de rechtsvordering 
had moeten verwerpen met toepassing 
van artikel 26 van het genoemd verdrag; 

het tweede hieruit dat het middel bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk is 
omdat de eiseressen in de conclusie, die 
naar het middel betoogt door de rechter 
niet werd beantwoord, enkel betoogden 
dat de bepalingen van artikel 10 van de 
algemene voorwaarden van. luchtvervoer 
van Sabena onwettig waren ingevolge 
artikel 33 van het Verdrag van VVar
schau, terwijl genoemd .artikel 33 niet de 
draagwijdte ·heeft die de eiseressen 
eraan hechten en volgens welke het 
verbiedt in de vervoervoorwaarden een 
voorwaarde zoals die va1:1 voornoemd 
artikel 10 op te nemen; 

Wat de beide middelen van niet
ontvankelijkh~id betreft : 

Overwegende dat het middel 
steunt op het gebrek aan antwoord 
op de conclusie van de eiseressen; 

Overwegende dat de middelen 
van niet-ontvankelijkheid enkel 
door eigen motieven het door het 
middel aangevoerde gebrek aan ant
wbord willen goedmaken; dat zij 
bijgevolg niet kunnen aangenomen 
worden; 

W at het middel betreft : 
Overwegende dat het vonnis zegt 

dat de eerste rechter de rechtsvor
dering van de eiseressen heeft ver
worpen << omdat zij te laat werd 
ipgesteld en zulks · op grond · van 
artikel 10 van de luchtvrachtbrief 
van de Sabena volgens welke, bij 

verlies (met inbegrip van niet
levering), geen enkele rechtsvorde
ring kan worden ingesteld tenzij 
schriftelijk bezwaar werd ingediend 
bij de verweerder binnen 120 dagen 
na de datum van uitgifte van de 
luchtvrachtbrief »; 

Dat het vonnis vervolgens zegt 
« dat het collo verloren werd en in 
ieder geval niet geleverd werd; dat 
de appellanten (thans eiseressen) 
niet aantonen dat zij een schriftelijk 
bezwaar hebben ingediend binnen 
120 dagen na 27 mei 1969, datum 
van uitgifte van de luchtvrachtbrief; 
dat het eerste bezwaar dateert van 
22 oktober 1969; dat de bestreden 
beslissing de vordering terecht heeft 
afgewezen omdat zij te laat werd 
ingesteld, aangezien meer dan 
120 dagen verlopen waren op het 
ogenblik van het eerste schriftelijk 
bezwaar >>; 

Overwegende dat het vonnis aldus 
zijn beslissing laat steunen op 
artikel 10 van de algemene voor
waarden van luchtvervoer van 
Sabena; dat de rechters bijgevolg 
moesten antwoorden op de in het 
middel weergegeven conclusie 
waarin de eiseressen betoogden dat 
voornoemd beding niet toegepast 
kon worden omdat het strijdig was 
met de bepalingen van het Verdrag 
van W arschau tot het brengen van 

· eenheid in enige bepalingen inzake 
het internationaal luchtvervoer; 

Dat de rechters bij gebrek aan 
antwoord op die conclusie hun 
beslissing niet regelmatig met rede
nen hebben omkleed; 

Dat het middel gegrond is~ 
Overwegende dat de vernietiging 

moet worden uitgebreid tot het 
bestreden vonnis waadn, bij beves~ 
tiging van het beroepen • vonnis 
stiging van het beroepen vonnis, 
wordt beslist dat de rechtsvordering 
tot vrijwaring van de verwerende 
vennootschap Sabena tegen de ver
werende vennootschap Air Zai:re 
doelloos is, nu dat· beschikkende 
gedeelte, waartegen geen van de 
partijen een ontvankelijke voorzie
ning kon instellen, betrekkelijk de 
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omvang van de cassatie, niet onder
scheiden is van het bestreden 
beschikkende gedeelte; 

Om die redenen, en zonder het 
tweede middel te moeten onderzoe
ken dat tot geen ruimere cassatie 
kan leiden, verwerpt de voorzienin
gen die ingesteld worden in naam 
van de feitelijke verenigingen 
samengesteld uit de leden van de 
« Cover » nr. CC 92120 van Lloyd's 
London, uit de leden van de 
« Cover » nr. 7618F van Lloyd's 
London en uit de leden van de 
<< Cover , nr. 1631 van Lloyd's 
London; ten aanzien van de andere 
eiseressen, vernietigt het bestreden 
vonnis behalve in zoverre het hun 
hogere beroepen en het tegen hen 
gerichte incidenteel beroep aan
neemt; beveelt dat van dit arrest 
melding wordt gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; legt de kosten betrekke
lijk de voorzieningen die werden 
ingesteld in naam van de drie 
voornoemde feitelijke verenigingen 
ten laste van hen die ze gemaakt 
hebben; houdt de overige kosten 
aan en zegt dat de feitenrechter 
erover uitspraak zal doen, behalve 
drieenveertig zesenveertigste van de 
kosten van de memorie van weder
antwoord die ten laste van de ver
weerster worden gelegd; VE;rwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Recht
bank van Koophandel te Nijvel, 
zitting houdend in hager beroep. 

11 januari 1979- 1" kamer- Voorzit-. 
ter en verslaggever : de h. Meeus, wnd. 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de .h. Velu, advocaat-generaal 
Advocaten : mrs. Simont, Van Ryn en 
Dassesse. 

1" KAMER - 11 januari 1979 

VOORZIENING IN CASSATIE - AF

STAND - BURGERLIJKE ZAKEN - AFSTAND 
DOOR EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN 
CASSATIE- HET HOF VERLEENT AKTE VAN 
DEAFSTAND. 

In burger]jjke zaken verleent het Hoi 
akte van de afstand die een advocaat 
bij het Hoi van Cassatie heeit gedaan 
(1). 

(«LA PRESERVATRICE" N.V. 
T. , DE BIJ-DE VREDE , N.V.) 

ARREST ( vei'taJing) 

Met de notitie overeenstemmend arrest 

11 januari 1979 - 1" kamer -
Voorzitter : de h. Meeus, wnd. voorzitter 
- Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Colard, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Biit
zler, Dassesse en Anciaux. 

1" KAMER -11 januari 1979. 

BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT 
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN -BURGER
LIJKE ZAKEN - STATUTEN VAN EEN VEN
NOOTSCHAP- UITLEGGING DOOR DE FEITEN
RECHTER - UlTLEGG!NG VERENIGBAAR MET 
DE BETEKENJS EN DE DRAAGWIJDTE VAN DIE 
STATUTEN - GEEN MISKENNJNG VAN DE 
BEW!JSKRACHT VAN DE AKTEN. 

De bewijskracht van de akten wordt niet 
miskend door de beslissing die aan de 
statuten van een vennootschap een 
uitlegging geeit welke verenigbaar is 
met de betekenis en . de draagw1jdte 
ervan (2). (Artt. 1319, 1320 en 1322, 
B.W.) 

{HANLET T. MR: FREDERICK QQ ... ) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 april 1977 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, 2, 116, 129, 130, 
inzonderheid eerste lid, van de gecoordi
neerde wetten op de handelsvennoot
schappen, 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

(1) Cass., 14 dec. 1978 (A.C., 1979, 214). 

(2; Cass., 10 maart 1978 (A.C., 1978, 794). 
Raadpl. « De motivering van de vonnissen 

en arresten en de bewijskracht van de akten "• 
inz. nr. 49, plechtige openingsrede van 
1 september 1978 van de Procureur-Generaal 
Duman, toen Eerste Advocaat-Generaal. 
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doordat het arrest de vordering van 
eiseres niet gegrond verklaart, die 
strekte tot toelating in het passief van 
het faillissement van de personenven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid Filatures Joseph Hanlet en, na erop 
gewezen te hebben dat « volgens het 
verslag van de gerechtelijke deskundige 
aan de rechter-commissaris over de 
toestand van de toen in concordaat 
zijpde vennootschap, deze een afgeschei
den maatschappelijk bestaan leidde "• 
zijn beslissing verantwoordt hoofdzake
lijk door de overweging dat de omstan
digheden die .. l-1et vaststelt « tot de 
overtuiging leiden dat de failliete ven
nootschap, welke trouwens de voortzet
ting vormde van het ouderlijk bedrijf dat 
appel!ante (thans eiseres) door erfenis 
had . yerl;cregen, door haar als een per
soonlijk goed werd beschouwd waarove.r 
zij aileen het beheer voerde "•. dat de 
vennootschap « in werkelijkheid een 
gewone naamlener was onder wiens 
naam appel!ante een persoonlijke haridel 
dreef •• en dat « zij, aangezien ze 
persoonlijk moest instaan voor het pas
sief van de. vennootschap, vanzelfspre
kend niet als schuldeiser. ervan kon 
optreden "• 

terwij1 de omstandigheden die geleid 
hebben tot de overtuiging van de feiten
rechters dat de gefailleerde vennoot
schap de naamlener van eiseres was niet 
van die aard zijn, ongeacht of ze afzon
derlijk. dan we! in hun geheel worden 
beschouwd, dat ze een dergelijke over
tuiging wettelijk verantwoorden wan
neer, zoals ten deze, wordt vastgesteld 
dat de als naamlener gebrandmerkte 
vennootschap een eigen maatschappelijk 
bestaan heeft geleid en dat geen enkel 
feitelijk gegeven wordt aangegeven dat 
op enige verwarring kan wijzen tussen 
het maatschappelijk vermogen en het 
eigen vermogen van de zogezegde baas 
van de onderneming; enerzijds, immers 
de identificatie van een handelsvennoot
schap met rechtspersoonlijkheid met een 
natuurlijke persoon niet volgt, noch uit 
het.feit dat de vennootschap de voortzet
ting is van de individuele onderneming 
van de rechtsvoorganger van die per
soon, noch uit het feit dat laatstge
noemde, na die handelszaak door erfenis 
verkregen te hebben en in de vennoot
schap te hebben ingebracht, het grootste 
dee! van het maatschappelijk kapitaal 
bezit ·en de functies van zaakvoerder 
uitoefent, noch uit het feit dat de 
natuurlijke persoon persoonlijke goede
ren als waarborg heeft gegeven voor 

kredietopeningen die aan de vehnoot
schap werden verleend om over vol
doende bedrijfskapitaal te kunnen 
beschikken, noch uit het feit dat die 
persoon, tot staving van het door de 
vennootschap gevraagde gerechtelijk 
akkoord, aangeboden heeft persoonlijk 
een gedeelte van het niet-bevoorrecht 
passief te betalen; door die omstandig
heden aan te voeren om te beslissen dat 
de gefailleerde vennootschap in werke
lijkheid als naamlener van eiseres han
delde, 

terwi.]l bet uitdrukkelijk vaststelt dat 
die vennootschap een eigen maatschap
pelijk bestaan heeft geleid en het geen 
enkel feitelijk gegeven aanhaalt dat op 
enige verwarring kan wijzen tussen het 
maatschappelijk vermogeri en het per
soonlijk vermogen van eiseres, het arrest 
steunt op beoordelingsgegevens die irre
levant, althans onvoldoende zijn om de 
overtuiging van de rechters in boger 
beroep te staven en, bijgevolg, de rechts
persoonlijkheid van de gefailleerde ven
nootschap miskent die afgescheiden is 
van die van haar voornaamste vennoot 
(schending van de artikelen 1, 2, 129, 
130 van de gecoordineerde wetten op de 
handelsvennootschappen en 97 van de 
Grondwet); anderzijds, de eveneens door 
de feitenrechters tot staving van hun 
beslissing aangevoerde vaststelling dat 
de aanwijzing van eiseres « als enige 
zaakvoerder gepaard ging met bevoegd
heden die vee! ruimer waren dan die 
welke voor het dagelijks bestuur en 
beheer nodig zijn in de zin van 
artikel 130 van de wet op de 
vennootschappen "• uitgaat van een 
interpretatie van de bepaling va;n de 
statuten van de gefailleerde vennoot~ 
schap inzake de bevoegdheden van de 
zaakvoerder, waardoor ·aan deze bepa
ling, gelet op de regel van artikelen 130, 
eerste lid, van de gecoordineerde wetten, 
een exhaustieve draagwijdte wordt gege
ven die niet voorkwam in die statutaire 
bepaling (schending van de artikel 130, 
eerste lid,. van de gecoordineerde wetten 
op de handelsvennootschappen, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Overwegende dat in een overeen
komst van naamlening de naamle
ner en zijn lastgever noodzakelij
kerwijze verschillende personen 
zijn; 

Dat het arrest, door te beslissen 
dat de gefailleerde vennootschap 
Filatures Joseph Hanlet « in werke-
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lijkheid een gewone naamlener was, 
onder wiens naam appellante (thans 
eiseres) een persoonlijke handel 
dreef », de van die van eiseres 
onderscheiden rechtspersoonlijk
heid van de genoemde vennoot
schap niet miskent; 

Overwegende dat uit de statuten 
van de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid « Filatu
res Joseph Hanlet » blijkt dat de 
enige zaakvoerder, eiseres, « elke 
bevoegdheid bezat om binnen de 
perken van het maatschappelijk 
doel in naam van de vennootschap 
op te treden >>, en met name dat zij 
kon « verkrijgen en vervreemden, 
zelfs door ruiling, aile roerende of 
onroerende goederen huren of ver
huren, gelijk welke concessies ver
lenen, aile zakelijke rechten vesti
gen of ervan afstand doen, alle 
hypothecaire of andere waarborgen 
verlenen, de dadelijke uitwinning 
J;!edingen; met of zonder vaststelling 
van betaling opheffing of doorhaling 
toestaan van alle inschrijvingen van 
hypotheken of voorrechten, over
schrijvingen, beslagen, van elk ver
zet, inpahdgevingen, zekerheidstel
lingen en andere beletsels, iedere 
afstand van voorrechten, hypothee.:. 
krechten ... ; de leden van de directie 
en aile aangestelden en bedienden 
benoemen en ontslaan, hun 
bevoegdheden en lonen vaststellen 
... ; de belegging van de beschikbare 
gelden bepalen ... ; aile aan de 
vennootschap verschuldigde bedra
gen innen, alle gelden terugnemen, 
overmaken en vervreemden ... ; elke 
procesvoering toestaan, hetzij als 
eiser, hetzij als verweerder, elke 
afstand van rechtsvordering of 
rechtspleging toestaan, enz., waarbij 
deze opsomming als toelichting en 

1niet als beperking >> was bedoeld; 
Overwegende dat het arrest op 

grand van die gegevens zonder 
schending, noch van de bewijs
kracht van de statuten, noch van de 
bepaling van artikel 130 van boek I, 
titel IX, van het Wetboek van Koop
handel, zoals het was opgesteld v66r 
de wi~ziging bij artikel 23 van de 

wet van 6 maart 1973, heeft kunn.en 
beslissen dat eiseres zich bevoegd
heden had doen toekennen die veel 
ruimer waren dan vereist voor het 
dagelijks bestuur en het·beheer van 
de vennootschap; 

Overwegende dat het arre.st 
bovendien op grond van de gege
vens die het preciseert en die in het 
middel worden weergegeven, door 
een onaantastbare beoordeling in 
feite, heeft kunnen beslissen dat de 
vennootschap, hoewel zij volgens de 
deskundige een eigen maatschappe
lijk bestaan kende, door eiseres 
beschouwd werd als een persoonlijk 
goed waarover zij zich absolute 
bevoegdheden had doen toekennen 
en dat zij onder de naam van de 
vennootschap een persoonlijke han
del dreef; 

Dat het middel niet kan aangeno
men worden; 

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

11 januari 1979 - 1• kamer -
Voorzitter : de h. Meeus, wnd. voorzitter 
- Verslaggeve1· : baron Vinc;otte -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Colard, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. VanRyn. 

1• KAMER - 11 januari 1979 

1° ARBEIDSONGEVAL LIJFRENTE 
VERSCHULDIGD AAN DE ECHTGENOOT VAN 
DE GETROFFENE VAN EEN DODELIJK AR-
BEIDSONGEVAL SCHADEVERGOEDING 
WELKE AAN DIE ECHTGENOOT DOOR DE TEN 
VOLLE VOOR HET ONGEVAL AANSPRAKELIJKE 
DERDE IS VERSCHULDIGD, WEGENS DERVING 
VAN HET VOORDEEL DAT HIJ UIT HET LOON 
VAN DE GETROFFENE HAD KUNNEN HALEN, 
INDIEN DEZE WAS BLIJVEN LEVEN- VERGOE" 
DING VAN EEN ZELFDE MATERIELE SCHADE. 

2° ARBEIDSONGEVAL - VERHAAL VAN 
DE ARBEIDSONGEVALLENVERZEK.ERAAR OP 
DE AANSPRAKELIJKE DERDE - ARBEIDSON
GEVALLENVERZEKERAAR DIE HET KAPITAAL 
HEEFT GEVESTIGD DAT DE LIJFRENTE VER
TEGENWOORDIGT, VERSCHULDIGD AAN DE 
ECHTGENOOT VAN DE GETROFFENE VAN EEN 
DODELIJK ONGEVAL - RECHTSVORDERING 
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TOT TERUGBETALING VAN DAT KAPITAAL 
TEGEN DE VOOR HET ONGEVAL VOLLEDIG 
AANSPRAKELIJKE DERDE - GRENZEN. 

3° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LUKE ZAKEN- MIDDEL WAARDOOR HET HOF 
VERPLICHT IS FEITELIJKE GEGEVENS NA TE 
GAAN- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1° De lijfrente die aan de echtgenoot van 
de getroffene van een dodelijk ar
beids~mgeval krachtens art. 4, 2°, A,· 
Arbei.dsongevallenwet is verschuldigd, 
en die wordt berekend op basis van 
30 pet. van bet jam·Joon van de getrof
fene, enerzijds, en de schadevergoe
dmg welke aan die echtgenoot door de 
':oor het onl{eval aansprakelijke derde 
IS verschuldigd en die wordt berekend 
op basis van bet loon van de getrof
fel}e op. bet ogenblik van bet ongeval, 
mits het deel, dat hij nodig had voor 
zijn persoonlijk onderhoud, wordt 
af.fJetrokken en zijn waarschijnlijke 
wmstgevende overlevingsduur wordt 
in acht genomen, anderzijds, vormen 
twee vergoedingswijzen, nl. een forfai
taire en een volledige, van een en 
dezelfde stoffelijke schade, die de 
betrokkene lijdt wegens het derven 
van de winst die hi.i anders had 
!feh~ald uit het loon van de getroffene, 
mdien deze was .blijven Jeven (1). 

2° De arbeidsongevallenverzekeraar, die 
het kapitaal heeft gevestigd van de 
Jijfrente die aan de echtgenoot van 
een dodelijk arbeidsongeval is ver
schuldigd, kan zich, binnen de perken 
van de schadevergoeding die volgens 
het gemeen recht vo01· dezelfde mate
dele schade is verschuldigd door de 
v~o1· het ongeval volledig aansprake
il}ke derde, tegen die derde een voTde
J:·ing instellen tot terugbetaling van het 
volledige bedrag van het voor de 
Jij!Tente gevestigde kapitaal, alsmede 
van alle bedragen die h1j aan de 
1·echthebbende heeft uitgekeeJ'd (2). 

3° Niet ontvankelijk is het middel dat 
het Hoi ertoe zou ve1plichten gege
vens van feitelijke aard na te gaan (3). 
(Art. 96 Gw.) 

(• DE BlJ-DE VREDE » N.V. T. DA SILVA 
PEDRULHO, N.V. NAAR FRANS RECHT , LA 
PRESERVATRICE '• « PRECAM » N.V.; , PRECAM » 

N.V. T. « DE BIJ-DE VREDE o N.V., DA SILVA 
PEDRULHO) 

(1) en (2) Cass., 9 nov. 1967 (A.C, 1968, 359); 
Cass., 17 feb.1976 (ibid., 1976, 701). 

(3) Cass., 3 maart 1978 (A.C., 1978, 777). 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 28 juni 1976 en 
5 oktober 1977 door het Hof van 

· Beroep te Brussel gewezen; 

Overwegende dat de voorzienin
gen ingeschreven op de algemene 
rol onder de nrs. 5809 en 5877 tegen 
dezelfde arresten zijn gericht· dat 
zij bijgevolg moeten worden sa~en
gevoegd; 

I. Op de voorziening van de 
naamloze vennootschap << De Bij-De 
Vrede ,, : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1 van de besluit
wet van 13 december 1945 betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende 
uit ongevallen die zich op de weg naar 
of van het werk voordoen, 1, 4, 2• A 
~ewijzigd bij de wet van 10 juli 1951: 19: 
m~onde:heid derde lid, gewijzigd bij het 
emg arhkel van de wet van 11 juni 1964, 
vierde lid, gewijzigd bij artikel 10, 1° van 
de wet van 10 juli 1951, achtst~ en 
negende lid, dit laatste gewijzigd bij 
artikel 3 van de wet van 16 maart 1954 
van de wetten betreffende de vergoeding 
der schade voortspruitende uit de 
arb~idso~gevallen, gecoordineerd bij 
konmkhJk besluit van 28 sep
tember 1931, 22 van de verzekeringsv.iet 
van 11 juni 1874, 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en, voor zover als 
nodig, van de artikelen 7, 8, 12 
inzonderheid 1•, 46, §§ 1 en 2, en 47 
van de arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971, 

doordat, nu eiseres als arbeidsongeval
lenverzekeraar aan verweerder, wiens 
echtgenote in een verkeersongeval werd 
gedood, dat voor haar een ongeval op de 
weg naar en van het werk was, het 
kapitaal had betaald, zijnde het bedrag 
van 159.158 frank dat een derde van de 
hem toekomende lijfrente is, en het 
kapitaal had vastgesteld, zijnde het 
bedrag van 342.640 frank, dat de waarde 
van het saldo van die rente vertegen
woordigt, het Hof van Beroep, waarvoor 
de rechtsvordering van eiseres werd 
gebracht die ertoe strekte van de tweede 
verweerster, verzekeraar van de derde 
aansprakelijke van het ongeval, de 
terugbetaling van die bedragen te 



-532-
bekomen .. a) in. het arrest van· 
28 juni 1976, na de vaststelling van het 
jaarlijks bedrag van de stoffelijke schade 
die voor verweerder voortvloeit uit de 
1
derving van de winst die hij normaler
wijze zou gehaald hebben uit het loon 
van de getroffene, beslist dat eiseres op 
30 pet. en de eerste verweerder op 
70 pet. van dat bedrag kunnen aan
spraak maken; b) in het arrest van 
5 oktober 1977, de bedragen kapitaliseert 
die hen op grand van die verdeling 
toekomen en de tweede verweerster 
bijgevolg veroordeelt om 106.660 frank 
aan eiseres en 248.895 frank aan ver
weerder te betalen, 

terwijl, eerste onderdeel, de arbeids
Jngevallenverzekeraar krachtens de wet
seving op de arbeidsongevallen gesubro
~eerd is in de rechten van de rechtheb
benden van de getroffene tegen de voor 
het ongeval aansprakelijke persoon of 
zijn verzekeraar, tot beloop van de 
bedragen die hij aan die 1;echthebbenden 
heeft betaald en het kapitaal dat hij 
heeft gevormd voor de lijfrente die hij 
hem verschuldigd is; de rechts;rordering 
van· de gesubrogeerde arbeidsongevallen
verzekeraar de bedragen betreft die de 
:lerde-aansprakelijke volgens bet 
gemeen recht verschuldigd is aan de 
getroffene of zijn rechthebbenden voor 
:le vergoeding van de door bet ongeval 
veroorzaakte stoffelijke schade; de lijf
rente die krachtens artikel 4, 2°, A, van 
':le voornoemde gecoordineerde wetten 
aan verweerder, echtgenoot van de 
getroffene, verschuldigd is, en de aan die 
echtgenoot door de derde aan,sprakelijk 
voor bet ongeval verschuldigde schade
llergoeding voor bet verlies van het 
aande~l in de inkomsten van de getrof
Eene dat hij genoot, twee wijzen van 
vergoeding vormen voor dezelfde door 
het ongeval veroorzaakte stoffelijke 
schade; daaruit volgt dat, binnen de 
perken van de door de derde aansprake
ijke volgens het gemeen recht verschul
iigde schadevergoeding voor de vergoe
iing van die stoffelijke schade, de 
tesubrogeerde arbeidsorigevallenverze
~eraar zijn vordering voor de terugbeta
ing van al de bedragen qie hij aan de 
:echthebbende heeft betaald kan instel
en evenals het gehele kapitaal dat hij 
roar de lijfrente heeft gevornid; het hof 
ran beroep dus de gevolgen van de 
mbrogatie heeft miskend die kan aange
roerd worden door de arbeidsongeval
.enverzekeraar die vooraf de bij de 
lrbeidsongevallenwetgeving bepaalde 

forfaitaire vergoedini!P.n heeft h.i)taald, 

wanneer bet, zonder te betwisten dat de 
deswege door eiseres gedane betalingen 
in totaal 501.788 frank hebben bedragen, 
in zijn eerste arrest beslist dat de 
verzekeraar van de derde aartsprakelijke 
hoe dan ook aan eiseres enkel 30. pet. zal 
moeten betalen van de aan verweerder 
verschuldigde vergoeding en, in zijn 
tweede arrest, na bet totale bedrag van 
die vergoeding op 355.555 frank te heb
ben vastgesteld, de tegen de tweede 
verweerster ten voordele van eiseres 
uitgesproken veroordeling tot 
106.660 frank beperkt (schending van al 
de in bet middel aangehaalde wettelijke 
bepalingen, behalve van artikeJ· 19, 
vierde lid, van de op 28 september 1931 
gecoordineerde wetten betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen, en van artikel 46, 
§ 2, van de arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971); 

tweede onderdeel, door te overwegen, 
enerzijds, dat bet jaarloon van de getrof
fene 88.750 frank bedroeg en dat de door 
de verweerder, wegens derving van ·de 
winst die hij uit dat loon haalde, geleden 
genieenrechtelijke stoffelijke schade 
22.688 frank per jaar bedraagt of, na 
kapitalisatie van dat bedrag 
355.555 frank, ·en door toch te beslissen, 
anderzijds, dat verweerder 70 pet. van 
die bedragen van de tweede verweerster 
kan eisen, de arresten de regel misken
nen die de rechthebbende van de getrof
fene en de getroffene zelf verbieden de 
gemeenrechtelijke schadevergoeding 
samen te genieten met de forfaitaire 
vergoedingen bepaald bij de arbeidson
gevallenwetgeving, voor meer dan bet 
hoogste van. de bedragen die · hetzij in 
het wettelijk stelsel van de forfaitaire 
vergoeding, hetzij in bet gemeenrechte
lijk stelsel, die rechthebbende kunnen 
vergoeden voor eenzelfde door hem gele
den schade (schending van de 
artikelen · 1 van de besluitwet van 
13 december 1945 betreffende de vergoe~ 
ding der schade · voortspruitende uit 
ongevallen die zich op de weg naar of 
van het werk voordoen, 1, 4, 2°, A; 19, 
vierde lid, van de wetten betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende 
uit de arbeidsongevallen gecoordineerd 
bij koninklijk besluit . van 28, septem.~ 
ber 1931 en, voor zover als nodi.g, van de 
artikelen 7, 8, 12; inzonderheid 1", en 46, 
§ 2, van de arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971) : 

Wat de twee 
1 

onderdelen samen 
betreft : 



-533-

Overwegende dat het arrest van 
28 juni 1976 vaststelt dat verweerder 
door het overlijden van zijn echtge-:
note op 20 april 1968 op de weg 
naar of van het werk, we gens· haar 
werk' als huishoudster een jaarlijks 
inkomstenverlies van 22.628 frank 
lijdt; dat hij beslist dat dertig pet. 
yan dCJ.t bedrag . met toepassing van 
artikel 4, zo,. A, van .de gecoordh 
neerde wetten van 28 septem
ber 1931 betreffende de vergoeding 
dev schade voortspruitende. uit de 
arbeidsongevallen aan de arbeidson
gevallenverzekeraar toek6men en 
70 pet. van. datzelf<;le bedrag aan 
verweerder moeten toegekend wor
den; . dat · ·. het . arrest van 
5 O.ktober 1977 na berekening van 
de kapitalisatie dus deswege en 
volgens de bovenvermelde percenta
ges aan eiseres 106.660 frank 
toekent en aan verweerder 
248.895 frank; 

.. Overwegende. dat de subrogatoire 
rechtsvordering van de arbeidsonge
vallenverzekeraar, die vooraf de bij 
de ' arbeidsongevallenwet bepaalde 
forfaitaire vergoedingen heeft 
betaCJ.ld of met dat doel een kapitaal 
Jieeft · · vastgesteld, de bedragen 
beoogt die· door de derde aansprake
lijke volgens het gemeen recht ver
schuldigd zijn aan de getroffene of 
zijn rechthebbenden voor de ver
goeding van de door het ongeval 
veroorzaakte stoffelijke schade; 

Dat de lijfrente die verschuldigd 
is .aan de niet uit de echt noch van 
tafel en bed bescheiden echtgenoot 
van de getroffene door een dodelijk 
arbeidsongeval of door een dodelijk 
ongeval op de weg naar of van het 
werk en die werd berekend op basis 
van 30 pet. van 'getroffenes jaarloon 
en de aan die echtgenoot verschul
digde schadevergoeding door de 
persoon die volledig aansprakelijk is 
voor het ongeval of door zijn verze
keraar en die berekend wordt op 
basis van het loon van de getroffene 
op het . ogenbl* van het ongeval, 
onder aftrek van het deel dat .hij 
nodig . had voor zijn persoonlijk 
onderhoud en rekcning houcl.end 

met zijn waarschijnlijk winstge
vende overlevingsduur, twee vergoe
dingswijzen van een zelfde stoffe
lijke schade vormen; dat zij immers 
enkel de vergoeding beogen, de 
eerste op forfaitaire wijze _en de 
tweede voUedig, van de schade die 
betrokkene lijdt door derving van 
de winst die hij normalerwijze uit 
het loon va.n de getroffene zou 
gehaald hebben indien deze was 
blijven leven; 

Dat de gesubrogeerde arbeidson
gevallenverzekeraar bijgevolg, bin
nen de perken van de schade'!er
goeding die de derde aansprakelijke 
voor het ongeval volgens het 
gemeen rec):lt voor de vergoeding 
van dezelfde stoffelijke schade ver
. schuldigd is, zijn vorde;ring kan 
instellen tot terugbetaling van al de 

·door hem aan de rechthebbende 
uitgekeerde bedragen, en ook van 
het geheel van het kapitaal dat voor 
de lijfrente werd vastgesteld; 

Dat de. arresten van 28 juni 1976 
en. 5 oktober 1977, door aldus uit
spraak te doen, artikel 19, derde; 
vierde en negende lid van de 
gecoordi;neerde wetten van 28 
september 1931 schenden; 

Dat het middel gegrond is; 

II. Op de voorziening van de 
naamloze vennootschap « Precam , : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1 van de wet 
van 10 maart 1900 op de arbeidsovereen
komst, 1, 4, 19, tweede, derde en vierde 
lid, van de op 28 september 1931 gecoor
dineerde wetten betreffende de vergoe~ 
ding der schade voortspruitende uit de 
arbeidsongevallen, 1 van de besluitwet 
van 13 december 1945 betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende 
uit ongevallen die zich op de weg naar 
of van het werk voordoen, evenals, voor 
zover als nodig, van de artikelen 1, · 7, 
8, 46, § 1, inzonderheid 4ovan de ar
beidsongevallenwet van 10 april 1971, 
1409, 2", 1420, 1984 tot 1990 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doordat ·het arrest van 28 juni 1976, 
om de rechtsvorderingen van de ver
weerders in beginsel gegrond te verkla
ren en eiseres te veroordelen om aan 
verw:eerder het bed;.·ag van 227.892 frank 
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en aan verweerster het bedrag van 
7.108 frank te betalen vermeerderd met 
de vergoedende en gerechtelijke intres
ten, na te hebben vastgesteld dat 
Mevr. Chiche, echtgenote Dratwa, die, 
als bestuurder van het voertuig op het 
ogenblik van het ongeval verzekerde van 
eiseres was, aansprakelijk was voor het . 
verkeersongeval van 20 april 1968 waarin 
Mevr. Maria de Lourdes Alvas Sampaio 
werd gedood, de huishoudster van de 
echtgenoten Dratwa, die zich in 
genoemd voertuig bevond, de middelen 
verwerpt van de conclusie van eiseres 
die hieruit zijn afgeleid dat het litigieuze 
ongeval geen ongeval op de weg naar of 
van het werk was doch een arbeidsonge
val en dat Mevr. Chiche, die « in een 
zekere zin het ondernemingshoofd zelf 
was », de vrijstelling van aansprakelijk
heid genoot, bepaald bij het derde lid 
van artikel 19 van de gecoordineerde 
wetten betreffende de vergoeding der 
schade voortspruitende uit de arbeidson
gevallen, op grond, enerzijds, dat de 
tijdelijke werkzaamheden als inwonende 
dienstbode van de getroffene aan de 
kust op het ogeblik van het vertrek uit 
Knokke waren beeindigd, dat niets erop 
wijst dat ze tijdens de reis enig werk 
had moeten uitvoeren, dat de leeftijd 
van de kinderen haar zorg of werkzaam
heid niet vereisten, dat het bijgevolg 
geenszins was aangetoond dat Maria de 
Lourdes Alvas Sampaio tijdens de reis 
van de kust naar Brussel ond2r het 
gezag, de Ieiding en het toezicht was 
gebleven van de echtgenote Dratwa, dat 
trouwens de reisduur niet vergoed werd 
het gratis vel'VOer geen onrechtstreekse 
vergoeding vormde aangezien de werk
gever normalerwijze moest instaan voor 
een uitzonderlijke verplaatsing die hij 
had gepland, dat men tenslotte niet kan 
aannemen dat de getroffene zich van de 
ene werkplaats naar de andere werk
plaats begaf, en, anderzijds, dat 
Mevr. Chiche juridisch niets uitstaande 
heeft met de onderneming op het vlak 
van de arbeidsongevallenverzekering, 
aangezien aileen de heer Robert Dratwa 
het verzekerde ondernemingshoofd is 
met uitsluiting van zijn echtgenote, en 
dat zij evenmin de aangestelde van haar 
echtgenoot noch de werkgezellin van de 
getroffene was, en doordat het arrest 
van 5 oktober 1977, nu het uitspraak 
doet ter verdere behandeling van de 
zaak, eiseres veroordeelt om aan ver
weerster het bedrag van 106.660 frank en , 
aan verweerder het bedrag van 
248.895 frank te betalen, de genoemde 

bedragen vermeerderd met de vergoe
dende intresten sinds 20 augus
tus 1968 en met de gerechtelijk intres
ten, 

terwijl, eerste onderdeel, de hoedanig
heid van ondernemingshoofd in de zin 
van artikel 19, tweede en derde lid, van 
de genoemde gecoordineerde wetten (en 
van artikel 46, § 1, 4", van de wet van 
10 april 1971) niet beoordeeld moet 
worden op grand van de verzekerings
overeenkomst doch wei van de arbeids
overeenkomst (schending van aile in het 
middel aangehaalde wettelijke bepalin-

. gen met uitzondering van de artikelen 
van het Burgerlijk Wetboek en van 
artikel 97 van de Grondwet); na in feite 
te hebben vastgesteld, met verwijzing 
naar de motieven van de eerste rechter, 
dat « Mevr. Chiche de toestemming had 
gekregen van (haar echtgenoot) en, met 
zijn instemming, aan de kust had verble
ven en zich door de (getroffene) had 
doen vergezellen » en gewezen te hebben 
op gegevens waaruit bleek dat zij tijdens 
het verblijf aan de kust het gezag van de. 
werkgever had uitgeoefend, het arrest 
van 28 juni 1976 niet wettelijk kon 
beslissen dat zij niet de lasthebber van 
haar echtgenoot was en « in zekere zin 
zelf ondernemingshoofd ,, (schending 
van dezelfde vorenvermelde wettelijke 
bepalingen evenals van de arti
kelen 1409, 2", 1420, 1984, tot. 1990 van 
het Burgerlijk Wetboek); het althans 
tegenstrijdig is in feite vast te stellen dat 
de getroffene « haar bazin » naar de kust 
had vergezeld en vervolgens te beslissen · 
dat laatstgenoemde « niets uitstaande 
heeft met de onderneming » en inzon
derheid noch de werkgever noch de 
mede-werkgever, noch de lasthebber van 
de werkgever is (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); de beslis
sing van het arrest van 28 juni 1976 
volgens welke Mevr. Chiche noch het 
ondernemingshoofd noch de aangestelde 
van haar echtgenoot noch de werkgezel
lin van de getroffene was, niet passend 
antwoordt op de middelen die zijn 
afgeleid uit haar hoedanigheid van 

· mede-werkgever of althans van lastheb
ber (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, voor het bestaan 
van een arbeidsovereenkomst en bijge
volg van een ongeval tijdens de uitvoe
ring van een dergelijke overeenkomst, 
vereist is doch volstaat dat het gezag, de 
Ieiding en het toezicht virtueel zijn; de 
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door het arrest van 28 juni 1976 aange
haalde omstandigheden dat er geen 
werk werd uitgevoerd tijdens de reisweg 
en dat de kinderen niet werden verzorgd 
enkel het werkelijk gezag doch niet het 
virtueel gezag uitsluiten en bijgevolg de 
gevolgtrekking die het arrest daaruit 
afleidt niet wettelijk kunnen verant
woorden ( schending van de artikelen 1 
van de wet van 10 maart 1900 op de 
arbeidsovereenkomst, 1 van de wetten 
betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen 
gecoordineerd bij koninklijk besluit van 
28 september 1931, 1 van de besluitwet 
van 13 december 1945 betreffende de 
vergoeding der schade voortspruitende 
uit ongevallen die zich op de weg naar 
of van het werk voordoen evenals, voor 
zover als nodig, van de artikelen 7 en 
8 van de arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971); het ongeval bovendien 
gebeurd kan zijn tijdens uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst zonder dat er 
op dat ogenblik werk werd gepresteerd 
en loon verschuldigd was; bijgevolg het 
motief dat afgeleid is uit de kosteloze 
verplaatsing waarvoor de werkgever 
moest instaan niet ter zake dienende is 
(schending bovendien van artikel 97 van 
de Grondwet); het uitzonderlijk karakter 
van de door de werkgever geplande 
verplaatsing overigens niet uitsluit dat 
het voordeel dat de werknemer uit het 
kosteloos vervoer heeft gehaald een 
vergoeding kan zijn (schending ;van 
artikel 1 van de wet van 10 maart 1900 
op de arbeidsovereenkomst); het arrest 
van 28 juni 1976 niet antwoordt - of 
althans niet passend antwoordt - op het 
middel dat in de conclusie van hoger 
beroep van eiseres hieruit werd afgeleid 
dat Mevr. Chiche, als mede-werknemer 
of lasthebber met een algemene vol
macht om bevelen te geven aan de 
werknem~r, tijdens de terugreis verder 
bevelen kon blijven geven aan haar 
huishoudster en dat deze zich aan dat 
gezag niet kon onttrekken en trouwens 
de· keuze niet had gekregen tussen de 
terugkeer in het voertuig van Chiche en 
een ander vervoermiddel (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

W at betreft het eerste onderdeel : 
Overwegende dat eiseres, ten 

betoge dat Mevr. Chiche, echtgenote 
Dratwa, « in zekere zin » het 
ondernemingshoofd van de getrof
fene was, in haar conclusie in hoger 
beroep enkel heeft aarigevoerd dat 
de echtgenoten Dratwa-Chiche 

samen bij verweerster een verzeke· 
ring hadden aangegaan teger. 
arbeidsongevallen die aan het huis· 
personeel in hun dienst konder. 
overkomen; 

Overwegende dat het arrest var. 
28 juni 1976 dit verweer beant
woordt door, zonder dienaangaande 
bekritiseerd te worden, erop te wij
zen dat enkel Robert Dratwa, me1 
uitsluiting van zijn echtgenote, die 
verzekering had aangegaan en da1 
Mevr. Chiche, nu zij in die overeen
komst niet persoonlijk was tussen
gekomen, bijgevolg juridisch niets 
uitstaande had met de onderneming 
op het vlak van de arbeidsongeval
lenverzekering; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het betoogt dat Mevr. Chi
che, ten aanzien van de arbeids
overeenkomst, getroffenes onderne
mingshoofd was, in de zin van 
artikel 19, tweede en derde lid, van 
de gecoordineerde wetten van 
28 september 1931 betreffende de 
vergoeding der schade voortsprui
tende uit de arbeidsongevallen, of 
lasthebber van het ondernemings
hoofd, het Hof zou verplichten tot 
het onderzoeken van feitelijke gege
vens, aangezien de vaststellingen 
van het arrest, bij ontstentenis van 
een conclusie van eiseres dienaan- · 
gaande, niet volstaan om aan te 
tonen dat mevrouw Chiche een 
dezer hoedanigheden bezat; dat het 
middel feiten en recht vermengt en 
dus in dat opzicht niet ontvankelijk 
is; 

Overwegende dat het bovendien 
niet tegenstrijdig is te zeggen, ener
zijds, dat de getroffene huishoudster 
was « in dienst van de echtgenoten 
Dratwa "• en dat zij haar << ba:iin » · 
naar de kust vergezeld had, en te 
beslissen, anderzijds, dat enkel 
Robert Dratwa, met uitsluiting van 
zijn echtgenote, het door verweer
ster verzekerde ondernemingshoofd 
was; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel, in zoverre het ontvankelijk 
is, feitelijke grondslag mist; 
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Wat betreft het tweede onder

dee!: 
Overwegende dat het arrest van 

28 juni 1976 zegt dat Mevr. Chiche, 
echtgenote Dratwa, niet het onder
nemingshoofd van de getroffene 
was, en evenmin de aangestelde van 
haar echtgenoot; dat daaruit volgt 
dat de rechtsvorderingen van de 
verweerders tegen eisetes, die de 
burgerrechtelijke aansprakelijk
heid . van het do01' MeVl'. Chiche 
bestuurde voertuig verzekert, ont
vankelijk zouden geweest zijn zelfs 
wanneer het Hof. van Beroep zou 
geoordeeld hebben dat het ongeval 
een arbeidsongeval was in de zin 
van artikel 1 van de ten deze 
toepasselijke gecoordineerde wetten 
van 28 september 1931; 

Overwegende dat het tweede 
onderdeel van het middel waarin 
het arrest van 28 juni 1976 de 
beslissing wordt verweten dat 
genoemd ongeval op de weg naar of 
van het werk is gebeurd, bijgevolg 
bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk is; 

Ove1· het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1 van de 
besluiiwet van 13 december 1945 betref
fende de vergoeding der schade voort
spruitende uit ongevallen die zich op de 
weg naar of van het werk voordoen, 1, 4, 
2•, A en 19, tweede en vierde lid, van de 
op 28 september 1931 gecoordineerde 
wetten betreffende de vergoeding der 
schade voortspruitende uit de arbeidson
gevallen, evenals de artikelen 7, 8, 12, 
inzonderheid 1•, en 46, § 2, van de 
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 

doordat, nu het vaststaat dat getroffe
nes jaarloon 88.750 frank bedroeg en dat 
de arbeidsongevallenverzekeraar op 
basis van genoemd loon het kapitaal had 
gevormd dat nodig was voor de uitkering 
van de rerite die verschuldigd is krach
tens artikel 4, 2•, A, van de bij koninklijk 
besluit van 28 september 1931 gecoordi
neerde wetten betreffende de vergoeding 
der schade voortspruitende uit de 
arbeidsongevallen, het arrest van 
28 juni 1976, tot vaststelling van het 
bedrag d:;<t verweerder volgens het 
gemei:m recht kan terugbekomen, beslist 
dat de stoffelijke schade 22.828 frank 
bedraagt (bedrag dat het jaarlijks 

inkomstenverlies van de echtgenoot ver
tegenwoordigt, zijnde het saldo van het 
versehil tussen het loon van de getrof
fene en het aandeel van de kosten van 
onderhoud van de getroffene) van welk 
bedrag moet worden afgetrokken wat 
« door de arbeidsongevallenverzekeraar 
moet worden betaald "• zijnde 30 pet. 
van de genoemde 22.828 frank, en aldus 
het bedrag · dat moet gekapitaliseerd 
worden om l1et bedrag te bepalen van de 
sehadevergoeding volgens het gemeen 
recht waarop verweerder kan aanspraak 
maken, op 15.980 frank per jaar (zijnde 
70 pet. van 22.828 frank) vaststelt, 

en doordat het arrest van 5 okto
ber 1977 de voornoemde cijfers enkel 
terugbrengt tot 22.688 frank (in plaats 
van 22.828 frank) en tot 15.882 frank (in 
plaats van 15.980 frank) wegens de 
verbetering van een !outer materiiHe 
vergissing zonder de door het arrest van 
28 juni 1976 gevolgde berekeningswijze 
te veranderen, 

terwijl, naar luid van artikel 4, 2•, A, 
van de gecoordineerde wetten · betref
fende de schade voortspruitende uit de 
arbeidsongevallen (thans artikel 12 van 
de wet van 10 april 1971), de door de 
arbeidsongevallenverzekeraar te betalE:!n 
lijfrente berekend wordt op basis van 
30 pet. van het jaarloon van de getrof
fene en niet van 30 pet. van de door 
diens eehtgenoot geleden stoffelijke 
schade; die verkeerde berekeningswijze 
van het arrest de regel schendt ·die het 
samengenieten verbiedt van de gemeen
reehtelijke sehadevergoeding met forfai
taire vergoedingen bepaald bij de 
arbeidsongevallenwetgeving voor meer 
dan het hoogste van de bedragen die 
hetzij in het wettelijk stelsel, van de 
forfaitaire vergoeding, hetzij in het 
gemeenreehtelijk stelsel de eehtgenoot 
van de getroffene kunnen vergoeden 
voor dezelfde geleden sehade; het 
samengenieten van 15.882 frank 
(15.980 frank) die verweerder volgens het 
gemeen recht kan terugkrijgen, met het 
bedrag van de rente die versehuldigd is 
kraehtens artikel 4, 2•, A, van de gecoor
dineerde wetten, zijnde 30 pet. van het 
jaar!oon van 88.750 frank, inderdaad 
erop neerkomt aan verweerder meer toe 
te kennen dan de volgens het gemeen 
reeht geraamde schade, nu die 
15.882 frank (15.980 frank) de 70 pet. 
vormen van een totaal bedrag van 
22.688 frank (22.828 frank) waarvan 
30 pet. werd afgetrokken die op een te 
geringe grondslag werden berekend 
(schending van al de in het middel 
bedoelde bepalingen) . · 
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Overwegende dat, op grond van 

de bovenvermelde motivering 
inzake de voorziening van de naam
loze vennootschap De Bij-De Vrede, 
het middel gegrond is; 

Om die redenen, voegt de zaken 
samen die op de algemene rol onder 
de nrs. • 5809 en 5877 werden inge
schreve:p.; vernietigt de bestreden 
arreste:ri, behalve in zoverre het 
arrest van 28 juni 1976 beslist dat 
het ong~val waarbij Maria de Lour
des Alvas Sampaio gedood werd een 
ongeval op de weg naar of van het 
werk is,, dat Mevr. Chiche, echtge
note Dratwa, getroffenes onderne
mingsh9ofd niet was en evenmin de 
aangestelde van haar man en uit
spraak .doet over de schadevergoe
ding die de vennootschap La Pre
servatrice voor de begrafeniskosten 
en de rnorele schade verschuldigd 
is. 

11 januari 1979 - 1e kamer -
Tloorzitter : de h. Meeus, wnd. voorzitter 
- Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Colard, advo

caat-generaal Advocaten mr. 
Butzl~r, Dassesse. 

1e KAMER- 12 januari 1979 

1° HUWELIJK - RESPECTIEVE RECHTEN 

EN VERPLICHTINGEN VAN DE ECHTGENOTEN 
- VERPLICHTING TOT HULPVERLENING EN 
BIJDRAGE IN DE LASTEN VAN HET HUWELIJK 
- FEITELIJK GESCHEIDEN ECHTGENOTEN -
AANVRAAG OM U!TKERING TOT ONDERHOUD 
VAN EEN DER ECHTGENOTEN- BEWIJSLAST 
RUST OP DE ECHTGENOOT DIE DE ECHT
SCHEIDING AANVRAAGT. 

2° HUWELIJK - RESPECTIEVE RECHTEN 
EN VERPLICHTINGEN VAN DE ECHTGENOTEN 
- VERPLICHTING TOT HULPVERLENING EN 
BIJDRAGE IN DE LASTEN VAN HET HUWELIJK 
- FEITELIJK GESCHEIDEN ECHTGENOTEN -
AANVRAAG OM U!TKERING TOT ONDERHOUD 
VAN EEN DER ECHTGENOTEN GEGROND OP 
HET VOORTDUREN VAN DE FEITEL!JKE SCHEI
DING - DOOR DE AANVRAGER TE LEVEREN 
BEWIJS. 

1• De feitelijk gescheiden echtgenoot die 
een uitkering tot onderhoud van zijn 
echtgenoot vordert, moet bewijzen dat 

de echtscheiding aan de andere echt
genoot te wijten is (1). (Artt. 210 en 
221 B.W.) 

2" Wanneer de scheiding tussen feiteiljk 
gescheiden echtgenoten voortduurt, 
moet de echtgenoot die van de andel'e 
echtgenoot een uitkering tot onder
houd vordert, bewijzen dat de verdere 
scheiding aan de schuld van deze 
echtgenoot te wijten is (2). (Artt. 
213 en 221 B.W.) 

(MAES T. DE KIMPE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 november 1977 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste· Aanleg te 
Antwerpen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 213, 221, 1315, 1349; 
1350, 1352, 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wet~ 
boek en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis eiser 
veroordeelt om aan zijn · echtgenote, 
verweerster, een maandelijks onder
houdsgeld van 15.000 frank te betalen, op 
grond : dat eiser betoogt dat de eerste 
rechter ten onrechte heeft geoordeeld 
dat hij schuld heeft aan de feitelijke 
scheiding, terwijl in werkelijkheid de 
fout bij verweerster zou liggen die 
omwille van haar ondraaglijk karakter 
elke samenleving onmogelijk zou maken; 
dat uit de debatten ter zitting, alwaar 
partijen in persoon aanwezig waren, 
duidelijk is gebleken dat verweerster 
bereid was het echtelijk !even te berne
men en het echtelijk dak te vervoegen; 
dat eiser echter weigerde zijn echtgenote 
terug aan boord van zijn schip te nemen 
onder voorwendsel dat zij met andere 
mannen betrekkingen zou hebben 
onderhouden; dat verweerster deze 
bewering betwist en aanvoert dat haar 
echtgenoot overspel zou plegen en dat 
zij hiervoor reeds klacht zou hebben 
neergelegd zoals werd bewezen . aan de 
hand van de overgeiegde stuk.ke.n; dat de 
eerste rechter in zijn zienswijze mag 
gevolgd worden wanneer hij oordeelt dat 

(1} en (2} Cass., 21 mei 1976 (A.C., 1976, 1045) 
en de noten 1 en 2. Laatstgenoemd arrest 
verwijst naar de artt. 212 en 218 B.W. die 
respectievelijk zijn vervangen door de artt. 
213 en 221 B.W. (Art. 1 we1. 14 juli 1976). 
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eiser de schuld draagt van deze langdu
rige scheiding en aldus · geljouden is tot 
het betalen vim onderhouds'geld aan ~ijn 
echtgenote, -

terwijl, eerste. onderdeeJ;': verweerster, 
feitelijk gescheiden echtgenote, die -van 
haar echtgenoot een uitkering tot onder
baud vordert, moet bewijzen dat de 
feitelijke scheiding·: a·an de scbuld van 
haar echtgerioot te wijten . is, en,' wan
neer de . feitelijke :scheiding blijft be
staan, de eisende echtgenoot mciet 
bewijzen dat ook het voortduren van de 
feitelijke scheiding aan de schuld van de 
andere echtgenoot te wijten is; het 
vonnis ten deze enkel een onderzoek 
wijdt aan de vraag wie van de ecbtgeno
ten schuldig is aan bet voortduren van 
de feitelijke scheiding; maar niet onder
zoekt noch ondubbelzinnig vaststelt wie 
van de echtgenoten schuldig is aan bet 
ontstaan van de feitelijke scbeiding; 
waaruit volgt dat bet vonnis eiser niet 
wettelijk tot het betalen van onder
boudsuitkering beeft kunneri veroorde
len (scheriding van de artikelen 213, 221, 
1315 ·van het Burg-erlijk Wetboek; 
870 van het Gerechtelijk Wetboek en 
97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de · motieven van 
bet vonnis enkel vaststellen dat eiser 
schuldig was aan bet voortduren van de 
feitelijke scbeiding, waaruit geenszins 
bij_ wijze van vermoeden kan worden 
afgeleid dat eiser eveneep.s schuldig was 
aan het ontstaan e!Van, ·zodat het vonnis 
zijn beslissing niet wettelijk v'erant
woordt en niet met redenen is omkleed 
(scbending van de artikelen 213, 221, 
1349, 1350, 1352, 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet), 

derde onderdef!}, de motieven van bet 
bestreden vonnis'; waarin wordt verwe.:: 
zen n~ar' ' de ,motive.ring van de eerste 
recbte_r, in zoverre !Jeze beeft geoordeeld_ 
dat eisei: de ·sch1J.ld · draagt " van deze 
langdurige scheiding , dubbe\zinnig en 
duister zijn, althans de bestrederi beslis
sing niet wettelijk kunnen veranhvoor
den, nu uit deze inotieven niet kan 
worden uitgemaakt of de' rechters in 
boger beroep · 'met « · deze langdurige 
scheiding , : bedoeld bebbem de lange 
duur van de feitelijke scll'eiding; welke' 
echter niet terzake dienend is ten aan
zien van de v'ordering tot bndernoudsuit
kering, die kan toegekend worden, ook 
al is de feitelijke scheiding van de 
echtgenoten definitief geworden, dan wei 
of de rechters hiermede het voortduren 
van de feitelijke scheiding bedoeld heb
ben; in w,el~ geval in deze mot~even 

evenmin onderzocht noch . vastgesteld 
-0-o'rdt wie. vari de echtgenoten schuld 

. beef~ aan
1 
het ontstaan van de feit!1lijJ<e, 

scheiding, zoc,l.at het vonnis . zijn beslis-· 
sing hiet wettelijk verailtwoord · eii niet 
met redenen is omkleed (schEmding van' 
de artikelen 213, 221 van het Burgerlijk 

. Wetboek en 97 van de Gro]ldwet) : . 

; · overweg~n<;le dat de . bi] arti~· 
kel 213 (vroeger ~rtikel212)val'l: _het' 
Burgerlijk Wetboek bepaalde ver-. 
plichting tot hulpverlening · ev.enals 
d~ bij artikel 221 ' (vroeger . arti:-· 
kel 218) van hetzelfde ' Wetboek 
opgelegde verplichting bij te (:lr.agen 
in de lastep van het huwelijk in 
beginsel in de echtelijke verbli'jf
plaa:ts moeten worden uitgev~~,rd; 
dat, · wanneer de echtgenoten feite'-
lijk gesch~iden zijn, ' de echtgenoot 
die - zich op een van deze be ide 
bep;:tlipgen beroept, moet bewijzen 
dat de , scheiding en eventueel het 

. voortduren ervan aan de schuld ·van 
de andere echtgenoot te wijten zijn; 

Overwegende dat, na . te hebben 
aangemerkt -"-· dat- eiser in·' hoger 
beroep ·betoogde dat de· eerste rech
ter ten onrechte had geoordeeld dat
hij schuld heeft aan de 'feitelijke 
scheiding, terwijl in werkelijkheid 
de fout bij gedaagde in hoger 
beroep zou liggen die omwille van 

· haar ondraaglijk karakter ' elke 
· samenleving onmogelijk zou, 
maken », het vonnis beslist dat de · 
eerste rechter in zijn zie1.1-~wijze 
mag worden gevolgd wanneer hij 
he eft geoordeeld · dat · eiser. de· schuld 
draagt · van deze langdurige · schei-
ding; .,. · •" 

Dat de rechter zodoende zonde~ 
dubbelzinnigpeid noch duisterheid :· 
vaststelt dat de feitelijke scheiding 
die sinds lange tijd bestaat sedert 
haar ontstaan ·aan -de schuld van 
eiser iste ' wijte~; ' • ' ... , _ 
Dat=~ het m. del feitelijke grand

slag mist; -· 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzienirig; veroordeelt ·eiser in de1 

- kost.P.n. 



-539-

12 januari 1979 - 2c kamer - Voorzh
ter : de h. de Vreese, afdelingsvoorzitter 
- VerslaggeFer: de h. Van Leckwijck
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - AdFocaat : 
mr. C. De Baeck. 

1c KAMER- 12 januari 1979 

HUUR VAN GOEDEREN - HANDELS

HUUROVEREENKOMSTEN OVERDRACHT 
DOOR DE HUURDER VAN DE HUUROVEREEN
KOMST EN VAN DE HANDELSZAAK- VERZET 
VAN DE VERHUURDER - VERPLICHTING EEN 
MET REDENEN OMKLEED VERZET AAN HUUR
DER TE BETEKENEN - GEEN VERPLICHTING 
DE HUUR OP TE ZEGGEN. 

Wanneer de huurder Fan een handels
huur aan de Ferhuurder een antwerp 
Fan een aide Fa.z:i oFerdracht Fan de 
huuroFereenkomst en Fan de handels
zaak heeft betekend, oFereenkomstig 
art. 10, derde lid, Handelshuurwet is 
de Ferhuurder die meent geldige rede
nen te hebben om zich tegen de 
OFerdracht te Ferzetten, ertoe gehou
den zijn, met redenen omkleed Ferzet 
aan de 'huurder te betekenen. H1j is 
niet Ferplicht, bovendien, de huur op 
te zeggen (1). 

(ROLLE T. COONE) 

ARREST 

BET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 november 1976 in 
hoger beroep .gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Kortrijk; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 10, leden 3 en 4, 
11, § 1, 14, lid 3, 16, 1, 1o, 33, leden 4 en 5, 
van de wet van 30 april 1951 op de 
handelshuurovereenkomsten met het 
oog op de bescherming van het handels
fonds welke afdeling I!bis van 
hoofdstuk II van titel VIII van boek III 
van het Burgerlijk Wetboek vormt, zoals 
gewijzigd door de wette~ van 
24 december 1951 en 29 junj H55, 1736, 
1737, 1738 van het Burgerlijk Wetboek, 
1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

(1) Raadpl. Cass., 19 maart 1971 (A.C., 1971, 
702). Verg. Cass., 14 feb. 1958 (A.C., 1958, 407), 

doordat het vonnis eisers verzet tegen 
de door verweerster aan Johnny· Sabbe 
gedane overdracht van handelszaak en 
huurceel ongegrond verklaart, voor recht 
zegt dat deze laatste rechtstreekse huur
der, is van eiser en aan verweerster 
voorbehoud verleent voor schadevergoe
ding voor beweerde feitelijkheden op 
grand dat verweerster haar handelszaak 
samen met het huurceel aan voor
noemde Sabbe overeenkomstig artikel 10 
van de wet van 30 april 1951 heeft 
overgedragen; dat eisers verzet niet 
gegrond is om de volgende redenen : a) 
verweerster is huurster van het goed en 
bovendien bewijst eiser niet dat de 
herberg niet werd uitgebaat; het louter 
« te koop , stellen van enkele meubelen 
volstaat niet om te bewijzen dat de 
uitbating is stopgezet; b) de huur is 
« van onbepaalde datum , en is derhalve 
niet ten einde; c) ingeval eiser wenst te 
beschikken over het goed ten gunste van 
zijn dochter client hij opzegging te 
geven, wat hij tot heden niet heeft 
gedaan, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser, tot 
staving van zijn verzet zich in conclusie 
niet aileen beriep op de verkoop van de 
inboedel van de handelszaak, maar 
eveneens op het feit dat verweerster 
nooit persoonlijk de handelszaak had 
uitgebaat, dat zij na het overlijden van 
haar vader slechts tweemaal geopend 
was geweest om reservebier te verkopen 
en dat verweerster aan eiser uitdrukke
lijk had verklaard dat zij van alle 
verdere uitbating afzag en het goed te 
zijner beschikking stelde; dat zij daarbij 
eeri zaal liet afbreken; dat het vonnis 
zich over deze redenen, die het verzet 
geldig motiveren, onafhankelijk van het 
feit of verweerster al dan niet hum·ster 
was, ten · onrechte niet uitspreekt en 
derhalve onvoldoende is gemotiveerd 
(schending van de artikelen 10, leden 
3 en 4, 11, § 1, van de wet van 
30 april 1951, 1138, 3°, van het Gerechte
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het feit dat eiser 
eveneens over het geld wenste te 
beschikken ten gunste van zijn dochter 
een reden kan uitmaken om het verzet 
van eiser tegen de door verweerster 
voorgenomen overdracht te staven, zon
der dat hij daarom opzegging moest 
geven; dat het daarbij in geen geval uit 
te maken is of het vonnis deze reden 
van het verzet verwerpt om dit juridisch 
verkeerd motief of orridat het in feite 
oordeelt dat deze reden ongegrond was, 
zodat de motivering van de beslissing 
tegenstrijdig en duister is (schending 
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14, lid 3, 16, 1, 1 •, 33, led en 4 en 5 van de 
wet van 30 april 1951, 1736, 1737, 
1738 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet) : 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat eiser zijn verzet 
ondermeer stoelde op de omstandig
heid dat hij « over het goed wenste 
te beschikken om het als privaatwo
ning door zijn dochter te laten 
betrekken en om te bouwen »; 

Overwegende dat, door te ant
woorden dat « ingeval verweerder in 
hoger beroep (thans eiser) wenst te 
beschikken over het goed ten gun
ste van zijn dochter hij opzegging 
dient te geven, wat hij tot op heden 
niet heeft gedaan », het vonnis 
noodzakelijk beslist dat de verhuur
der die meende een · wettige reden 
te hebben om zich tegen de huur
overdracht te verzetten, zich ertoe 
niet mocht beperken zijn verzet te 
doen kennen, maar verplicht was 
opzegging te geven; 

Dat het vonnis zodoende arti
kel 10, derde lid, van de wet van 
30 april 1951 schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op het eerste onderdeel dat 
tot geen ruimere cassatie kan lei
den, vernietigt het bestreden von
nis; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gerhaakt 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 leper, zitting 
houdend in hoger beroep. 

12 januari 1979 - 1" kamer - Voorzit
ter : de h. de Vreese, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Van Leckwijck
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Houtekier. 

1° VONNISSkN EN ARRESTEN - BUR
GERLIJKE Zf).KEN - GERECHTELIJK WET

BOEK, ART. 19, TWEEDE LID - VONNIS ALVO~ 
RENS RECHT TE DOEN - VONNIS DAT EEN 
VOORAFGAANDE MAATREGEL BEVEELT OM 
DE VORDERING TE ONDERZOEKEN OF DE 
TOESTAND VAN DE PARTIJEN VOORLOP!G TE 
REGELEN- BEGRIP. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR
GERLIJKE ZAKEN - GERECHTELIJK WET

BOEK, ART. 1068, TWEEDE LID - ONDER

ZOEKSMAATREGEL- BEG RIP. 

3° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE 
ZAKEN GERECHTELIJK WETBOEK, 

ART. 1068, TWEEDE LID - ONDERZOEKS
MAATREGEL- BEG RIP. 

4° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE 
ZAKEN - DEVOLUTIEVE KRACHT VAN HET 
HOGER BEROEP - GERECHTELIJK WETBOEK, 

ART. 1068 - DRAAGWIJDTE. VAN DIE BEPA

LING. 

5° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE 
ZAKEN- BESL!SSING VAN DE EERSTE RECH
TER DIE TWEE NOTARISSEN HEEFT AANGE
STELD VOOR DE VEREFFENING EN VERDE
LING VAN EEN NALATENSCHAP - HOGER 
BEROEP TEGEN DIE BESLISSING - DEVOLU
TIEVE KRACHT VAN HET HOGER BEROEP -
GEVOLG. 

6° REDENEN VAN VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
BIJ CONCLUSIE AANGEVOERD M!DDEL DAT 
NIET MEER DIENEND IS WEGENS DE VAST
STELLINGEN VAN DE BESTREDEN BESLIS
SING - DE RECHTER BEHOEFT NIET NADER 
TE ANTWOORDEN OP DE CONCLUS!E. 

1o De beslissing waarbij de rechte1; na 
de vereffening en verdelLr1g van een 
nalatenschap te hebben bevolen, voor 
die venichtingen tr-vee notarissen aan
stelt, is, in burge:rlijke zaken, geen 
vonnis alvorens recht te doen, dat een 
voorafgaande maatregel beveelt om de 
vordering te onderzoeken of de toe
stand van de parfjjen voorlopig te 
regelen, als bedoeld in art. 19, tweecle 
lid, Ger. W. 

2" en 3" De beslissing waarb1j de eerste 
rechter, na de verelfening en vercleling 
van een nalatenschap te hebben bevo
len, om die verrichtingen twee notaris
sen aanstelt, is geen onclerzoeksmaat
rege], in de zin van art. 1068, tweede 
JJd, Ger. W. 
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4' Hoger beroep tegen een eindvonnis of 
tegen een vonnis alvon;ms recht te 
doen maakt het geschil zelf aanhangig 
bij de 1·echter in hager bel'Oep; deze 
verwijst de zaak aileen dan naar de 
eerste rechte1· indien hij, zelfs gedeel
telijk, een in het aangevochten vonnis 
bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt 
(1). (Art. 1068 Ger. W.) 

5• Nu de beslissing, waarbij de eerste 
rechter twee notarissen aanstelt voor 
de vereffening en verdeling van een 
nalatenschap, geen onder;;oeksmaatre
gel is in de zin van art. 1068, tweede 
lid, Ger. W:, moet en kan het hof van 
beroep, waarbij het geschil zelf aan
hangig is ingevolge het hager beroep 
tegen die beslissing, de zaak niet 
wettig ve1·wijzen naar de eerste rech
tez; na gehele of gedeeltelijke bevesti
ging van die beslissing (2). (Art. 1068, 
tweede lid, Ger. W.) 

5• De rechtez· behoeft niet nader te 
antwoorden op een bzj conclusie aan
gevoerd middel, wanneer dat middel 
niet meer ter zake diene.rid is, wegens 
de vaststellingen van zijn beslissing 
(3). 

(GENTENS V. T. GENTENS G.G. E.A.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten op 20 juni 1973, 
5 december 1973 en 23 maart 1977 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 19, tweede 
lid, 1068, 1072, 1209, 1210, 1211, 1213, 
1219, 1220 en 1223 van het Gerechtelijk 
Wetboek, zoals gewijzigd door de wet 
van 24 juni 1970, 

doordat het arrest van 20 juni 1973, 
rechtdoende op het door eiser ingestelde 
hbger beroep, hem er akte van verleent 
dat hij akkoord is om over te gaan tot de 
rbewerkinglm van vereffening en deling 
van de nalatenschap van wijlen Carolus 
Qentens, en dan, over de vordering tot 
schadevergoeding, de heropening van de 

(1) Cass., 22 april 1977 (A.C., 1977, 873). 

(2) Raadpl. Cass., 20 jan. 1977 (A.C., 1977, 
565) en noot 2, op bl:z;. 566. 

{3) Cass., 29 juni 1978 (A.C., 1978, 12.75). 

debatten beveelt, en doordat het arrest 
van 5 december 1973 vervolgens ener
zijds het beroepen vonnis bevestigt in 
zoverre het de vereffening en verdeling 
beveelt en daartoe twee notarissen aan
stelt en anderzijds, hervormend, een 
deskundige aanstelt om na te gaan of de 
slechte staat van het huis aan eiser te 
wijten is en om de schade te schatten, 
en uiteindelijk doordat het arrest van 
23 maart 1977 eiser veroordeelt om in de 
kwestieuze nalatenschap 110.712 frank in 
te brengen, 

terwijl, eerste onderdeel, de arresten 
van 20 juni 1973 en van 5 december 1973 
het beroepen vonnis bevestigen in 
zoverre het de vereffening en verdeling 
van de nalatenschap van wijlen Carolus 
Gentens heeft bevolen en twee notaris
sen heeft aangesteld om tot die bewer
kingen over te gaan, zodat deze arresten, 
die aldus een onderzoeksmaatregel of 
een ermee gelijk te stel!en maatregel 
hebben uitgevaardigd, vervolgens de 
zaak terug naar de eerste rechter had
den moeten verwijzen in plaats van de 
debatten te heropenen en een deskun
dige aan te stel!en over de vordering tot 
schadevergoeding (schending van de 
artikelen 19, tweede lid, 1068, tweede lid, 
1072, 1209, 1210, 1211, 1213, 1219, 1220 en 
1223 van het Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het arrest van 
23 maart 1977 dan ook ten onrechte 
eiser veroordeelt tot het inbrengen in de 
nalatenschap van een som van 
110.712 frank (schending van de arti
kelen 1068, tweede lid, en 1072 van het 
Gerechtelijk Wetboek); 

derde onderdeel, ... 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, wanneer de 

rechter, na de vereffening en verde
ling van een nalatenschap te heb
ben bevolen, twee notarissen aan
stelt om tot die bewerkingen over te 
gaan, hij geenszins een maatregel 
alvorens recht te doen beveelt om 
de vordering te onderzoeken of de 
toestand van de partijen voorlopig 
te regelen, zoals in artikel 19, 
tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek is bedoeld; 

Dat de arresten van 20 juni 1973 
en 5 december 1973 door de beslis
sing van de eerste rechter aan
gaande de vereffening en verdeling 
en aanstelling van notarissen te 
bevestigen, geenszins een door het 
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beroepen vonnis bevolen onder
zoeksmaatregel of daarmee gelijk te 
stellen maatregel bevestigen en 
dienvolgens niet gehouden waren de 
zaak, overeenkomstig artikel 1068, 
tweede lid, van het Gerechtelijk 
W etboek, naar de eerste rechter te 
verwijzen; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het onderdeel 
ervan uitgaat dat de rechters in 
hoger beroep ertoe gehouden waren 
de zaak naar de eerste rechter te 
verwijzen; 

Dat, nu uit het antwoord op het 
eerste onderdeel blijkt dat dit laat
ste niet het geval was, het onderdeel 
niet kan worden aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Dat het onderdeel, hetwelk op een 

verkeerde lezing van de bestreden 
arresten rust, feitelijke grondslag 
mist; 

Over het tweede mjddel, afgeleid · uit 
¢1e schending van de artikelen 544, 711, 
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest van 23 maart 1977 
eiser veroordeelt tot het inbrengen in de 
nalatenschap van 110.712 frank op 
grond : dat eiser foutief het testament 
van 21 mei 1967, toegeschreven aan de 
op 14 oktober 1967 overleden Carolus 
Gentens, heeft ingeroepen, vermits dit 
testament vals werd verklaard althans 
wat de handtekening betreft; dat eiser, 
door deze fotit, de verweerders, erfge
rechtigden van Car:olus Gentens, heeft 
belet het huis, gelegen te Kortrijk
Dutsel, te onderhouden; dat eiser dien
volgens aansprakelijk is voor de schade 
welke daaruit is ontstaan; dat de 
gerechtsdeskundige heeft vastgesteld dat 
het huis vervallen is door gebrek aan 
onderhoud; dat al de herstellingen nood
zakelijk werden gemaakt door de fout 
van eiser, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in con
dusie · uitdrukkelijk staande hield, zon
der op dit punt door het arrest te 
worden tegengesproken, dat hij het huis 
geenszins in zijn bezit heeft gehad en 
het huis na het overlijden van de « de 
cujus >>, zoals trouwens reeds tijdens zijn 

!even, jaren leeg stand, zodat er geen 
noodzakelijk verband bestaat tussen zijn 
fout, met name het inroepen' van een 
vals testament oYn de eigendorri. van het 
huis te verkrijgen de schade dobr gebrek 
aan onderhoud aan het huis veroorzaakt 
(schending van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de motieven van 
het arrest, door dit gebrek aan antwoord 
op eisers conclusie, geenszins op wette
lijke wijze de aansprakelijkheid van de 
verweerders uitsluiten, daar deze als 
erfopvolgers van de « de cujus » het 
recht en de mogelijkheid hadden het 
huis te onderhouden (schending van de 
artikelen 544, 711, 1382, 1383 ·van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat eiser in conclu
sie weliswaar . betwistte· dat hij in 
het bezit is gebleven of in het bezit 
werd gesteld van het kwestieuze 
huis, dat leeg stond, zodat de ver
weerders ten onrechte beweren dat 
hij het huis heeft laten vervallen, en 
hij voor de vervallen toestand ervan 
niet aansprakelijk is; 

Overwegende echter dat het 
arrest vaststelt dat eiser het intus
sen vals verklaarde testament fou
tief heeft ingeroepen en door deze 
fout de verweerders · « heeft belet >> 

het huis te onderho.uden; dat het 
daaruit afleidt dat eiser « dienvol
gens aansprakelijk is voor de 
schade welke daaruit is ontstaan >>;. 

Overwegende dat het arrest zo-
.doEmde de door het gebrek aan 
onderhoud van het huis veroor
zaakte schade niet afleidt uit het 
feit dat eiser het in zijn bezit zijnde 
huis niet heeft onderhouden, of uit 
het feit dat. hij het valse testament 
inriep << om de' eigendom van het 
h.uis te verkrijgen >>, maar uit het 
feit dat hij door het foutief inroepen 
van het vals gebleken testament de 
verweerders heeft belet het h.uis te 
onderhouden; 

Overwegende dat het arrest aldus 
niet aileen het oorzakelijk verband 
tussen eisers fo.ut en de schade 
vaststelt maar ook op wettelijke 
wijze aantoont waarom de verweer
ders. ilie door eiser << belet >> werden 
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het huis te onderhouden, geen aan
sprakelijkheid dragen; 

· Ovetwegende · dat het arrest als 
fout van eiser het feit aanhoudt dat 
hij de verweerders" belet heeft het 
huis te onderhouden, oordeelt dat 
/hij dienvcilgens aansprakelijk is 
voor de schade welke daaruit is 
ontstaan en aanstipt dat dit besluit 
geenszins wordt·ontzenuwd door de 
argumenten ·door eiser in conclusie 
uiteengezet; · 

· Dat,· nu de rechter aldus aaritoont 
dat eisers conclusie niet meer ter 
zake'>.dienend was wegei:ls de vast
.stelli:hgen van het arrest, h1j ' niet 
meer gehouden was op die conclusie 
te'antwborden; 
- Dat het middel n,iet kan worden 

aangenomen; 

Om die . redenen,· .verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
ko~ten. 

. 12-januari 1Q79 _:_ 1' kamer- Voorzit: 
ter en ·ver?laggever : de h. de Vreese, 
afdel.ingsvooriitter Gelijkluidende 
conclusie van 'mevr. · LiekEmdael, advci
caat-g€meraal - Advocaat > mr. · Hmite
kier . • 

3' KAMER- 15 januari 1979 

BERUSTING "77 BURGJ;:RLIJKE ZAKEN 
GEDING TUSSEN DE· RIJKDSDIENST VOOR 
ARBEIDSVOORZIEN!NG EN EEN GERECHc 
TIGDE. OP WERKLOOSHEIDSUITKERING -
BETAUNG VAN DE PROCESKOSTEN DOOR DE 
'RIJKSDIENST . - SLUIT N.IET NOODZAKELIJK 

·~IlER\.JSTING IN. ; ' 
1 ~ ' • ' . ' '- : ' • 

In een geding tussen de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening en een gerechtigde 
op weJ·kloosheidsuitkering volstaat de 
betaling van de kosten van eerste 
aanleg door de Rijksdienst, die daar
toe in . elk geyal krach tens art. 1017, 

.- tweede .. lid, iGer. ·W.. verplicht is, niet 
:om aan te .toJ.Jen dat deze partij 
•.. afstam;L peeft gedaan van haar recht 

. om hager beroep in te stellen (1). (Art. 
1045 Ger~: W.) 

(P):'IEM.T. R.V.A.) , 

,\ ' _ .. · ,' l ··;.-. ' - i. ,._. {'; 

· (1) 1\.aadJ?l. Cass. 1l jan. 190~ (/)..C., 19.69, 453) 
ew 13 · maart 1978, 17 n'ov. en 2 , dec·: 
1977 (ibid. 1978, 824). . 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 december 1977 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 

Ove1' het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 17, 1017, 
1018, 1044 en 1045 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het arrest het door verweer
der ingestelde hciger beroep ontvankelijk 
verklaart op grond : dat verweerder', 
krachtens artikel 1017, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, in elk geval 
gehouden is, zelfs wanneer hij niet de iii 
bet ongelijk · gestelde partij is, de kosten' 
van het geding te. vereffenen; dat bijge; 
volg uit het automatisme waarmede 
verweerder de kosten vereffent, niet kan 
worden afgeleid dat~ deze het vaste 
voornemen heeft gehad zijn instemming 
ie betuigen. met het vonnis van de eerste 
rechter; dat hieruit voortvloeit dat de 
voorwaardelijke berusting ten deze geen 
gevolg had, omdat zij door de tegenpartij 
niet uitdrukkelijk werd aanvaard, 

terwijl, eerste onderdeel, verweerder, 
die zonder enig voorbehoud te maken, 
de kosten van de procedure voor de 
arbeidsrechtbank betaald heeft, hadat 
eisers raadsman tweemaal verzocht had 
deze kosten te betalen in geval van 
berusting, door die betaling dan ciok 
onmiskenbaar in bet vonnis heeft berust 
(schending van de artikelen 17, 1017, 
1018, 1044 en 1045 van het Gerechtelijk 
Wetboek); 

tweede onderdeel, het feit dat ver
weerder in beginsel tot de kosten ver
oordeeld wordt, ook a! is hij niet de 
verliezende partij, geenszins inhoudt dat 
de. kwestieuze betaling, na ·.de gedane 
vragen tot berusting, geen berusting zou 
kunnen uitmaken (schending . van de 
artikelen 1017, 1018, 1044 en 1045 van het 
Gerechtelijk Wetboek) : · 

Overwegende · dat verweer in
gevolgB artikel 1017, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, zelfs 
indien zijn hoger beroep werd inge
willigd, de· kosten van eerste aanleg 
1.110est dragen; 

- Dat het arrest derhalve heeft 
kunnen oordelen dat uit de betallng 
van deze kosten, zelfs zonder voor
behoud en welke oqk de gevplgen 
kunnen zijn die eiser eraan wilde 
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hechten, niet kan worden afgeleid 
dat verweerder het vaste voornemen 
heeft gehad zijn instemming te 
betuigen met het door de arbeids
rechtbank gewezen vonnis; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, ... 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; gelet op artikel 1017, 
tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, veroordeelt verweerder in 
de kosten. 

16 januari 1979 - 3" kamer -
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Mahil
Ion - Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal Ad
vocaten : mrs. Houtekier, Simont. 

3" KAMER - 15 januari 1979 

1° VERBINTENIS - POTESTATIEVE VOOR

WAARDE- BEGRIP. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - EEN

ZIJDIGE WIJZIGING IN ESSENTIELE BESTAND
DELEN VAN DE OVEREENKOMST - NIET 
BELANGRIJKE WIJZIGING - GEEN BEEINDI
GING. 

1" Geen potestatieve voorwaarde is een 
contractueel beding dat betrekking 
heeft op het voorwe1p van de verbin
tenis en niet op een gebeurtenis 
waarvan de uitvoering of het voortbe
staan van de verbintenis afhankelijk is 
{1 ). {Artt. 1168 en 1170 B.W.) 

2" De partij die een onbelangrijke wijzi
ging in een essentieel bestanddeel van 
de arbeidsovereenkomst aanbrengt, 
beeindigt deze overeenkomst niet (2). 

(DECLERCQ T. TERCA N.V.} 

(1) Raadpl. Cass., 16 dec. 1960 (A.C., 196t 
37 5l met noten; Cass., 18 juni 1970 (ibid., 197~. 
981 . 

(2) Raadpl. Cass., 27 jan. 1971 (A.C., 1971, 
514), 6 sept. 1972 (ibid., 1973, 16), 26 sept. 
1976 en 27 april 1977 (ibid., 1977, 119 en 883) 
en 4 sept. 1978. 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
. den a~rest, op 15 oktober 1976 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 

Overwegende dat het arrest 
onderzoekt of eiser, die bij overeen
komst van 5 november 1971 door 
verweerster was aangeworv:en als 
handelsvertegenwoordiger, al dan 
niet terecht op 18 september 1973 
een einde heeft gemaakt aan deze 
overeenkomst onder aanvoering dat 
verweerster contractbreuk had ge
pleegd door eenzijdige vermindering 
van het zakencijfer waarop eisers 
commissieloon werd berekend, na
dat kort te voren zijn sector even
eens eenzijdig werd beperkt; 

Overwegende dat het arrest 
beslist dat eiser zelf de overeen
komst heeft beEHndigd zonder 
opzegging en zonder dringende 
reden omdat, zo de door verweerster 
genomen maatregel tot betwistingen 
tussen de partijen aanleiding kon
den geven, zij in geen geval een 
belangrijke wijziging betekenden 
aan essentiele bestanddelen van de 
overeenkomst en zij vanwege ver
weerster geen contractbreuk uit
maakten, en omdat, indien aan die 
betwistingen geen einde kon wor
den gesteld door overleg tussen de 
partijen, ze door de meest gerede 
partij aan de arbeidsrechtbank kon
den worden voorgelegd, terwijl de 
overeenkomst werd in stand gehou
den. 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1134, 1135, 
1170, 1171, 1174, 1184 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1, 5, 14, 15, 18, 20 van de bij 
koninklijk besluit van 20 juli 1955 
gecoordineerde wetten betreffende het 
bediendencontract, zoals gewijzigd door 
de wetten van 5 december 1968 en 
21 november 1969, 1 van de wet van 
30 juli 1963 tot instelling van het statuut 

I der handelsvertegenwoordigers en 97 
van de Grondwet, 
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doordat het arrest de door eiser inge
stelde vordering tot betaling van· een 
schadevergoeding, uitwinningsvergoe
ding, saldo vakantiegeld en achterstal
lige commissielonen verwerpt op grond : 
dat eiser de eenzijdige vermindering met 
15 t.h. van zijn commissieloon, kort na 
een eenzijdige inkrimping van zijn sec
tor, als contractbreuk vanwege verweer
ster aanzag; dat een eventuele sectorwij
ziging contractueel werd · gestipuleerd; 
dat voorzien was dat dit geen verlies 
voor eiser mocht meebrengen en eventu
ele vergoeding mogelijk was; dat ten 
deze van geen potestatieve voorwaarde 
sprake is; dat eiser de overeenkomst 
verbrak v66r de sectorwijziging in voege 
trad;' dat de door verweerster genomen 
maatt•egelen in geen geval een belang
rijke wijzigirig betekenden aan essen
tiEHe · bestanddelen van de overeenkomst 
en zij vanwege verweerster geen con
tractbreuk uitmaakten, 

terwijl, · eerste onderdeel, de clausule, 
volgens welke verweet:ster eenzijdig de 
'aan eiser toegekende gebiedssector kon 
wijzigen, een potestatieve voorwaarde is 
en dus J:?.ietig; het feit dat eiser daardoor 
geen ver!ies mocht lijden, aan dit potes~ 
tatief karakter niets wijzigt daar geen 
objectieve voorwaarden deze uitzonde
ring · beheersen ( schending van de 
artikelen 1170, 1171 en 1174 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, eiser bij conclusie 
staande · hield dat deze clausule van 
eenzijdige wijziging van de hem toege
kEmde 'gebiedsseCtor ongeldig was omdat 
zij hem slechts een maand vooraf wa.s 
medegedeeld, en het arrest op dat mid
del niet antwoordt (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, eiser sinds 1971 met 
een contract van onbepaalde duur als 
handelsvertegenwoordiger bij verweer~ 
:;;ter iri diens't was, zodat zijn gebiedssec
tor slechts eenzij\iig .door verweerster 
kon worden gewijzigd, behoudens .de 
instemming van eiser, met een verwitti
ging gelijk aan de opzeggingsperiode 
va,n ten minste drie maanden (schending 
van ' de artikelen 1134, 1135 van het 
Burgerlijk: Wetboek, 1, 5, 14, 15, 18, 
20 van het koninklijk besluit van 
20 juli 1955 en 1 van de wet van 
30 jy.li 1963); 

v/(Jrde onderdeel, de bekritiseerde 
motieven de.rhalve in geen geval de 
beslissing wettelijk rechtvaardigen, vol
gen~ welke yerweerster, door de gebieds
se.~tbr V!tlJ. eiser eenzijdig te . wijzigen, 

geen essentteel element van de overeen
komst zou gewijzigd hebben en geen 
contractbreuk zou gepleegd hebben 
(schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1134, 1135, 1184 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1, 5, 18, 20 van het 
koninklijk besluit van 20 juli 1955 en 
1 van de wet van 30 juli 1963) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest vast

stelt dat << een eventuele sectorwijzi
ging contractueel werd ges#
puleerd » en dat in de overeenkomst 
bepaald was dat zulk een wijziging 
geen verlies voor eiser mocht mee
brengen en eventuele vergoeding 
mogelijk was; dat het hieruit afleidt 
dat ten deze << van geen ,potestatieve 
voorwaarde sprake is »; 

Overwegende dat het arrest aldus 
te kennen geeft dat de tussen de 
partijen bedongen mogelijkheid van 
sectorwijziging betrekking he~H op 
het voorwerp van de verbintenis, 
maar geen gebeurtenis is waarvan 
de uitvoering of het voortbestaan 
van de verbintenis afhankelijk is; 

Dat het .arbeidshof de· in het 
onderdeel verme.lde bepalingen niet 
schendt;. 

Wat de overige onderdelen be
treft : 

Overwegende dat het arbeidshof 
oordeelt dat de wijziging die ver
weerster in de verkoopssector van 
eiser heeft aangebracht, geen be
langrijke wijziging . van een essen
tieel bestanddeel van de overeen
komst vormde; dat het hieruit wet~ 
tig afleidt dat verweerster daardoor 
de overeenkomst niet beeindigd 
heeft; 

Overwegende dat het arre~t als
dan oak niet meer diende te ant
woorden op eisers conclusie dat het 
beding van eenzijdige wijziging in 
de verkoopssector ongeldig was; 

Dat verweerster dan, 'ook ev(mm1n 
gehouden was bij de mededeling 
a an eiser van de wij ziging van de 
verkoopssector, een termijn in acJ;lt 
te nemen die gelijk. W<ts a~ri de 
toepasselijke opzeggingsterrnij n; 
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Dat het middel niet kan woi·den 
a.~ngehomen; 

01/l die reClenen, ' verwerpt de 
voorziening; veroo,rcteelt eiser in de 
kosten. 

15 januari 1979 , 3' kamer 
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
vporzitter -,-- Verslaggever : de h. Versee 
· Gehjkluide.nde condusie , vari de 
h. Leria,erts, advocaat-generaal 
Advocaten :mrs. Houtek1er, Van Heeke. 

3° KAMER- 15 januai:i 1979 , 

ARBEIDSONGEVAL- ONGEVAL OVERKO
MEN TIJDENS DE RUSTPAUZE ~ VOORWAAR

, .. DEN WAARONDER RET EEN ARBEIDSONGEVAL 
I,S. 

Een . ongeval dat de werknemer over
komt in 'de loop vah de rustpauze, 
'tljdens welke de· arbejd onderbroken 
<.wordt, is een arbeidsongeval, wanneer 
de ·werknemer de nzsttijd.·doorbrengt 
op de plaats waar .de-- arbeid wordt 
verricht of in de OnirfiddeJJijke omge
ving ervan, tenzij het veroorz.aakt is 

'· dooidili hij. persoonlijke bezfgheden 
verricht die buiten de noTmale beste
ding van de rustt1jd vallen (1). (Art. 7 

. ;W. 10 april 1971.) · ·..• . · ~ ·.. •. 

(FEDERALE VERZEKERINGEN T. S\VINNEN, 
LANDSBOND DER CHRISTELTJKE' MuTUALTTEI

TEN) . 

ARREST 

. HET fiOF; ...:.._ .Gelet op het.bestre
den arrest, op 14 februari. 1977 door 
Iiet Arbeidshof te Brussel gewezen; 

I · Overhet middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 7 van de Arbeids..: 
ongevallenwet van 10 .april 1971 . en 
97 van de 'Grondwet, · 
. dooTdaf' het arrest, n'a , te hebben 

vastgesteld dat het, ongeval is. voorgeval-, 
len toen verweerder Swinnen een kleirie 
wandeling maakt,e in het Jubelpark waar 
hij de werken uitgevoerd in de speeltuin 
ging· bezichtigen, beslist dat deze korte . (. 

. (1) C~ss., ~ mei. 1978,, tw~e arresten (A.C., 
1978, 1001), inet ceinclusie o.m. in Rechtsk. 
Weekbl. 1977-1978, kol. 2275. · 

wandeling de uitvoering van de arbeids
.overeenkomst niet heeft onderbroken en 
dat het litigieuze ongeval dus een 
arbeidsongeval is in de zin van voor
melde wet van 10 april 1971, op grand 
dat ; " niet wordt betwist dat .•het 
slachtoffer ti:jdens de middagpauze :over 
ongeveer 20 minuten beschikte om nor
maal zijn eetmaal te nemen en ook even 
uit te rusten; het ongeval tijdens deze 
pauze geschiedde; er geen speciale, eet
plaats ten behoeve ·van de werknemers 
op de werf aanwezig was; er ook geen 
verplichting bestond tjjde.ns deze pauze 
op de werf te blijven; appellante (thans 
eiseres) ten onrechte opwerpt dat de 
wandeling in het Jubelpark zonde1• de 
minste relatie is met het werk; het niet 
won;:lt betwist. dat gelntimeerde "{thans 
verweerde,r) .de gewoonte had· zijn mid~ 
dagmaal op de werf te · nemen; hij als 
verpozing een kleinde wandeling deed in 
het Jubelpark om aldaar · uitgevoerde 
werken te gaan. bezichtigen;. zu.lks .hem 
nooit werd verboden; deze warideling 
gewoon aansloot bij . de middagpau:z;e ·die 
in .het bedrijf werd doorgebracht .en. men 
dus hier. niet kan spreken . van een 
wandeling .. om )outer persoonlijke. rede
pen zonder 'relatie. met het werk < · 

terwijt ee1;ste. onderdef!l, .. een opg~val 
.slechts als een ongeval overkomen lji:j~ 
dens de uitvoeririg van de arbeidsov.er~ 
eenkomst mag worden aal}gezien, wan
neer dt;werknemer op het ogenblik..yan 
het ongeval .. onder het gezag,, pe)eWing 
en het toeZlcht van de we.rkgever. stond 
eh eiseres ip. cm)dusie v'oorhield dat, 'nu 
verweerder vrijwillig de werf .had verla
ten, hij volledig ()ntsnapte <,J.an dE;!.: lei~ 
ding, het gezag en .het toeziCht v·an de 
werkgever; door alleen te beslissen . dat 
deze korte wandeling c;le arbeidsovereen
komst. niet heeft or,\.derbroken, het arrest 
de wettelijke bestanddelen van . een 
arbeidsongeval ·niet vaststelt (schendi~g 
van· artikel · 7 van de ' wet van 
10 april 1971), minstens de'conclusie van 
eiseres hiet beantwoordt, althans d~ze . 
dubbelzinnig beantwoordt vermits niet 
kan vastgesteld worden of het ari>est 
oordeelt dat de arbeidsovereenkomst 
ruet was onderbroken omdat de werkge
yer Ieiding, toezicht en gezag behield op 
zijn werknemer, dan wei dat deze ele~ 
menten niet kenmerkend zijn voor de 
onderbreking van de arbeidsove'reen
komst, dubbelzinnigpeid die gelijkstaat 
met eeh afwezigheid van . moti.even 
(schending van artikel 97 van de Grorid~ 
wet); _ .... 

tweede opderdeel, indien bij ver\v!?er~ 
dei· geen verplichting bestond tijdens de 
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pauze .op de werf te blijven en hij aldus, 
zoals .eiseres in haar akte van hoger 
beroep en haar conclusie voorhield, zon
der hierin door het arrest tegimgespro
ken . te w0rden, volledig vrij was zich 
waar dan ook te begeven zonder dat de 
werkgever hierop enige invloed kon 
uitoefenen, ver:weerder zich noch daad
werkelijk noch virtueel onder het gezag, 
de leiding en het toezicht van zijn 
werkgever bevond, zodat het ongeval 
niet tijdens de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst is gebeurd en dus 
niet als een arbeidsongeval kan worden 
aangemerkt en het arrest zulks ten 
onrechte beslist (schending van de 
artikelen .7 van de wet van 10 april 1971 
en 97 van de Grondwet); 

. . . . 

di?rde onderdeel, nu eiseres -in haar 
akte van hoge'r beroep en haar conclusie 
betwistte dat op het ogenblik vim het 
ongeval enige . band van ondergeschikt
heid tussen werkgever en werknemer 
bestond en dat het- ongeval was gebeurd 
tijdens en· do'or het feit van de uitvoe
r.ing van de arbeidsovereenkomst, er 
geen logisch v.erband te leggen is tussen 
enerzijds de vaststelling van het- arrest 
dat het ongeval tijdens de middagpauze 
is geschied, tijderis welke er geen ver
plichting bestond op de werf te blijven 
en dat, vermits deze wandeling aansluit 
op de. middagpauz~. men hier niet kan 
spr~ken van een wandeling . om. louter 
persoonlijke i·edenen zonder r'elatie met 
het werk, en anderzijds het besluit dat 
de arbeidsovereenkomst niet werd on
derbroken en het hier orri een arbeids
cingeval · gaat;, inderdaad, noch het feit 
dat het verwe.erder niet.verboden was de 
\¥er£ te verlaten tijdens de iniddagpauze, 
noch het feit .. dat deze wandeling niet 
ionder relatie is met het werk . en dus 
ni.et · . om louter persoonlijke .redenen 
geschiedde, het mogelijk maken eruit af 
te leiden dat verweerder zich onder het 
gezag,. het •toezkht en de leiding van 
Chebro bevond ~op het ogenblik van het 
origeval en dat het .dus om eeri qngeval 
gaat overkomen tijdens de uitvoering 
van 'de overeenkomst, 'zodat de beschou
wingen ~m vaststellirige:ri van het arrest 
geen afdoende motivering in de zin van 
artikel 97 van de .Grondwet uitmaken 
van de beslissing dat het litigieuze 
ongeval een arbeidsongeval is in de zin 
vajl • arti!{el ,7 . van cte wet V'}n 
10 april .· 19_71. (schending van de 
artikeler:i 97 van de Grondwet en 7 van 
de wet van10 april 19Ti}: 

Wat het eerste onderdeel'betreft : 

Overwegende dat eiseres in haar 
verzoekschrift tot hager beroep ,de 
beslissing bekritiseerde waarbij • de 
eerste rechter had geoordeeld « dat 
de middagpauze geen onderbreking 
is van de arbeidstijd, :;::odat de werk
nemer .tijdens deze periode onder 
de leiding, het toezicht en het gezag 
van de wer'kgever blijft »; dat .zij in 
~it verband s.telde dat in de geschet-

. ste omstan9igbeden, de werkgever 
niet de minste leiding, gezag.. of 
toezicht over de. werknemer. had 
behouden, nu deze Jaatste, volstrekt 
vriJ was zich waar . dan ook te 
begeven, zonder . dat de werkgever 

. hierop enige. invloed kon uitoefe
rien; d,at eise1~es haar stelling ,preci~ 
seerde in. haar .. conclusie waarin ze 
voorhield dat << het slachtoffer, eiikei 

. een wandeling in' liet . J:ubelpark 
wenste te maken, om louter pel;
soonlijke redenen, zonder .de.minste 
relatie met het . werk, en dat het 
slachtoffer «, dus >> duidelijk volledig 
6ntsnapte aan Cle leiding, J1et gez(lg 
en het toezicht .van de :w:erkgever < 

Overw~geride datde, re~hte~-~-in 
hoger heroep daarop. antwoor<len : 
1) dat eetste verweerder de 
'gewoonte h9,d zijri midda.gmaa1 op 
de werf te nemim en dan als 
verpoziilg een kleine wandering te 
doen in het Jubelpark, wat h,em 
nooit verboden werd; · terwijl ei· · ook 
geen vei·plichting besto'rid orn op de 
werf te blijven; 2) dat de werkne:iner 
over ongeveer 20 mil1uten beschikte 
. om normaal een e~tmaal te nemeil 
'Em ook even uit te. r:usten; dat het 
ongeval tijdens . deze pauze . ge:
schiedde, e1,1_ 3) dat_ men dus hier 
niet'kan spreken v9-n ~Em wandeling 
om louier persoonlijke'redenenzon
cier relatie met . het werk;. dat tl.e 
.rechters aldus m'eteen zonder dub
belzirinigheid te kennen geve'n dat 
zij van oordeel zijn d9-t de arbe.i.ds:.. 
overeenkomst niet was . oriderbro
ken, zoda{ de werkgever d~ l~iding, 
het toezicht en het gezag behield op 
zijn werknemer;. · 
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Dat het onderdeel 
grondslag mist; 

feitelijke Om die redenen, verwerpt de 

Wat het tweede en het derde 
on:derdeel betreft : 

'Overwegende dat de werknemer, 
die, zoals uit de in het middel 
overgenomen vaststellingen van het 
arrest blijkt, de rustpauze tijdens 
welke de arbeid onderbroken wordt, 
deels doorbrengt op de plaats waar 
de arbeid wordt verrjcht en deels 
benut om een wandeling te maken 
in de onmiddellijke omgeving, wat 
hem niet verboden was, onder het 
gezag van de werkgever blijft; 'dat 
het ongeval overkomen tijdens die 
rustpauze derhalve voorvalt tijdens 
de' uitvoering van de arbeidsover
eenkomst; dat zulk een dngeval een 
arbeidsongeval is, tenzij het bewe
zen is dat het niet veroorzaakt is 
door het feit van de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst; 

Dat het ongeval niet overkomen 
is door het feit van de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst, wan
neer het is veroorzaakt doordat de 
getroffene de rustpauze niet daad
werkelijk als een rt1sttijd heeft 
benut, maar persoonlijke bezighe
den verricht die buiten de normale 
besteding van ,de rusttijd vallen; 

Overwegende dat de consideran
sen v~n het arrest volgens welke 
·het eerste' verweerder niet verboden 
was .. de werf te verlate:n tijdens de 
middagpauze en de door he,m 
gemaakte wandeling niet ;z;onder 
relatie was met het werk en niet 
louter om persoonlijke redenen 
geschiedde, van die aard zijn mede 
aan te tonen dat het aan eerste 
verweerder overkomen ongeval zijn 
oorzaak vindt in de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst, en zij 
samen met de andere vaststelling 
van het arrest de' beslissing verant
woorden dat het een arbeidsongeval 
beireft; 

Dat de onderdelen niet kunnen 
worde.p aangenomen; 

voor'ziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

15 januari 1979 - 3• kamer 
Voorzitter · : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever :·de h. Versee 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Ansiaux, Biitzler. 

3• KAMER- 15 januari 1979 

DIENSTPLICHT - UITSTEL EN VRIJLATING 
VAN DIENST OP MORELE GROND - SAMEN
STELLING VAN HET GEZIN - AANTAL KINDE
REN- MINDER-VALIDE- BEGR!P. 

Voor het bepalen l/an het aantal kinde
ren van een gezin WOJ'dt niet voo1· 
twee geteld het kind wiens blijvende 
arbeidsongeschiktheid vo01· de toepas
sing van de wetgeving op de tegemoet
komingen aan minder-validen op 
65 t.h. is vastgesteld (Art. 17, § 3, 
Dienstplichtwetten.) 

(DIERICKX) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 24 oktober 1~78 
dopr de Hoge Militieraad gewezen; 

Over het middel, hieruit afgeleid dat 
de beslissing eisers aanvraag om vrijla
ting · afwijst omdat zijn broeder Frits 
Dierickx slechts 65 t.h. gehandicapt is en 
niet 66 t.h., zoals in de wet is bepaald, 
terwijl rekening moest gehouden worden 
met de omstandigheid van het invalidi
teitspercentage slechts met schijven van 
5 t.h. wordt vastgesteld : · 

. Overwegende dat, krachtens arti
kel 12, § 1, 4•, van de' op 30 april 
1962' gecoordineerde dienstplichtwet
ten,. gewijzigd bij artikel 4 van de 
wet. ·van 1 december 1976, kan 
worden vrijgelaten van dienst in 
vredestijd : de ingeschreven-e, die 
ten minste vijf broeders of zusters 
in l~vert heeft, op voorwaarde dat 
geen enkele broeder, als lid .van eeri 
groot gezin, reeds onbepaald uitstel, 
ontheffing, aanwijzing vocir het spe
ciaal contingent of vrijlating van 
dienst in vredestijd heeft bekomen; 



-549-
Dat artikel 17, § 3, van voormelde 

wetten, gewijzigd bij :artikel 7 van 
voormelde wet van 1 december 1976, 
luidt : voor het bepalen van het 
aantal kinderen wordt voor twee 
geteld het kind van, wie, overeen-; 
komstig · de, bepalingen ter zake v~n 
uitkeringen. voor minder-validen, 
erkend is dat zijn of l).aar lichame
lijke of geestelijke geschiktheid 
voor ten minste 6.6 t.h. ontoereikend 
of vermir1derdis; · 

Overwegende dat de Hoge Militie
raad vaststelt dat geen enkele broe
der van eiser, als lid van een groot 
gezin, reeds ·bnbepaald uitstel, ont
heffing, aanwijzing voor het spe.,. 
ciaal contingent of vrijlating van 
dienst in vredestijd heeft bekomen, 
dat eiser drie broeders en. een 
zuster in leven heeft en dat uit een 
recent getuigschrift afgeleverd door 
het Ministerie van· Sociale Voorzorg 
blijkt dat Frit~ Dierickx een blij
vend.e en d~finitieve arbeidsonge
schjktheid yan slechts 65 t.h. ver
toont; 

Dat .hij verder oordeelt : lo .dat 
laatstgenoemde niet voor twee kan 
worden geteld,, aangezien niet bewe.,. 
zen ~is dat hij ten laatste op 
31 .januari 1977, zijnde het uiterste 
tijdstip waarop de dienstplichtigen 
van de lichting 1978, krachtens 
artikel 20, § 3, van de dienstplicht
wett~n. de bij de wet bepaalde 
voorwaarden tot .het bekomen van 
de. gevraagde vrijlating dienden te 
vervullen, getroffen was door een 
ontoereikendheid of een . verminde
ring van lichamelijke of geestelijke 
geschiktheid van ten minste 66 t.h., 
en 2° dat eiser niet kan worden 
beschouwd als een dienstplichtige 
die ten minste vijf · broeders of 
zusters in leveh heeft; . 

Dat, door, op grond van voor
melde motivering, te oordelen dat 
eiser niet voldoet aan alle vereisten 
om op de gevraagde vrijlating aan
spraak te kunnen makeh; de Hoge 
MiUtieraad zijn beslissing wettelijk 
verantwoordt; · · · · · 

Dat het middel op. dat punt naar 
recht faalt; 

Overwegende dat, door de bewe
ring dat het invaliditeitspercentage 
slechts met schijven van 5 t.h. wordt 
vastgesteld, eiser betoogt dat de 
verklaring van de Dienst voor tege
moetkomingen aan minder-validen, 
die door hem zelf aan de Hog'e 
Militieraad ls overgelegd en luidens 
welke de blijvende arbeidsonge
schiktheid 65 t.h. bedraagt, niet het 
werkelijke percentage weergeeft; 

Dat het middel in dit opzicht 
nieuw is en derhalve niet ontvanke
lijk; 

Om cl,ie re<;lenen, verwerpt' de 
voorziening. 

~5 januari ,1979 - 3" kamer - Voorzit
ter en . verslaggever : .~.e h. Gerniers, 
9fdelingsvoorzitter Gel~jkluideif.de 
conclusie van de h. Len;:~erts, advocaat-
generaaL · · · 

3" KAMEJt- 15 januari 1979 

DIENSTPLICHT VRIJLATING VAN 

DIENST OP lV!ORELE GROND .,..,. BROEDER
DIENST EN GROOT GEZIN- INKOMSTEN Vl).N 

, DE OUDERS. - VERl\WEDELIJKE INKOMSTEN 
VAN HET LOPENDE JAAR- BEG RIP. 

Om uitspraak, te doen ove1· een vraag om 
vn)lating van dienst van een dienst
plichtige van wie een broer zijn wer
kelijke dienst heeft volbracht en die 
behooi·t tot een gezin dat ten minste 
vier kinderen .in .ltiven telt, mag de 
Hoge Militieraad niet weigeren de 
samengevoegde inkomsten van vadi3r 
en moeder van het ·1opende }aar in 
aantnerking te nemen om de enkele 
reden dat die inkomsten nog niet 
definitief door de bevo,egde adminis
stra.tie van dE! directe belastingen, wer
den gecontroleerd. (Artt. 101 § 1, .lo, 
en 12, § 1, 5" bis Dienstplichtwet; M.B.. 
15 'dec. 1976.) · · 

{BLOCKEEL) 

ARREST 

HET HOF; -. Gelet op de bestrE?.,. 
den beslissing, op 24 oktober 1918 
door de Hoge Militieraad gewezerr; 
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Over hiH middel, afgeleid uit de scherr
ding van de ·artikelen ~0. § 1, 1 ", en 12, 
§ · 1, 5"bis, van de Diepstplichtwetten, 
gecoordineerd op 30 april 1962, · 

doordat. de Hoge . Militieraad beslist 
dat . er geen rekening k.an gehouden 
wo.rden met· de samengevoegde inkom
sten. van eisets ouders van liet jaar 1977; 
aangezien deze inkomstepnog niet defi
nitief door' de bevoegde administratie 
vari de directe belastingen werden 
gecontroleercl, · · 

tent;1jl artikel 10, § 1, 1", van voor
melde · wetten, waarnaar artikel 12, § 1, 
5" bfs, verwijst, niet vereist dat de samen
gevoegde inkomsten van eisers ouclers 
definitief door de bevoegde ;::tdministratie 
van de directe ~IJelastingen werden 
gecontroleerd : 

Ovei"Wegende dat eiser op 29 ja
nuari 1977 een aanvraag om vrijla
ting overeenko.mstig artikel 12, § 1, 
5" bis, van de dienstplichtwetten, 
gecoordineerd op 30 april 1962, inge
voegd bij artikel 1 van de wet van 
30 juli 1974, heeft ingediend; 

Dat,. krachtens voormelde wets be
paling, de ingeschrevene van wie 
een broeder of een zuster een 
werkelijke dienst heeft volbracht, 
van dienst in vredestijd kan worden 
vrijgelaten,' op voorwaarde dat hij 
tot een van de categorieen vermeld 
in het ministerieel besluit bedoeld 
in het tweede lid behoort; 

Dat, krachtens het. enige artikel, 
e, van het ministerieel besluit van 
15 'december 1976, vrijlating v;an 
dlenst in vredestijd kunnen verki-ij
gen op basis. van voormeld arti
kel 12, § 1, 5o bis, de ingeschrevenen 
van de lichting 1978 die tot een 
gezin behoren dat ten minste vier 
kinderen in leven telt en voor zover 
de samengevoegde inkomsten · van 
de ouders niet hoger liggen dan het 
bedrag vastgesteld bij het konirik
lijk besluit van 30 september 1974; 

Dat, krachtens artikel 1 
van laatstgenoemde besluit, het 
bedrag van de inkomsten waarvan 
sprake iri artikel 12, § 1, 5o bis, derde 
lid, littera e, gelijk is aan een' en 
een naive maal de bij artikel 10, § 1, 

1", derde lid, van diezelfde gecoordi
neerde ·wetten bepaalde som, bere-' 
kend, verhoogd en gewijzigd zoals 
bepaald bij dit artikel 10;' 

Dat, krachtens genoemd arti
kel 10, § 1, 1", gewijzigd bij artikel 2 
van de wet van · 4 juli 1964, het 
inkomen dat in aanmerking moet 
worden genomen bij de berekening 
van het samengevoegde inkomen 
van de ouders, het inkomen is vc;tri 
het kalenderjaar voorafgaande aan 
het jaar v66r dat waarin de vra:ag 
om vrijlating wordt ingediend; dat 
de militieraad en de hoge militie
raad nochtans gerechtigd zijn reke.J. 
ning te houden, hetzij met de 
inkomsten van het kalenderjam; dat 
voorafgaat aan de datum waarop de 
aanvraag is ingediend, hetzij met de 
vermoedelijke inkomsten van het 
lopende jaar, warineer 'bewezen is 
dat deze lager zijn of zullen zijn; 

Overwegende dat, nu voor het Io~ 
pende jaar de vermoedelijke inkom..: 
sten in aanmerking mogen worden 
genomen, de Hoge Militieraad niet 
mag ·weigeren met de inkomsten 
van dat jaar rekening te houden om 
de enkele reden c;lat deze inkomsten 
nog niet definitief door de bevoegde 
administratie van de directe belas
tingen werden gecontroleerd; 

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 vernie
tigde beslissing; verwijst de zaak 
naar de Hoge Militieraad uit andere 
leden samengesteld. · · 

15 januari 1979 - 3• kamer - Vomzit
ter en verslaggever : de h. . Gerniers, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal. 

2" KAMER- 16 januari 1979 

INKOMSTEl\JBELASTINGEN - BEROEP 
VOOR HET HOF VAN BEROEP- NIET AAN. DE 
DIRECTEUR DER DIRECTE BELASTINGEN 
ONDERWORPEN KWESTIE - DIRECTEUR DIE 
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··GEEN. UITSPRAAK HEEIT GEDAAN OVER DIE 

KWESTIE, ZELFS · WANNEER HIJ. ZE MiBTS
HALVE HAJ?. MOETEN ONDERZOEKEN ..-'
KWESTIE NIET AAN HET HOF VAN BEROEP 
VOORGELEGD IN DE VOORWAARDEN VAN DE 

AinT. 278, TWEEDE LID, EN 279, TWEEDE LID, 

W.I:B. - KWESTIE WMRVAN HET HOF VAN 
BEROEP GEEN KENNIS KAN NEIVIEN. 

Onder het stelsel van de wet van 
16 maart 1976 waarbij art. 278 Wl.B. is 
aangevuld, kan het hof van beroep 
waaivoor het beroep van de belasting
plichtige, tegen de beslissing van de 
directeur der directe belastingen aan
hangig is, geen kennis nemen, .zonder 
zijn bevoegdheden te overschrijden en 
behoudens verval van het recht tot 
aanslag of. rechterlijk gewijsde, van 
een kwestie die. bij de reclamatie njet 

·aan de directeur is voorge!egd over
eenkomstig .art. :173. van }let Wetboek 
van de Inkomstenqela;stingen, of waar
over de directeur geen uitspraak heeft 
gedaan, zelfs wanneer h1j ze ambts
halve had moeten onderzoeken; het 
hof van beroep kan evenwel kennis 
nemen van grieven die noch in de 
reclamatie naar voren gebracht, noch 
ambtshalve door de directeur onder
zocht z~jn, mits door die gn'even een 
overtreding van de wet of een schen
ding van de op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rech tsplegingsv01men 
wordt opgew01pen (1). 

(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN 
T. D'HONDT) 

(1) D~ wet van 16 maart 1976 tot wijziging 
van de rechtsp!eging betreffende de geschillen 
inzake'. directe belastingen, die de arti
keien 275, 276, 278 en 279 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen wijzigt of aanvult, 
werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 
van 15 april 1976 en is in werking getreden 
met ingang vanaf 15 mei 1976 (zie Cass., 
17 okt. 1977, A.C., 1978, 215, redenen). 

V66r de inwerkingtreding van de genoemde 
wet kon het hof van beroep waarvoor het 
beroep van de belastingplichtige tegen ·de 
bes!issing van de directeur der directe belas
tingen aanhangig was, geen kennis nemen van 
een, kwestie die door Qe belastingplichtige iri 
zijn bezwaarschrift niet aan de directeur was 
voorgelegd of waarover de. directe1n' geen 
uitspraak had gedaim, zelfs wanneer hij .ze 
ambtshalve had moeten onderzoeken . (Cass., 
16 sept. 1976 A. C., 1977, 57, en de rtoten 1 en 4, 
en 17 okt.1977 voorineld, en de notei1 1·en 3); \ 

HET HOF; -'- Gelet op het bestre~ 
den arrest, op 19 mei 1978 gewez€m 
door het Hof van Beroep t~ 'Gent;. 

Over het mid del, afgeleid uit de achen~ 
ding van artikel. 278 van het Wetboek 
van, de Inkom.stenpelastingen, 

doordat het Q,rrest, zonder;dat appel-' 
lant (thans verweerder) hiemmtrent eni
gerlei grief voor de directeur of in de 
door de wet gestelde voi'men en termih 
nen vo'or het hof van . b~r6ep heeft 
aa.rigevoerd, . beslist dat het hof van 
beroep. tot plicht heeft de aanslagen bij 
de vestiging waarvan bepaalde dwin• 
gende procedureregelen over het hoofd 
werden gezien, ·. ambtshalve nietig te 
verklaren, · en de betwiste aanslagen 
nietig verklaart ,wegens niet-rtaleving'. 
van artikel'251 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, •· · 

tenvijl het hof van beroep, J:iehoudens 
de redenen die de administratie op 
absolute wijze beletten 'haar recht tot 
taxatie nog uit te oefenen, namelijk 
verval en het gezag van gewijsde, geen 
kwesties ambtshalve kan onderzoekeni 
vermits artikel 278 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen de .be
voegdheid . van het hof van beroep ln 
belastingzaken beperkt tot, enerzijds, de· 
grieven waaro\rer de directeur zich inge~i 
volge het bezwaarschrift :bij zijn beslis
sing heeft uitgesproken .of .moest hebben; 
uitgesproken. en, anderzijds, de bezwa
ren die . noch in . het bezwaarschrift 
werden geformuleerd, noch ambtshalvi, 
door de directeur werden onderzocht, 
voor zover zij een overtreding van de: 
wet of een schertding van op straffe van· 
nietigheid voorgeschreven procedurevcir-; 
men inroepen en geformuleerd zijn,•· 
hetzij in de voorziening voor het hof van 
beroep, hetzij in een. geschrift 4at aan de. 
gntfle van het hof :van beroep is afgege.: 
ven, maar dan, · op straffe van verva1,' 
binnen de termijn gesteld in artikel 282 
van het W etboek van de Inkomstenbe~· 
lastingen : 

Oveqvegende dat het .. hof ·. , van. 
ber()ep, ~a aml;ltshalye heropening; 

, van het debat te hebben bevolen, 
oordeelt dat eiser in de loop van het 
voorafgaand onderzoek tot vestiging 
van de· litigieuze - aanslagen van 
methode is. verariderd, 1neer bepaald 
de. vergehjkingsmet.\lode heeft prijs
gegeyen . en 1;1ie~;w,e , ep hogere 
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grondslagen heeft berekend, zonder 
zich opnieuw te schikken naar arti
kel 251 van het Wetboek en met 
name de· redenen op te geven van 
de wijziging en verweerder uit te 
nodigen zijn opmerkingen kenbaar 
te maken; dat het arrest hier verder 
uit afleidt · dat de aanslagen nietig 
zijn en beslist dat het hof van 
b~roep tot· plicht he eft de aanslagen 
gevestigd met overtreding van dwin
gende procedureregelen, zoals die 
van artikel 251 van het Wetboek, 
nietig te verklaren en dat het zulks, 
in strijd met wat eiser stelde, ook 
ambtshalve moet doen; 

Overwegende dat uit de arti
kelen 273, 276, 278, 279, de laatste 
drie bepalingen aangevuld bij de 
wet van 16 maart ~976, en 281. van 
het Wetboek van de Inkomstenbela
stingen en uit de beginselen van de 
regeling der respectieve bevoegdhe
den van de administrat~e, en van de 
hoven en rechtbanken moet worden 
afgeleid dat het hof va:q. beroep, dat 
kennis neemt van het beroep van de 
belastingplichtige tegen de beslis
sing van de directeur der belastin
gen, ,zonder zijn bevoegdheden te 
overschrijden geen kennis kan 
nemen, pehoudens verval van het 
recht tot· aanslag of rechterlijk 
gewijsde, ter zake niet ingeroepen, 
van een kwestie die bij de reclama
tie niet aan de directeur is voorge
legd qvereenkomstig artikel273 van 
het Wetboek, of waarover de direc
teur geen uitspraak heeft gedaan 
zelfs wanneer hij ze ambtshalve had 
moeten clnderzoeken, of die door de 
belastingplichtige niet overeenkom
stig artikel 279, tweede lid, van het 
Wetboek, voor het .hof van beroep is 
aangevoerd, met dien verstande dat 
de · belastingplichtige enkel een 
schending van de wet of van enige 
op straffe van nietigheid voorge
schreven procedurevorm kan aan-
voeren; · 

Da.t het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding z<d worden gemaakt 
op de kant vari de vernietigde 

beslissing; veroordeelt verweerder 
in de kosten; verwijst de zaak naar 
het hof van beroep te Brussel. 

16 januari 1979 - 2' kamer -
Voorzitter ; ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Soetaert - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Tillekaerts, advocaat-generaal. 

2' KAMER- 16 januari 1979 

1° VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN - WETBOEK VAN 

STRAFVORDERING, ART. 463 - STRAFVORDE
RING DIE DOOR VERJARING IS VERVALLEN 
WANNEER ZIJ BIJ DE STRAFRECHTER AAN
HANGIG WORDT GEMAAKT- STRAFRECHTER 
ZONDER RECHTSMACHT OlVI DE HERSTEL
LING, DOORHALING OF VERBETERING VAN 
VALSE AKTEN TE BEVELEN. 

2° VERJARING- STRAFZAKEN - STRAF

VORDERING - VERSCHEIDENE MISDRIJVEN -
FEITENRECHTER DIE OORDEELT DAT DE FEl
TEN DE UITVOERING VAN EEN ZELFDE STRAF
BAAR OPZET ZIJN- AANVANGSPUNT VAN DE 
VERJARINGSTERiVIIJN.-'- LAATSTE GEPLEEGD 
FElT- VOORWAARDE. 

3° MISDRIJF - VERSCHEIDENE MISDRIJ
VEN - FEITENRECHTER DIE OORDEELT DAT 
DE FElTEN DE UITVOERING VAN EEN ZELFDE 
STRAFBAAR OPZET ZI.JN - AANVANGSPUNT 
VAN DE VERJARINGSTERMIJN - LAATSTE 
GEPLEEGD FElT- VOORWAARDE. 

4° LIJFSDWANG STRAFZAKEN 

STRAFVORDERING - VEROORDEELDE DIE 
ZIJN ZEVENTIGSTE JAAR HEEFT BEREIKT OP 
DE DATUM VAN HET ARREST -. VEROORDE
LING TOT LIJFSDWANG- ONWETTELIJKHEID. 

5° VERWIJZING NA CASSATIE 
- STRAFZAKEN - LIJFSDWANG 0!\'WETTE

LIJK UITGESPROKEN- GEDEELTELIJKE CAS
. SATIE ZONDER VERWIJZING. 

1" De strafrechter heeft geen :rechts
macht om de herstelling, do01haling of 
verbetering van valse akten te bevelen, 
wanml!er de wegens de valsheid in 
geschliften of gebnzik van valse stuk
ken ingestelde strafvordeling reeds 
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was vervallen door ve1jadng op het · 
tijdstip dat zij bij hem aanhangig 
werd gemaakt (1). (Art. 463, Sv.) 

2'' en 3" Wanneer de rechter vaststelt dat 
verscheidene misdrijven de uitvoering 
van een zelfde strafbaar opzet z1jn, 
neemt de ve1jaring van de strafvorde
ring pas ·een aanvang vanaf het laatst 
gepleegde feit, onder voorwam·de 
nochtm1s dat elk van de vroegere 
feiten iran het daaropvolgend feit niet 
geschelden is, behoudens stuiting of. 
scho'rsing van de ve1;jaring, door een 
Jangeni termijn dan de veijalingster
m~jn (2). (Artt. 21 tot 25 Wet 17 april 
1878J . 

4" Lijfsdwang mag niet worden uitge
sproken tegen de veroordeelde die op 
het ogenblik van de uitspraak van de 
beslissipg zijn zeventigste jaar heeft 
bereikt (3). (Art. 6, Wet van 
27 juli 1871). 

5" De gedeeltelijke cassatie, die wordt 
ui(!{esp/oken omdat de Jijfsdwang 
omvettejijk is uitgesproken om de 
inning Fan de kosten van de strafFor
dering (e vel'Zekeren, g·eschiedt zonder 
Ferwijz{ng ( 4). 

(LIEVENS .J.,' DEVELTERE, LIEVENS .JACQUELINE; 
DESlv!ET, ADRIAENS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 maart 1978 door het 
Hof val} Beroep te Gent gewezen; 

Overwegende dat het arrest de 
eisers veroordeelt tot een straf 
wegens een reeks valsheden in 

(1) Raadpl. noot TRot.:ssE onder Beroep 
Liege, 24 nov. 1948 in Rev. dr. pen., 1948-1949, 
blz. 416 tot 424, inzonderheid blz. 423. Wat 
betreft het feit dat art. 463 van het Wetboek 
van Strufvordering vcln toepassing is, niet 
aileen op authentieke akten, maar ook op 
'hand,..Js- en private geschriften, zie Cass., 
14 Jan. 1957 (A.C., 1957, 340). 

(2} ·Raadpl. cass., 20 sep. 1937 (Bull. en Pas., 
1937, I, 237) en 11 april 1938 (ibid., 1938, I, 141); 
Tiwt.:ssE in Les Novelles, D1·. pen., t. I,. vol. I, 
druk 1956, nrs. 2227 en 2207; YANHOUDT en 
C1\LEII'AERT, Be~!{isch Strafrecht, dee! II, 
druk 1976, m. 626, blz. 318-319. 

(3) Cass., 13 maart 1944 (Bull. en Pas., 1.944, 
I, 254). 

(4) Cass., 17 aug. 1976 (A:C., 1976, 1234). 

geschriften of gebruik van valse 
stukken, met het inzicht de belas
ting te ontduiken of een · derde 
daaraan te ' doen ontsnappen, en 
wegens overtredingen ··van arti
kel 206 van het Wetboek van Regis'
tratie.:., Hypothtlek-, en Griffierech
ten, door in ;verkoopscompromissen 
en notariele akten betreffende. de 
verkoop van percelen bouwgrond 
een lagere verkoopprijs te vermel
den dan de werkelijk betaalde; dat, 
blijkens de vaststellingen van het 
arrest, de feiten gespreid waren 
over verscheidene jaren, ':'ana:£ 
1966 tot in 1974; dat het arrest de 
verbetering beveelt van al. de door 
de telastleggingen geviseer,de ver
koopscompromissen en notariele 
akten en van alle gelijkluidend ver:
klaarde afschriften van die notariele 
akten, waarvan gebruik werd 
gemaakt; dat het arrest, ten slotti:i, 
ieder eiser ' veroordeelt in een 
gedeelte van de gerechtskosten en, 
tot inning .ervan, ten opzichte van 
de eerste, tweede en vijfde eiser 
lijfsdwang uitspreekt; 

I. Op de voorzieningen van Devel"
tere en Jacqueline Lievens en op de 
voorziening van Joseph Lievens, 
behalve voor zover deze laatste 
gericht is tegen de beslissing waar
bij te zijnen opzichte lijfsdwang 
wordt uitgesproken : 

Over het middel, afgeleid uit de :;;chen
ding van de artikelen 21 van de ,wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvord~
ring, 342 van het Wetboek van Inkom
stenbelastingen en 206 van het Wetboek 
van Registratie-, Hypotheek- en Griffie
rechten, 

doordat het arrest de eisers veroor
deelt wegens het plegen van valsheid in 
geschriften mel het inzicht de belastin
gen te ontduiken of een de'rde daaraan 
te doen ontsnappen, en om, bedrieglijk 
en met de bedoeling de belasting te 
ontduiken, de. bepalingen van het Wet
boek van Registratie-, Hypotheek~ en 
Griffierechten te hebben overtreden, en 
het arrest hierbij, na te hebben vastge~ 
steld dat de ten laste · gelegde m1sdrijven 
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voor ieder beklaagde een collecuet mls
drijf uitmaken, oordeelt dat het vertrek
punt van de verjaring van de strafvorde
ring het laatste feit is, zonder dat 
rekening moet worden gehouden met de 
door de beklaagden, tot staving van de 
door hen ingeroepen verjaring van de 
strafvordering, in conclusie ingeroepen 
voorwaarde dat de tijdruimte tussen de 
oudste feiten en het laatste feit niet 
meer mag bedragen dan de duur van de 
wettelijke verjaringstermijn, 

terw1jl, ten aanzien van de feiten die 
een collectief misdrijf vormen, de verja
ringstermijn weliswaar begint te !open 
vanaf het laatste feit, doch, zoals bij 
gewoontemisdrijven, de verjaring in
treedt wanneer tussen de verscheidene 
daden die het misdrijf vormen, een 
tijdruimte verlopen is gelijk aan of 
Ianger dan de wettelijke verjaringster
mijn, zodat het arrest, door geen reke
ning te houden met het tijdsverloop 
tussen de verscheidene daden en om die 
reden de ingeroepen verjaring niet aan 
te nemen, de in het middel ingeroepen 
wetsbepalingen schendt : 

A. In zoverre het middel gericht. 
is tegen de veroordeling van de 
eisers tot een straf : 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat bij iedere beklaagde de 
verscheidene hem ten laste gelegde 
feiten de uitwerking zijn van een 
zelfde opzet; dat het vaststelt dat 
het laatste door Joseph Lievens 
gepleegde feit dagtekent van 
13 juni 1974 en dat de verjarihg van 
de strafvordering betreffende dit 
feit tijdig werd gestuit door het 
hoger beroep van de procureur des 
Konings op 1~ maart 1977, alsmede 
dat het laatste door Develtere en 
Jacqueline Lievens gepleegde feit 
dagtekent van 13 april 1973 en dat 
de verjaring van de strafvordering 
betreffende dit feit tijdig werd 
gestuit door het bevel tot dagvaar
ding van 29 maart 1976 van de 
procureur des Konings; dat het 
we gens alle feiten sam en Joseph 
Lievens veroordeelt tot een hoofd
gevangenisstraf van zes maanden, 
met gewoon uitstel, en een geld
boete van 90.000 frank, Develtere tot 
een gevangenisstraf van twee maan
den, met gewoon uitstel, en een 

geldboete van 25.000 frank, en 
Jacqueline Lievens tot een gevange
nisstraf van een maand, met 
gewoon uitstel, en een geldboete 
van 10.000 frank; 

Overwegende dat, nu voor iedere 
eiser de wegens het laatste feit 
ingestelde strafvotdering, bij de uit
c;praak van het arrest, niet door 
verjaring was vervallen, en voor 
iedere eiser de uitgesproken straf 
wettelijk is verantwoord door het 
bewezen verklaren van het laatste 
feit, het middel, dat enkel opkomt 
tegen het aanhouden van sommige 
vroegere feiten, bij gebrek aan 
belang, niet ontvankelijk is; 

B. In zoverre het middel gericht 
is tegen de beslissing waarbij, met 
toepassing van artikel 463 van het 
Wetboek van Strafvordering, de ver
betering van de vals bevonden 
geschriften worden bevolen : 

Overwegende dat de strafrechter 
geen rechtsmacht heeft om de ver
betering van de vals bevonden 
geschriften te bevelen wanneer de 
strafvordering, ingesteld wegens de 
feiten van valsheid in geschriften of 
gebruik van valse stukken, reeds 
door verjaring was vervallen wan
neer zij bij hem aanhangig werd 
gemaakt: 

Dat het middel dienvolgens, in 
zoverre, ontvankelijk is; 

Overwegende dat de uit een mis
drijf ontstane strafvordering, wan
neer zij reeds vervallen is door 
verjaring, niet kan herleven ten 
gevolge van de omstandigheid dat 
de dader een nieuw misdrijf pleegt; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
de rechter, op de strafvordering 
ingesteld wegens verscheidene mis
drijven, de feiten niet kan onder
zoek.en die, behoudens stuiting of 
schorsing van de verjaring van de 
strafvordering, van de daaropvol
gende feiten gescheiden zijn door 
een langere tijdruimte dan de wet
telijke verjaringstermijn; 
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Overwegende dat ten deze de 

feitenrechter, door te oordelen dat 
geen rekening moet worden gehou
den met de tijdruimte tussen de 
verscheidene feiten, en door de 
eisers niet aileen schuldig te verkla~ 
ren aan het laatste door hen 
gepleegde feit maar ook de hun ten 
laste g~legde vroegere feiten te 
onderzoeken en bewezen te verkla
ren, zonder vooraf na te gaan welke 
tijdruimte tussen de verscheidene 
feiten was verlopen en of de straf-. 
vordering betreffende elk vroeger 
feit niet was vervallen door verja
ring wanneer het daaropvolgende 
feit werd gepleegd, het toezicht van· 
het Hof over de wettigheid van de 
beslissing met betrekking tot de 
vroegere feiten onmogelijk maakt; 

Dat het middel, in zoverre, 
gegrond is; 

II. Op de voorziening van Joseph 
Lievens in zoverre zij gericht is 
tegen de beslissing waarbij te zijnen 
opzichte lijfsdwang wordt uitge
sproken: 

Over het middel ambtshalve afge
leid uit de schending van artikel 6 
van de wet van 27 juli 1871 : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser geboren is op 
24 juli 1~01 en derhalve zijn zeven
tigste jaar had bereikt op de datum 
van het arrest; 

Overwegende dat het arrest niet
temin, ter invordering van de 
'msten die ten laste van eiser wor
den gelegd, de lijfsdwang uit
spreekt; 

Overwegende dat, luidens ge
noe·nde wetsbepaling, de lijfsdwang 
in geen geval mag worden uitge
sproken tegen degenen die hun 
zeventigste jaar bereikt hebben; 

Dat het arrest derhalve die wets
bepaling schendt; 

En overwegende, voor het overige, 
wat de eerste drie eisers betreft, dat 
de substantiele en op straffe van 

nietigheid voorgeschreven rechts
vormen in acht zijn genomen en de 
beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

III. Op de voorzieningen van Des
met en Adriaens : 

Over het middel ambtshalve afge
leid uit de schending van de 
arti.kelen 21 van de wet van 
17 april 1878, houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, en 97 van de Grand
wet, met betrekking tot de voorzie
ningen in zoverre zij gericht zijn 
tegen de beslissing waarbij, met 
toepassing van artikel 463 van het 
Wetboek van Strafvordering, de ver
betering van de vals bevonden 
geschriften wordt bevolen : 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat bij iedere beklaagde de 
verscheidene feiten de uitwerking 
zijn van een zelfde opzet; dat het 
vaststelt dat het laatste door Desmet 
en Adriaens gepleegde feit dagte
kent van 13 juni 1974 en dat de 
verjaring betreffende dit feit tijdig 
werd gestuit door het hoger beroep 
van de procureur des Konings op 
14 maart 1977; dat het wegens alle 
feiten samen Desmet en Adriaens, 
veroordeelt, ieder tot een gevange
nisstraf van twee maanden, met 
gewoon uitstel, en een geldboete 
van 25.000 frank; 

Overwegende dat, om de redenen 
uiteengezet in het antwoord op het 
door de eerste drie eisers aange
voerde middel, het toezicht van het 
Hof over de wettigheid van de 
beslissing met betrekking tot de 
vroegere feiten onmogelijk is; 

En overwegende, voor het overige, 
dat de substantiele en op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechts
vornien in acht zijn genomen en de 
beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest doch enkel in 
zoverre het : 

1) ten opzichte van de eisers de 
verbetering beveelt van al de door 
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de telastleggingen geviseerde ver
koopscompromissen en notariele 
akten en van alle gelijkluidend ver
klaarde afschriften van die notariele 
akten, waarvan gebruik werd 
gemaakt, behalve wat de jongste 
stukken betreft, zijnde voor eerste, 
vierde en vijfde eiser de onder de 
telastleggingen III, A, 25 en III, B, 
24 bepaalde stukken, en voor 
tweede en derde eiser de onder de 
telastleggingen IV, A, 5 en IV, B, 
5 bepaalde stukken; 

2) ten opzichte van eerste eiser de 
lijfsdwang uitspreekt; 

Verwerpt de voorzieningen vooi· 
het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant . van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; vei·oordeelt 
de eisers in de helft van de kosten 
van hun voorzieningen en laat de 
overige kosten ten laste van de 
Staat; zegt dat er geen aanleiding is 
tot verwijzing in zoverre de beslis
sing wordt ve1;nietigd die ten 
opzichte van eerste eiser de lijfs
dwang uitspreekt; verwijst voor het 
overige de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

16 januari 1979 2' kamer -
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever :. de h. 
Lebbe - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Tillekaerts, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. De Gryse. 

2' KAMER- 16 januari 1979 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
- BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBE
ROEP KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZA
KEN- BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER 
TOT AFWIJZING VAN DE INTERNERING VAN 
D.E BEKLAAGDE - NIET ONTVANKELI.JI<E 
VOORZIENING. 

2" VOORZIENING IN CASSATIE 
- BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBE
ROEP KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZA
KEN - BESLISSING VAN DE RAADKAMER 
WAARBIJ WORDT BEVOLE01 DAT DE STUKKEN 
AAN DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF 

VAN BEROEP ZULLEN WORDEN TOEGE' 
STUURD EN EEN BESCHIKKING. TOT GEVAN

GENNEW:'<G WORDT GEGEVEN - ARTT. 133 
EN 134 SV. EN 9 WET 20 APRIL 1874 
N!ET ONTVANKELIJKE VOORZIENING. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE 
- BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBE-
ROEP KAN WORDEN INGESTELD - STRAFzA~ 
KEN - BESLISSING VAN DE KAl\IER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING WAARBIJ NIET 
ONTVANKELIJK WORDT VERKLAARD HET 
HOGER BEROEP VAN EEN VERDACHTE TEGEN 
DE BESCHIKKING VAN DE RAADKA:IIER 
WAARBI.J WORDT BEVOLEN DAT DE STUKKE:'i 
AAN DE PROCCREUR-GENERAAL ZULLE;'\ 
WORDEN TOEGESTUURD EN EE:-1 BESCHii<
KING TOT GEVA:VGENNEMING WORDT GEGE
VEN - CASSATIEBEROEP NIET ONTVA?\KE
LIJK BJ.J GEBREK AAN BELA:\'G. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE 
- BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBE
ROEP KAN WORDEN 1':'/GESTELD - STRAFZA
KEN - ARREST VAN DE KA:\IER VA?>i INBE
SCHULDIGINGSTELLING WAARBIJ DESKCNDi
GEN WORDEN AANGESTELD 0:\1 TE ONDER
ZOEKEN OF DE VERDACHTE ZICH TEN T!.JDE 
VAN DE TE ZIJNEN LASTE GELEGDE FElTEN 
BEVOND, IN EEN. STAAT ALS BEDOELD IN 

ART. 1 WET BESCHER:\1. Th!AATSCH. - .CASSA
TIEBEROEP NIET ONTVAI\KELI.JK. 

5° VOORZIENING IN CA8SATIE 
-ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHUL-
DIGINGSTELL!Nd WAARBI.J EEN VERZOEK 0:\I 
INTERNERING WORDT AFGEWEZE:V - CASSA
TIEBEROEP NIET .0:\n' ANKELI.JK. 

6° HOF VAN ASSISEN- VERWI.JZINGS
ARREST VAN DE KA~iER VAN INBESCHCLDI
GINGSTELL!i':G - CASSATIEBEROEP VAN DE 
BESCHULDIGDE BINNEN TIEN · VRI.JE DAGEN 
NA DE BETEKENING Vi\N DIT. ARHEST -
ONDEHZOEK DOOR !-lET HOF. 

1'' Niet ontvanke!Jjk •is de voorziening 
tegen een besclnkldng· van de raadka~ 
mer waarbj_j de internedng van de 
beklaagde , wordt afgewezen, daar 
zodanige beschikking niet in laatste 
aanleg is. ge,wezen (1). (Art. 8 We't 
Bescherm. Maatsch.; art. 407, eer.ste 
lid, Sv.) · 

2" Geen cassatieberoep kan worden 
ingesteld tegen de beslissing van de 
raadkamer r-vaarb1j,. kra.chtens w:t. 133 
Sv., wordt bevolen dat de stukken van 

(1) Cass. 24 feb. 1969 (A.C 1~69, 594). 
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het, onderzoek zullen worden toege
stu.urd aan df! procureurcgeneraal bij 
het hoi van·· beroep, en een beschik
king tot gevangennemiJig wordt gege
·ven, . met toe passing. van art. 134 van 
dat Wetboek en van art. 3 Wet 
20 apn"J 1874 (1). 

3" Niet ontvankelijk, b~j gebrek aan 
belang, is het cassatieberoep tegen het 
arrest Fan de kamer van inbeschuldi
gingstelling dat het hager beroep van 
een verdachte tegen een beschikking 
van de raadkameJ; waarbij wordt 
bevolen dat (ie stukken aan de procu
reur-generaal zullen worden toege
stuurd en een beschikking tot gevan
genneming wordt gegeFen, niet ont
vankelijk verklaart, nu de kamer van• 

. ,inbeschuldigingstelling zelf moet on-' 
derzoekttn ~n pnderzoch,t heeft · of er 
voldoende gronden iijn voor verwij-· 
zing naar het vonnisgerecht en of er 
geen term en zijn om een · beschikking 
tot gevangenne.r;ning te geven. (Artt: 
221 tot 239 Sv.) 

4" Niet ontvankeiljk is het cassatiebe
roep tegen een arrest van de kamer 
van inbeschuldJ/;ingstelling waarbij 
deskundigen .worden aangesteld om te 
ondei·zoeken of de verdachte zich, ten 
t~jde van de te z~jnen laste gelegde 
feiten bevo17d in een staat als bedoeld 
in .a1;t. 1 wet Bescherm. folaatsch., nu 
die beslissing geen eindbeslissing is, 

, in. ae zin VC/11 art. 416 Sv., en geen 
ujtspi·aak dc)et over een geschil inzake 
bevoegdheid. ' 

5" Nu een verdachte z1jn verzoek tot 
inobservatiestelling en internenng 

. opnieyw. voor het VOIJJ}isgerec]Jt mag 
brengen, kan geen cassatieberofp wor
den ingesteld tegen de beslissing van 
een kamer van Jnbeschuldigingstelling 
tot' afw~jzing van· .zijn verzoek om 
internering; daar die besliss1ng geen 
{!indbeslissing is ,en geen uitsp1·aak 
ddet over een geschil iJizake bevoegd
heid (2). 

(1) Cass., 21 feb. 1966 (Bull. en Pas., 1966, I, 
566). 

(2) Cass., 21 jan. 1935 (Bull. en Pas., 1935, I, 
125}. :Over een bes)issing tot afwijzing van het 
verzoek om de verdachte in observatie te 
stellen, i·aadpl. Cass., 10 mei 1955 (jbid., 1965, I, 
964). 

6" Op het cassatieberoep dat de beschul
digde tegen het an·est tot verwijzing 
naar het Hoi van Assisen. heeft inge
steld v66r het verstrijken van de 
teimJjn van tien vnje dagen na de 
betekening . en van de tennijn van 
art. 296 Sv., doet het Hoi enkel 
uitspraak over de schending van de 
wetten 1nzake bevoegdheid van de 
onderzoeksgerechten en van het Hoi 
van Assisen en onderzoekt het de 
nietigheden waanran sprake is in 
art. 299 Sv. of die voortvloeien uit 
niet-inachtneming van de wetten tot 
invoering van een debat op tegen
spraak voor de kamer van inbesclwl
digingstelling en tot regeling van het 
taalgebruik vo01· die kamer (3). (Artt. 
299 tot 416 Sv.) 

(DE Wl:\:\E) 

ARH.EST 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 27 juni 1978 en 
28 november 1978 gewezen door de 
kamer van inbeschuldigingstelling 
van het Hof van Beroep te Gent, en 
op de bestreden beschikkingen, 
beide op 19 mei 1978 gewezen door 
de raadkamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Gent; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beschikking van 
de raadkamer waarbij : 

A. het door eiser ingediende ver
zoek tot internering wordt afge
wezen: 

Overwegende dat tegen zodanige 
beslissing hoger beroep openstaat 
ingevolge artikel 8 van de wet van 
9 april 1930, zoals vervangen door 
artikel 1 van de wet van 1 juli 1964 
tot bescherming van de maatschap
pij; 

Dat die beslissing derhalve niet in 
laatste aanleg is gewezen en, inge
volge artikel 407, eerste lid, van het 
Wetboek van Strafvordering, niet 
vatbaar is voor cassatieberoep; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

(3} Cass., 13 sept. 1977 (A.C., 1978, 53}. 
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B. Bevolen wordt dat de stukken 
van het onderzoek en de overige in 
artikel 133 van het Wetboek van 
Strafvordering vermelde stukken 
door de procureur des Konings 
onverwijld zullen worden toege
stuurd aan de procureur-generaal, 
en een beschikking tot gevangenne
ming wordt gegeven : 

Ovei'Wegende dat zodanige uit
spraken, die door de raadkamer 
respectievelijk moeten en kunnen 
worden gedaan wanneer zij van 
oordeel is dat het feit strafbaar is 
met criminele straffen en dat de 
tenlastelegging tegen de verdachte 
voldoende gegrond is, nochtans 
slechts worden gedaan onvermin
derd het volledige onderzoek van de 
gegevens van het dossier, waartoe 
de kamer van inbeschuldigingstel
ling verplicht is over te gaan inge
volge de artikelen 221 tot 239 van 
het genoemde wetboek; dat die 
beslissingen van de raadkamer 
aldus krachtens de wet onderwor
pen zijn aan de controle van het hof 
van beroep waaronder zij ressor
teert; 

Dat zij derhalve wegens hun a~~d 
en hun voorwerp niet vatbaar ZIJn 
voor cassatieberoep; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

II. In zoverre de 
gericht is tegen het 
27 juni 1978, waarbij 

voorziening 
arrest van 

A. het hoger . beroep van eiser 
tegen de hiervoren sub I, B, ver
melde beslissingen van de raadka
mer niet ontvankelijk wordt ver
klaard: 

Overwegende dat, nu de kamer 
van inbeschuldigingstelling reeds 
ingevolge de beschikking van de 
raadkamer zelf verplicht was te 
onderzoeken en onderzocht heeft of 
er voldoende gronden zijn voor 
verwijzing naar het ':'?nnisgerecht 
en of er termen ZIJn om een 
beschikking tot gevangenneming 'te 

geven, de bestreden niet-ont
vankelijkverklaring voor eiser geen 
belang kon opleveren; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is bij gebrek aan 
belang; 

B. deskundigen benoemd worden 
om te onderzoeken of eiser zich 
bevindt dan wel ten tijde van de ten 
laste gelegde feiten bevond in een 
staat als bedoeld in artikel 1 van de 
wet tot bescherming van de 
maatschappij : 

Overwegende dat zodanige beslis
sing geen eindbeslissing is in de zin 
van artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering en dat zij evenmin 
uitspraak doet over een geschil 
,inzake bevoegdheid; 

Dat de voorziening, mede gelet op 
wat hierna sub III, A, zal worden 
gezegd, niet ontvankelijk is; 

III. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen het arrest van 
28 november 1978, waarbij : 

A. het verzoek tot internering 
wordt verworpen : 

Overwegende dat, nu eiser zijn 
verzoek tot inobservatiestelling en 
tot internering opnieuw kan indie
nen bij het vonnisgerecht, de 
bestreden beslissing, genomen door 
een onderzoekgerecht, geen ei:ridbe
slissing is in de zin van artikel 416 
van het Wetboek van Strafvorde
ring; dat zij evenmin uitspraak doet 
over een geschil inzake bevoegd
heid; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

B. eiser in staat van beschuldi
ging naar het hof van assisen wordt 
verwezen en een beschikking tot 
gevangenneming wordt gegeven : 

Over het middel hieruit afgeleid 
dat de termijnen die op straffe van 
verval zijn voorgeschreven; zijn 
miskend, zodat de rechten van de 
verdediging zijn gekrenkt : 

Overwegende dat het middel bij 
gebrek aan pauwkeurigheid niet 
ontvan~elijk is; 
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En overwegende dat bij het 

arrest, wat de beschikking tot 
gevangenneming betreft, de sub
stanW~le of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven vormen in acht zijn 
genomen en dat de beslissing over
eenkomstig de wet is gewezen; dat, 
wat de beschikking tot verwijzing 
betreft, het arrest geen van die 
schendingen van de wet bevat en 
niet is aangetast door een van die 
nietigheden, welke in de huidige 
stand van het geding, voor onder
zoek aan het Hof kunnen worden 
onderworpen; 

Om die redenen, en ongeacht het 
overige van het middel, dat enkel 
betrekking heeft op de afwijzing 
van de internering, waartegen de 
voorziening niet ontvankelijk is, 
verwerpt de voorziening; veroordeelt 
eiser in de kost.en. 

16 januari 1979 - 2" k~mer - Voorzit
ter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoor
zitter- Verslaggevez·: de h. Soetaert
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal. 

2" KAMER - 16 januari 1979 

1" BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - RECHTSVORDERING TOT VERGOE
Dl:'>IG VAN DE DOOR EEN MISDRIJF VEROOR
ZAAKTE SCHADE - KEUZE VOOR DE BENA
DEELDE PARTIJ TUSSEN HET BURGERLIJK 
GERECHT EN HET STRAFGERECHT - DIE 
KEUZE IMPLICEERT DAT DEZELFDE RECHTS
VORDERING NIET TEGELIJKERTIJD VOOR 
BEIDE GERECHTEN MAG WORDEN GEBRACHT. 

2° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - RECHTSVORDERING TOT VERGOE
DING VAN DE DOOR EEN MISDRIJF VEROOR
ZAAKTE SCHADE - RECHTSVORDERING 
VOOR HET BURGERLIJK GERECHT GEBRACHT 
- AFSTAND EN OPTREDEN ALS BURGER
LUKE PARTIJ VOOR HET STRAFGERECHT -
TOELAATBAARHEI!). 

1" ArNkel 4 Wet 17 april 1878 dat aan de 
door een misdrijf benadeelde partij de 
keuze laat de rechtsvordering tot ver
goeding van de door haar geleden 
schade te vervolgen hetzij voor het 
burgel"iijk gerecht hetzij tegelijkertijd 

met de strafvordering voor het strafge
recht, impliceert dat die partij de 
rechtsvordering tot vergoeding van 
dezelfde schade niet tegeiJjkertijd vo01· 
beide gerechten mag brengen (1). 

2" Het slachtoffer van een misdnj"f kan, 
nadat het zijn rechtsvordenng vo01· 
het burgeriljk gerecht heeft gebracht 
daazvan afstand doen en zich vo01· het 
strafgerecht bui-gel"iijke partij stellen, 
en omgekeerd (2). (Impliciet). 

(STEFFENS T. S.E.G.I.M.-S.A.H.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 juni 1978 door het 

. Hof van Beroep te Antwerpen gewe-
zen; 

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

Overwegende dat de substantiiHe 
of op straffe van · nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen; 

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

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 4 van de wet van 
17 april 1878, houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvorde
ring, 1, 2, 29 en 565 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat het arrest, rechtdoende op 
burgerrechtelijk gebied, bij hervorming 
van het beroepen vonnis, de vordering 
van de burgerlijke partij (thans verweer
ster) ontvankelijk en gegrond verklaart, 
zulks op grond dat niets zich verzet 
tegen het feit dat de burgerlijke partij, 
die reeds op 21 november 1975 voor de 
burgerlijke rechter een vordering had 
ingesteld tot veroordeling van eiser tot 
het betalen van een bedrag van 
1.800.929 frank, zich op 5 november 1976 
voor de strafrechter stelde voor ditzelfde 

(1) Cass., 13 jan. 1969 (A.C, 1969, 465) en 
noot 1. -

(2) Raadpl. de noot get. L.C. onder Cass., 
27 mei 1943 (Bull. en Pas., 1943, I, 207), 
blz. 214. 



-560-
bedrag, dat artikel 29 van het Gerechte
l'ijk Wetboek, met betrekking tot de 
aanhangigheid, ter zake niet van toepas
sing is, de in dit wetboek gestelde regels, 
naar laid van artikel 2, van toepassing 
zijnde op aile rechtsplegingen, behou
dens wanneer deze geregeld worden 
door niet uitdrukkelijk opgeheven wets
bepalingeri of door rechtsbegihselen, 
waarvan de toepassing niet verenigbaar 
!s met de toepassing van de bepalingen 
van dit wetboek, dat artikel 4 van de wet 
van 17 april 1878, hetwelk niet uitdruk
kelijk werd opgeheven, aan deze aange
legenheid de oplossing biedt, dat dit 
artikel niet aileen de voorwaarden 
bepaalt volgens welke de burgerlijke 
rechtsvordering, strekkende tot de ver
goeding van een schade op grond van 
een misdrijf, voor de strafrechter rnag 
worden vervolgd, maar bovendien aan de 
burgerlijke rechter de verplichting 
oplegt om, ingeval. er zich aanhangigheid 
zou voordoen, de behandeling van de 
voor hem gestelde vordering op te schor
ten tot definitief uitspraak werd gedaan 
over de strafvordering, 

terwijl, artikel 4 van de wet van 
17 april 1878, houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvorde
ring, de voorwaarden bepaalt waarop de 
burgerlijke rechtsvordering tot herstel 
van schade, veroorzaakt door een mis
drijf, kan vervolgd worden, hetzij voor 
de burgerlijke, hetzij voor de strafrech
ter; .dit artikel tevens bepaalt dat de 
burgerlijke rechtsvordering, afzonderlijk 
vervolgd voor de burgerlijke rechtbank, 
geschorst is, zolang niet definitief is 
beslist over de strafvordering die v66r of 
gedurende de burgerlijke rechtsvorde
ring is ingesteld; dit artikel geenszins 
inhoudt dat de burgerlijke rechtsvordec 
ring, terzelfdertijd en voor dezelfde 
rechters vervolgd als de strafvordering, 
dezelfde' vordering afzonderlijk vervolgd 
voor de burgerlijke rechtbank, primeert; 
derhalve, in geval van aanhangigheid 
tussen beide burgerlijke rechtsvorderin
gen, de regels van het Gerechtelijk 
Wetboek van toepassing zijn, zodat de . 
rechters ih hager betoep, door te beslis
sen dat artikel 4 van de wet van 
17 april 1878 voor deze aangelegenheid 
de oplossing biedt en dat artikel 29 van 
het Gerechtelijk Wetboek niet van toe
passing is, de in het middel aangehaalde 
wetsbepalingen schenden : 

Overwegende dat artikel 4 van de 
wet van 27 april 1878, dat aan de 
partij aan wie door een misdrijf 

schade werd veroorzaakt, de keuze 
laat de rechtsvordering tot vergoe
ding van de schade in te stellen 
hetzij voor het burgerlijk gerecht 
hetzij, tegelijkertijd met de strafvor
dering, voor het strafgerecht, voor 
die partij het verbod impliceert om 
vergoeding van dezelfde schade 
tegelijkertijd voor beide · gerechten 
te vorderen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de civielrechtelijke vorde
ring die verweerster voor het straf
gerecht heeft ingesteld hetzelfde 
voorwerp heeft en, impliciet, dat zij 
oak dezelfde oorzaak heeft als de 
re<::htsvordering die verweerster 
reeds aanhangig had gemaakt voor 
de burgerlijke rechtbank; 

Overwegende dat, nu noch uit het 
arrest noch uit enig ander stuk 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat verweerster afstand 
had gedaan van de aanleg voor de 
burgerlijke rechtbank, het hof van 
beroep niet wettig kon beslissen dat 
de civielrechtelijke vordering ont
vankelijk was; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, in zoverre het 
uitspraak doet op de civielrechte
lijke vordering; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroor
deelt verweerster in de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

16 januari 1979 - 2" kamer - VoOJ·zit
ter en verslaggever : ridder de Schaetzen 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Ballet, advocaat-generaal - Advocaat 
mr. Biitzler. 

2" KAMER- 17 januari 1979 

REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN- BESCHIKKING VAN VER
WIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHT
BANK WEGENS EEN MISDAAD -. GEEN 
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c.::'0PGAV.E:• VAN VERZACHTENDE OMSTANDIG

HEDEN - BESLISS!f\G . VA N 0:\BEVOEGDVER
KLARI:XG VAN DE RECHTBANK - VERNIETI

' G INb VAN 'DE BESCHIKKING EN VERWIJZING 
,-NAAR 1 DE ' KA~IER ' VAN 1 INBESCHULDIGI NG-
STEL.LING. r I l I ; 

lll . I I '·' ' !j . ' • I { l ,, 
W,anp~~r 'de J.'afidkamer 1een , verdaci:J/e 

:. 1":"egen.s; e f[p , m1sdaad 1~aar de co,rrec
Ttiopele 1;ec'ht~an{', he~{t .verw,ez~n, ,zpn
. ,de{ daartoe . verzaphte1id,e , oms~aJ~dig
. hf!deq · op·, tr ,geven, liet vonnisgerecht 
· · z1ch onbevoegd , heeft 

11 
ve1*laard en 

t ,beide' bef lissiligen 'in .-'k)-acjJt 
1 

vim 
·ge,wJjsde' zijn gegaan, ,da{J regel~ het 

· 'Hoi het rechtsgebiea, vernie,tigt he~ de 
beschikking ·'vim de · niadkanier en 
ljerwijst de zaak , nqar, de, 1ka1per van 

. Jrtr~schuldigi{JfJ..ste{li[I!J. (1) .. ; ,, . , 
I' .I ', ' 1 •I ' !I ' \ I 

lPROCUREUR-GENERAAL BIJ ' HET ' 'HOF VAN 
· i 

1
BEibEP'T E 

1
BRUSSEI; i. ORIOWO)_~ 

· ARREST ( vertaling) ' · 
,, .I 

~;J!E:'r, HOF;'' _:__ ·:9:el~t ,op ,,tlet ve(i·-
zoekschrift tot . regeling ,v~n recl,J,ts
gebied dat op 19 december 1978 is . 
ingediend . I dobr de ' procureur
generaal bij · het Hof van : Beroep te 
Bi·ussel; I I . ' r I < ' I 

' ' . I I 1'1 ., I/ I 

Owrwegende qat ,de raadkamer 
van de .Rechtbank van Eerste Aan
leg te Brussek bij • beschikking van 
22 september 1978 Ayekammi ola · 
Rewayli b 'riowo, geboren te Hesha . 
(l'{igeri~r op 3. Il}aart'' 1950,1 .,:onder 
va,ste · verblijfplaiftS in ·Belgie, als 
voorlopig . gehechte · naar de correc
tionele rechtbank 1verwezen heeft 
ter zake ' dat hij,1 ·in: ·het gerechtelijk 
arrondissement •' Brussel ' 'en· 1• in 
samenhang ··elders in Belgie, tusseri 
8 l:m 25 'august\.Is 1978 : A: met 
bearieglijk ' opzet of met het ' oog
merk .om te schaden, in autlie.1,1tieke 
en openbm;e geschriften, \\' in han
dels- en bankgeschriften of in !pri
vate . ges~hriften, 1 yalsheid gepl!'!~gd 
heeft, hetzij door, valse· h~mdteke
nil'J.gen,• • hetzij door , ·namaking ' of 
vei.-valsing van geschriften of hand
te~eningen, he~zij d.o'or ., overeen
ko.msten, '' 'beschikkingen, verbinte
nissen'' of schuldbevrijding(m J alse
iij~·. qp te mak~n of .dpor ze' achteraf 

';f1 

0) Cass., 21 juni '1978 (•A.C., I1978, 1236). 

in de akten in te voegen', mmlij'_ door 
toevoeging ·• of v~rvalsi-n g' ' van bedih
gen1 van! verklar'ingen 1bf ' 'van! feiten 
die deze akten ten l doel! h'add.en ·op 
te nemen en vast te stellen,'i dobrdat 
hij namelijk ': I lt'>.l J , · 

I · I ';I l' I ' f I Jl 
1) op ·9 augustuq 197~, , met 

bedrieglijk opzet 1 of met het oog
merk om, te' ~cha'd Em ,' ddor· d'E~ 'poli'tie 
van Schaarbeek ee-H vals'1itlentitE!itsc. 
getuigschrift heeft' · dobn · dps'teilen 
onde'r ' de i'ngebeelde naaM\iaN1lsola 
Johri OrioWo · : · ''J ,!.J n 

; I \ •' I 11 I ) I ; ,,, ,,,,,.,I ' 
. ~J .. P~ . ,21 augu$tus 1) ,9},8',,, .JP~t 
bedneghJ k opzet of met 1 J:l.~ .t 1 qpg1 
merk om te .schaden, door de rijks-

. wachtbrigade'1 Sc,ha'aro~ek he't 'ri·o
ces~verbaal ,ni· .- 3462 valsel1]!{ heeft 
doen dpstell'en I r op naa'M van I1sola 
John, en ine't hetzelfd~ bedheglljk 
opzet cif met hetzEHf&\1 ooginef'k oill 
te r SChadeil. van 1'de l ,gezegde I valse 
stukken ., geb{·Jik heeft ' gemaakt 

d d
' ') I , j 1 )f 

weten e at ze vals wai'en; , 
I It ·-:_;. I i I I : •. 4. (1 

B. op 24 ,augustus 1978 : ten 
nadele van de naamloze•, vennoot
schap GB-Inno-BM, een pakjer- kaas 
en vier pakjes : sigaretten, ., ,ter 
waarde van honder~ achtendertig 
frank; bedrieglijk weg~eno'rrren 

, heeft; • ': '· 'r' ,., ·~.r dJ,' ·r 
I • .I I ) 

C als vreemdeling terugge;we~~n 
werd . bij . mill\sterieel , 1 qesluit vaq 
J 7 mei 1978, dat hem bete.ke!ld 1werd 
op 26 J mei , 1978, en , in , h~~ ,J Rij~ 
binneng~komen , is , o~ er yei·)Jlev~p 
heeft zonder bijzondere ryJ.achtiging 
van de Minister van Justit!~; 1 , ',. rf,. 

D. in het . openbam·, een ·naam 
heeft aangenomen die hem niet 
toekwam, te · weten de' rlaahl''' Isbla 

• ) ' ' ~ \ I\ . 

Johp qw<;nyo; 1 , I • , I·, 
Overwegende dat het Hof ,. van 

Beroep te Brussel zich• •bij· zijn 
arrest van 15 november 1978 onbe
voegd heeft verklaard om van het 
geheel van de aan beklaagde ten 
laste ,gelegde feiten k~nrtis te 
nemen, . op grand dat' ' enerzijds de 
feiten van valsheid en gebruik van 
val~e stukken 1 ;( tE;!nlastelegging _~A. 1 
en A 2) bij de antikelen ([96,, 197 'en 
214 ' van het Strafwetboek stra£baar 
zijn gesteld met cr-iminele1 straffen 
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maar door de raadkamer niet wette- · 
lijk in wanbedrijven werden omge
zet bij gebreke van aanwijzing van 
verzachtende .omstandigheden, en 
dat anderzij~s de andere ten laste 
gelegde feiten samenhangen met de 
ten laste gelegde feiten van valsheid 

2° FAILLISSEMENT, GERECHTELIJK 
AKKOORD EN FAILLI.SSEMENTS
AKKOORD - WETBOEK VAN KOOPHAN
DEL, ART. 445, EERSTE EN TWEEDE LID _: 
HUUROVEREENKOMST EN 'MERKOVER
DRACHT DOOR DE GEFAILI.:J';ERDE GESLOTEN 
TIJDENS DE VERDACHTE PERIO'DE :_ VAST
STELLING OAT DE DOOR DE ME.i)ECONTRAC
TANT BETAALDE PRIJS BEDUIDEND LAGER 
LAG DAN DE HANDELSWAARDE VAN DE BIJ 
DE OVEREENKOMSTEN VERWORVEN GOEDE
REN - NIETIGVERKLARING VAN DE OVER-

in geschriften; 
Over;wegende dat de beslissing 

van de raadkamer en de beslissing 
van het hof van beroep beide in 
kracht van gewijsde zijn getreden 
en dat uit hun onderlinge tegen
strijdigheid een conflict van rechts
macht is ontstaan dat de rechtsgang 
belemmert; 

Overwegende dat de sub A 1 en 
A 2 ten laste gelegde misdrijven 
zoals zij thans omschreven zijn, . 
strafbaar zijn met opsluiting en dat 
de andere ten laste gelegde feiten 
met die misdrijven lijken samen te 
haugen; dat de raadkamer in ver
band met de tenlasteleggingen A 
1 en A 2 geen gewag heeft gemaakt 
van verzachtende omstandigheden 
en dat het hof van beroep derhalve 
onbevoegd was om van de zaak 
ken.,...;~ tf> nemen; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de beschikking van de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Brussel van 22 septem
ber 1978: beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing; 
verwijst de zaak naar de kamer van 
nbeschuldigingstelling van het Hof 
·an Beroep te Brussel. 

17 januari 1979- 2' kamer- VoOJ·zit
ter en vei·slEiggever : de h. Legros, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclzisie van mevr·. Liekendael, advo
caat-generaal. 

2' KAMER- 17 januari 1979 

1" FAILLISSEMENT, GERECHTELIJK 
AKKOORD EN FAILLISSEMENTS_: 
AKKOORD- WETBOEK VAN KOOPHAN
DEL, ART. 445, EERSTE" EN TWEEDE LID -
OVEREENKOMSTEN DOOR DE GEFAILLEERDE • 

EENKOMSTEN- WETTIGHEID. 

3° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - lVJIDDEL DAT HET HOF ERTOE 
ZOU VERPLICHTEN FEITELIJKE GEGEVENS ,NA, 
TE GAAN- NIET ONTVANKELIJK lVIIDDEL. 

4° VONNISSEN EN ARRE;STEN - BUR
GERLIJKE ZAKEN - HEROPENING VAN DE 
DEBATTEN - VOORWAARDEN WAARONDER 
DIE HEROPENING DOOR EEN VERSCHIJNENDE 
PARTIJ ·KAN WORDEN GEVRAAGD: 

5° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR

GERLIJKE ZAKEN- VERZOEK VAN EEN VE~
SCHIJNENDE PARTIJ OM DE DEBAITEN TE 
HEROPENEN - VASTSTELLING OAT DE AAN
GEVOERDE GEGEVENS GEEN NIEUW FElT VAN 
OVERWEGEND BELANG OPLEVEREN -· VER
WERPING VAN HET VER,ZOEK- WETTIGHEID. 

1" Nietig en zonde1· ·gevolg' te1i aanzien 
van de boedel, wanneer zij gedaan zijn 
in de b~j art. 445, eerste lid, bepaalde 
omstandigheden zijn o.a. aile hande
lingen waardoor de eigendom van 
roerende of onroerende goederen om 
niet worden overgedragen, alsmede de 
handelingen, ven'ichtingen of overeen~ 
komsten, vergeldend of onde1: bezwa
rende titel, indien de waarde 1~an 
hetgeen door de gefailleerde is gege
ven, aanzienlijk gToter is dan de 
waarde van hetgeen hij daarvoor heeft 
gekregen. (Art. 445, eerste en tvveede 
lid, Kh.) 

2" Wettelijk verantwoord is het an·est 
waarbij de door de gefailleerde ven
nootschap tijdens de verdachte 
pedode gesloten huurovereenko.mst en 
merkoverdracht nietig ei1 zonder 
gevoJg· worden verklaard, als het vast
stelt dat de pdjs va/J de door de 
medecontractant verworven goederen 
beduidend lager lag dan de handels
waarde van die goederen ten tijde van 
de overeenkomsten. (Art. 445, eerste 
en tweede.lid, Kh.) 
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3" Niet ontvankelijk is het middel dat 
het Hof zou vezplichten feitelijke 
gegevens na te gaan (1). 

4" Een verschijnende partij kan de hez·
opening van de debatten slechts vra
gen indien zij gedurende het beraad 
een nieuw stuk of feit van overwegend 
belang ontdekt (2). (Art. 772, Ger. W.) 

5" Wettelijk verantwoord is de verwer
ping door de rechter van de vordeiing 
van een verschijnende part~j tot her
opening van de debatten, als de rech
ter erop wijst dat de door die partij 
aangevoerde gegevens wegens de vast
stellingen van zijn beslissing niet ter 
zake dienend zijn en mitsdien geen 
nieuw feit van overwegend belang 
opleveren 

(• LES NOUVELLES FORGES DE CINEY, N.V. T. LE. 
BOULENGE EN DE REYTERE Q.Q.) 

ARREST ( vel'ta]ing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre-, 
den arrest, op 24 maart 1978 door 
het Hof van. Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het.eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 445, tweede lid, van het 
Wetboek van Koophandel, 16 tot 19 van 
de algemene handelswet van 15 decem
b~r 1872, die Titel III van Boek I van het 
Wetboek van Koophandel uitmaakt, 
77 tot 88 van de. bij koninklijk besluit 
van 30 november 1935 gecoordineerde 
wetten op de · handelsvennqotschappen, 
die Titel IX van Boek I van het Wetboek 
van Koophandel uitmaken, zoals gewij
zigd bij de wetten van 1 december 1953 
en 14 maart 1968, 4, 5, 7 van de wet van 
17 juli 1975 betreffende de boekhouding 
en de jaarrekening van de ondernemin
gen, 

doordat. het arrest de tussen de gefail
leerde vennootschap en eiseres gesloten 
huurovereenkomst en merkoverdracht 
pietig verk1aart en eiseres veroordeelt 
om aan de verweerders qualitate qua 
. een miljoen frank schadevergoeding te 
betalen wegens tergend en roekeloos 
hqger beroep, op grond dat uit de 

(1) Cass., 11 jan. 1979 (A.C.,1979, 251); raadpl. 
in strafzaken, Cass., 23 mei 1978 (ibid., 1978, 
1119). 

(2) Cass., 20 nov. 1975 (A.C., 1976, 368). 

gegevens zelf van de zaak blijkt dat de 
bij het tweede lid van artikel 445 
gestelde voorwaarde, te weten dat de 
waarde van hetgeen door de gefailleerde 
tijdens de verdachte periode werd gege
ven aanzienlijk diegene overtreft van 
hetgeen hij daarvoor heeft gekregen, ten 
deze vervuld is : nu namelijk het enige 
fabrieksmerk dat op de te koop gestelde 
werd aangebracht, overgedragen werd 
tegen een - nog steeds onbetaalde -
prijs van 100.000 frarik en tegen een -
volkomen van de goede wil van de 
overnemer afhangende - uitkering van 
tien percent op de van alle lasteil vrije 

:nettowinst gedurende drie jaar, blijkt 
de tegenprestatie voor die overdracht 
beduidend minder te bedragen dan de 
handelswaarde van dat merk, terwijl 
overigens het aangeboden hum·geld van 
500.000 frank per jaar voor handelsge
bouwen die in de balans op 105 miljoen 
gewaarde~rd worden, bespottelijk aan
doet; dat het belang van de curatoren bij 
hun vordering zonder meer duidelijk is 
vermits de nietigverklaring van de tij~ 
dens de verdachte periode gesloten over
eenkomsten het hun mogelijk maakt 
200 arbeidsplaatsen te behouden, de 
betaling van aanzienlijke opzeggingsver
goedingen te ve1:mijden en over . qe 
overdracht van het bedrijf vrijelijk te 
onderhandelen met alle kans op succes; 
dat de overgedragen goederen op het 
ogenblik zelf van hun overd1:acht der
halve een vaste waarde bezaten; dat men 
anders niet goed inziet welke bedoeling 
of welk belang eiseres bij de verwerving 
ervan kan hebben gehad, 

terwzjl, eerste onderdeel, eiseres in 
haar conclusie in hoger beroep ,uitdruk
kelijk - en zonder op. dat punt door het 
arrest te worden tegengesproken -
betoogde dat zij bij het overnemen van 
het fabrieksmerk en van de hum·over
eenkomst, net zoals de curatoren, alleen 
de redding van het bedi·ijf en van de 
daaraan verbonden arbeidsplaatsen op 
het oog heeft gehad; het arrest uit die 
vaststellingen niet wettig kan afleiden 
dat de door eiseres voor de verworven 
goederen betaalde prijs · duidelijk lager 
lag dan de handelswaarde die de bewus
te goederen ten tijde van de overeen
komsten bezaten (schending van de 
artikel 97 van de Grondwet, 445,. tweede 
lid, van het Wetboek van Koophandel); 

tweede onderdeel, nu eiseres als. ven
nootschap opgericht werd om in samen
werking met het Staatssecretariaat voor 
Waalse Streekeconomie het bedrijf en de 
arbeidsplaatsen van de gefailleerde ven
nootschap te redden, het arrest de liti-
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gieuze handelingen verhietigt zonder dat 
bewezen is dat die handelingen nadelig 
waren voor de boedel (schending van 
artikel 445, tweede lid, van het Wetboek 
van Koophandel); 

derde onderdeel het arrest niet 
bepaalt hoeveel. de handelswaarde van 
het fabrieksmerk en van de gebouwen 
ten tijde van de vernietigde handelingEm 
dan wei bedroeg; de berekening van de 
nettowinsten niet ,afhangt van de goede 
wil van de eiseres en de balanswaarde 
van de gebouwen niets gemeens heeft 
1net hun handelswaarde; het onder die 
omstandigheden onmogelijk is de ver
nietiging van de litigieuze alden op haar 
wettelijkheid te onderzoeken (schending 
van de artikelen 16 tot 19 van de wet 
van 15 december. 1872, 77 tot 80 van' het 
koninklijk besluit. van 30 november 1935, 
4, 5, 7 van de wet van 17 juli 1975, 445, 
tweede lid, van het Wetboek van Koop
hiu'ldel en 97 van de. Grondwet) : 

Wat de eerste twee onderdelen 
betreft : 

Overwegende dat de bewering 
van eiseres volgens welke << zij bij 
het overnemen van het fabrieks
merk en van de huurovereenkomst 
.de redding van het bedrijf en van 
de daar.aan verbonden arbeidsplaat
sen op het oog heeft gehad >> door 
het arrest beantwoord wordt met de 
overweging « dat het hier, hoe dan 
ook, niet de vraag is of de 
oprichting van appellante (thans 
eiseres) dienstig en wenselijk was, 
... maar wei of de prijzen waartegen 
de aan de gefailleerde vennootschap 
toebehorende waarden werden over
gedragen, redelijk waren >>; 

Dat het arrest in dat verband 
melding maakt van de in het middel 
weergegeven overwegingen, waaruit 
het wettig heeft kunnen afleiden dat 
eiseres de goederen verworven heeft 
tegen een prijs .die beduidend lager 

.lag dan de handelswaarde die de 
bewuste goederen ten tijde van de 
overeenkomsten bezaten en dat die 
overeenkomsten derhalve nietig en 
zonder gevolg dienen verklaard te 
worden; 

. Dat geen van die beide onderde

.l,en van .het middel kan worden 
aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel 
betn~ft : 

Overwegende dat de toetsing van 
het middel het Hof zou verplichten 
tot beoordeling van feitelijke gege
vens; 

Dat dit onderdeel van het middel 
recht en feiten vermengt eri der
halve niet oritvankelijk is; 

Over het t;l,eede middel, afgelei.d uit 
de schending van de artikelen 97 vim de 
Grondwet, 445, tweede lid, van het 
Wetboek van Koophandel, 772, 773 en 
1042 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het Rrrest, na te hebben 
beslist dat er . geen grond bestaat tot 
heropening van de debatten, de tussen 
de gefailleerde vennootschap en eiseres 
gesloten huurbvereenkorilst en merk
overdracht verhietigt en eiseres veroor
deelt om aan de verweerders qualitate 
qua een miljoen frank schadevergoeding 
uit te keren wegens tergend en roeke
loos hoger beroep, op grond dat eiseres 
een verzoek tot heropenirig van de 
debatten heeft ingediend en daarbij 
steunde op het bestaan van een door 
bedrijfsrevisor .Rochette opgesteld rap
port waarover de verweerders zouden 
beschikken of waarvari zij althans ken
nis zouden dragen; dat die verweerders 
verklaren volkomen onkundig te · zijn 
van het bewuste expertiseverslag dat 
opgemaakt werd ten verzoeke van de 
Valor~groep die een participatie heeft in 
de eisende vennootschap; dat de ver
weerders verzeke1;en dat zij weliswaar 
aan de expert aile gewenste boekhoud
kundige inlichtingen hebben verschaft 
ten behoeve van zijn opdracht maar dat 
zij hoegenaamd niet bij machte zijn dat 
buiten de debatten staande verslag over 
te leggen; dat men hier niet te doen 
heeft met een ilieuw stuk ·of feit vim 
overwegend belang dat gedurende het 
beraad ontdekt werd en dat de herope
ning van de debatten verantwoordt, · 

terwijl, ee1·ste onderdeel, eiseres in 
haar verzoek tot heropening van de 
debatten betoogde dat uit het litigieuze 
verslag of uit de desbetreffende gege
vens waarover de verweerders beschik
ten duidelijk bleek dat de overdracht 
van de huurovereenkomst en van het 
fabrieksmerk - welke overdracht· ver
weerders wilden vernietigd zien. - in 
billijke omstandigheden gebeurd was; 
het aiTest de litigieuze overeenkomsten 
vernietigt en het verzoek tot heropening 
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van ·de debatten verwerpt zonder- op die· 
conclusie te antwoorden (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

· tweede. onderdeel, nu op grand van 
bedoeld 'vei·slag of van vroeger onbe~ 
kende gegevens dienaangaande aange
tdond wei·d dat de litigie'uz~ overdrach
ten orider billijke voorwaarden zijn 
gebeurd, zulks een nieuw feit van over
wegend belang opleverde dat de herope
ning van de debatten verantwoorclde 
(schending van de artikelen 445, tweede 
lid, van het Wetboek van Koophandel, 
772, 773 en 1042 van het Gel'echtelijk 
Wetboek); 

dez;de onderdeel, ... 

Wat de eerste twee onderdelen 
betreft : 

Ove1'wegende dat. uit bet ant
wnord op de eerste. twee .onderdelen 
van bet.eerste middel blijkt dat. bet 
anest een beslissing regelmatig met 
redenen omkleedt en een wettelijk 
verantwoordt volgens welke eiseres 
de goederen verworven heeft tegen 
een prijs die beduidend laget lag 
d~m de ):landelswaarde . die de .. be
wuste goederen ten. tijde van de 
.overeenkomsten bezaten en die 
overeenkomsten derbalve nietig en 
zonder gevolg dienen verkla.ard te 
worden; 

Dat bet arrest aldus ondubbelzin
nig beslist beeft dat de overdracbt 
van de huurovereenkomst en van 
het fabheksmerk niet onder billijke 
voOTwaarden was gebeurd en dat 
het derl;lalve ook wettig heeft kun
nen beslissen dat de door eiseres 
te1: staving van haar verzoek tot 
heropening van de clebatten aange
voerde gegevens wegens de vaststel
lingen van die beslissing niet ter 
zake dienend waren en mitsdien 
geen nieuw feit van overwegencl 
belang opleverden dat de herope
ning van de debatten zou verant
woorden; 

Dat geen van die beide onderde
len van· het mid del kan worden 
aangenomen; 

Wat het dercle ondercleel. betreft : 

Dat o~derhavig ondercleel van het 
midd.el feitelijke gronclslag.mist; 

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

17 januari 1979 2' kamer 
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor~ 
litter - Verslaggever : de h. Clason -
Gejjjkluidende conclusie van mevr. LiE~
kendael, advocaat-generaal Advo
caten : mrs. Houtekier en Dassesse. 

1" IvniER, 18 januari 1979 

HUUR VAN GOEDEREN - PACHT 
VERKOOP TIT DE HA:\D VAX HET GEPACHTE 
GOED - VERKOOP i\IET l\IISKE:\XIXG •\'AN DE 
RECHTEN VAN VOORKOOP VAN DE PACHTER 
- VORDERIXG TOT :'\,\i\STIXG ,£)! INDE
PLAATSSTELLI!'IG - \'ER>JARI:\G DOOR VER, 
LOOP VA:-1 DRIE i\IAAXDE:.! TE REKEi\E:-1 VAN 
DE KENi\ISGE\'I:'>JG VA:.! DE VERKOOP KE:\' 
NISGEVI:\G- BEG RIP. 

vVanneer az:t. , 51, vierde lid, V('!Vat -,in 
,, az;t. 1 Pachtwet 4 nov. 1969 bepaalt d,it, 

b/i. verkoop uit de hand, de vordeniJg 
tot n[wsting en incieplaatsstellii. '{ ver
jaart " door ve1loop' van drie muapclen 
'te rekenen van de kennis.g·eving i-·an 
deze verkoop aan de pachter. "· vei·
w~jst het iwodza},;eli,jk {lEWr de kenni-?
geving; zoals z1j' . is geregeld . bij 
art . .48.1, v~jfde lid, d. w.z .. de ken]lisge
vJiJg door de instrumenterende. aml;
tenaar met vennelding van de vooi·
wi~arden en 1-:an de. pnjs van de 
verkoop (1). 

(VERBURGH A., GOVAERT T. \'ERBCRGH G., WIL
LE:\!~. HCYS) 

ARREST ( J!ertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op .27 januari 1976 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brugge; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de ar,tikelen 97 van de 
Grondwet, 1108, 1109, 1110, 1117, 1711, 
1736, 1737 van het Burgerlijk Wetboek, ~. 

(1) Raadpl., Cass., 8 jan, 1971 \.l.C, 197.1, 
444) en Rep. noti/riill, d. VIII, v" Haux, door 
A. CLOsm;, i1rs. 254 en 279. 
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4, 6, 7, 8 en 47 ~e1vat in de wet van 
4 november 1969 tot wijziging van de 
pachtwetgeving en van de wetgeving 
betreffende het recht van voorkoop ten 
gunste van huurders van Iandeigendom
men, die afdeling 3 van hoofdstuk II van 
titel VIII van boek III van het Burgerlijk 
Wetboek vormt, · 

doordat het vonnis enerzijds voor 
recht zegt dat verweerster Willems 
Maria, inzake de verkoop van het huis 
met aanhorigheden en grond gelegen te 
Houtave, Oostendsesteenweg 26, in de 
plaats wordt gesteld van de eisers, zijnde 
de kopers, mits betaling aan verweerster 
Verburgh Germana, zijnde de verkoop
ster, van de som van 200.000 frank, en 
anderzijds de door de eisers ingestelde 
tussenvordering tot nietigverklaring van 
deze verkoop ongegrond verklaart om de 
redenen dat, nu de authentieke verkoop
akte van 9 augustus 1971 vermeldt dat 
het goed vrij van gebruik is, het veelbe
tekenend is dat de eisers op geen enkel 
ogenblik enig protest formuleerden 
tegen de bezetting van de verkochte 
goederen door verweerster Willems; de 
eisers daarbij een aangetekende opzeg
ging betekenden, hetgeen op zich zelf 
reeds een aanwijzing was van het 
bestaan van een huurovereenkomst; ten 
slotte de eisers in hun dagvaarding tot 
geldigverklaring van de opzegging ver
meldden dat de verkochte goederen 
bezet waren krachtens een niet geschre
ven huurovereenkomst; in de gestelde 
omstandigheden de eisers niet kunnen 
staande houden dat zij uitsluitend tot 
het sluiten van de betwiste verkoop 
gebracht werden ingevolge dwaling 
nopens een essentiele hoedanigheid van 
de verkochte zaak, met name de moge
lijkheid om onmiddellijk het vrij gebruik 
van de verkochte goederen te hebben; 
klaarblijkelijk waren kopers en verko
pers zich maar a! te goed bewust van de 
werkelijke toedracht van de zaak en 
hebben zij een risico gelopen, door de 
voorschriften in verband met bet recht 
van voorkoop niet te eerbiedigen, · 

terwijl, eerste onderdeel, de eisers in 
hun conclusie hun vordering tot nietig
heid van de verkoop wegens dwaling 
uitdrukkelijk steunden op bet feit dat zij 
het huis gekocht hadden om het onmid
dellijk zelf te bewonen en zij niet wisten 
dat het verhuurd of verpacht was; dat 
het vonnis deze vordering verwerpt 
omdat de eisers wisten dat er een 
huurovereenkomst was maar zich geens
zins l.litspreekt over de vraag of de 
eisers wisten dat het goed verpacht was, 

zodat er onvolledig op de conclusie van 
de eisers geantwoord werd en deze 
motivering dubbelzinnig en duister is 
daar er niet kan uitgemaakt worden 
waarom er geen onderscheid . tussen 
verhuring en verpachting gemaakt werd 
(schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1108, 1109, 1110, 1117 en 
1711 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het feit dat de 
eisers, die het huis van verweerster 
Verburgh Germana, kochten voor vrij 
van gebruik, vervolgens aan verweerster 
Willems Maria, opzegging gaven van het 
huurcontract en in hun dagvaarding tot 
geldigverklaring van deze opzegging ver
meldden dat het huis aan haar verhuurd 
was, geenszins inhoudt dat de eisers niet 
zouden gedwaald hebben aangaande het 
feit dat deze verhuring een. landpacht 
was; dat de verschillen inzake beschik
baarheid van het huis tussen de gewone 
huishuur en de Iandpacht zo belangrijk 
zijn dat de kennis van de verhuring, die 
de eisers zouden gehad hebben, de 
dwaling bij hen, omtrent het voorwerp 
of de bepalende oorzaak van de verkoop, 
nu integendeel het huis verpacht was, 
niet uitsluit (schending van de 
artikelen 1108, 1109, 1110, 1117, 1711, 
1736, 1737 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 
4, 6, 7, 8 en 47 v~rvat in de wet van 
4 november 1969); 

derde onderdeel, het feit dat de eise!•s 
niet wisten dat het hen verkochte huis 
door verweerster Verburgh Germana, 
aan verweerster Willems Maria, verpacht 
was onder toepassing van de wet van 
4 november 1969 op de landpacht, nu de 
eisers dat huis kochten om het onmid
dellijk te bewonen, derhalve een dwaling 
van de eisers uitmaakte omtrent het 
voorwerp of in aile geval omtrent de 
bepalende oorzaak van de verkoop, ook 
al zouden de eisers geweten hebben dat 
het huis verhuurd was (schending van 
de artikelen 1108, 1109, 1110, 1117, 1711, 
1736, 1737 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 
4, 6, 7, 8, 47 vervat in de wet van 
4 november 1969) : 

Wat de drie onderdelen samen 
betreft : 

Overwegende dat het vorinis zich 
er niet toe beperkt vast te stellen 
dat de eisers wisten dat het door 
hen gekochte goed het voorwerp 
uitmaakte van een huurovereen
komst, maar verder erop wijst dat 
« de kopers en verkopers klaarblij
kelijk maar a! te goed zich bewust 
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wal'en van de wel:kelijke toedracht · 
van de zaa~ en vrijwillig eeR risico 
heb])en gelopen, door de voorschrif
ten in verband met het recht van 
voorkoop niet te eerbiedigen >>; 

Dat het vonnis aldus impliciet 
maar zeker beslist dat de eisers 
wisten dat het goed verpacht was; 

Dat het middel op een · onjuiste 
Tnterp1:etatie van het vonnis steurit 
,en derhalve feitelijke grondslag 
mist;. 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 48.1, lid 5, 
51, lid 4, vervat in de wet van 
4 .npvember 1969 tot. wijziging van de 
pachtwetgeving en van de wetgeving 
betreffende het recht van voorkoop ten 
gunste van de huurders van larideigen
dommen, die afdeling. 3 van hoofdstuk II 
van titel VIII van .. hoek III van .het 
Burgerlijk Wetboek vormt en 2261 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het vonnis voor recht zegt dat 
verweerster Willems Maria, inzake de· 
ver_koop van bet huis met aanhorigheden 
en grond gelegen te Houtave, 
Oostendsesteenweg 26, in de plaats 
worcj.t gestelcj. van de eisers, zijnde de 
kopers, mits betaling aan verweerster 
Verburgh G~rmana, zijnde de verkoop
ster, van de som van 200.000 frank, om 
de redenen dat de kennisgeving, naar 
dewelke door artikel 51, lid 4, van de 
pachtwet verwezen wo1:dt, deze .is waar
van sprake irt artikel 48.1, lid 5, waar 
~Jepaald wordt dat de instrumenterende 
ambtenaar die een akte van verkoop uit 
de hand aan iemand anders dan aan de 
pachter heeft verleden, van de prijs en 
de voorwaarden daarvan aan de pachter 
:rrtoet !}ennis . geven binnen een maand 
na de 1~egistratie;- dat verni.its er ten deze 
geen kennisgeving plaats greep overeen
komstig. artikel 48.1, lid 5, de toepasse
lijke v'ervaltei·mijn dan ook deze is van 
'twee jaar, 

terw1jl, eerste onderdeel, de kennisge
ving van de verkoop aan de pachter 
zoals yereist door artikel51, lid 4, van de 
pachtwet niet onder:worpen is aan 
.bepaalde formaliteiten en niet moet 
uitgaan van de notaris die de .akte van 
verkoop opgesteld heeft (schending van 
de artikelen 48.1, lid 5, en 51, lid 4, 
vervat in de ·wet van 4 november 1969); 

'tweede onderdeel, de eisers si:aande 
hielden, zonder op ditpunt tegengespro
ken te worden, dat zij met aangetekerid 

schrijven van 11 augustus 1971 · aan 
verweerster Willems Maria, van de ver
koop kennis gegeven hadden, zodat als
dan de vervaltermijn van drie maanden 
begon te !open en de vordering tot 
indeplaatsstelling door verweerster Wil
lems Maria, met exploot van 18 augus
tus 1972 ingesteld, verjaard was (schen
ding van alle ingeroepen bepalingen) : 

W at beide onderdelen- sam en 
betreft : 

Overwegende dat wanneer arti
kel 51, lid 4, vervat in artikel I van 
de wet van 4 november 1969 bepaalt 
dat, bij verkoop uit de hand, de 
vordering tot naasting en inde
plaatsstelling verjaart « door verloop 
van drie maanden te rekenen van 
de kennisgeving van deze verkoop 
aan de pachter >>, het noodzakelijk 
verwijst naar de kennisgeving, zoals 
zij geregeld is bij artikEil 48.1, lid 5, 
di t wil zeggen gedaan door de 
instrumenterende ambtenaar met 
vermelding van de voorwaarden en 
van de prijs van de verkoop; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt de eisers ln 
de kosten. 

18 januari 1979 1' kamer 
Voorzitter : de h. Wauters, eerste vooi'~ 
zitter - Verslaggever : de h. Meeus -
Gejjjkluidende conclusie van de· h. Char-
les, eerste advocaat-generaal 

Advocaat: mr. Houtekier. 

1' KAMER -18 januari 1979 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) SCHADE TEN 

GEVOLGE VAN EEN GEMEENSCHAPPELI.JKE 
FOUT VAN VERSCHEIDENE PERSONEN- AAN
DEEL VAN EEN lEDER IN DE SCHADE .~ 
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER -
RECHTER DIE BESLIST DAT EEN VAN DE 
DADERS GEEN DEEL HEEFT IN DE SCHADE
ONWETTIGHEID. 

Hoewel de rechter op onaantastbare 
w1jze oordeelt hoe ernstig de tout is 
Fan een ieder die schade heeft berok
kend en op grand daarvan iedei·s 
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c?andeel in. de . Schade in hun onder
linge. verhouding bepaalt, kan h~j ech
.ter niet beslissen dat in deze onder·· 
linge verhouding een van de daders 
geen dee/ .heeft in de schade, zonde1.· 
meteen het oorzakel~J]c verband tussen 
de lout van die dader en de aan een 
derde veroorzaakte schade te negeren 
(1). (Alitt. 1382 en 1383 B.W.) 

(• DREDG!:\G 1:"/TERNATIO:\'AL , N.C. T. STAD 
A;\/TWERPE:-1) 

ARREST ( vertafing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 april 1977 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen (in de 
voorzienirig bij materiele vergis
sing : Brussel) gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van bet algemeen rechtsbeginsel 
betreffende .de bijdrageplicht aan de 
schuld van medeschuldenaars en van de 
artikelen 1213, 1251, 3", 1350, 3", 1354, 
1382, 1383 van bet Burgerlijk Wetboek, 
23; 24; 25, 26 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na te hebben 
beslist dat zowel eiseres al,s verweerster 
een fout in noodzakelijk oorzakelijk 
verb<md met de twee litigieuze verkeers
ongevallen van 28 februari 1970 hadden 
bef(aan en ze dienvolge~s beiden in 
sohdum te hebben veroordeeld om .de 
benadeelden geheel of gedeeltelijk voor 
de geleden schade te vergoeden, op de 
vorderingen in vrijwaring die zij weder
zijds hadden ingesteld, het beroepen 
vonnis van 27 juni 1974; wijzigt voor wat 
deze verhalen in vrijwaring betreft en 
verklaart : enerzij<;ls, dat de vordering in 
vrijwaring van eiseres tegen verweerster 
ongegrond is en dat eiseres veroordeeld 
wordt in de kosten van deze vordering 
en van haar. beroep tegen verweerster, 
anderzijds, dat de vordering in vrijwa
ring van verweerster tegen eiseres in 
haar geheel gegrond is zodat eiseres 
verweerster moet vrijwaren voor aile 
veroordelingen ten laste van deze laatste 
uitgesproken en tevens veroordeeld 
wordt in de kosten, en dit op grond : dat 
geen fout of tekortkoming aan de stacl 
Aritwei·pen, thans verweerster, kan ver-

(1) Cass., 21 okt. 19i7 (A.C, 1978, 242); 
raadpl. Cuss., 17 feb. 1978 (ibid., 1978, 722) en 
3lmaart 1949 (Bull. et Pus., 1949, !, 255). , 

we ten worden in haar verl:wuding . tot 
eiseres eq., dat inclien de stad Antwerpen 
aansprakelijk were! verklaard voor cje 
litigieuze ongevallen dit uitsluitend het 
·gevolg was van de fout van eiseres, 

tenvijl, doo1' alzo te · beslissen aan
gaande de voorinelde wederzijdse vorde
ringen in vrijwaring, het arrest, 

eerste onderdeel, miskent dat, wan
neer een ongeval te wijten is aan 
meerdere fout.en waarvoor verschillende 
persohen aansprakelijk zijn, deze perso~ 
nen in hun onderlinge verhoudingen 
gehouden zijn bij te dragen tot de 
schadevergoeding naar evenredigheid 
van de invloed l'l'elke hun onderscheiden 
fouten hadden op het ontstaan van het. 
ongeval (schending van de artie 
kelen 1213, 1251, 3", 1382 en 1383 van het 
Burger!ijk Wetboek en van het algemeep 
rechtsbeginsel dat de grondslag vormt 
van de artikelen 1213 en 1251 van het 
Burgerlijk Wetboek ei1 volgens hetwelk 
onder· medeschuldenaars elkeen moet 
bijdragen tot de last van ,de schu!d ir: 
verhouding met zijn dee! of zijn belang); 

· tweede onderdeel, het gezag 'van het 
gewijsde · miskent dat verbonden is aan 
zijn eigen beslissfngen, die, op de vorde
rin:gen van de door de Jitigieuze ongeval~ 
len benadeelden, vastgesteld hebben dat 
de Stad Antwei·pen, evenals eiseres, een 
fout heeft begaan in noodzakelijk 6orza
kelijk verband met de betrokken onge
vallen en ze beiden in solidum veroor
deelcl hebben om de· dooi· hun, fouten 
veroorzaakte schade _ te vergoeden 
(scheriding van de ai·tikelen 23, 24, 25, 
26 van bet Gerechtelijk Wetboek, 1350, 
3", en 1354 van het Burgerlijk Wetboek),, 

derde onderdeel, zijn voormelde 
beslissingen aangaande de wederzijdse 
vorderingen in vdjwaring op tegenstrij
dige motieven steunt, daar bet tegen
strijdig en onverenigbaar is enerzijds 
aan te nemen dat de Stad Antwerpen 
evenals eiseres een fout heeft begaan in 
oorzakelijk verband met die ongevallen 
en anderzijds te beweren dat haar geen 
enkele fout kan verweten worden in 
haar vei·houding tot eiseres en· dat 
indien zij aa)lsprakelijk is verklaard 
voor dezelfde ongevallen dit uitsluitend 
bet gevolg was van de fout van. eiseres 
(schending van artikel 97 _van de 
Gronciwet) : 

Wat het eerste onderdeel b('treft :· 
Overwegende dat, in verband met 

de ongevallen -van 28 februari 1970, 
het arrest, naast de aansprakelijk-
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heid van de bestuurders Vrancken 
en Vandermeulen, ook de aanspra
kelijkheid van eiseres en van ver
weerster aanhoudt en dienvolgens 
oorcleelt dat deze laatsten in soli
du)Jl gehouden zijn om, naargelang 
het . geval, de schade geheel of 
gedeeltelijk te vergoeden; 

Over'f'egende dat de aansprake
lijkheid van eiseres wordt gestoeld 
op haar nalatigheid om de vereiste 
vootzorgsmaatregelen te treffen om 
t.e vdot.komen dat door de werken, 
die zij :. uitvoerde, in de nabijheid 
va'n een openpare weg, een gevaar
lijke toestand voor de weggebrui
~ers ontstond; 

Overwegende dat ten laste van 
veryveerster Wordt aangehouden : 
dat zij zich, na de ongevallen . te 
wijten · aan ijsgang die zich hadden 
voorgedaan op 6 februari 1970 en 
26 februari 1970, rekenschap moest 
geven van de gevaarlijke toestand 
ter plaatse met blijvend karakter 
alleszins tijdens de winter; dat zij 
oak alsdan moest weten dat S.G.D. 
( ei.seres) verzuimde gevolg te geven 
aan; haar waarschuwingen, zodat zij 
zelf <lringep.d de vereiste maatrege
leh moest treffen om de veiligheid 
van. de weg te verzekeren door het 
aanbreqgen van een behoorlijke 
signalisatie; dat, indien dit niet 
vol.stond ter. beveiliging van de. weg
gebr.uikers, de weg voor alle verkeer 
moest afgesloten worden; dat 
slechts kan vastgesteld worden dat 
de stad Antwerpen deze laatste 
maatre~el laattijdig nam, wanneer 
zich opnieuw zeer ernstige ongeval
len hadden voorgedaan; 

Overwegende dat het arrest, op de 
vorQ.ering tot vrijwaring van eiseres 
tegen verweerster en tegen anderen, 
onder meer oordeelt « dat in de 
mate dat deze vordering. steunt op 
de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, geen fout, van 
w~lke aard ook, in hoof de van de in 
vrijwaring geroepen partijen wordt 
bewezen waardoor deze partijen tot 
vrijwaring van S.G.D. (eiseres) zou
den gehouden zijn; dat geen enkele 
tekortkoming aan de stad Antwer-

pen kan verweten worden in haar 
verhouding tot S.G.D.; dat, indien de 
<>tad Antwerpen aansprakelijk werd 
verklaard voor de ongevallen Vran
ken en Vandermeulen dit uitslui
tend het gevolg was van de fout van 
S.G.D.»; 

Overwegende dat het arrest, Op de 
vordering tot vrijwaring van ver-' 
weerster tegen eiseres, oordeelt 
« dat de aansprakelijkheid van de 
stad Antwerpen voor de litigieuze 
ongevallen volledig tot stand kwam 
ingevolge de fout van S.G.D. (eise-' 
res); dat zonder deze fout de stad 
Antwerpen niet verplicht was tot 
het nemen van veiligheidsmaatrege
len; dat S.G.D. bijgevolg de stad 
Antwerpen moet vrijwaren voor -aBe 
veroordelingen die lastens haar uit~ 
gesproken worden irtgevolge deze 
ongevallen »; 

Overwegende dat, zo de rechter ih 
voorkomend geval op onaantastbare 
wijze de zwaarwichtigheid van de 
respectieve fouten van de aanspra-' 
kelijke daders zou kunnen beoorde
len en op grond daar·van ieders 
aandeel in de schade in hun onder
linge verhouding zou kunnen bepa..: 
len, hij echter niet kan oordelen dat 
in deze onderlinge verhouding een 
van de daders geen deel van de 
schade zal dragen, zonder meteen 
het oorzakelijk verband tussen de 
fout van die dader en de aan de 
derde veroorzaakte schade te nege
ren; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat in de onderlinge verhou
ding van eiseres en verweerster een 
fout wordt gereleveerd, met name 
dat eerstgenoemde geen gevolg gaf 
aan de verwittigirigeri van laatstge
noemde, daaraan geen afbreuk doet, 
vermits de fout in oorzakelijk ver-_ 
band met de schade van de derde, 
waarop de bijdrageverplichting van 
de medeschuldenaar steunt, ten 
deze juist wordt afgeleid uit het feit 
dat verweerster, wetende dat geen 
gevolg aan de verwittigingen werd 
gegeven, niet zelf de nodige maatre
gelen nam, zodat bedoelde omstan
digheid, zo zij gebeurlijk in aanmer-
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king zou kunnen genomen worden 
om de onderlinge zwaarwichtigheid 
af te wegen van de fouten, die tot 
de schade hebben bijgedragen, niet 
tot een volledige ontheffing van de 
bijdrageverplichting kan leiden zon
der in strijd te komen met de 
vaststellingen waarop de. medeaan
sprakelijkheid . van verweerster 
wordt g'egrond; 

Overwegende dat daaruit volgt 
dat het arrest, door te beslissen 
zoals hiervoren is vermeld op de 
wederzijdse eisen in vrijwaring van 
eiseres en van verweerster, de 
artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek schendt; 

Dat het middel in dit onderdeel 
gegrond is; 

3" KAMER~ 22 januari 197-9 
. '· ' . . .' _· ', 

BEWIJS - BEwrjs DOOR GESCHRIIT -

BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BURGER, 
LIJKE ZAKEN - APPELVERZOEKSCHRIFf EN 
CONCLUSIE - UITLEGGING DOOR DE FEITEN
RECHTER :_. UITLEGGING NIET VERENIGBMR 
MET DIE AKTEN -IN HUN GEHEEL - MISKEN
NING VAN DE )3EWIJSKRACHTVAN DE AKTEN ... 

De bewijskr<!cht V<!n de ·- akten wordt 
miskend · door de beslissing die a an 
een <!ppelverzoekschrift en aan de 
conclusie van een partij een uitleggi.(Jg 
geeft welke niet vet·enigbaar ,is. 1J1el de 
betekenis en de draagwijdtf! van aile 

. gedingstukken,: de rechtei· m.ag me~ 
name ·de draagwijdte van een a an bod 
van bewijs niet beperken door te 
steunen op een passus uit de motieveti 
van ·de conclusie, zonder acht te slaan 
op het bes.chifrkende gedeelte van die 
conclusie. en op dat van het appeluer~ 
zoekschrift U). (Artt. 1319, )320 . ¢n 
132? B.W.) 

(DE GREEF 
T. " SOCIETE PE DlSTR!BUTIQN NOUVELLE :> 

N.y.) 

ARREST • 

· HET HOF; _.:._ Gelet op het bestre
den 'arrest, op 21 'december 1977 
door· het Arbeidshof te. Brussef 
gewezen; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op het tweede en het .derde 
onderdeel. van . het mid del, die tot 
geen .ruimere . cassatie kunnen lei
den, vernietigt het bestreden arrest, 
doch aileen in zoverre het enerzijds 
de vordering in vrijwaring van eise
res tegen verweerster als ongegrond 
hee~t . afgewezen en eiseres heeft 
veroordeeld in de kosten van deze 
vordering en van haar beroep tegen 
verweerster. en anderzijds de vorde
ring in vr.ijwaring van verweerster Over het middel, afgeleid uit de s~he~
tegen eiseres in haar geheel dirig van de artikelen 1319, i320, 
gegrond heeft verk1aard zodat eise- 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 870, 
res verweerster moet vrijwaren voor 915, 1042 van het Gerechtelijk Wetbo~k, 

1, 3, § 1 en 4, 4bis, 20 van de bij ·het 
aile veroordelingen lastens deze koninklijk besluit van 20 juli 1955 
laatste uitgesproken en tevens ver- gecoordineerde · wetten · betreffende de 
oordeeld wordt in de .kosten van arbeidsovereenkomst voor bedienden, 
deze voi'dering; beveelt dat melding gewijzigd bij de. wet van . 21 · no
van onderhavig arrest zal worden vembe.r 1969, en 97 van de Grondwet,. ',[. 
gemaakt op de kant van de gedeel-· dooi·dat het arrest de .rechtsvordering 
telijk vernietigde beslissing; houdt van eiser tot veroordeling va.n verweer
de kosten aan en zegt dat erover ster om een verbrekingsvergoeding van 
door de feitenrechter. zal worden. 360.000 frank en het ·vakantiegeld · te 

betalen niet gegrond verklaait omdat het 
beslist; verwijst de aldus beperkte beding van proeftijd" dat schrifteltjk-
zaak naar het Hof van Beroep te wordt vastgesteld, . hetzij v66r de 
Btussel. indiensttreding. van de. bediende, hetzjj 

18 januari 1979 _ 1• kamer _ uiterlijk op• -het tijdstip ,waa1;op hij. ,in 
Voorzitter : de h. Wautei·s, eetste voorc· d.ienst treedt, dit wil zeggen· op · hef 
zitter ~ Verslaggever : de h. Boon ....:... , tijdstip waarop hij ~P h;tpunt ~taat pet 
Geiljkluidende conqlusie van de h. Char-
les, . eerste advocaat-generaal 
Advocaten · mrs. Houtekiei· en De 
Bruyn 

(1) Rdactpi. ¢'as~ .. 2,7 jan. 197~ (A, C., I~7a,_ 
641): 
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zijn werkzaamheden te beginnen, vol
doet aan de vereisten van artikel 3 van 
de gecoordineerde wetten betreffende. de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden en 
geldig, is; dat daarentegen nietig is het 
beding van . proeftijd. dat schriftelijk 
wordt vastgesteld wanneer de werkne
mer met de effectieve uitvoering van 
zijn cont11act is begonnen; dat eiser 
precies in .. dat verband in de motieven 
van zijn hoofdconclusie vroeg om door• 
alle rechtsmiddelen te mogen bewijzen 
dat. de ondertekening pas in de loop van 
de dag van 2 september 1975 heeft 
plaatsgehad; dat dit beWijsaanbod niet 
ter zake dienend is; dat dit verzoek tot 
bewijslevering.immers had moeten slaan 
op · het feit dat de brief van 
2 september 1975 pas na de indiensttre
ding van eiser werd ondertekend; dat dit 
verzoek. tot bewijslevering dus moet 
worden .afgewezen; dat tot .besluit het 
litigieuze beding van proeftijd binnen de 
bij de •wet voorgeschreven tijd werd 
ondertekend; . 

te1·w~jl, eerste onderdeel, eiser in het 
dispositief van zijn appelverzoekschrift 
en van zijn hoofdcqnclu~ie had aangebo
den te bewijzen dat « de brief met als 
datum 2 september hem pas in, de loop 
van de n;imiddag · va,n die- dag wei·d 
aangeboden, terwijl hij zijn werkzaam
heden reeds de m01'gen van dezelfde dag 
had aangevangen »; het arrest, dobr dif 
bewijsaanbod als niet ter · zake dienend 
te vetwerpen, omdat het geen betrek
king. had oP het feit dat eiser de brief 
niet had· ondertekend na zijn indienst
treding, de bewijskracht iniskent van die 
in hun· geheel_ ~eschouwde al}ten en dit 
bewijsaanbod op njet passende gronden 
verwerpt . (schending van de arti
kelen 1319, 1320, 1322 van bet Burgerlijk 
Wetboek, 97 \'an de Grondwet, 1, 3, § 1 
en · 4, 4bis en · · 20 van het bij het 
koninklijk besluit van 20 juli · 1955. 
gecoordineerde wetten) : 

tweede onderdeel, het beding van 
proeftijd op straffe van nietigheid schrif
telijk moet worden vastgesteld uiterlijk 
op het tijdstip waarop eiser op het punt 
stond met zijn · werk te beginnen, zodat 
het• arrest ten onrechte, wegens irrele
vantie, afwijzend beschi.kt op voormeld 
bewijsaanbod vail eiser in :verband met 
het feit dat de akte met het beding van 
proeftijd hem was· aangeboden nadat hij 
inet de' uitvoering van zijn werk was 
begonnen (schending· van· de artikelen i, 
3, § 1 en' 4, 4bis, 20 van de bij het 

koninklijk besluit van 20 juli '19.55 
gecoordineerde wetten, 870, 915 en 
1042 van het Gerechtelijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiser · zowel :in 

het dispositief van zijn appelver;.. 
zoekschrift als in dat van zijn 
conclusie van hoger beroep had 
gevraagd door alle rechtsmiddel~n 
te mogen bewijz'en dat de bl'!ef vari 
2 september 1975 hem pas in de 
loop van de namiddag van die 
2 september 1975_ was voorgelegd, 
terwijl hij reeds de morgen van 
dezelfde dag met zijn-werkzaamlfe.-: 

· den was ,begonnen; · · 
Overwegende dat het arrest dit 

verzoek tot bewijslevering afwijst 
op gro:nd dat eiser .in de m6tiv.e1:ing 
van zijn hoofdconclusie had 
gevraagd door. alle rechtsmiddelen 
te mogen .bewijzen dat de onderte
kening pas in de loop van de dag 
van 2 september 1975 had plaatsge
had1 dat dit bewijsaanbod niet ter 
zake · dienE.md was, ·· omdat !;let \Ter
zoek tot bewijsh?vering had· rhoetEm 
slaan op het feit dat de brief van 

· 2 september H)75 pas na de 
indiensttreding van eiser was 
ondertekend : 

Overwegende dat de rechters , bij 
. de interpretatie van de akten van de 
partijen rekening moeten houden 
met het geheel van de uitgelegde 
akten; dat het · arbeidshof, door 
aileen te steunen op, de '/Vij;<:e 
waarop eiser zijn bewijsaanbod iri 
een passage van . de motivering van 
zijn conclusie · had gefonriuleerd, 
zonder acht te slaan op de wijze 
waarop het in het dispositief van 
het appelverzoekschrift ' en van de 
conclusie was gesteld, 'en :doot ·e·r 
aldus de draagwijdte van te beper~ 
ken, de bewijskracht van die in huri 
gehee~ besch()uwde a.kten, miskent; .-·' 

Dat het · eerste ondei·deel van · het 
middel gegrohd is; ·· ' 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gem<uikt 
op de · kant van de , v:ernietigde 
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beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat de feitenrechter erover zal 
beslissen; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Bergen. 

22 januari 1979 - 3" kamer - Voorzit
ter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter 
"7"" Verslaggever : de h. Mahillon -
GelJjkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal - Advocaten 
mrs. Houtekier en De Gryse. 

3' KAMER- 22 januari 1979 

ARBEIDSONGEVAL - BLIJVENDE GE

DEELTELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID -
BEG RIP. 

Voor de toepassing van de Arbeidsonge
vallenwet moet de bhjvende gedeelte
lijke arbeidsongeschiktheid worden 
beoordeeld ten aanzien van aile beroe
pen die de getroffene op 'regelmatige 
wijze nag zou kunnen uitoefenen en 
niet uitsluitend ten aanzien van het 
beroep dat hij op het ogenblik van het 
ongeval uitoefende (1). (Artt. 1 en 24, 
eerste lid, Arbeidsongevailenwet.) 

(LA BELGIQUE INDUSTRIELLE T, VRANCKEN) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 december 1977 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1 en 24, inzonder
beid lid 1, van de arbeidsongevailenwet 
van 10 april 1971 en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest het rapport 
bekrachtigt van de deskundige die bij 
bet arrest alvorens recbt te doen van 
15 juni 1976 van het arbeidsbof werd 
aangesteld, en verweerder 3 pet. blij
vende gedeeltelijke ongeschiktheid (in
validiteit) toekent wegens letsels die hij 
op 24 januari 1974 bij een arbeidsonge
val aan de rechterknie heeft opgelopen;· 
op grond « dat die ongeschiktheid des te 
meer weerslag beeft op de waarde van 
de getroffene op de arbeidsmarkt daar 
de linkerknie reeds gewond was » en dat 
« de getroffene wegens zijn beroep, 
namelijk buizenfitter bij de naamloze 

(1) Cass., 19 dec. 1973 (A.C, 1974, 448). 

vennootschap Cockerill, vee! 
moet 'maken van zijn 
ledematen »1 

gebruik 
onderste 

terwijl, eerste onderdeel, die motive
ring niet antwoordt · op de conclusie 
waarin eiseres, na erop gewezen te 
hebben dat, volgens ,de deskundige, de 
blijvende gedeeltelijke invaliditeit (onge
schiktheid) van 3 pet. « blijkbaar weinig 
weerslag kc:ln hebben op de capaciteit 
van de getroffene, hoewel het aspect vai1 
de linkerknie ... op den duur een ongun" 
stiger invloed zou kunnen hebben op de 
anatomische en functionele toestand van 
de rechterknie ... ''• betoogde dat uit dit 
deskundigenrapport kan worden afgeleid 
dat de aan verweerder toegekende, graad. 
van blijvende gedeeltelijke invaliditeit 
(ongeschiktheid) zonder invloed is op de 
algemene arbeidsmarkt en dat er, der-. 
halve, geen sprake kan zijn van invalidi
teit (ongeschiktheid), waaruit volgt dat 
het arrest niet regelmatig met · redenen: 
is omk!eed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

tweede pnderdeel, voormelde gronden 
van. het arrest in bet onzekere laten o( 
het arbeidshof, pij de vergoeding. van 
verweerder op basis van een blijvende 
gedeeltelijke ongescbiktheid van .3 pet., 
de aantasting van bet economisch poten
tieel van verweerder b'eoordeelt ten aan
zien van de algemene arbeidsmarkt, 
zoals de artikelen 1 en 24, inzonderhfid, 
lid 1, van de arbeidsongeval!enwet van 
10 april 1~71 voorschrijven, dan we!, 
integendeel1 zoa.ls diezelfde wetsb~palin
gen verbieden, aileen op grond v;;~n het 
door verweerder uitgeoefende beroep, 
waaruit volgt dat . het arrest de toepas~ 
sing van die artikelen. 1 en 24. niet 
wettelijk verantwoordt · (schending vim 
de artikelen 1 en 24, inzonderheid lid 1, 
van de arbeidsongevailenwet van 
10 april 1971) en dat het in elk geval zijn 
beslissing niet regelmatig met i·edenen 
omkleedt (schending van artikei 97 'van 
de Grondwe~); 

derde onderdeel, het economisch 
potentieel van de getroffene van ,een 
arbeidsongeval met een blijvende 
gedeeltelijke ongeschiktheid, krachtem 
de artikelen 1 en 24, inzonderheid lid 1, 
van de arbeidsongevailenwet van 
10 april 1971, moet worden beoordeeld 
op grond van de algemene arbeidsmarkt, 
zodat het arrest, dat zijn beslissing 
aileen verantwoordt op basis van ,het 
door verweerder uitgeoefende beroep, 
een miskenning inhoudt van de . regels 
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betreffende de vergoeding van de scha
delijke gevolgen van de blijvende gedeel
telijke ongeschiktheid ten gevolge van 

· een arbeidsongeval en, ·bijgevolg, niet 
wettelijk is verantwoord ten aanzien van 

·de· artikelen 1 en 24, inzonderheid lid 1, 
·van de wet van 10 april 1971) (schending 
·van die beide wetsbepalingen); 

vierde bnderdeel, de vaststelling van 
het arrest dat, daar de Jinkerknie van 
verweerder gewond is, .de ongeschiktheid 
van de rechterknie des te meer weerslag 
heeft op de waarde van verweerder op 
de arbeidsmarkt, de beslissing onwettig 
maakt, daar, krachtens de artikelen 1 
en 24, inzonderheid lid 1, van de wet van 
10' april 1971, wegens de fi:n'faitaire aard 
van het wettelijk stelsel inzake vergoe
ding van de arbeidsongevallen, de blij
vende gedeeltelijke arbeidsongeschikt
heid van de .getr<;>ffene ih haar geheel 
moet worden beoord~eld en geen reke
ning mag worden gehouden met een 
. ziekte- of path?logische. toestand van 
v66r het ongeval (schending van de 
artike!en 1 en 24, inzonderheid lid 1, van 
de arbeidsongevallenwat van 10 april 
1971) : 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat, voor de toepas

sing van de arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971, de blijvende 
gedeeltelijke ongeschiktheid moet 
worden beoordeeld ten aanzien van 
aile beroepen ·die de door een 
arbeidsongeval getroffen werknemer 
nog op een regelmatige wijze kan 
uitoefenen; 

Overwegende dat, na .te hebben 
vastgesteld « dat een ongeschiktheid 
van 3 pet. wegens verwonding van 
de rechterknie wordt toegekend », 
het arrest erop wijst dat « de 
'getroffene we gens zijn beroep, 
namelijk buizenfitter bij de naam
loze vennootschap Cockerill, veel 
gebruik moet maken van zijn 
onderste ledematen »; 

Dat het arrest met die overweging 
zijn beslissing niet wettelijk verarit
woordt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Overwegende dat, krachtens · 
artikel ' ', 68 ' van de wet va),1 
4 april· 1971, de kosten ten laste 
moeten komen van eiseres; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; veroordeelt eiseres in de 
kosten; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshor te B1'ussel. 

22 januari 1979 --'- 3' kamer - VoOJ·zit
ter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : d~ h. Closon - Gelijk
luidende conclusie van de h. Ballet, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Fally. 

3' KAMER- 22 januari 1979 

CASSATIEMIDDELEN - DIENSTPLICHT 
- MIDDEL GEGROND OP STUKKEN DIE !'\lET 

. AAN DE HOGE MILITIERAAD ZIJN OVERGE
LEGD- NIET ONTVANKELIJK ~1IDDEL . 

Niet ontvankellj'k is het cassatiemiddel 
dat gegrond is op stukken die niet aan 
de Hoge M1litieraad z1jn overgelegd 
(1). 

(TELLINGS) 

ARREST 

HET HOF, - Gelet op de bestre
den beslissing, op 21 november 1978 
door de Hoge MilHieraad gewezen; 

Over het eerste middel, hieruit afge
leid dat de Hoge Militieraad eisers 
aanvraag om uitstel afwijst, 

tenvijl blijkens een door de universi
teit van Luik op 6 december 1978 
afgegeven getuigschrift eiser, voor het 
academisch jaar 1978/1979, als regelma
tig student is ingeschreven in de eerste 
licentie sportgeneeskunde die twee. stu
diejaren omvat, en, wegens die inschrij
ving, de voorwaarden van artikel 10, § 4, 
1", van de op 30 april 1962 gecoordi
neerde dienstplichtwetten vervuld zijn : 

Overwegende dat het middel ge
grond is op een op 6 decem
ber 1978 door de rector van de 
universiteit van Luik uitgereikt 
getuigschrift dat niet aan de Hoge 
Militieraad werd voorgelegd; 

Dat het derhalve niet ontvanke-
lijk is; -

(1) Cass., 12 juni 1978 (A.C., 1978, 1197). 
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Ovei· het tweede middel, hieruit afge

Jeid dat de Hoge Militieraad de aanvraag 
.om uitstel afwijst, 

terwijl, bij de verschijning van 
21 november 1978, die raad verklaard 
heeft dat eiser in aanmerking kon 
komen voor een uitstel na overlegging 
van een getuigschrift waaruit blijkt dat 
hij voor een studieperiode van minder 
dan. drie jaar is ingeschreven : 

· ,Overwegende · dat het middel 
st~unt op een verklar_ing van de 
Hoge Militieraad die niet blijkt uit 
de bestreden .. beslissing en evenmin 
uit de andere stukken waarop het 
Hof vermag acht te ~laau; 

Dat het middel feitelijke grand
slag i:nist; · 

Om die rederien; verwerpt de 
voorziening. 

: 22. jan~iu'i 1979 - 3" kamer - Voorzit
.ter eil verslaggf(ver · : de h. Gerniers, 
afdelirigsvooi·zitter Gelijkluiqende 
conclusie van de h. Ballet, advocaat
generaal. 

2~ KAMER- 23 januini 1979 

1° 'WISSELCONTROLE - VERVOLGING: 

. \;!\N OVERTREDINGF;N - VERVOLGING DOOR 
l{ET OPENBAAR MINISTERIE INGESTELD OP 
VERZOEi< VAI'J HET BELGISCH-Ll)):(EIVIBURGS 
INSTITUUT. VOOR. DE WISSEL - BEKLAAGDE 
WONENDE IN 'EEN VLAAMSE GElVIEENTE -
VERZOEK 'vAN HET BELGISCH-LUXEMBURGS 
iNSTITUUT vooR DE \visimL IN HET NEDER- · 

. LANDS . OPGESTELD - BIJ DAT VER.ZOEK 
: GEVOEGDE STUKKEN )N• HET FRANS GESTELD 

. :·__: GELDIGHEID'VAN HET VERZOEK. 
f ·1 

2°:TAALGEBRUIK- NEDERLANDSE TAAL 

-'FRI\NSE TAAL- STRAFZAKEN -- OVERTRE
D!NG VAN DE REGLEMENTERING INZAKE WIS

. SELCO!\!TROLE ~ BEKLAAGDE WONENDE IN 
- - i<:EN VLAAMSE GEMEENTE - VERZOEK VAN 

.HET BELGISCH-LUXEMBURGS INSTITUUT 
VOOR bE WISSEL IN HET NEDERLANDS OPGE
. STELD- BIJ bAT VERZOEK GEVOEGDE STUK-

. )<EN IN HET FRANS GESTELD .~ GELDIGHEID 
VAN HET VERZOEK. 

·J? ·en 2° Overtredingen van· de reglemen
tering inzake de wisselcontrole worden 
ventolgd door het openbaar ministerie, 
op verzoek van het Belgisch
Luxeml)ui'[{s, lnstituut. voor, de Wissel 

(1); geen enkefe bepaling vim de wet 
van 15 juni 1935 op het taafgebruik in 
gerechtszaken verbiedt aan het ,Be!
gisch-Luxembwgs. Instituut VOOJ' de 
Wissel bij zijn jn het Nederlands 
gestelde - verzoek betreffende een in 
een V!aamse gemeente wonende 
beklaagde, verslagen te voegen die in 
llet Frans ,z/in opgesteld (2). (Art. 6 
W:B. 6 okt. 1944.) -

(OWEL) 

ARREST. 

HET HOF; - Geletop het bestre
_den arrest, op 9 juni 1978 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het eerste mid del, afgeleid uit, d,e 
schending van de artikelen 11, 31 en 
33 van de wet' van ·15 juni 1935 op het 
gebruik der taler1 in gerechtszaken, 

doordat het strafdossier franstalige 
verslagen van het Belgisch-Luxemburgs 
'Insfituut voor de Wissel . bevat van de 
hand 'van getuige Tavernier, en deze 
laatste, tijdens het vooronderzoek, 
be)daagde, die de Franse taal niet mach
tig is, slechts met franst<tlige teksten van 
voorschriften, dokumeriten en rapporten 
van· het Belgisch-Luxemburgs Instituut 
voor de Wissel benaderde (stuk 15, nr. 
XVII, rapport provisoire; · stuk XVIII, 
premier rapport complementaire; stuk 
XXIX, deuxieme rapport complemen

-taire, stuk XX; schrijven van getuige 
_Tave~·nier), ' 

en doordat deze stukken werden bij
gevoegd bij de klacht en het strafdossier, 
en intrinsiek deel uitmaken van de 
eigenlijke klacht; de inleidende dagvaar
ding immers zelf verwijst naar talrijke 
stukken van bet strafonderzoek en bij
horende dokumenten van het Belgisch
Luxemburgs Instituut voor de Wissel 

_onder meer stukken nrs. 7, 11, 13, 42, 

(1) Cass., 22 juli 1959 (Bull. en. Pas., 1959, I, 
1135) . 

(2) Raadpl. Cass., 12 nov. 1968 (A.C, 1969, 
.277); LINDEMANS, Taalgebruik in gerechtszaken, 
rir. 216. · ' · · 

Zie FARESTIN-HELIE, Traite de l~nstructJon 
crimJnelle, d!. I, nrs: 985 en vlg., inz. nrs, 1000 
en 1057; wanneer de vervolging -volgens de wet 
op een klacht ste'unt, inoet de aan de rechts

·vordering ten grondslag liggende klacht i·egel-
matig zijn. · 
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.. ~6,~n 59, waartussen het stuk; ni". 15 met 
. fran.S:ta1ige qijyo~gip.gen g~bundeld ligt, 
~odat zij bezwaarlijk als !outer toebeho-
rend tot het · administratief vooronder
J':Oek . uitgevoerd .door het. Belgisch
LuX.embu,rgs. Instituut voor de Wissel 
kunnen beschou,wd worden, 
' er1 aricn·d,at 'dez~ ldacht waarvan de 

'bijg,ev.oegdej stukken intrinsiek deeluit
pjoakep, om vp01'melde re.denen een <;<kte 
van recht::)phoiging is, o:ilderworpen aan 
de wet ·van 15 juni 1935, ei1 niet a1s 

; bui~engerechtelijke akte. kap bestefnpeld 
· w01:den; nu ze . werd overgenomen door 
het openbiuir rilinisterie en in bet straf~ 
onderzoek. en in de strafbundel, owaar
Iiaai: 'vetwezert WOl'dt in de 0 dagvaarding, 

0 

:inlefdende procedureakte,'' 0 

0 

te1;wij1 de artikelen 11, ;n, 33 ya,ri de 
wet van 15 juni 1935 bet gebruik van de 
Nedel:landse taal voorschrijven voor de 
akteh van :I'echtspleging en· de proces~ 
sen-verbaal', 'dndervragingen en deskun
tllgenondei·zoeken in het vboronderzoek, 0 

behoudens in het laatste geval, •wanneer 
de rechter ._anders beveelt, wat ten· deze 
nieL het geval is; .bet door het 'arrest 
aangebaalde artikel 22 van de wet van 
15 juni 1935. eerder betrekking beeft op 
bet geval van een nederlandsonkundige 
reohtsonderhorige :in bet nederlandstalig 
·recbtsgebied; · bet Wisselinstituut opge
ri.cht bij l;lesluitwet 0 van 6 okto
ber; 1944, open bare instelling met rec).lts
{Jersoonlijkheid, tweetalig . dient te zijn 
:en de taaf vqn het ,rec)l:tsgel;lied dient te 
eerbiedigen : 

0 

Overwegende dat het· arrest vast
stelto · • dat de klacht van 
g· augnstus 1974, uitgaande van het 
Belgisch-Luxemburg:;; Instituut voor 
de Wissel, in- het Nederlands is 
gesteld en dat het·ganse' opsporings
ortqei'zoek. en onderzoek plaats had 
ili·:de taalvan eiser' (Nederlands); 

··' Ove,rweg€nde' dat d.e wet van 
t:r juni 1935 het instituut niet ver
;biedt 'bij · zijn ip hef Nederlands 
opgestelde klacht ih het Frans opge
stelde verslagen te voegen; · dat 

-attikel 22. van· voormelde • wet eiser 
· het r~echt ~verleende, binneD: de erin 
·bepaalde termijn, een .vettaling van 
de· bij · de· 'klacht gevoegde stukken 
in de·taal'van de rechtspleging aan 
'te vragen; 'dat het arrest vaststelt 
'dat eiser naliet dat te doen; 
·' ' Dat het" middeF derhalve faalt 
criaar recht~ . . 

· Over het tweede iniddel, afgeleid uit 
de schending van de wet en· van het 
algemeen rechtsprincipe betreffende de 
eerbiediging van de rechten van de 
verdediging, en uit het ·· verzuim van 
substantiiHe of op ·straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen : 

· Overwegende dat het middel niet 
nader preciseert waarin de ingeroe
pen schendingen en het. ingeroepen 
verzuim. bestaan; . 

Pat het middel bij gebrek aan 
.·nauwkeurigheid · · niet ontvankelijk 
is; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe . van nietigheid 
voorgeschteven rec).1tsvorineri in 
acht zijn genomen en de beslissing 

. overeenkomstig de wet is gewezen; 

Om <;lie. redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

23 januari 197.8 - 2'· kamer -
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
V,erslaggever : de h. Boon - Gelijklui
.dende ·conclusie van de h. Colard, advo
caat-generaal. 

2' KAMER- 23 januari 1979 

1 o. CHEQUE - UITGIFTE IN HET BUITEN

LAND VAN. EEN CHEQUE ZONDER DEKKiNG
CHEQUE GETROKKEN OP EEN BELGISCHE 
BA:IiK -· OVERTREDiNG STRAFBAAR IN BEL
GIE. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
.. - STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID " RATIONE 
. LOCI , - CHEQUE ZONDER DEKKING o

U!TGIFTE IN HET BUITENLAND .VAN EEN OP 
EEN BELGISCHE BANK GETROKKEN CHEQUE 
- BESTANDDEEL VAN HET MISDRIJF IN BEL
GIE GEPLEEGD .,- BEVO!':GDHEID VAN DE 
BELGISCHE RECHTER. 

1" en .2" De . uitgifte van een qheque 
· zo11dez; dekking 1s een . samengesteld 

misdriji; het vaJt onder de bevoegd
heid van de Belgisch'e gerechteil, als 

, eeno. van .de bestanddelen van .dat 
. misdrijf geheej of ten dele in Belgie is 

gepleegd, i.e. hetfeit dat de cheque is 
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getrokken op een rekening zonder 
dekking van een in Belgie gevestigde , 
bank (1), 

(GHAVA!Vll-LAHIDJI) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 juni 1978 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

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

van artikel 4 van het Strafwetboek en 
van het algemeen rechtsbeginsel betre£
fende de bewijslast in strafzaken, 

doordat het arrest beslist « dat door 
het onderzoek en bij de behandeling van 
de zaak door het Hof het ten laste van 
de beklaagde gelegde feit bewezen is 
gebleven zoals het voor bewezen werd 
aangezien door de eerste rechter en dit 
om de redenen door de eerste rechter 
aangehaald en door het Hof overgeno
men en onder meer dat uit geen enkel 
ander element van de bundel het 
afdoende bewijs geleverd wordt dat de 

, besproken ch'eque werd ovethandigd of 
in omloop werd , gebracht in Iran, waar
van beklaagde nooit gewag heeft 
gemaakt in zijn verklaringen gedurende 
het vooronderzoek. Het is enkel met de 
elementen van het strafdossier dat het 
Hof rekening mag houden, hetgeen de 
eerste rechter heeft gedaan >>, 

terwijlluidens artikel 4 van het Straf
wetboek het misdrijf, buiten het grond
gebied van het Rijk door Belgen of door 
vreemdelingen gepleegd, in Belgie niet 
wordt gestraft dan in de gevallen bij de 
wet bepaald; onder uitgifte van een 
cheque zonder dekking in de zin van 
artikel 61 van de wet van 1 maart 1961 
op de cheque dient verstaan te worden 
<< de overhandiging aan de nemer of het 
in omloop brengen »; eiser in conclusie 
voorhield dat bedoelde overhandiging 
aan de nemer van de cheque geschiedde 
te Teheran blijkens een attest door de 
nemer ondertekend en bij het dossier 
gevoegd; het aan het openbaar minis
terie behoorde te bewijzen dat het 

misdrijf in Belgie was gepleegd, name
lijk dat de overhandiging aan de nemer 
was geschied in Belgie, en niet 
andersom; 

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

doordat het arrest de bewijskracht van 
het door de nemer ondertekei1d attest, 
waarbij werd bevestigd dat de cheque 
hem in Teheran (Iran) werd .pverhan
digd, zonder motivering ontkimt, 

terwijl dat attest bij het dospier werd 
gevoegd; de redengeving « dat er~kel J;net 
de elementen van het strafdossier .reke
ning mag worden gehouden » de .verwer
ping zonder reden van dat stuk inhoudt; 

het derde afgeleid uit de sdhending 
van de bewijskracht van de stuk,ken van 
het strafdossier, , 

doordat het arrest oordeelt dat uit het 
strafdossier en uit de verklaringen van 
eiser blijkt dat de overhandiging van 
bedoelde cheque aan de nemer in Belgie 
geschiedde, 

terwijl uit het str~;~fdossier en uit de 
bedoelde verklaringen enkel blijkt dat 
de onderschrijving en de aanbieding tot 
betaling in Belgie is geschied , : 

!;,/ -, ·,1 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan blijkt dat eiser vervolgd werd 
om te Kuurne, op 30 juli 1977, 
wetens en willens een bimkcheque 
of enig · ander bij de wet van 
1 maart 1961 met de bankcheque 
gelijkgesteld waardepapier uitgege
ven te hebben zonder voorafgaand, 
toereikend en beschikbaar fonds ten 
deze een cheque getrokken op de 
Bank Brussel Lambert, betaalbaar 
gesteld te Kortrijk, ten voordele van 
Akbar Kalantaree; dat eiser in con
clusie deed gelden dat de uitgifte 
van bedoelde cheque niet strafbaar 
was in Belgie, de overhandiging van 
de cheque aan de nemer geschied 
zijnde in Teheran (Iran); . 

Overwegende dat het arrest het 
attest dat door eiser werd neerge
legd met opgave van redenen ver
werpt; dat het, inderdaad, beslist 

(1). Raadpl. Cass., 18 nov .. 1957 (Bull. en Pas., door verwijzing naar de redenen 
1958, I, 285), 9 maart 1964 (ibid., 1964, I, 733) en vap het beroepen vonnis, dat « dit 
7 okt. 1969 (A.C., 

1970
• 

141
)· I attest niet de minste zekerheid 

Zie ook NovELLEs, Droit penal, 1-1, v", La loi biedt wat betreft de werkelijkheid 
penale, ~rs. 454 en vlg., Cass. fr., 29 juli 1932 ~n de geloofwaardigheid van zijn 
(Bull. cnm., 1932, nr. 195, biz. 370). mhoud »; dat, door dat attest te 
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verwerpen, het arrest de bewijs
kracht ervan niet miskent; 

Ovei'wegende dat; wat net overige 
'"betreft, het. misdrijf « uitgifte van 
··een cheque zonder dekking » • een 
complex misdrijf is; dat, buiten de 
uitgifte van de cheque, de afwezig- • 
he~d van een voorafgaand, toerei
kend. en beschikbaar fonds een 

. consti:tutief element van het mis
drijf uitmaakt; dat het volstaat dat 
een van de .constitutieve elementen 
van het misdrijf in .Belgie, tot stand 
is ;gekomen, op<lat in .. Belgie vervol
gingen kunnen worden ingesteld; 

Overwegende derhalve dat, nu 
bevvezen werd verklaar<l en door· de 
middelen niet · wordt . aangevochten 
.dat . voor de op de. Bank · Brussel 
'Lainbei't te Kortrijk getrokken che
que geen voorafgaand, toereikend 
en beschikbaar fonds bestond, de 
middelen in zoverre opkomen tegen 
overtollige beweegredenen van het 
arrest en bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk zijn; 

Dat de middelen. niet kunnen 
worden aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
_acht zijn genomen en de beslissing 
qvereenkomstig de wet is gewezen; 

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

. 23 ,, j~nuari 1979 - 2~ kamer 
Voorzitter :. baron Richard, voorzi tter -
Verslaggever : de h. Boon - Gelijklui
dende conclusie van de h. Colard, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Mae
yens, te Kortrijk. 

2' KAMER -:-.?3 januari 1979 

lq REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - 'TEGEN
STRIJDIGHEID TUSSEN REDENEN EN 
··~ESCHIKKEND GEDEELTE ~ SCHENDING VAN 
'ART. 97, GW~ ' . ' ' . 

2° CASSATIE- OMVANG ~ STRAFZAKEN
BESLISSING VAN ONBEVOEGDVERKLARING OP 
DE STRAFVORDERING EN OP DE BURGER

.LI.JKE RECHTSVORDERING - CASSATIEBE
ROEP VAN HET OPENBJ'0R MINISTERIE -
OMVANG VAN DE CASSATIE. 

1" rregenstrijdig is het vonnis dat, recht
doende op he( hager beroep van de 
procurew· ·des , Konings tegen e,ep 
beslissing, waarbij de po/itiereclJ.tbank 
zk:h onbevoegd heeft verklaard, ener
zijds aanne.emt dat de, feiten van de 
telastlegging beweieri zijn en linder
zijds de be{Jissing van onbevoegdheid 
bevestigt (1). (Art; 97 Gw.) 

., ' ' ' 

2" Wanneer de- best1:eden beslissing. de 
rechter die kennis heeft, ge,nomen yan 
de strafvordering en van de bulifer
lijke rechtsvordeiirig, ten oh'rechte 
onbevoegd yerklaart, : vernietigt het 
Hoi de beslissing, in zoverre zij op 
beide Techts.vorden"ngen. recht. doet, 
ook al•heeft het openbaa1· ministerie 
tegen die beslissing geen cassatiebe
roep ingesteld (2). 

(PROCUREUR 'DES KONINGS TE. BRl.lSSEL 
T. DE BRABAND'ER. SEGERS, 'MAERSCH.A.:~C'K) 

' "' ' ' ' : ;,, •!'' 

·ARREST 

HET HO:F; - Gelet op hetbestt'e
den vonnis, op 18 oktober '1978 .'in 
hoger beroep gewezen door de ·COl'
rect;ionele Rechtbank te Br,ussel; · 

Overwegende dat · verweerder De 
Brabander voor de politierechtbarik 
werd gedaagd wegens overtreding 
van artikel 12.4 van het Wegver
keersreglemeht; . dat Seger~ . en 
Maer9chalck . zich . tegen de . be
klaagde burgerlijke partij l:).ebhen 
gesteld; 'dat de. eerste rechter, n.a 
vastgesteld te hebben . dat Maer
schalck, ten gevolge van het onge
val, Iichte kwetsuqm. }?.ad opgelqpen, 
zich om die reden ortbevoegd ver
kl'aard~ ,, ratione rriateriae ,; ?IP van 

(1) Raadpl. Cass., 14 maart 1978 (A.C, 1978, 
825). 

(2) Cass., 29 mei 1973 (A.C, 1973, 945) en 
noot 2, get. P.M.; Cass., 12 jan. 1976 (ibid., 1976, 
529). 

Raadpl. Cass., 2o juii 1963 (Bull. en. 'fas., 
1963, I, 1145) en )loot 2•. 
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.de .. strafvordering en. de civielrechte- En 'ovetwegende dat de: vei··nieti
lijke. vorderingen kennis te ;nemen; ging van ·de beslissing .·van- onbe
dat · 1 tegen die besli'ssing hager v.oegdheid ten aanzien van de sftaf
beroep we rd. · ingesteld door· het vordering de · vernietiging . mede
bpenbaar mini.S,terie ,en door de brengt~ van de beslissing .. van onbe
burgerlijke partij Segers; dat hetc :.voegdheid ten aanzien van de civiel-

·'bestreden vonnis, na in het motive- rechtelijke vqrderingeh;. . : · 
~rend gecdeelte te hebben geoordeeld Om die redenen; en ongeacht' de 
•dat het feit. ten laste van De Bra- oVerige middelen die door eisel: z1jn 
1bander bewezen. is gebleveil als. aarigevoerd en 'die niet tot cassatie 
:inb~·euk · op ,de in het' be1;oepen ·zonder verwijzing kunne11 leiden, 
:vorihis a'angehaaLde wettelijke bepa- vernietigt · het bestreden vonnis; 

·Jin,g en de uitg~sproken strafwette- beveelt dat van dit arrest melditig 
lijk is, in het dispositief de beslis- ·zal worden gemaakt op de kant vim 
sing van de eerste rechter bevestigt de vernietigde beslissing. · ,~ 

':zowel op sti'afrechtelijk · .. als op 
"2Iv1e1rechteli]k' gebied eri ·.De Bra
: 'b~nder 'in de .kost-en vein het hoger 
;~J)'eroep. veroordeelt; 

• > Ovei' het derde'middel, afgeleid uit de 
· schending van de artikelen 97 van de 
'Gr•ondwet, 163. err 195 van het Wetboek 
van Strafvordering, · ' ·. · 

c,loQJ.'d<J,t .. het. bestre4e:tt vonnAs, ener
zjjqs, il1 de. l:n6Jie~e!1 vasts,telt r da.t het . 
feit' l:ieweze'n ·is gebleven als inbr~uk op. 

• 23 ,]an'uari 1979 - 2' kam_ei' : "'
Voorzitter ·: baron Richal'd, voorzitter ~. 
Ver:,-Jr.zgge.veJ: : de_, h. Lebb.e. ~ Gehjklili
dende cqnclusie van de l).. Colm·d, ad\~()-
caat-g€neraal. · · · · ·-:~ 

.! ' 

2' KAMER- 23 januari 19(9" 

de in het beroepen .. vonnis aangehaalde . 1 b 'RECHTERLIJKE ·oRGANISATIE 
wettelijke bepaling en de uitgesproken - SAMENSTELLING ·vAN HET GE.RECHT·'·'
--~traf .we,tteli.jk is, ma(\r, anderzijds, in. 
.,het -bescJ::tikkend gedeelte }let in· eerste 
aari!eg.· gewezen vonnis waarbij de 'poli

. ii~recli'tbank~· zicl;l oilbevc\egd 'yerkiaarde 
« ratione materiae )) om van die inbreuk 
'~ennis- te n(;!men, bevesiigt in· al zijn 
;.beschikkil1gem . · 

: . teiwijl deze .· .te.genstrijdigheid tussen 
de motieven ' en het l;>esc;:hikkend 
gede~lte van ,hef best.reden vonnis rpoet 

. worden gelijkgesteld rpet het ontbreke,n 
·van . de bij de artik~leil .· .97 van de 
'Grondwet, 163 ·en ·195' van het Wetboek 
-van· ·. Strafvorderirlg ~ · voorgeschreven 
- motivering : · · · ' · 

·~ . Over,wegende <;lat he( teg~nstri]dig 
;i,s, euetf:ij.ds. a.a:n'_ te. i::Lemen: d.af h~t 
· ten laste gefegde feit bewezen is ·en 
·~anderzijds- te· beslissen dat· << om. 

deze beweegredenen » het beroepen 
.·vonnis, d<i't zich ertoe: beperkt had 
de rechtbank onbevoegd te vel'kla

' ren; :bevesttgd wordt; · 

,Dat het mid del, ,in .. zovene .·. het 
. schendirig van artikel 97 van:. de 
Grondwet aanvoert, gegrond is; ' 

STRAFZAK!_':N .''> CORREOT!0NELE RECHT-
.j3ANK - SAMENSTELj..ING VAN bE R~(if,lrr· 

BAN.K IN .HET PROCES-VFjRBAAL -VAN DE 
TERECHTZIITING ANDERS DAN IN BET DOQR 
DE GI{IFFIER ' EENSLUIDEND VERKWRD 
AFscr-mrF-r vAN HET voNNis:.:... NIETIG \ioN-
NIS. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
- STRAFZAKEN - BEROEPEN VONNIS NIE· 
Tid-'- ARREST VAN '1-iET HdF: vM;· BEROEP 
DAT DIE NIETIGHEID OVERN'EErvif:'2 N'iET!G· 
HElD VAN HET ARREST.'' '"' r-·;, · :--··:' 

_-.,..~:,_·~. 

3° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN·~, 
NIET BEPERKT CASSATIEBEROEP VAN DE 
BEKLAAGDE - VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING OP . DE .. STRAFVORDERING -
BRENGT DIENTENGEVOLGE VERNIETIGING 
MEDE VAN DE.DEFINITIEVE EN._NIET DEF!Nl· 
TIEVE BESLISSINGEN' OP bE' fEGEN HEM 
!NGESTELDE BURGERL!JKE RECHTSVORDE· 
RINGEN, DIE HETY,EVOLG ZIJWV{';l~"!)l';:. EE~
STE BESLISSlNG. 

-~· .. -.... ;\, ·r. 

1~ .Wanneer. vo!gens ·:de.- yeNneldingen 
van het proces-verbaal vap. de. terecht
zitting, eneJ'ZJj'ds, en volgi/ns · d/i/ van 
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· het door de · griffier eensluidend ver
klaard afschrift van het vonnis, ander
zijds, de rechters die het vonnis heb-, 
ben gewezen, niet dezelfde zijn is het · 

.vonnis nie,tig (1). (krt. 779, eerste lid, 
Ger. W.) 

.2,; Nietig is het arrest van het Hof, van 
beroep dat de nietigheid overneemt 

· waardoor het beroepen Fonnis is aan
.:g-etast (2). 

~3·: Jlemietiging; op het niet . beperkte 
cassatieberoep Fml de beklaagde, van 
de beslissini' 'op de ' strafvordering, 
brengt vern[etiging mede van de defi
nitieve en niet definitieve beslissingen 
op de tegen hem i11gestelde burger- , 
J~jke rechtsvordering'en die het gevolg 
zijn van de eerste beslissing, hoewel 

-·llet dasst:ltieberoep tegen de· 'iliet deli
,·: 11itieve besliss/ngen vooralsnog niet 

ontvanke]Jjk is (3). · 

(VERSTRAETE T. ' OPENBAAR CENT):\UM VOOR 
~IAATSCHAPPELI.JK WELZI.JN SINT-NIKLAAS

WAAS EA) 

RET HOF;.-:- Gelet,ophet bestre
den ! arrest, op - 28 no
vember 1978 gewezen door het Hof 
'<:<j_n B~l;oep te. Oent; 

- -- ''( In zoverre de. voorziening 
'geric.ht is h~gen de beslissing op de 
s!1:afvo1'dering :, 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
1.1it de sehendil)g van qe artikelen 779, 
7ao, 783 e.n · 10',l2 van het Ger~chtelijk 

, )N.etboek: 

' 'Overw~gende dat het beroepen 
vonnis, op 18 augustus 1978gewezen 

.·. dooi· de Correctionele Rechtbat1k te 
·Gent, vast~telt dat het verleend is 
door de ondervoorzitter Lefebvre, de 

-tethter· ·- Bos en 
·de. · plaatsvervangende rechter 
· Schbonjans, terwijl het proces
'verbaal van. de· terechtzitting van 
· dezelfde · kamer vari die techtbank 
-van 18 augustus 1978, zijnde de dag 
'waarop-'het\ vonriis werd uitgespro-

, - ~ . 

' (1) en (2) c~~s., 20 'juii t978 ,(A.C.: 1978, 
'1286): '' .. 

.. (3). Cas&., 4. jan. 1978 (A.9., 1918, 527) en, 
26 ajJrll 19'78 (ibid., 1978, 993). 

ken, vermeldL d-at zulks werd 
aedaan · door de · ondervoorzitter 
Lefebvre en de rechters D:Asseler 
en De Loore; 

Overwegende dat die tegenstrij
dige vermeldlngen het voor het Hof 
onmogelijk maken na te gaan of de 
wetsbepalingen va'n de voormelde 
artikel,en al qan niet iq ,;;tcht zijn 
ge~1omen; dat het vonnis mitsdien 
nietigis; 

Overwegende,- dq't., het . bes.treden 
arrest 'het beroepen vonnis. niet 
vernietigt, maar oordeelt dat « door 
het onderzoek en bij 'de 'beharideling 
va11 de zaak voM bet Hof; .de feiten 
ten 1aste 'van, bnde1; meer, eiser, 
welke door de eerste rechte1' a:ange
nomen .. zijn, .·. bewez:~p , '":z;ijn 
gebleven >>, en betbestreden '.Vodnis, 
mec1~ _ geWt _ op de _ wetsb'epalingen 
ing~roepen door de .eer~te,);~chter, 
beho'udens erikele wijzigil1gen beve-

, I'., • ;. l 

stigt; 

Dat het arr,est aldus <ie, n1etigh~id 
van het beroepen vonnis overneemt; 

,-. 
,II. In zoverre .de. voorziening 

gericht is tegen de b~slissing op de 
tegen eiser ingeste,lde . ci\l_ielre<;~'lte
lijke vorderingen : 

Overwegende .dat de hierna uit te 
spreken. nietigh~i~ v;an de be~~i~s~ng 
qp de strafvordenng .de vermetrgmg 
meebrengt van 'de cte'finitieve. en van 
de I).iet definitieve .. beslissingen. op 
de civielrechtelijke vorderingen die 
het gevolg zijn van de ee1:stbe<;loelde 
beslissing'; 

Om die redenen, vernietig:t. het 
bestreden. m:res~, .. ~n zover:r.e -. het 
:uitspraak doet op 'de tegen eiser 
ingestelde. strafvordering. en. c!viel
rechtelijke vorderingen; ; . be
veelt dat van· dit arrest melding zal 
worden g'emaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernh~tigde ai·rest; laat 
de kosten ten. laste van de Staat; 

verwijst de aldus beperkte zaak 
naarJ:1,et Hof- van Ber:oep te Antwer
pen, 
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23 januari 1979 - 2' kamer -

Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : ide h. Soetaert - Gelij
kluidende conclusie van de h. Colard, 
advocaat-generaal. 

2' KAMER-.., 23 januari 1979 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
...:._ TERMIJN - STRAFZAKEN.- ARREST VAN 

DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
WAARBIJ DE INOBSEijVATIESTELLING WORDT 
BEVESTIGD - ONM!DDELLIJK CASSATIEBE
ROEP. 

2° BESCHERMING · VAN DE MAAT~ 
SCHAPPIJ (WET TOT) - INOBSERVA
TIESTELLING VAN DE VERDACHTEN -
BEG RIP, 

3° BESCHERMING VAN DE MAAT
SC:ijAPPIJ (WET TOT) - INOBSERVA
TIESTELLI~QEN VAN DE VERDACHTEN -
AANWIJZING VAN DE STRAFINRICHTING IN 
DE PSYCHIATRISCHE AFDELING WAARVAN DE 
INOBSERVAT!ESTELLING zAL WORDEN UIT
GEVOERD - ONBEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTSCOLLEGES BEVOEGD OM DE INOB
SERVAT!ESTELLING TE GELASTEN: 

4° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT) - INOBSERVA
TIESTELLING' DOOR EEN ONDERZOEKSGE
'RECHT - AANSTELLING VAN DE DESKUN
DIGE EN BEPALING VAN ZIJN OPDRACHT -
UITSLUITENDE BEVOEGDHE!D VAN DE 
ONDERZOEKSRECHTER. 

1• · CassatiebeJ·oep kan dadelijk worden 
ingesteld tegen het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling dat 
de inobservatiestelling gelast van een 
verdachte . in de psychiatlische aide
ling van een strafindchting · (1). · 
(Artt. 1, 3 en 4 W. Besch. Maatsch.) 
(Impliciet.) 

2". De inobservatiestelling van de ver
dachten, bedoeld in· hoofdstuk I 
W. Besch. Maatsch. is de maatregel 
waardoor de meest gunstige mate1iele 
voorwaarden worden verwezenlijkt 
VOOJ'· het geestesonderzoek waaraan 

.die ve1·dachten blijken te moeten wor
. den onderw01pen (2). 

196
(18) 1(323)7)(3) en (4) Cass., 22 juli 1968 (A.C., 

, . en de noten onder dat arrest. 

3" De bevoegdheid om de strafinrichting 
aan te wijzen in de psychiatrische 

· afdeling waarvan de inobservatiestel
ling zal worden uitgevoerd wordt door 
de W. Besch. Maatsch. niet verleend 
aan de onderzoeks- en vonnisgerech
ten die bevoegd zijn om de inobserva
tiestelling te gelasten (3). 

4" Wanneer de inobservatiestelling. van 
de verdachten door een onderzoeksge
recht is gelast, moet de onderzoeks
rechter een of meer deskundigen aan
stellen en hun opdracht bepalen (4). 
(Art. 31 W. Besch. Maatsch.) 

(DE SMEDT) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 december 1978 
gewezen door het Hof van Beroep te 
Antwerpen, kamer van inbeschuldi
gingstelling; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 1, 
31 van de wet van 9 april 1930 tot 
bescherming van de maatschappij, zoals 
zij werd vervangen bij artikel 1 van de 
wet van 1 juli 1964 : 

Overwegende dat de inobservatle
stelling van de beklaagde, ten aan
zien van wie er gronden zijn om 
aan te nemen dat hij verkeert hetzij 
in staat van krankzinnigheid, hetzij 
'in een ernstige staat van geestes
stoornis of van zwakzinnigheid die 
hem ongeschikt maakt tot het con
troleren van zijn daden, de 
geschikte maatregel is om het gees
.tesonderzoek dat voor die beklaagde 
schijnt geboden te zijn in de meest 
gunstige materiiHe omstandigheden 
te verrichten : 

Dat de wet. die aan de onder
zoeks- en aan de vonnisgerechten 
de bevoegdheid verleent om, onder 
de voorwaarden die zij aangeeft, de 
inobservatiestelling te gelasten en 
die bepaalt dat deze geschiedt in de 
psychiatrische afdeling van een 
straf!nrichting, aan die gerechten 
geen opdracht. heeft gegeven om de 
strafinrichting te bepalen, in de 
psychiatrische afdeling waarvan de 
maatre~el zal worden uitgevoerd; 
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· Ovei;wegEmde dat, luidens arti:_ 

k'el 3l van qe wet van 9 april 1930, 
de wettelijke voorschriften betref~ 
fende qe vervolgingen in correctio
nele ,en crirninele .zaken toepasselijk 
zijn op de bij deze wet voorgeschre~' 
ven procedures, behoudens de 
afwijkiitgen die zij bepaalt; dat geen 
ehkele wettelijke bepaling afwijkt 
van 'de n\spectieve bevoegdheden 
van ;de onderzoeksgerechten en van 
de onderzoeksrechter; dat het, over
e~nkol)lstig de grondregels van de 
strafvordering, de taak is van de 
onderzoeksrechter en niet van het 
onderzoeksgerecht de deskundigen 
aan te wijzen en hun opdracht te 
bepalen; · · · · 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
ten deze de raadkamer, door te 
bevelen dat de inobservatiestelling 
zal geschieden 'in de psychiatrische 
afdeling van de gevangenis te Ant
werpen, e11 de kamet van inbeschul
digingstelling, door deze. beslissing 
te · bevestigen,, de bevoegdheid diE 
door de ·wet aan de raadkamer is 
verleend, te buiten zijn gegaan; 

Overwegende dat, nu de beslis
sihg die · de ihobservatiestelling 
beveelt en meteen de inrichting 
aanwijst waarin die zal plaats vin
den een onsplitsbaar geheel uit
maakt, de onwettelijkheid betref
fende de aanwijzing van de inrich
ting de gehele beslissing aantast; 

Om die redenen, vernietigt . bet 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; verwijst de zaak naar het 
Hof van Beroep te Brussel, kamer · 
van inbeschuldigingstelling. 

23 januari 1980 - 2" kamer 
VoorzitteJ'.; baron Richard, vporzitter -
Verslaggever : de. h. Lebbe.- GeiJjklui
dende conclusie van de h. Co lard, advo-. 
caat-generaal. 

· 2• KAMER--'-' 23 januari 1979 

1° STEDEBOlJW - WET VAN 29 MAART' 

,1962, A~T. 65, § 1, LETTER c - :VQRDERING 

TOT J?ETALING VAN. EEN .. BEDRAG DA,T DE 

MEERWAARDE VERTEGENWOORDIGT VAN EEN · 
DOOR EEN MISDRIJF VERKREGEN GOED · 
AARD VAN DIE VORDERING. 

2° STEDEBOUW - WET VAN 29 MAART 

1962, ART. 65, § 1, LETTER C '- VORDERING 
TOT BETALING VAN EEN BEDRAG DAT DE 
MEERWAARDE VERTEGENWOORDIGT.VAN EEN 
DOOR EEN MISDRIJF VERKREGEN GOEI) -
VERJARING VAN DE STRAFVORDERING -
GEEN INVLOED OP DIE TIJDIG INGESTELDE 
VORDERING. 

3° VERJARING - STRAFZAKEN - ST!'DE

BOEW - WET VAN 29 MAART 1962, ART. 65, 
§ 1, LETTER C - VORDERJNG TOT BETAL!NG 

VAN EEN BEDRAG DAT DE MEERWAARDE 
VERTEGEI\I'I'OORDIGT VAN EEN DOOR EEN 
i\I!SDR!JF VERKREGEN GOED - ,VER.JARING 
VAN DE STRAFVORDERING - .GEEN INVLOED 
OP DIE TIJDIG INGESTELDE VORDERING. 

4° CASSATIE .--,- TAAK VAN HET. HOF ~. 
STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVOR-· 
DERING- BESTREDEN BESLISSING WAARVAN 
HET BESCBlKKENDE. GEDEELTE IS 'GEGROND 
OP EEN DOOR HET CASSATIEBEROEP GEKRh · 
TISEERDE REDEN- BEVOEGDHE!D VAN HET 
HOF OM EJEN RECHTSGROND IN DE PLAATS TE 
STELLEN W Al):RDOOR HET BESCHIKKENDE 

·GEDEELTE WORDT VERANTWOORD: 

1° 2° en 3~ Ho~wei de, VOJ:deJing va~ het 
Bestuur van de .. · Stedebouw en de 
Ruimtelijke Ordening tot betaling van 
de meerwaarde, bepaald bij art, 65, 
§ 1, lettf!J' C orga,pieke wet qp de. 
Stedebouw tot . de strilfvordering 

· behood, veitoont de.· veroordeling tot 
betahng van die meerwaarde niei: het 
kemnerk van e[Jn eigenlijke straf; de 
rechte1· mag die maatregel ,bevelep. 
niettegenstaande . verjaling van de 
strafvordelii]g, indien (fe voi'de~ing. tot 
bet<,liingis ingf!diend vqordat de. strat-. 
vordering is verjaard (1). (Art. 26 wet 
17 april 1878.) · . · 

(1) RaadpL i.v.m. de aard van de vordering. :' 
Cass., 14 me1 1974 (A.C:, 1974, 1020) en 7 sept 
1976 (ibid:, 1977' 25): ( 

Raadpl. over de vedari.ng van de yordering : 
Cass. 3 okt. 1910 (Bull .. en· Pas., 1910, I, 432), 
16 jan. 1911 {ibid., 1911, I, '82) 5 maart 1923 
(ibid., 1923, I; 223) 28 juni 1971 (A.C., 197i:;' 
1115) en 13 juni 1977 {ibid., 1977, 1052). 

Zie ook CoNsTANT, Manuel de droit penal, 
d. I, nr. 362; R!GAUX en TaoussE, de contraven
tions dq Code. penal, biz. 45 err 46; SCHUND, 
Traite fie droit cn'minel, d. I, biz. 360. 
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4" : Wanneer het· beschikkende gedeelte 

van 'een . bestn'?den .. beslissing. gegrond 
is op een dooi -het cassatieberoep 
gekritiseerde reden, kan het Hoi die 
red en vervangen' door een rechtsgrond 
waa1.·door het beschikkende gedeelte 

. van de beslissi1.1g wordt verantwoord 
(1). (Impliciet.). 

(MERTENS, STl!l;"CK, G.EENS T. B,ELGISCHE 
STAAT-:;- MJNJSTEJ'l. VAN OPENBAREWERKEN) 

ARREST 

'HEJ;' HOF; -Gelet op het bestre
den arrest, OJJ . 15 juni 1978 op 
verwijzing door bet Hof van Beroep 
te <!ent gew_'rzen; ·· 

· gelet Cip het arrest door het Hof 
op 13' december 1977 gewezen. 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schendirig van artikel 87 van de Grond~ 
wet, ... · · 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist;. 

Over het ee1·ste. en het tweede middel 
s.amen, het eerste afgeleid t1it de -schen
ding van de artikelen 795 en 797 van het 
Gerechtelijk Wetboek, en steunend op de 
overschtijdiri.g van de bevoegdheid welke 
door ·het Hof van Beroep tE;!:Gent'werd 
begaan, 

dooi'dat b:et. artest, . 0~ . de irihoud v.ast 
te stellen van het'in kracht van gewijsde 
gegaan vonnis van de .. Correctionele 
Rechtbank te Tutrthouf van 30 oktoc 
ber 1972, zich . nH'!t beperkte .· tot de 
vaststelling van hetgeen u1tdrukke!ijk in 
dlt vonnis wei·d gezegd, in acht genoinen 
het beschikkend gecleelte erva,n . en·· de 
in:otieven die hiertoe leidden, docli.' er 
rrianif!=st to:e. bverging · een interpretatie 
te ·geven · vim · genoemd· vonnis, hetgeen 
reeds mag blijken uit de zin'snede : '' Bij 
gebrek aan interpretatief vonnis dient 
aangenomen dat ... », 

terwijl een interpretatie van een in 
kracht van ge~ijsqe gegane ,beslissing 
sleclits kan geschieden door een inter
pretatief Vonhi's, · hetwelk slechts kan 
bekome_n w,orden_ yolgeris de daartoe 
voorgeschrevt;Jn . procedure, die ~nhoudt 
dat ·,:ulkdarNr vonn~s slechts kan beko~ 
me:(l·· worcjlen .. op · verzpek van een .der 

~(1) Cass., 16 riov, 1971 (A.C., 1972, 2'65; 
raadpl. Cass.; 13 maart 1978 (jbid., 1978; 816): 

partijen, ~n enkel k;;m uitgesproken 
worden door de rechter die het te 
interpreteren vcinnis heeft gewezen 
(schending vari m'tikel 795 'van het 
Gerechtelijk Wetbciek), terwijl dit nfrn
mer ambtshalve kan gebeuren (schen~ 
ding van artikel 797 van het Gerechtelijk 
Wetboek); _de aangehaalde zinsnede uit 
het arrest inderdaad ontegenspre~elij]f 
aantoont dat het hof ·van beroep -zic~ 
niet beperkt tot de vaststelling v,an wflt 
uit het vonnis van de Correctiomiie 
Rechtbank' van Tun1hout va·h 30 okto
ber 1972 6ngetwijfe!d blijkt, gezien b!ij~ 
kens de termen -van· het arrest··dit niet 
duidelijk zou · zijn, en in het • ari·est 
<l.ienvolgens uit elementen buiten 
beschikkend en motiv.erend. gedeelte van 
gETnoemd , vonnis (van de . Correct!onele 

' Rechtbank te Turnhout) wil a:fleiden wat 
de vroegere rechter zou bedoeld hebbeh, 
of zelfs> naar de ihening van. het ai·i·est, 
zou bedoeld moeten hebben; immers de' 
door het · Hof. van Beroep. te . Gent 

· gepleegde overschrijding< van bevoegdc: 
heid des te manifester .is, daar uit 
aline,a 2, blad 5, va!1 het arrest duidclijk 
naar voreri komt dat fiet genoemde ·Hof 

'opnieuw enkele feitelijke elemeriterl 
onderzoekt die de rechter te Turnhmit 

'war en voorgelegd; ·en op grond waarvarl. 
hij een vonnis di.ende te ·wijzen,. om ·op 
grond van deze elementen te .besluiten 

; tot wat . het . voormelde 'vonnis van 
30 oktober 1972, naar het oordeel VruJ. 
het Hof van Beroep te Gent, had dierieri 
te·zeggen·:· ' " · 

I 1 ,; < • • , i 

het tweede afgeleid uit de miskenning 
door het ai'r~St vai1 het gezag van. 
gewijsqe van het vonnis van de Cqn:ec- .· 
tionele Rechtbank · 'te Turnhout vah' 
30 oktober 1972, 

doordat, eei:.Ste onderdeel, het arrest 
duidelijk aan interpretatie van genoemd 
vonnis doet, zoals' eerder reeds aiu1gege
ven, . terwijl het · slechts · verrriag vast te· 
stellen wat ondubbelzinnig uit dit vonnis 
~hl; .. 

tweede onderdeel, het ·arrest dan nog 
een met de termen van het vonnis van 
de Correctionele Rechtbank te Turnhout 
duidelijk strijdige interpretatie ervan' 
geeft, welke interpretatie dari nog steunt 
op een schending van de artikelen 60 en 
65 van het Strafwetboek; het arrest 
immers beoogt te.doen_aannemen dat bij 
voormeld vonnis beklaagden werden ver
oordeeld zowel yoor het feit vari · weder
rechtelijk bouwen~. als voor het- feit van 
wederrechtelijk in stand houden; niet
.tegenstaande het vonnis van 'Turnliout 
'in zijn- motiVererid .gedeelte -stelt dat . 
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«· Het. feit', beklaagden ten ·laste gelegd 
·bewezen -is », waarbij duidelijk verwezen 
wordt naar " het feit », enkelvoudig, en. 
hetzelfde vonnis .in overeenstem;ning 
hierill:ede in; zijn besc,hikkend, gedeelte. 
e~I)< enkel straf oplegt, en dit zonder 
t9epassing te maken van artikel 65, van 
het Strafwetboek, ,hetwelk . niet vermeld 
staat bi(.d~· toegepaste .wetsbeJ?aJingen, 
en, waarnaar ... evenmin verwe;;:en wordt 
d.o~r :yast~tel1i~g van e~nzl:!lfre misih.tdtg' 
opzet of en~e .. term van de,zelfP,e _stre~
king,< zodat, in1 acht genop1en arhkel 60 
van ''het Strafwetboek, I twee. straffen 
gec'u~uleet;d · hadden moeten · wprden, 
opgelegd indien het bestaan . van twee 
sti·afbare feiten door de rechter was 
vastgesteld; derhalve niettegenstaande 
de hv~reenstemmin:g tussen het. motive.:' 
reM et1 besc'hikkend 'gedeelte van· h.et 
v'onnfs van .de Correctionele Recl'ttbarik 
te . Tut•nlio\it, 'welke · beide wijzen op 
\ferooi·delihg VO<;ll' een ehkel feit, . het 
arrest besluit dat· bij gelloemde 'in Jmic~t 
van gewijsde gegane beslissing beklaag~ 
den zouden, zijn · vewordeeld, Z(J'Ye1 voor. 
het wederrechtelijk bouwen; als voor ,het 
wedei·recht~lijk in sti:ui.d Mud~n; •. Bet.::; 
g#,eh 'des te mihder juist kan heteri; daar~ 
zo'Wel'' de ~igenaars aJs architekt en· 
a.a:rihemer; voor identiek het±elfde feit 
bif hitz~lfde \rcmnfs werden vero6r
deeld ,: · 

Overwegende dat de . middelen• 
ertoe strekken te bewijzen dat de 
vordedrig vari verweerdet wel \Tel'
j&a.rd 'was, orri,dat de eisers door de 
Corredionele . Recht bank te. Turn
l].outop 30 .. oktober 1972 nietwerden 
ve.roordeeld uit hoofde van het 
wederrechtelijk in stand houden• 
van de gebouwen, maar ·aneen uit 
h66fde' va.n bet wederrech:telijk bou
wen, 'zo{lat l].~t hof van . beroep, doof 
he( tegenovergestelde . te beslissen, 
zfjri bevoegdheid overschdjdt en het:. 
gezag. van gewijsde van gemeld 
vonnis schendt; . 

·, Ovefwegeiide dat; hoewe_l de vor·;' 
dering van )1et Bestuui· yan . de 
$tedebouw en de Rufmtelijke Orde
riJng,, strekl(ende tot betaling vim. de 
11,1e~rW:a.arde · bepaald · bij artikel 65, 
§ .. 1;· c; :van, de Stedebouwwet, inge-; 
steld~~voor de strafrechter, tot de 
strafvorderihg behoort, de veroorde- • 
ltn~ •tcit •dceze betali)1g niet •.. het 
karakter" van' 'ee.n eigenlij.ke :.straf' 
.: {:·: · ...• ,;' .. ;t:l;._:-). ... ' ··, '· '. - ~.: 

ve.rtoont; dat de rechter .deze maat-. 
regel mag bev~len ·.niettegenstaande· 
de verja,ring van de str~fvor,dering,·) 
indien de. eis tot betaling is inge~·: 
diend v66r de verjaring van de. 
:;;trafvordering1 wa~ ten deze .. h~t 
geval is; · 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
de middelen, ook al waren ze 
gegrond, niet ontvankelijk zijri ·· bij 
gebtek aan belang; 

II. Over de voorziening van 
Geens, Gaston : 
. Ove1wegende d.at eiser gee~ mid-.· 
del aanyoert; 

.,,._·,-. 

Om die redenen, •- vetwerpt ·de·' 
iVOOrzieningen, veroordeelt de eisers 
in de kosten. ·· ·· · 

. . . ) . ,; · .. · :· ··. 
23 januari 1979 · - 2" kamer -

Voorzitt~r :. bar{)ln ·RichiJ,rd, voorzitter. r- ,. 
v~rslaggever : de h .. Pelva -:- O~llJ~lui
de!lde conclusie van de .. h. Colard, advo7 
caat-generaal ...:.. Advodtiin : i.n.rs.' Q'ey: 
kens en HendriJ';, Turnhouf. · · ·. 

2~ KAMER= 24 januari 1979 

VOORZIENING IN CASSATIE -.,.,.., voltM 
- STRAFZAKEN ~ 'VOORZIENING VAN J)E 
ADMINISTRATIE ·VAN .F!NANCIEN; ·NERV0L
GENDE PARTIJ - GEEN BETEKENING ':...:.. NIET 
ONTV ANKELIJKE VOORZIENING. 

Ni~t ohtvankelijk is de ~oorzie~ing van 
dE! administratie vanflnancieii;, ver'vol
g(mqe partij, di.e niet is beteJ~e!ld. niin 
de partij tegen. wie z1j is geJ~:cht · ( :j.). 
(Art.418.S.V.) ... · . ·.. ·· . 

(DE: BELcascHE siTMT ~- !'.in~fsJ.'ERIE · 'vA,N 
' FINANCI{i.N T. NOIRFALISE) , ... 

ARREST( vertaling) 

HET HOF; ~ Gelet op het bestre
'den .. arrest, op 27 -s~ptember, 1978 
door het 'Hof van Beroep. te .. Luik, 

" . ,, ·.-•' 
gew~ze:r; . , . . .. 1 • 

, ·. Qve.rwegei1de .dat. uit de;.stukken, 
waarop het Hof vermag a~ht ·• te· 
slaan, ni~t blijkt dat het Minist,erie. 
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van· Financiert · namens de Belgische' 
Staat zijn · vooi'ziening als vervoi'
gende partij heeft doen betekeneri 
aan de partij tegen wie zij is 
gericht; 

Dat de voor'ziening niet ontvanke
lijk is; 

Om d!e redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

24 januari 1979 - 2' kamer 
Voorzdter : de h. Legi·os, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : d~ h. Sace -
GeHjkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal. 

2' KA!\iER - 24 januari 1979 

VOORLOPIGE HECHTENI.S - HANDHA
VING VAN DE HECHTENIS - WET VAN 

20 APRIL lB74, ART._ 5 .,...-, CONCLUSIE VAN DE·_ 
Vi':RDACHTE - REDENGEVING. . 

Daar art. 5 Wet 20 apJil 1874, zoals het is 
gew1jzigd bij art, 3 Wet-p maart 1973, 
voorschrijft dat wanneer het onder
zoeksgei·echt beslist dat de vodrlopige 
hechtenis moet worden gehandhaafd, 
dat gerecht de- ernstige en uitzonder
Jijke omstandigheden die dermate de 
openbare veiligheid raken dat ze de 
handhaving van de voodopige hech
tenis noodzakelijk maken, nauwkewig 
moet omschrijven en de gegevens 
eigeit aim de. zaak of de persoohlijk
heid van de verdachte moet \?eJmel
den, moet 'dat gerecht, op straffe van 
schending van . genoemd artikel, ant
woOJ·den op de conclusie wamin o.a. 
wordt betwist dat derge]jjke ernstige en uitzon'c!e,1iJf;:e omstandigheden 
bestaan (1). 

(PEUGNIEZ) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; ':_ Gelet op het bestre
den- arrest, op 18 december 1978 
gewezen door het Hof van Beroep te 
Luik; kamer · van inbeschuldiging 
stelling; 

(1) Cass,-, 27 sept. -1977 en 21 maart 1978 
(A.C., 1978, i29 eri 843). 

Ovez· het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 
· doordat het m;rest 'zich e'rtoe be'pei·kt 
de redengeving van de beschikking van 
de raadkamer van 8 decembei· '1978 over· 
te nerhen en 'ei· gewooil aan toevoegt dat 
voor de strafvervolging en de openbare 
veiligheid de voorlopige hechtenis nag · 
steeds moet worden 'gehandhaafd gelet ., 
op' de · ernst : van de feifen en op de 
om:Standigheid dat de __ appellant _ van 
Franse ·natfonaliteit is zodat het gevaar 
be$taat dat hij aan berechting in Belgie 
ontkomt, 

terw1jl een dergelijke redengevinK de 
door _ ~erdacl:lte voor het _Hof genomen 
conc!usie en met name . de .. volgende 
middeh~n te · enen maJe onbeantwoord, 
Iaat : 1". bi] de beoordeling van . de 
buitengey.rone .ernst \(an,.de ~eitep moet 
\y-orden gelet op het deel dat d~ ver
dachte precies heeft geno;nen . in . de 
ui~voering .van h~t misdrij£, en :gJ.!Jgen 
aile deelnemers plet z.onder meer gelijk
geschflkeld. worden; .2" het hof, verschaft. 
geen eril{el antwciord op de co:qclusie aan 
de · harid waarvan kan worden beoor
deeld in b.oeverre bet belang van de 
openbare veiligheiq bijna twintig .mafln-: 
de_n na d~:f ultvoe1:ing van het .misdrijf 
nog vereist dat de voorlopige hechtenis_ 
gehandhaafd blijft; de enkele verklaring 
dat de· v~rdachte voor de hem ten laste 
gelegde feiten naar het hoLvan assis;;en · 
kan verwezen worden, vor!llt . 9P z\ch 
geen verantwoording voor de beslissing 
om de voorlopige hechtenis in het 
belang van de opertbare veiligheid · te 
handhaven, nu de bevoegdheid van 'het 
hof van assisen tin· zake vee leer stoelt op 
een samenloop van veriwarende om
standigheden in de zin van de wet dan 
op de werkelijke en objectieve e.rnst van 
de feiten; 3" met de vaststelling dat 
betrokkene van F~·anse nationaliteit is 
en er dus_ gevaar bestaat dat hij aan 
berechting in Belgie ontkomt~ heeft het · 
hof niet geantwoord op het door ver
dachte bij conclusie aangevoe1'de middel 
volgens hetwelk het gevaar dat hij zou 
vluchten om zich aan de berechting te 
onttrekken niet meer bestaat; het enkele 
staatsburgei·1:;chap van de verdachte is 
imtners geen bewijs van bet bestitan var\. 
het door het hof van . beroep verrrielde 
gevaar; de wetgeving betreffende de 
voorlopige hechtenis · maakt namelijk 
geen onderscheid tussen Belgen en· bui~· 
tenlanders maar tussen pe1·sonen die 
hun verblijf: in .Belgie hebben en perso-:o 
!1en die hun verblijf niet in· Belgie 
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hebben; nu heeft verdachte er bij con
clusie op gewezen dat zijn verblijfplaats 
en, zelfs zijn woonplaats sedert verschei
dene jaren in Belgie zijn gevestigd : 

OverwE;!gende dat eiser krachtens 
een bevel tot aanhouding op 
19 mei 1977 gevangen werd gezet ter 
zake dat hij te Luik, op 17 mei 1977, 
als dader of mededader, door middel 
van geweld of bedreiging een 
bedrag van ten minste vijfduizend 
frank . dat hem niet toebehoorde~ 
bedrieglijk weggenomen heeft ten 
nadele V:.ah Remo Pietro, met de 
omsta11digheid dat de diefstal 
gepleegd werd bij nacht, door twee 
of. meer personen en dat de schul
dige gebruik gemaakt heeft van een 
voerttiig om de diefstal te verge
makkelijken of zijn vlucht te verze-
ke~·en; . · 

Overwegende dat het arrest bij 
zijn uitspraak over de handhaving 
van de voorlopige hechtenis, aan 
zijn beslissing zowel een eigen als 
een van de vordering van hetope'n:. 
baar ministerie overgenomen reden
geving ten grondslag legt; 
Overweg~nde dat, na bij een 

gedrukte fqrmule te hebben vermeld 
dat de handhaving van de voorlo
pige hechtenis verantwoord is 
wegens ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden die de openbare 
veiligheid raken en die voortvloeien 
uit de behoeften van het onderzoek 
en uit de · noodzaak om de. her haling 
vax: ~elijkaardige feiten te beletten, 
de, bedoelde vordering ook vermeldt 
dat. :de gegevens eigen a an de zaak 
en aan de persoonlijkheid van de 
verdachte in de beroepen beschik
king passend werden aangewezen; 

Overwegende dat die beschikking, 
ter VE;rantwoording van haar beslis
sing, vaststelt dat de feiten wp,araap. 
eiser deelgenomen heeft zeer ern
stig zijn, dat de toegebrachte slagen 
VOOl; het slachtoffer onmiskenbaar' 
ps~chische gevolgen :hebben geliad 
die nog steeds voortduren, .en dat de 
wetsdokte1~ verklaart dat het slacht
offer aan de ontvangen ~lagen een 
blijvende ongeschi~theid zal over-
ltOl.;l,den; · 

Overwegende dat bij zijn eigen 
redengeving, het arrest 'er zich toe 
beperkt benevens een onbegrijpe..: 
lijke overweging te vermelden « dat 
wegens de vereisten v;:u1 de straf..: 
vervolging en van de op(mbare vei
ligheid de handhaving van de hech
tenis nog steeds verantwoord is; dat 
er dienaangaande in deze zaak ern
stige en uitzonderlijke omstandighe
den aanwezig zijn; dat hierbij moet 
gedacht worden aan de e1'nst van de 
feiten die het reinste banditisme 
zijn en kunnen leide:h tot een ver
wij zing naar h,et hof van assisen; 
dat thans is komen vast. te staan ... 
dat het slachtoffer Remo Pietro 
gedeeltelijk arbeidsongeschikt zal 
blijven; dat overigens• het gevaar 
blijft bestaan dat betrokkene (eiser), 
die van Franse nationaliteit is, de 
wijk neemt naar · het buitenland en 
aldus aan berechting in Belgie 
ontkomt »; · .. ,. . 

Overwegende dat ow de 'handhC\~. 
ving van de voorlopige hechtenis te. 
verantwoorden, zowel de beroepen, 
beschikking als de vordering van 
het openbam• ministede ernstige en 
uitzon<;lerlijke omstandigheden, am'r:-: 
voeri:m die de. openbm·e veiligheid 
raken en die aan ·de .zaa)\: , of al:tn 
verdachtes persoonlijkheici · eigen 
zijn, maar .die door eiser worden 
be twist . op grond van bepaalde fei
ten, met name op g1'ond van de 
feiten die •verme1d zijn in de in het 
middel weergegeven conclusie; 

i 

Dat het arrest dat omstandig ver,..: 
weer niet beantwoordt; 

Dat het rpidde~ gegrond is; 

Om die redenen, eh zonder dat el' 
grond bestaat tot toetsing van het 
tweede middel dat niet zou kunnen 
leiden tot cassatie zonder ven:vij
zing, ,vernietigt het bestreden arrest; 
beveelt dat van dit ari·est melding 
zal worden gemaakt op .de kant vari 
de vernietigde beslissil}g; laat . de 
kosten ten. laste yan de Staat; ·ver
wijst ·de zaak. naar het Hof van 
Beroep te ·Brussel, kamer van inbe
schuldigingstelling. 
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24 januari 1979 2' kamer -
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - ·Verslaggeve1· : de h. Bosly ,
GelijkluMende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Piedbreuf, Luik. 

2' KAMER- 24 januari 1979 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE-
1\IENT, ART. 10.1.3°- HINDERNIS DIE ALDAN 

NIET TE VOORZIEN IS - BEOORDELING DOOR 
DE FEITENRECHTER. 

De rechter beoordeelt op onaantastbare 
wijze, in Ieite, volgens de gegevens 
van de zaak, of een hindernis al dan 
niet te voorzien was VOOJ' een bestuur
der (1) (2). (Art. 10.1.3" Wegverkeers-
regl.) , 

{MICHIELS) 

ARREST (vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 november 1978 
door het Hof van Beroep te Bergen 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 195, 211, 211bis van het Wetboek 
van Strafvordering, 418, 420 van het 
Strafwetboek, 7.1.3, 10.1.1" en 3" van he' 
koninklijk besluit van 1 december 1975 
houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer, alsook van 
de bewijskracht van de akten, 

doordat het arrest op eiser de bepalin~ 
gen van de strafwet toepast wegens een 
onvoorzichtigheid die hij zou begaan 
hebben en waarvan de ernst een straf
verzwaring zou verantwoorden, 

terw1j'l, eerste onderdeel, het. arrest 
niet bepaalt waarin die onvoorzichtlg
heid heeft bestaan noch in hoeverre die 
aan eiser persoonlijk .is toe te rekenen; 

(1) Cass., 15 juni 1976 (A.C., 1976, 1151). 

(2) De beoordeling door de feitenrechter of 
een hindernis of een maneuver van een 
weggebruiker a! dan niet te voorzien is,· is 
aileen dan een onaantastbare beoordeling als 
z1j van feitelijke aard is .. Hoewel die rechter 
de feiten moet vaststellen, staat het aan het 
Hof van Cassatie na te gaan of die feiten het 
geVQlg verantwoorden ·dat de rechter er in 
rechte uit afleidt; raadpl. hieromtrent Cass., 
5 feb. 1968 (A.C., 1968, 742). 

tweede onderdeel, de redengeving vah 
het arrest dubbelzinnig is waar' ze ver
meldt dat eiser « geen enkele begeleider 
of geleider had om hem te helpen "• 
hoewel een dergelijke hulp niet aileen 
niet vereist 'was maa'r evenrriin het 
ongeval zou voorkomen hebben en dat 
gemis aan hulp trouwens niet aan eiser 
maar .enkel aan diens werkgever- zou 
kunnen toegerekend worden; 

derde onderdeel, met de vermelding 
dat eiser « op de openbare weg een 
gevaarlijk maneuver heeft uitgevoerd om 
achterwaarts 'de binnenplaats van een 
fabriek op te rijden ''• het arrest de 
bewijskracht miskent van het p'roces
verbaal 1102 van de rijkswachtbrigade 
's-Gravenbrakel de dato 7 oktober 1976, 
meer bepaald van de vaststellirigen van 
de verbalisanten, van de gegevens van 
de door hen opgestelde situatietekening 
en van de getuigenverklaringen, uit 
welke vaststellingen, gegevens en verkla
ringen blijkt dat ten tijde van het 
ongeval de vrachtwagen regelmatig langs 
het trottoir stand, zijn achterwaarts 
maneuver nog niet begonnen was en de 
do01·gang van het verkeer geenszins 
belette; 

vierde ondeJ·deel, door te stellen dat 
het zich eerst l<mgzaam vo.ortbewegend 
en daar·na langs het trottoir stilstaand 
voertuig van eiser een n!et te voorziene 
hindernis heeft opgeleverd voOI' a·e 
bromfietser die daatvoor bruusk heeft 
moeten remmen, wat zijr1 val en zijn 
glijbeweging tot gevolg heeft gehad, het 
arrest een onjuiste toepassing maakt van 
artikel 10.1 en· 3 van het koninklijk 
besluit van 1 december 1975; 

vijfde onderdeel, de redengeving van 
het arrest niet passend is en in tegen
spraak met de feiten, wat gelijkstaat met 
gemis aan motiverin'g en het gemis aan 
afdoend antwciord · op · de coildusie 
waarin eiser elke fout van zijnentwege 
betwistte: 

Wat het eerste, het tweede en het 
vijfde onderdeel samen betreft : 

Overwegencie dat uit het arrest 
blijkt dat eiser die achterwaarts de 
binnenplaats van een fabriek wou 
oprijden, een gevaarlijk en foutief 
maneuver. heeft uitgevoerd door, 
zonder de hulp van een begeleidei· 
of geleider,- met zijn zwaar geladen 
voertuig van dertien metPr lang en 
twee meter zestig breed links · op 
een zes meter'· brede weg te gaan 
rijden en zodoende het linker deer 
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van die rijbaan vrijwel helemaal in 2" KAMER- 24 januari 1979 
te nemen, op een plaats waar het 
zicht voor de tegenliggers beperkt 
was tot tien a twintig meter, nu die 
tegenliggers uit een bocht kwamen 
die volkomen onoverzichtelijk was 
gemaakt door een twee meter vijf
tien hoge muur; 

Dat het arrest aldus beslist dat 
eiser een aan hem toerekenbare 
onvoorziehtigheid heeft begaan; dat 
het zonder enige tegenspraak of 
dvbbelzinnigheid met redenen is 
omkleed en de conclusie beant:.. 
woordt waarin eiser betwistte enige 
fout te hebben begaan; 

Dat deze onderdelen van het mid
del feitelijke grondslag missen; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende daV het arrest niet 

ste11.nt op het in dat onderdeel van 
het · middel bedoelde stuk en de 
bewijskracht ervan dan ook niet 
kan hebben miskend; 

Dat dit onderdeel van het rriiddel 
feitelijke grondslag mist; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het hof van 

beroep naar de omstandigheden van 
de zaak geoordeeld heeft dat eisers 
voertuig voor de bromfietser een 
hindernis heeft opgeleverd die niet 
kon worden voorzien; 

Dat dit onderdeel van het middel 
opkomt tegen een feitelijke beoor
deling van de rechter en derhalve 
onontvankelijk is; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

24 januari 1979 - 2" kamer 
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Bosly -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Servais, Antwerpen. 

VOORZIENING IN CASSATIE - TER

MI.JN - STRAFZAKEN - .BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - BESLISSING DIE AAN 
DE BURGERLIJKE PARTIJ MAAR . EEN 
GEDEELTE VAN HAAR EIS TOEKENT -
BESLISSING BIJ VERSTEK GEWEZEN TEN MN
ZIEN VAN DIE PARTIJ - VOORZIENING VAN 
DE BEKLAAGDE TEGEN DE BURGERLJ,JKE 
PARTIJ VOOR HET VERSTRIJKEN VAN DE 
VERZETTERMIJN---' NIET ONTVANKELIJK CAS
SATIEBEROEP. 

Als tegen een beslissing die t.a. v. de 
burgel'iijke partij bij verstek is gewe
zen, verzet van die partij openstaat, 
omdat haar eis slechts gedeeltejjjk is 
toegewezen, is het ·cassatieberoep dat 
de beldaagde tegen de burgel'iXike 
partij t1jdens de verzette1m~jn fnstelt 
niet ontvankeiJjk (1). (Art; 413 Sv.) 

(DEBLATON T. TH!RIONET) 

ARREST ( vertaJing) 

Met de nqtitie overeenstemmend arrest. 

24 januari 1979 - 2" kamer. -
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Sace -
Gelijkluidende conclusie van de h .. Velu, 
advocaat-generaal. 

1" KAMER- 26 januari 1979 

1° KOOPHANDEL-KOOPMAN - RECH
.TER DIE VASTSTELT DAT DE OORSPRONKE
LIJKE ElSER IN EEN GEDING HANDELAAR IS 
OF, ALTHANS, ZICH ALS DUSDANIG VOOR
DOET, ZONDER TE BETWISTEN HANDELAAR 
TE ZIJN - GEEN VERMELDING VAN HET 
NUMMER VAN HET HANDELSREGISTER IN.HET 

EXPLOOT VAN DAGVAARDING- K.B. 20 JULI 

1964, ARTT. 40 EN 41 - GEVOLGEN. 

2° HANDELSREGISTER- RECH'fER DIE 

VASTSTELT DAT DE OORSPRONKEL!JKE ElSER 
IN EEN GEDING HANDELAAR IS OF, ALTHANS, 
ZICH ALS DUSDANIG VOORDOET, ZONDER TE 
BETWISTEN HANDELAAR TE Zl.JN - GEEN 
VERi\iELIHNG VAN HET NUMMER VAN HET 
HANDELSREGISTER IN HET EXPLOOT VAN 
DAGVAARDING - K.B. 20 JULI 1964. 
ARTT. 40 EN 41 - GEVOLGEN. 

(1) Cass., 6 april 1976 (A.C, 1976, 903); 
raadpl. noot 2 onder cass. 28 sept. 1976 (ib1d., 
1977, 109). 
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3° VERBINTENIS - CONTRACTUELE VER

BINTENIS - SCHULDENAARS DIE HANDE
LAARS, DOOR EEN ZELFDE VERBINTENIS VER
BONDEN, ZIJN - HOOFDELIJKHEID. 

4° KOOPHANDEL-KOOPMAN 
SCHULDENAARS DIE HANDE-
LAARS, DIE EEN ZELFDE VERBIN
TENIS GEBONDEN, ZIJN -'- HOOF
DELIJKHEID. 

5° HOOFDELIJKHEID - SCHULDENAARS 

DIE HANDELAARS, DOOR EEN ZELFDE VER
BINTENIS VERBONDEN, ZIJN - HOOFDELIJK
HEID RECHTENS AANWEZIG. 

1" en 2" Wanneer de rechter vaststelt 
dat de oorspronkelijke eiser handelaar 
is, of zich als dusdanig voordoet, en 
dat hij evenwel het nummer van zijn 
inschrijving in het handelsregister in 
het exploot van dagvaarding niet heeft 
vermeld, moet de rechter de eis van 
ambtswege onontvankelijk. vezklaren, · 
tenzzj de eisez; binnen de door de 
rechter gestelde tezmijn, bedoelde 
inschrijving, op de datum waarop de 
eis werd ingesteld, 'verantwoordt (1). 
(Artt. 40 en 41 K.B. 20 juli 1964). 

3", 4" en 5" Hoofdelijkheid is rechiens 
aanwezig tussen handelaai-s die 
gebonden zijn door een zelfde contrac
tuele verbintenis (2) (3). 

(MELAERTS, DE LANDTSHEER T. QUINTELIER) 

(1) ScHOENTJES-MERCHIER's, « Bijzonder en 
afwijkend handelsrecht - Overzicht van de
rechtspraak (1966-1971) "• Tijdschr. Privatll 
Recht, 1973, nrs. 30-31, biz. 644 en 645. 

(2) Cass., 3 april 1952 (Bull. et Pas., 1952, I, 
498) en de noot; conclusie van Procureur
Generaal Dumon, toen Advocaat-Generaai, 
onder Cass., 15 feb. 1974 (A.C:, 1974, 661), inz. 
biz. 664, 666 en 667, en de noot FAGNART onder 
hetzelfde arrest in Rev. cl'it jur. beige, 1975, 
biz. 233 tot 255, inzonderheid nr. 13; Cass., 
5 dec.1975 (ibid., 1976, 434) en de noot 2; Rep. 
prat. dr. beige, dee! IX, trefwoord Obligations, 
nr. 446; PLANIOL en RrPERT, Traite prat. de dr. 
civil frant;ais, dee! IX, druk 1954, nr. 1075; 
VAN RYN en HEENEN, Principes de droit com
mercial, dee! II, druk 1957, nr. 1229; DE PAGE, 
Traite eJementaire de droit civil beige, dee! III, 
druk 1967, nr. 328. 

(3) Zoals het arrest van 5 dec. 1975, waarvan 
in de vorige noot sprake is, wijst het onderha
vige arrest erop dat er rechtens een vermoe
den van hoofdelijkheid bestaat tussen de 
schuldenaars-handelaars, die door eenzelfde 
contractuele verbintenis zijn gebonden. Men 
kan zich afvragen · waarom er een ve1moeden 
zou zijn. Hoofdelijkheid bestaat rechtens, 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 december 1976 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe-
zen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit .de 
schending van de artikelen 154, 211 van 
het Wetboek van Strafvordering, 6,. t315, 
1316 van het Burgerlijk Wetboek, 870, 
871, 1042 van, het Gerechtelijk .Wetboek, 
1, 41, 42, 44 van de door koninklijk 
besluit van 20 juli 1964 gecoordineerqe 
wetten op het handelsregister, zoals 
gewijzigd ·door de wet van 10 okto
ber 1967, en 97 van de Grondwet, 

doordat het aiTest de door verweetder 
ingestelde vm·dering gedeeltelijk ontvan
kelijk verklaart en de eisers solidair 
veroordeelt om aan verweerder 
100.000 frank te beta! en. met de conven
tionele intresten van 18 pet. vanaf 
4 augustus 1971 op grond : dat de eisers, 
om te bewijzen dat verweerder hande
laar was, 'sJechts aarivoeren dat het 
proces-verbaal ·van '19 juli 1974 van 'de 
politie van Sint..:Niklaas ·in de opgave 
van . de identiteit van verweerder, als 
beroep vermeldt : « groothancleiaar »;,dat 
het evenwel bnbekend is op'welke grand 
deze aanduiding in voormeld proces
verbaal opgenomen is en geenszins eruit 
kan worden afgeleid dat verweerder in 

maar dam·van )<an natuurlijk worden afge"Ve
keri: Het Hof heeft overigens, zonder meer, op 
3 april 1952 (weik arrest is vermeid in. noot 2) 
besiist dat hoofdeiijkheid rechtens aanwezig is 
tussen schuidenaars-handelaars, die door een
zelfde contractueie verbintenis gebonden zijrh 

In de samenvatting v66r het arrest van 
5 dec. 1975 wordt er ook enkel op gewezen dat 
« hoofdelijkheid rechtens bestaat tussen 'schi.ti~ 
denaars-handeiaars, die door eenzeifde con
tractueie verbintenis gehouden zijn », 

Sommige auteurs, waaronder DE • PAGE 
Traite, d. III, nr. 328 en Rep. prat. dr. beige, 

v" Obligation, nr. 446, hebben. wei ge~chreven 
dat << en matiere de commerce ... ie principe de 
droit commun de !'obligation · conjointe est 
renverse. La solidarite se presume; contraire
ment a ce qui se passe en matiere civile "· 

Zuiks betekent blijkbaar niet dat er in de 
zin van de artt. 1349 en vig. B.W. een 
vermoeden is dat hoofdelijkheid bestaat, maar 
wei dat hoewei, in de regel, hoofdelijkheid in 
p1·incipe niet aanwezig is omdat zij uitdrukke
iijk moet bedongen zijn, tenzij zi] van rechts
wege bestaat krachte;.,s een bepGiing vim de 
w,et (art. 1202 B.W.), er in handebzaken echter, 
id principe, hoofdelijkheid bestaat, tenzij 
daarv'an wordt afgeweken: bij overeenkomst of 
krachtens de wet. 
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november 1972, toen hij d_e onderwerpe
lijke eis inleidde, of voordien, de hoeda
nigheid van haridelaar bezat, 
i. tenvijl, eerste onderdeel, de verniel

. ding, in h~t door de politie opgestelde 
proces-verbaal, betl'effende de' hoedanig
heid van handelaar van verweerder, het 
bewijs dain'Van Ievert behoudens betich
ting van valsheid; el; Q.aarbij in aile geval 
geen teg~nbewij~ is geleverd1 zodat het 
an·est de ho~danigheid van handelaar 
\ran verweerder teri onrechte verwerpt 
(schending van de' l:i.l1tikelen 154, 211 van 
het Wetboek va11 · Strafvordering, 1315, 
1316 van het Burger!ijk Wetboek, 870, 
87L en W42 van het Oerechtelijk Wet-
hoek); · · . · · 

. . tweede onderdeel, het door.: !fe eiser:;; 
jngeroeP,en ;ve1weer van niet-ontyan
kelijkhei~. van verweerders vordering bij 
gebrek a'an 'ir\scnrijvil}g in het handels
register, van ',opiinbai·e orde is en van 

··ambtswege do6r de 1·echter mbet worden 
opgeworpen, zodat het arrest het bij

_bpengel). van verdere, bewijzen Iwcl. moe
ten bevele,n OJ,U, ove1: 1het middel wettelijk 
'te kurinen bei;lissen (scliending yan. de 
artikelen 1, 41, 42, 44van het koninklijk 
beslult Vah ~0 juli' 1964, 6 van h~t 
Bm'ge1'lijk Wetbdek,' 870, 871, 1042 ·van 
het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet): 

W at het eerste onderdeel betreft : 
. ' •;' :•' 

. ·. Dat, welke ocik de draagkracht 
rrio~e' zijn van ai'tikel 154 \r~m het 
Wetnbek van Strafvordering, waarop 
het onderdeel hoofdzakelijk steunt, 
het alleszins . feitelijke . ~rondslag 
rnist; 
. Wat' het tweede crnderdEiE~l 

betreft : 
Ovetwegende dat, wanneer ' de 

. rech'ier vaststelt dat de oorspronke
lijke e.iser in y~n geding haridylaar 

_is, '·' z~.ch. . als dpsdanig voordoet, 
althans. ,niet petwist voormelde ho.e
danigl~eid te bezitten, en dat hij, 
desondanks, het nummer van zijn 
inschrijving in het handelsregister 
in het exploot van dagvaarding niet 
heeft vermeld, deze rechter, kl·ach-
tt~ris al'tikel 41 van de bij koninklijk 
besluit van 20 juli 1964 gecoordi

·-ueerde wetten betreffende het han
__ deisregi~tei·, ertoe gehouden is de 

eis van arnbtswege niet ontvankelijk 

te verklaren . tenzij de oorspronke
lijke eiser, binnen de door dezelfde 
rechter gestelde termijn, bedoelde 
inschrijving, op de datum waarop de 
eis werd ingesteld, verantwoordt; 

Overwegende echter dat deze ver
plichting op de rechter niet rust 
wanneer de oorspronkelijke eiser de 
hoedanigheid van handelaar niet 
bezit of wanneer de oorspronkelijke 
verweerder die hem die hoedanig
heid toeschrijft, daarvan geen 
bewijs levert; 

Dat · noch voornoemd artikel 41 
noch enige andere in het onderdeel 
vermelde wettelijke bepaling de 
rechter ertoe verplicht in' die laatste 
hypothese het << bijbrengen van 
verdere bewijzeh , te bevelen; 

Dat het onderdeel naar recht 
faalt; 

Over het tweede 'middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 2, elfde 
lid, van de wet van 15 december 1872 op 
de handel in het algell?-een,. die titel I 
van bo.ek. I van het Wetboek van Koop
nandel ,iormt, zoals gewijzigd door de 
wet van 3 juli 1956, 1, 2, 116 van de door 
het koninklijk besluit' van 30 novem
ber 1935 gecoordineerd~ wetten op de 
handelsvennootschappen, die titel IX 
van boek I van het Wetboek van Koop
handel vormen, 1202 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de door verweerder 
ingestelde vordering gedeeltelijk ontvan
kelijk verklaart en de eisers solidair 
''eroordeelt om aan verweerder 
.100.000 frank te betalen met de conven
tionele intresten van 18 pet. vanaf 
4 augustus 1971 QP grorid : dat de eisers 
de hoedanigheid hadden van handelaai·s 
bij het sluiten van de overeenkomst; dat 
door kwestieuze lening ·a an te gaan ten 
voordele van de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid « Hair 
Up "• waarvan de belangen zich volledig 
met de hunne vermengen, zij minstens 
een . subjectieve · daad van koophandel 
hebben gesteld en zij solidair zijn ver
bonden, 

terHrijl, eerste onderdeel, de personen
vennootschap met bepe;·kte aansprake
lijkheid, waarvan qe eisers de enige 
vennoten waren, een afzonderlijke 
rechtspersoonlijkheid had ten opzichte 
van die van de eisers en dus een 
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afzonderlijk vermogeri; de eisers der
halve, door een lening voor deze ven
nootschap aan te gaan, geen subjectieve 
daad van koophandel hebben gesteld, 
daar deze vennootschap vree.md was aan 
de handel van de eisers en het feit dat 
de vennoten dezelfde belangen hadden 
als de vennootschap daaraan geen 
afbreuk doet (schending van de 
artikelen. 2, elfde lid, van het Wetboek 
vm1 Koophandel, 1, 2 en 116 van het 
koninklijk besluit van 30 novem
ber 1935), 

tweede onderdeel, de eisers in conclu
sie staande I:J_ielden dat zij geenszins 
hoofdelijk gebonden waren daar zulks 
noch in de akte was bepaald noch uit 
enige wetsbepaling voortsproot; het 
arrest onvoldoende op dit middel ant
woordt (schending van de artikelen 1202 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet): 

W at het tweede onderdeel 
betreft : 

.. Overwegende dat de eisers in 
conclusie · stelden dat, zo verweer
ders vordering ontvankelijk en 
gegrond zou worden verklaard, te 
hunnen opzichte '<< geen hoofdelijk
heid kon worden aanvaard vermits 
artikel 1202 van het Burgerlijk Wet-:
~oek duidelijk vermeldt dat hoofde
lijkheid niet kan worden vermoed 
maar uitdrukkelijk moet worden 
bedongen, tenzij ze voortvloeit · uit 
een wetsbepaling », hetgeen ten 
deze niet het geval was; 

Overwegende dat het arrest tot 
hoofdelijkheid besluit op grond dat 
de eisers handelaars zijn en dat zij 
ten deze « minstens een subjectieve 
daad van koophandel hebben 
gesteld. >>; dat het aldus te kennen 
geeft dat de regels vervat in 
artikel 1202 van het Burgerlijk Wet
hoek geen toepassing vonden; 
· · Dat, met dit antwoord, het arrest 

voldoet aan het vormvereiste van 
ar,tikel 97 van de Grondwet; 

Dat het onderdeel mitsdien feite
lijke grondslag mist; 
. Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, wanneer han
delaars gebonden zijn door een
zelfde · contractuele verbintenis, er 
techtens een vermoeden van hoof
delijklieid tussen hen bestaat;' 

Overwegende dat de eisers niet 
betwisten dat ze beiden gebonden 
zijn door een contractuele verbin
tenis ingevolge d.e lening die ze 
hebben aangegaan; 

Overwegende dat, na te hebben 
vastgesteld dat de eisers de enige 
vennoten en zaakvoerders zijn van 
de vennootschap met beperkte aan~ 
sprakelijkheid << Hair Up » en dat 
uit de akte van lening, die nergen;s 
hun hoedanigheid van zaakvoerders 
vermeldt, geenszins blijkt dat ze in 
de onderwerpelijke overeenkomst 
<< slechts als zaakvoerders » zijn 
opgetreden, · het arrest con'stateert, 
zonder desaangaande in het onder
dee! te worden aangevochteri, dat de 
eisers de hoedanigheid van hande
lam·s hadden bij het sluit(m van de 
overeenkomst; 

Overwegende dat deze constate
ringen volstaan om, krachtens het 
hierbovenvermeld vermoeden, zon
der schending van . de in het onder
dee! vernoemde wettelijke bepalin
gen, de beslissing dat de eisers 
hoofdelijk gebonden zijn door de uit 
de overeenkomst ontstane verbin
tenis, wettig te verantwoorden; 

Dat het onderdeel gericht is tegen 
een ten overvloede gegeven reden 
van het arrest; dat het mitsdien bij 
gemis van belang niet ontvankelijk 
~; ' 

·Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt de eisers in 
de kosten. 

26 januari 1979 - 1' ka111er -
Voorzitte1· : de h. de Vreese, afdelings
voorzitter - Verslaggever: de h. Chatel 
- Ge!Jjkluidende conclusie van de h. 
Tillekaerts, advocaat-gene1'aal 
Advocaten : mrs. Houtekier, Dassesse. 

3' KAMER- 29 januari 1979 

1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN - DIRECTE GEMEENTEBE

LASTING - AANSLAG EN INKOHIERING -
INKOHIERING HEEFT BETREKKING .OP DE 
INVORDERBAARHEID EN NIET OP HET 
BESTAAN ZELF VI\N DE BELASTINGSCHUl:D. 
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2° .(}EMEEN'J?E- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN - DIREGTE GEi\IEENTEBE
LASTINGEN ,-,. BEZWAARSCHRIFT BJJ DE 
BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE
RAAD - TERivllJN ~ BEGINT TE LOPEN 
\'ANAF DE AFGIFTE.,VAN HET AANSLAGBIL
JET, ZELFS IN. GE\'AL VAN NIETIGHEID VAN 
DE AANSLAG. 

3"GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
,·LASTINGEN -:: DIRECTE GEi\IEENTEBE-

LASTING· · GEMEENTEVERORDENING 
BEKENDl\IAKlNG -· VASTSTELLING VAN DE 
BEKENDMAKING DER GO£DKEURING VAN DE 
VEROEDENING - GEVOLG WAT HET BEWIJS 
\'AN DE BEKENDMAKING VAN DE. \'ERORDE
NlNG ZELF BETREFT. 

4° GEMEENTEVERORDENING 
BEKENDI\'IAKING --: VASTSTI;:LLING \'AN DE 
BEKENDMAKING DER GOEDKEURING VAN DE 
VERORDENING ~ GEVOLG WAT HET BEWIJS 
\lAN DE BEKENDi\IAKlNG VAN DE VERORDE
NING ZELF BETREFr. 

5° CASSATIE - BEVOEGDHEID - GEi\IEEN

TEVERORDENING - BEKENDMAK!NG ~ HET 
HOF lilAC' DE'· AANPLAKKINGSFORiilULIEREN 
UI'f' DE .GEDINGSTUKKEN IN AAN:IIERKING 

. NEll lEN OM NA TE GAAN. OF DE BEKENDMA
KING IS GEBEURD. 

6" GEMEENTE- EN PROVINCIEBE-
. ,LASTINGEN - DIRECTE GEi\lEENTEBE

LASTING - GE!IlEENTELIJKE BELASTI:-IGS
VERORD:ENING - ,EiEKEND!IIAKING - GEEN 
BEWIJS VAN DIE BEKENDl\lAKlNG- GEVOL
GEN. 

7" GEM:EENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN.·,-, DIRECT:£ .GEl\IEENTEBE
LASTING -, BEZWAAR BIJ DE BESTENDIGE 

: DEPUTATIE INGEDIEND TERl\llJN 
• AFGIF'l'E • VAN HET AANSLAGBILJET 
BETEKENIS VAN • AFGIF'TE "· 

8° GEM:EENTE- EN . PROVINCIEBE
LASTINGEN ..;..,.. DIRECTE GEMEENTEBE

LASTING - ·BEZWAAR BIJ DE BESTEND!GE 
DEPUTATIE lNGEDIEND TERMIJN 

'AFGIF'TE VAN·HET AANSLAGBILJET- BEWIJS 
.VAN AFGIF'TE. · 

1" Inkqhie1ing van een directe gemeen
tebe/astivg heeft betrek./dng op de 
invord,erbaa1.'heid en 1iiet op het 
bestaan zelf van de be]astingschuld 
(1). . . 

(1) Cass.; 13·juni 1975 (AC, 1975, 1090). 
·'\·' . ' 

2" De te1m1]i1 om bij de bestendige 
deputatie van een provincieraad een, 
bezwaar 1nzake ·directe, gemeentebe
lastingen in te dienen bedraagt drie 
maanden te rekenen van de afgifte 
van het aanslagbiljet, ook al is de 
aanslag nietig (2). (Art. wet 5 juli 
1871.) 

3" en 4" Uit de enkele vaststelling dat de 
goedkeuring, b1j koninkhjk besluit, 
van de verordening van een gemeen
teraad is bekendgemaakt, kan niet 
wettig worden afgeleid dat de Ferorde
ning zelf is bekendgemac7kt. 

5" Wanneer het Hoi Fan Cassc7tie kennis 
neemt Fan een middel ten betoge dat 
de door de. bestreden beslissing toege
paste gemeenteverordening niet wettig 
is beke1idgemaakt, mag het Hal de 
aaiJplakkingsformulieren uit de 
gedingstukken in aanmerking nemen 
om na te gaan . of. de . bekendma/dng 
overeenkomstig de wet is. gebeurd. 

6'~ Niet ·wettig is de beslissing van de 
bestendige deputatie Fan een prol'hl
cieraad over een bezwaar · inzake 
clirecte gemeentebelastingen, de~t 
gegrond is op een gemeeiJteverorde
ning wamvan niet bewezen is dat ze 
overeenkomstig de wet is bekendge
maakt. 

7" De tennijn om Nj de bestendige 
deputatie van een provincieraad .een 
bezwaar in te dienen tegen de mmsle~g 
in een directe gemeentebelasting 
bedraagt drie nwanden vamlf de 

. af.!Iifte van het aanslagbiUet, d.i. va1wf 
de oFerhandiging van het biljet aan de 
belastingplichtige of de aanbieding 
ervan aan zijn waning (3). (Artt. 8 en 
13 wet van 5 juli 1871.) 

8" Het bewJ:fs ww de. af,_~ifte Fan een 
aanslagbiljet aan qe belastingplichtige 
kan .. worden bJ:fgebrc7cht door alle mid
delen naar recht en, o,m. dQor gewich
tige, bepaalde en met elkam· OFereen
steinhlende vermoedens, oak c7l ZI}'n 
sommige als dusdanig in acht ge,no
men handelingen 11erricht door .de 
partij die zich erop beroept. 

(DCFLOC J.\ DUFLOU L. T. STr\D !'\IEIJWPOORT} 

(2) Cass., 24 api'il 1978 (:..I.e, 1978, 966 en 
noot 1); VA~ HouTTE, derde uitg., blz. 623, 
m·. 807; FEn: en CAilDIJl\, 2e uitg., nr 24. 

. (3) Cass •. 10 ian. 19'i5 (A.C., 19'i5, 531). 



592-
ARREST 

RET HOF; - Gelet op de besti'e
p.eri beslissing, op 2 jun'i 1978 door 
de Bestendige Deputiltie vim de 
Pi·ovincierai;ld vEm West-Vlaanderen 
gewezen; 
Qverweg~nde dat het dispositief 

van de b~slissing luidt : 
« artikel 1 : het bezwaar tegen de 

aanslagen gebracht in de kohieren 
van de dienstjaren '1970, 1971, 
1972 wordt niet ontvankelijk ver
klaard »; 

<< artikel 2 : het bezwaar tegen de 
aanslagen gebracht in ·de kohieren 
van. de \dienstjaren 1973; 1974 en 
1975 wordt o~1tyank~lijk doch. onge-
.gi·ond verklaard »; · 

Over· het eerste mjddel, . woordelijk 
gesteld als volgt : 

schending, verkeerde toepassing, 
verkeerde interpretatie van de arti
kelen 93, 97, 107, 110, 111, 113, 115 en 
.129 van de Grondwet, van de 
artikelen 69, 75, 76, 5", 90, 2",, 102, 134, 
136, 137, 138 en 139 van de Gemeentewet, 
van artikel 1 van de · wet van 
22 juni 1865, van de artikelen 8 en 
13 van de wet van 5 juli 1871, van 
artikel 6'van de wet van ·18 april ·1898, 
''an de al'tikelen 1 tim 4 van het 
koninklijk besluit van 12 november 1849, 
van de artikelen 41, 42 en 44 van het 
besluit vari de Regent van 

· 10 februari 1945, van de artikelen 176 en 
239 van het· koninklijk . besluit van 
4' maart 1965 tot uitvoering van het 
Wetboek van • de Inkomstenbelastingen, 
van de artikelen 1317 tot 1324 van het 
Burgerlijk . Wetboek en van de 
artikelen 1, 3, 4, en'7 of 9 naar gelang de 

·· soort Vim' verhaalbelasting, verder 10 of 
12 naar gelang, 11 of 13 naai' gelahg en 
15 of 17 naai~ .geiang van de belastingver
ordeningeri · der. stad NieU:wpoort op het 
aanleggen van riole~. van .. voetpaden en 
vim. de wegbedekking d.d. 23 april en 
24 juni 1965, goedgeji:eurd bij koninlijk 
besluit van 29 september 1965 en voor 
zoveel als nodig van artikel 14 of 16, 
naar gelang de belastingverordening, 
van de belastingverordeningen der stad 
Nieuwpoort, op het leggen van wegen

. uitrusting, trottoirs en riolen van 
7. april 1970, goedgekeurd bij koninklijk 
besluit van 16 juni 1970, en. van 
artikel 14 of 16, naar gelang van de 
belastingverordeningen der stad Nieuw-· 

poort, op het aanleggen van wegenuit~ 
rusting, trottoirs en van riolen van 
16 november 1971, goedgekeurd bij 
koninklijk besluit van 12 oktober 1972, 

>> doordat, bet bestreden besluit, ant
woordende op de opwerping van eisers, 
dat de onderhavige aanslagen nie'tig zijn, 
en dat aldus de bezwaartermijn niet 
loopt, voorhoudt, dat deze termijn niet 
afhankelijk kan zijn van de omstandig
heid dat de aanslag a! dan niet geldig is, 
en de eventuele nietigheid van de aan
slag geen beletsel kan zijn . tot het 
aanvangen van de bezwaartermijn, en 
verder, op de preciese opwerping van 
reclamanten - nu eisers -'- dat de 
onderhavige aanslagen nietig zijh, omdat 
de belastingverordeningen der stad 
Nieuwpoort van 23 april en. 24 juni 1965, 
goedgekeurd bij koninklijk besluit vaT'. 
29. september 1965, op het aanleggen van 
w:egenuitrusting, riolen en trottoirs niet 
werden bekendgemaakt zoals vereist bij 
artikel 102 van de Gemeentewet, .zodat 
deze niet bindend zijn voor de rechtson
derhorigen en aldus geen geldige aan
slag toelaten, wat meteen a! .uitsluit dat 
de bezwaartermijn zou !open, antwoordt, 
dat uit het getuigschrift van bekendma
king, het aanplakkingsformulier van 
bekendmaking en het register der be
kendmakingen onder de afkondigings
nummers 431, 432 en 433, 'blijkt dat de 
goedkeuring der reglementen van 
23 april en 24 juni 1965 werd bekendge
maakt' op 22. oktober 1965, en. dat . uit 
het getuigschrift van bekendmaking het 
aanplakkingsformulier en het register 
der bekendmakingen nrs. 686 en 
787 blijkt, d;~t de goedkeuring der her
nieuwde niglementen werd bekendge
maakt op 5 augustus 1970 (fiscale regle
menten van 7 april 1970, 26 oktober 1971 
en 16 november 1971); en ter rechtvaar
diging van de stelling dat de bekendma
king van de goedkeuring - bedoeld is 
de goedkeuring bij koninklijk besluit -
antwoordt ' dat de afkondiging van de 
goedkeuting der fiscale verordeningen 
automatisch de bekendmaking ervan 
impliceert' en dat het slechts ' door de 
bekendmaking van de goedkeuring is, 
dat de belastingplichtigen kunnen wor
den geacht te weten dat de belastiJ;lgver
ordeningen te hunnen opzichte uityoer
baar zijn gewordEm' .en .dat tenslotte -
nu overstappende van de theoretische 
stelling, de gelijkstelling van bekendhla
king van goedkeuring en van belasting
verordening zelf inhoudend, naar de 
grieven in feite omtrent de bekendma
king van wat dan ook - dat .aJ de 
andere opgew01:pen middelen zouden 
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t1eerKorri.~n op de betichting vart vals
heid in: geschrifteri, en dat de bestendige 
deputatie niet zou bevoegd zijn voor het 
onderzoek van. die betichting, en uit 
geen .enkel stuk. blijk~ dat 'de procedure 
wegens valsheid' werd ingeleid bij de· 
bevoegde rechtbank, 

» dan wanneer, 'indien de fdrmele 
nietigheden ' van de aanslag niet belet
ten dat de bezwaartermijn loopt, de 
nietigheid van de aanslagen voortvloei
end. uit het gebrek aan de materiele 
elemi:mten van de aanslag, die teruggaat: 
op het . bestaan en ontstaan vah de 
belastingschuld 'uit de wet zelf, ten 
a:anzien van de belastingplichtige, en 
aldus gelijkstaat met het afwezig zijl1 

·van een belastingschuld in hoofde van ' 
-de belastirigplichtige, wei 'degelijk tot 
gevolg heeft dat 'er geen bezwaartermijn 
loopt en · een bezwaai·schrift steeds toe
laatbitar is, en . dit bepaald het geval is 
voor een nietigheid 'die voortvloeit"uit 
het feit dat de ingeroepen belasti:ngvei'
orderiingen. · der stad Nieuwpoort, riiet 
bindend zijn, 'wegerts gebrek . aan 
bekendmaking er.van, · · 

» en dan 'wannei?/ niet de bekendma
king van de' kdninklijke goedkeuring 
(die trouwen.~ gep\lbliceerd wdrdt. in. het 
'Belgisch Staatsblail) is vereist, maar de 
brk~hdma\Ung der beschikkingen van de 
l:Je,lastingreglemente,n zelf, omdat met 
hame' de t'echtsonderhorigen op de. 
hb'cigte 't:noeten worden gebracht van . de' 
wettlcilijke ~escliikkingel1 die l{~n (kun
.nen) binden, 

» en dan wanneer, ,zeifs mochtel). de 
bekendmakingen van 5, augustus ~970. e1;1 
26. oktober, 1971, regeln,1atig .en konform 
aan artikel, 102 v<~n de. Gemeentewet· zijn 
gebeurd - .quod . non -,-, dit dan •nog 
geen ,gevolgen ZQU' hebpen, ·omd.at .deze 
belastingverordeningen slechts. verwijz;e,n 
naar de belastingsverordeningen i(an 
23 april en 24 jun~ 1965, zodat yvanneer 
deze laatste niet regelmatig zijn bek,end
gemaakt, . deze . laatste beschikkingen . 
ctcich ni~t bindendzijn, . . 

·, » en dan wan11(?er, bij n~zicht ~~;1 ·de 
aa1;1gehaalde stukken, (register bekend-, 
~making en,: aanpl<ikkingsf01:mulier ... e.n 
getuigschrift), uit. deze van ,1965 . bl\jkt, 
dat ze niet konstateren, dat er bekendge
ffilla.kt is geweest, mqar dat er bekendge
ml!akt wordt.. of , zal worden, en .~eze 

. stukken trouwe1;1s .de dag ,v66r .qe 
bekendmaking zelf, zijn. opgemaakt, 

·. zpdat !1et geloo~ ~a.n deze. stukkenv.er
. scrml<,hgd we.rd geschonden (sche~~~mg 
van de artikelen .1317 tot 1324 van het 
BurgerlijkWetboek), · 

» en dan· wanneer, de bewijsstukken, 
door de gemeente voorgebracht, niet met 
authenticiteit zijn bekleed, zodat er ook 
geen inschrijving wegens valsheid. is 
vheist, en de bestenqige deputatie zelf, 
als rechtsinstantie, de bewijsk,racht der 
aangevoerde stukken boven' · genoemd, 
had moeten ·beoordelen, wat zij niet 
heeft gedaan , : 

I. In zoverre het middel betrek
king heeft op de beslissing waarbij 
het bezwaar tegen de. aanslagen 
gebracht in de kohieren over de 
dienstjaren 1970, 1971 en 1972 niet 
ontvankelijk wordt verklaard : 

Overwegende dat de inkohiering 
enkel tot doel heeft het bestuur de 
mogelijkheid· te geven de betaling 
van de belasting te eisen . en de 
invordering er\ran te vervolgen; dat 
die verrichting • vreemd is aan het 
bestaan van de belastingschuld.; dat 

. het beweerde « afwezig zijn van een 
belastingschuld » ·derhalve niet tot 
gevolg •heeft da:t er geen bezwaarter-
mijn zou loperi; :, : 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 8 van de wet van 5 juli 1871, de 
bezwaren tegen de aanslagen .inzake 
directe gemeentebelastingen moeten 
W011den · ingediend binnen de ter
mijn van dri~ maanden te rekenen 
yan de aflevering van het aanslag-
biljet; ' , · · · 

Overwegende dat d~ze terrriijn 
van open bare orde is;. dat, zoalS, .de 
beslissing . onderstreept, de t~rml.jp 
niet afhankelijk is van << de orristan
digheid dat de 'aanslag al dan . nlet 
geldig is »; dat immers zodanige 
eventuele nietigheid geen be~etS,el 
kan zijn tot het aan\l'angen van d,e 
bezwaartermijn van ,drie maanden 
vanaf de aflevering· van het aapsl\);g
biljet; 

. . Dat de }?eslissir1g d~r~alve . de 
ingeroepen wettelijke ·. b~p~lingen 

• niet .h,eeft k~nnen scqenden,; · 

Dat het mid del l}aar repht faalt; 

II. •In· ·zoverre het• middel betrek
king heeft dp de beslissing waarbij 
het · bezwaar . tegeh de aanslagei1, 
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gebracht in de kohieren van de 
dienstjaren 1973, 1974 en 1975, onge
grond wordt verklaard : 

, Overwegende dat, luidens arti
kel 102, eerste lid, van de Gemeen
tewet, de reglementen en verorde
ningen van de gemeenteraad door 
omroeping en aanplakking worden 
bekendgemaakt; 

Dat aan deze bepaling niet is 
voldaan wanneer aileen de goedkeu
ring, en niet de tekst zelf van de 
reglementen en verordeningen is 
bekendgemaakt; 

Overwegende dat de bestendige 
deputatie vaststelt dat « meer 
bepaald uit het aanplakkingsformu
lier van de bekendmaking blijkt dat 
de goedkeuring der hernieuwde re
glementen werd bekendgemaakt op · 
5 augustus 1970 (fiscale reglementen 

. van 7 april1970) en 26 oktober 1971, 
lees 1972 (fiscale reglementen van· 
16 november 1971); dat dit eveneens 
blijkt uit het register van de 
bekendmaking onder afkondigings
nummers 686 respectievelijk 787 >>; 

dat zij voorts beslist dat een 
« afkondiging » van ·de goedkeuring 
der .fiscale verordeningen auto
matisch de bekendmaking ' e1:van 
impliceert; 

Overweg€mde dat uit de vaststel
ling . dat . de goedkeuring van de 
verordenfngen wel;d bekendge
'maakt, n~et.wettig kan worden afge
leid dat 'de ve'rordeningen zelf wer
cien bekendgemaakt; 
'··· . ' 

Over-wegende . echter dat uit de 
aanplakkingsformulieren, die in het 
dossiel' vootkomen, blijkt dat de 
tekst zelf van het reglement van 
16 'november 1971 werd bekendge
maakt; 

Dat nochtans, nu de bestreden 
beslissing .niet preciseert of de aan
slagen, waarvan zij de wettelijkheid 
onderzoekt, op de reglementen van 
23 april en 24 juni 1965 en 
7 april 1970 stoelen, dan wei uitslui
,tend op het · reglement van 
16 november 19'71, het Hof in de 

onmogelijkheid verkeert de wette
lijkheid van de beslissing nopens de 
aanslagen voor de dienstjaren 1973, 
1974 en 1975 te onderzoeken; 

Dat in dit opzicht, het middel 
gegrond is; 

Over het tweede middel, letterlijk 
gesteld als volgt :. 

schending, verkeerde toepassing, 
verkeerde interpretatie van de arti
kelen 93, 97, 107, 110, 111, 113 en 115 van 
,de Grondwet, van de artikelen 69, 75, 76, 
5", 90, 2", 134, 136, 137, 138 en 139 van de 
Gemeentewet, van artikel 1 van de wet 
van 22 juni 1865, van de artikelen 8 en 
13 van de wet van 5 juli 1871, van de 
artikelen 41 en 42 van net besluit van .de 
Regent van 10 februari 1945, van de 
artikelen 176 en 239 van het koninklijk 
besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering 
van het Wetboek der Inkomstenbelastin
gen, van de artikelen 155 en 208 van het 
Wetboek der Inkomstenbelastingen; vaJ:l 
de artikelen 870, 873 en 1863 en 1317 tot 
1324 van het Burgerlijk Wetboek en van 
de artikelen 1, 3, 4, 7 of 9, naar gelang de 
verhaalbelasting, 10 of 12 vooral, naar 
gelang de verhaalbelasting, ·en 15 of 
17 naar gelang,. van de belastingverorde
hingen der stad Nieuwpoort op ];let 
aanleggen van riolen, van voetpaden eh 
v~m de wegbedekking d.<:l., 23 · ap1:il !'P 
21 juni 1965, goedgekeurd bij' koninklijk 
besluit van 29. september 1965, en voor 
zoveel als nodig, van artikel 14 of 16, 
naar gelang de belastingverordenipg, 
van de belastingverordeningen der stad 
Nieuwpoort op het leggen van wegen
uittusting, troittoirs en riolen van 
7 april 1970, goedgekeurd bij koninklijk 
besluit van 16 jurii 1970 en, van artikel 14 
bf 16 naar gelang, van de belastingVeroi'" 
deningen der stad Nieuwpoort;· op het 
aanleggen van wegenuiteusting, trottoii·s 
en van riolen, van 16 november 1971, 
goedgekeurd bij , koninklijk besluit van 
12 oktobei· 1972, 

do01·dat, het bestreden besluit ant
woordende op de opwerping van eisers, 
dat de oriderhavige aanslagen nietig zijn, 
en aldus de bezwaartermijn geeri aan
vang neemt, voorhoudt, dat deze termijn 
niet afhankelijk kan worden gesteld van 
de omstandigheid dat de aimslag a! dan 
niet geldig zou zijn, en de eventuele 
nietigheid van de aanslag geen beletsel 
kan zijn van het aanvangen van de 
bezwaartermijn, 

dan wanneer,. indien weliswaar, hel 
ontb!·ekeri van formele elementen van 
aanslag en aanslagbiljet; niet be let. dat 
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de bezwaartermijn een aanvang neemt, 
dat niettemin anders wordt wanneer een 
materieel element van de aanslag ont
brel!kt, en een dergelijk element precies 
de belastingplichtige is die een bepaald 
belastingbedrag moet betalen, zodat 
wanneel' deze elementen ontbreken de 
aanslag nhitig is en het aanslagbiljet 
meteen, 

en dan wanneer, eisers in hun 
bezwaarschrift van 8' oktober 1973, onder 
punt 1, opwierpen dat ' een aanslag op 
twee eigenaars tegelijk - ook al zouden 
ze onverdeelde eigenaars zijn in casu -
quod non- ongeldig is' en onder 2) dat 
' Een dergelijke inkohiering bovendien 
niet toelaat uit te maken hoeveel ieder is 
verschuldigd ' en aldus de nietigheid van 
de aanslag opwierpen wegens ontbreken 
van de. aanduiding van wie de belasting
schuldenaar is en/of wat hij moet beta
len, met het gevolg dat de bezwaarter
mijn niet began te !open (blz. 5 bezwaar
s.chrift 8. .10.1973 'Bovendier. . zijn de 
aanslagbiljetten nietig omdat de aansla
gen .nietig zij11. Ze kunnen de bezwaar
termijn n,iet doen \open '), zoals het 
bestreden besh.tit g0ed heeft begrepen, 
waar het bestredep besluit hierop, 
iodoende, geen adeguaat .antwoord geeft, 

» en dan wanneer, overigens, mochten 
eisers dit niet hebben opgeworpen, de 
bestendige deputatie, als rechtsinstahtie, 
ambtshalve dit middel had moeten 
opwerpen, zoals trouwens ook uw Hof 
dit ambtshalve mag doen >> : · 

Overwegende dat het middel 
enkel 'betrekking heeft op bepaalde 
aanslagen gebracht in de kohieren 
over de • dienstjaren 1970, 1971 en 
1972;' 

Overwegende dat de beslissing te 
kennen geeft dat de bezwaren laat~ 
tijdig. werden ingediend en deswege 
niet ontvankelijk zijn; 

Overwegende dat de eiseressen in 
liet middel niet betwisten dat zij de 
aanslagbiljetten. hebben ontvangen; 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 8' van de wet van 5 juli 1871, de 
bezwaren tegen de aanslagen inzake 
directe gemeentebelastingen moeten 
ingediend worden binnen de ter
mijn van drie maanden te rekenen 
van de aflevering van het aanslag
biljet; 

Ovel'wegende dat deze termijn 
van openbare orde is; dat, zoals de 
beslissing onderstreept, de termijn 
niet afhankelijk is van « de omstan:2 
digheid dat de aanslag al dan niet 
geldig is » dat immers zodanige 
eventuele nietigheid geen beletsel 
kan zijn tot het aanvangen van de 
bezwaartermijn van drie maanden: 
vanaf de aflevering van het aanslag
biljet; 

Dat de beslissing derha1ve de 
ingeroepen wettelijke bepalingen 
niet heeft kunnen schenden; 

Dat het midde.l naar recl;lt faalt; 

01rer het derde middel, letterlijk 
gesteld als volgt : 

« scheriding, verkeerde toepa's.sing, · 
verkeerde intei'pretatie, vari de arti
kelen 93, .97 en 107 van de Gmndwet, 
van de artikelen 8 en 13 van de wet van 
5 juli 1871, v.an qe artike.len 176 en 
239 van het kopinklijk hesluit .. van 
4 maart 1965, .tot uitvoering v;m he~ 
Wetboek der Inkomstenbelastingen, vari 
artikel 208 van het Wetboek der Inkbrri~ 
stenbelastingen, van artikel 138 'v<!If de 
Gemeentewet en van de aitikelen 1317 
tot . 1324 en 1349 en 135:3 v'ail het 
Bm~gerlijk Wetboek, · · · · 

» do01:dat, het bestreden besluit, zijn 
argumentatie in verband met het ver
trekpunt van de bezwaartermijn, opbou
wend in twee fazen, met name enerzijds, 
het bewijs der verzending anderzijds 'de 
eruitvoortvloeiende' ontvangst bevestigd 
door feitelijke gegevens of vermoedens1 
voorhoudt, 1) dat het volstaat dat het 
aanslagbiljet wordt verstuui·d naar het 
adres van de belastingplichtige, zbndet' 
dat dient nagegaan wie het verzonden 
stuk in feite heeft ontvangen, en dat de 
gemee.nteoverheid de aans1agbiljetten 
mag zen den naar het adres wai:u: 'ze 
gerechtigd is te denken dat de geadres
seerde zich bevindt, ook het adres dat 
haar door de belastil).gplichtige is opge~ 
geven, zolang haar daaromtrent door. de 
belastingplichtige geen wijziging werq. 
bekendgemaakt, en zonder rekening te 
houden met de gegevens van het bevol
kingsregister, en dat bepaald de beide. 
eisers bij schrijven van 15 febn,mri 1968 
aldus woonstkeuze zouden hebben 
gedaan, vermits zij het door de 
gemeente opgegeven adres ' Franslaan te 
Nieuwpoort' niet zouden hebben 
betwist, welke woonstkeuze dan nog zou 
zijn bevestigd door het bezwaarschrift 
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van 14 juni 1973, waarbij een aansiag 
der gemeente Nieuwpoort in de gemeen
tebelasting als onbebouwde duinengron
dei1, werd b,etwist, en aldus ontkomt aan 
het feit dat Mevr. Lucienne Duflou 
wonende te Geluwe, Ieperstraat 26, ter
wijl de aanslagbiljetten waren opge
maakt op het adres Franslaan, 76, 
Nieuwpoort, en de verzending der aan
slagbiljetten als regelmatig beschouwt 
en deze regelmatige verzending als een 
irermoeden van effectieve ontvangst 
beschouwt, 2) en doordat het bestreden 
besluit de inschrijving van de verzen
dingsdatum op het kohier,, als bewijs 
aanneemt van de effectieve verzending 
en aldus het vermoeden van effectieve 
ontvangst op dit vast feit de!· verzending 
steunt, 3) en dit vermoeden van effec
t1eve ontvangst als versterkt beschouwt, 
door het feit dat het gemeentelijk advies 
vciorhoudt dat de gevorderde belasting
bedragen over de dienstjaren 1971 .en 
1972 \verden betaald op 7 j1,1li 1971 en 
r' december 1972, terwijl na een tussen 
de beide partijen overeerigekomen ver
mindering van door de gemeente terug 
te betalen 'belastingbedragen, voor het 
dienstjaar 1972 een saldo werd betaald 
op 3 mei 1973, zodat de kwestieuze 
betalingen van 9e dienstjaren 1971 en 
1972 zouden zijn verricht binnen de drie 
maanden na het versturen ·der aanslag~ 
biljetten en hieruit het bewijs zou kun
nen worden afgeleid dat de aanslagbil
jetten na hun· versturen, ook effectief 
werden ontvangen, 

(( dan wannee'r, 1) het onloochenbaar 
is, dat hei vermoeden der effectieve 
qntv:angst, zoals uiteengezet 'in het 
bestreden besluit, ook a! word.t dit, ver
moeden ' versterkt' door de zogenaamde 
betalingen '· voor de aanslagjaren 
1971 en 1972, tach uiteindelijk steunt op 
de ' regelmatige verzending' en het 
bestreden besluit daarom ook moet uit
eenzetten dat het aanslagbiljet mag wor
den toegestuurd . aan het adres van de 
belastingplichtige zonder na te gaan wie 
het in feite heeft ontvangen, ook als dit 
adres niet het feitelijk adres is maar een 
adres opgegeven doOl' de gemeente in 
bepaalde stukken, hetwelk niet werd 
betwist, ' · 

' » dan wanneer, in zake gemeentelijke 
directe verhaalbelastingen, de ontvangst, 
en niet het opsturen der aanslagbiljettert 
inoet worden bewezen, zodat wei dege
.lijk moet worden nagegaan of de belas
'tingplichtige dit aanslagbiljet heeft ont
'vangen en wann'eer, en het opsturen aan 
'<tdressen zogenaamd geldig wegens een 
;wettelijke fictie, niet te pas komt, 

>> 2) en dan wanneer, a) de inschrijving 
op het kohier, van de verzendingsdatum, 
niet als een bewijs van de effectieve 
verzending op die datum, aan het in het 
aanslagbiljet opgegeven adres kan wor
den aangenomen, vermits dergelijke 
inschrijving kan gebeurd zijn door de 
partij in zake, om als bewijs te dienen in 
onderhavig proces - en niet in tempore 
non suspecto - of door iemand die niet 
bevoegd was of onwetend was en zonder 
dat er.een handtekening is, 

>> b) en dan wanneer, mocht aangeno
men worden dat dit als bewijs der 
verzending kan gelden - quod non -
dan in elk geval is uitgemaakt ·dat het 
aanslagbiljet niet werd opgestuurd aan 
Mevr. Lucienne Duflou - eiseres ·in 
cassatie vermits die te Geluwe 
woonde, wat (woonst te Geluwe) door de 
gemeente en het bestreden besluit niet 
wordt geloochend, 

>> 3) en dai1 wannee1; a) het feit clat 
het aanslagbiljet zou zijq. verzonden aan 
het adres opgegeven in het aanslagbiljet, 
niet impliceert, dat de belastingplichti
gen dit zouden hebben ontvangen,'vooral 
waar Lucienne Duflou elders woonde, en 
daarom precies niet de verzending maar 
de ontvangst moet worden bewezen; · 

» b) en dan wanneer, de eenvoudige 
bewering, aangehouden in dit advies der 
gemeente - partij in zake - als zouden 
eisers de onderhavige aanslagen over de 
aanslagjaren 1971 en 1972 hebben 
betaald, niet volstaat, niet aileen omdat 
een partij in zake zichzelf geen bewijs 
kan verschaffen en . normaal dus , de 
originele stukken hadden moeten zijn 
voorgelegd, maar ook omdat de 
gemeente deze stukken verkeerd kan 
hebben gelnterpreteerd, en aldus "kan 
blijken dat aileen Jeannette Duflou heeft 
betaald voor allebei en/of zonder te 
hebben geweten of erkend, dat a!dl.ts de 
aanslagen over de aanslagjaren 1971 en 
1972 werden betaald en zonder dat zij 
een aanslagbiljet had(den) ontvangen » : 

Overwegende dat het middel 
ei}kel betrekking heeft op de aan
slagen gebracht in de kohieren over 
de dienstjaren 1970, 1971 en 19n, en 
voor zover ze eiseres Lucienne 
Duflou betreffen; 

Overwegende dat artikel 8 van de 
wet van 5 juli 1871 bepaalt da,t de 
reclamaties « worden gezonden aan 
de bestendige afvaardiging binnen 
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de· drie maanden van de 
ning van de aflevering 
waarschuwing-uittreksel 
rol »; 

dagteke
van het 
uit de 

Overwegende dat het woord 
« aflevering >> in zijn gebruikelijke 
zin 'betekent « overhandiging aan >> 

of « aanbieding aan de woonst van >> 

de belanghebbende; 
· Overwegende dat de beslissing de 

reclamatietermijn niet doet lopen 
vanaf de datum van toezending van 
de aanslagbiljetten; dat zij vaststelt 
dat deze biljetten op de datums die 
zij pr~ciseert werden verstuurd aan 
het « adres >> van de belangheb
bende en de feitelijke gegevens 
preciseert waaruit kan worden afge
leid dat de biljetten aan dit 
<< adres >> zijn toegekomen; dat zij de 
reclamatietermijn doet lopen vanaf 
de « aflevering van de biljetten »; 

Overwegende dat het bewijs van 
de aflevering van de aanslagbiljet
ten aan belanghebbende door alle 
middelen van recht kan worden 
bijgebracht en onder meer door 
gewichtige, bepaalde en met elkaar 
civereenstemmende vermoedens; 

Overwegende dat, in dit opzicht, 
de bestreden beslissing verschei
dene omstandigheden onderzoekt; 

- dat zij, met betrekking tot de 
verzending van de aanslagbiljetten, 
verwijst naar de inschrijving van de 
verz;endingsdatum op het kohier; 

- dat, met betrekking tot het 
adres van Lucienne Duflou, de 
beslissing nagaat of het adres waar
naar de aanslagbiljetten werden 
to~gestuurd het juiste adres is; dat 
zij. vaststelt dat, hoewel eiseres te 
Geiuwe, Ieperstraat zou wonen, het 
adres Franslaan te Nieuwpoort als 
juist adres kan gelden op grond dat 
het . ten deze om een woonstkeuze 
gaat; dat de beslissing dit afleidt : 
1) uit een brief van het stadsbestuur 
van . Nieuwpoort, gedagtekend 
29 januari 1968, en gericht tot eise
res '« Franslaan te Nieuwpoort » 
waarin gepreciseerd wordt dat, 
behalve bij tegenbericht, voormeld 
ad1;es als juist adres zal worden 
beschouwd; 2) uit het feit · dat· 

betrokkene op deze brief op 
15 februari 1968 heeft geantwoord 
en het opgegeven adres niet 
betwistte; 3) dat beide eiseressen in 
een bezwaarschrift van 14 juni 1973 
« formeel verklaarden ' beiden' 
woonachtig te zijn op het adres 
Franslaan 86 te Nieuwpoort », 

- dat, met betrekking tot de 
ontvangst van de aanslagbiljetten, 
de beslissing releveert dat, « zoals 
blijkt uit de gegevens van het 
gemeentelijk advies, de gevorderde 
belastingbedragen werden betaald 
op 7 juli 1971 (dienstjaar 1970) en 
1 december 1972 (dienstjaar ~972), 
terwijl na een tussen de beide 
partijen overeengekomen verminde'
ring van door de gemeente terug te 
betalen belastingbedragen, voor het 
dienstjaar 1972 een saldo werd 
betaald op 3 mei 1973; de omstan
digheid dat de kwestieuze betalin-:: 
gen voor de dienstjaren. 1970 en 
1971 de aanslagbiljetten del' 
dienstjaren 1971 en 1972 werden op 
dezelfde datum verstuurd - werden 
verricht binnen de drie maanden na 
het versturen der aanslagbiljetten, 
levert het bewijs dat de. aanslagbil
jetten na hun versturen ook effec-
tief werden ontvangen >>; · 

Overwegende dat de bestE:mdige 
deputatie, uit. het geheel van deze 
vaststellingen en consideransen, · ook 
al hadden enkele onder hen betrek
king op feitelijke gegevens die. van 
verweerster zelf uitgingen, heeft' 
mogen afleiden dat de aanslagbiljet
ten regelmatig aan eiseres werden 
afgeleverd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat uit · de 
bestreden beslissing noch ui t enig 
regelmatig aan het Hof overgelegd 
processtuk blijkt dat, met betrek
king tot .de aanslagen gebracht in 
de kohieren van de dienst
jaren 1970, 1'971 en 1972, een middel 
hetwelk de openbare orde raakt, 
ambtshalve · moet worden opgewor
pen; 
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Om die redeilen, en zonder acht 
te slaan op de overige middelen die 
enkel betreh:king hebben op de aan
slagen gebracht in de kohieren van 
de dienstjaren 1973, 1974 en 1975; 
vernietigt de bestreden beslissing in 
zoverre ze het bezwaar tegen de 
aanslagen gebracht in de kohieren 
.van de dienstjaren 1973, 1974 en 
1975 ongegrond verklaart; verwerpt 
de voorziening voor het overige; 
beveelt dat van dit arrest melding 
z<ll worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; veroordeelt verweerster in de 
helft van de kosten en laat de helft 
ten laste van de eiseressen; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar de 
Bestendige Deputatie van de Pro
vincieraad van Oost-Vlaanderen .. 

29 januari 1979 3e kamer 
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
vooi·zitter - Verslaggever : de h. Chatel 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal _:_ Advocaat : 
mr. P. Delafontaine, Kortrijk. 

3e KAMER- 29 januari 1979 

1° GEMEENTE- EN PROVINCIEEE
LASTINGEN - DIRECTE GEAIEENTEBE-

LASTING GEMEENTEVERORDENING 
BEKENDMAKING - VOORWERP VAN DE 
BEKENDMAKING. 

2° GEMEENTEVERORDENING 
BEKENDMAKING - VOORWERP VAN DE 
BEKENDMAKING. 

3° GEMEENTE- EN PROVINCIEEE
LASTINGEN - DIRECTE GEMEENTEBE-

LASTING GEMEENTEVERORDENING 
BEKENDMAKING - VASTSTELLING VAN DE 
BEKENDMAKING VAN DE GOEDKEUR!NG VAN 
DE VERORDENING - GEVOLG WAT HET 
BEWIJS VAN DE BEKENDMAKING VAN DE 
VERORDENING ZELF BETREFT. 

4° GEMEENTEVERORDENING 
BEKENDMAKING - VASTSTELLING VAN DE 
BEKENDMAKING VAN DE GOEDKEURING VAN 
DE VERORDENING - GEVOLG WAT HET 
BEWIJS VAN DE BEKENDMAKING VAN DE 
VERORDENING ZELF BETREFT. 

5° GEMEENTE- EN PROVINCIEEE
LASTINGEN - DIRECTE GE!VIEENTEBE
LASTING - GE;\!EENTEVERORDENING 
BEKENmiAKI:\G - lVIOGELIJKHEID VOOR DE 
INWONERS \'AN DE GEMEENTE INZAGE TE 
NEi\IEN VAN DE BESLUITEN VAN DE GEi\IEEN

TERAAD - GEMEENTEWET, ART. 69 - MOGE

L!.JKHEID DIE HET GEBREK VAN DE BIJ 

ART. 102 VAN DE GEMEENTEWET VOORGE

SCHREVEN BEKENDMAKING N!ET VERHELPT. 

1" en 2" Art. 102 Gemeentewet schrijft de 
bekendmaking voor va11 de tekst zell 
van de gemeenteverordeningen; aan 
die ve1plichting is dus niet voldaan 
wanneer aileen de goedketiJing en niet 
de tekst zelf van de verordening is 
bekendgemaakt. · 

3" en 4" Uit de vaststelling dat de goed
keuzing; bij koninkl~jk besluit, van een 
verordening van een gemeenteraad is 
bekendgemaakt, kan niet wettig wor
den afgeleid dat de verordening zelf is 
bekendgemaakt (1). 

5" De omstandighdd dat, overeenkom
stig art. 69 Gemeentewet, aah 'de 
inwoners van de gemeente niet 1nag 
geweigerd worden op het gemt!ente
huis inzage te nemen van de gemeen
teverordeningen, ve11lelpt geenszins 
het gebrek van de b~j art. 102 van 
dezelfde wet voorgeschreven bekend
maldng van die gemeenteverordenin
gen. 

(VERMOERE T. STAD BLANKENBERGE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 14 juli 1977 door 
de Bestendige Deputatie van de 
Provincieraacl van West-Vlaanderen 
gewezen; 

Overwegende dat de voorziening 
zonder enig onderscheid of beper
king . gericht is tegen voormelde 
beslissing; 

Overwegende dat de beslissing 
onder meer luidt : 

« artikel 2 : de bezwaarsch1:iften: 
worden ontvankelijk verk:laard•; 
artikel 3 : het aanslagbiljet betref
fende het dienstjaar 1971 op 11aam 
van reclamant wordt vernietigd; 

(1) RaadpL Cass., 3 nov. 1975 (A.C., 1976, 
296) en Cass., 29 jan. 1979. 
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artikel 4 het bezwaar wordt 
gegrond verklaard voor · zover het 
betrekking heeft op de verhaalde 
kosten voor rioleringswerken; arti
kel 5 : er · wordt een ontheffing 
toegestaan van 52.502 frank ,; 

Dat de voorziening, voor zover ze 
op bedoelde. artikelen van de beslis
sing betrekking heeft, bij gebrek 
aan belang, niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat artikel 1 van de 
beslissing luidt : << De bestendige 
deputatie verklaart. zich onbevoegd 
om uitspraak te doen over het 
bezwaar voor zover het betrekking 
heeft op de . aard en de uitvoerings
wijze der werken en op de admi
nistratieve verrichtingen van het 
gemeentebestuur van Blankenberge 
die aan de inkohiering van de 
aanslagen voorafgaan , ; 

Overwegende dat geen middel 
tegen dit artikel van de beslissing is 
gericht en dat uit de regelmatig aan 
het Hof overgelegde stukken niet 
blijkt dat een · middel hetwelk de 
openbare orde raakt, desaangaande 
ambtshalve moet worden opgewor
pen; 

Over het ~weede middel, letterlijk 
gesteld als volgt : 

schending, verkeerde toepassing, 
verkeerde interpretatie van de 
artikelen 93, 97, 107 en 129 van de 
Grondwet, van de artikelen 69, 75, 76, 5", 
90, 2", 102, 136 en 138 van de Gemeente
wet, van artikel 1 van de 'wet van 
22 juni 1865, van de artikelen 8 en 
13 van de wet van 5 juli 1871, van de 
artikelen 1 tot en met 4 van het 
koninklijk besluit van 12 november 1849, 
van artikel 21 van de wet van 
30 december 1887, van artikel 6 van de 
wet van 18 april 1898, en van de 
artikelen 1317 tot en met 1322 vah het 
Burgerlijk Wetboek, 

>> . doordat, 1) het bestreden besluit 
biz. 6 en 7, konstateert dat uit de voor 
eensluidend verklaarde fotocopie uit het 
register der bekendmakingen en uit de 
voor eensluidend verklaarde fotocopie 
van het bericht van bekendmaking 
blijkt, dat de goedkeuring van de fiscale 
v~rordening van 16 februari 1971 en .uit 
de voor eel}sluid~nd verklaarde fotocopie 
van het bericht van bekendmaking, dat 

de goedkeuring van de fiscale veroi'de~ 
ning d.d. 7 maart 1973 werd bekendge.:. 
maakt, en bij nazicht van de genoemde 
fotocopieen .. b!ijkt, dat de goedkeuring 
door de Koning wordt bedoeld, en dit 
blijkt uit de. aangehaalde stukken, zoals 
het bezwaarschrift van 19 mei 1977. 
uitdrukkelijk zegt, en erai'ui toevoegt 
' dat de afkondiging van de goedkeuring 
van de fiscale verordening automatisch 
de bekendmaking ervan fmpliceert , 

>> dan wanneer, artikel 102 van de 
Gemeentewet, de bekendmaking van de 
beschikkingen van het belastingregle

, ment vereist, en niet van de koninklijbi 
goedkeuring, te meer, dat deze laatste 
verschijnt in het Bejgisch Staatsblad, en 
de genoemde fotocopieen van het Re
gister der bekendmakingen en van de 
berichten van bekendmaking anders 
interpreteren, zou neerkomen op het 
schenden van het geloof eraan gehecht,. 

, 2) en doordat, het bestreden besluit 
voorhoudt, dat de middelen in.dit ver7 
band opgeworpen, het vqorwerp zouden 
dienen uit te maken van: een onderzoek 
naar valsheid in geschriften, waarvoor 
de Bestendige Deputatie niet bevoegd 
zouzijn, 

, dan wanneer, geen enkel de.r aange
haalde bewijsmiddelen een authentie\?' 
karakter had, en aldus alle i.nschrijving 
wegens valsheid is uitgeslote.ri, wat m.et~ 
een meebrerigt da:t liet bestr'eden besluit 
niet op adequate wijze heeft geant-

' woord >>: · · 

Overwegende dat, luidens arti~ 
kel 102, eerste lid, van de Gemeen
tewet, de reglementen en verorde~ 
ningen van de gemeenteraad door 
omroeping en aanplakking .worden 
bekendgemaakt; 

Dat aan deze bepaling niet is 
voldaan wanneer aileen de goedkeu
ring en niet de tekst zelf van de 
reglementen .en verordeningen is 
bekendgemaakt; •. 

Overwegende dat de bestenQ.ige 
deputatie vaststelt dat uit << de 
eensluidend verklaarde fotocopie uit 
het register der bekEindmakingel\ en, 
de voor eensluidend verklaarde 
fotocopie van het bericht van 
bekendmaking, waarbij het · colleg~ 
van burgemeester en schepenen van 
de. gemee.nt~ Blankenberge beves" 
tigt dat c:le go~dkeuring van. de 
fiscale verordening d.d. 16 fe.br.uRr.i 
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1971: op 23 oktober 1971 werden 
bekendgemaakt >> alsmede uit " de 
voor eensluidend verklaarde fotoco
pie van het bericht van de bekend
making, waaruit. blijkt dat de goed
keu.ring van de fiscale verordening 
d.d. 7 maart 1973 op 23 oktober 1973 
werd bekendgemaakt >> << op ondub-
belzinnige wijze blijkt dat voldaan 
werd aan artikel 102 van de 
Gemeentewet >>; 

I ' 

dat zij voorts beslist " dat, de 
afkondiging van de goedkeuring van 
de fiscale verordening automati>sch 
de bekendmaking ervan impli
ceert »; 

Overwegende dat uit de vaststel
ling dat de goedkeuring van de 
verordeningen werd bekendge
maakt, niet wettig kan worden afge
leid dat de verordeningen zelf wer
den bekendgemaakt; 

Overwegende dat de beslissing 
daaraan echter toevoegt << dat geen 
enkele wet of andere overheidsbe
paling voorschrijft dat de integrale 
tekst van de fiscale verotdening 
dient te worden aangeplakt >>; dat zij 
evenwel aldus eveneens artikei 102, 
eerste en derde lid, va'n de Gemeen
tewet schendt, dat het verbindend 
karakter van de reglementen en de 
verordeningen van hun bekendma
ki:qg, op de voorgeschreven wijze, 
en· 'niet van de bekendmaking van 
een deel ervan, doet afhangen; 

Dat de door de beslissing alsnog 
in aanmerking genomen omstandig
heid dat, op het gemeentehuis, inge
volge artikel 69 van de Gemeente
wet, van de verordeningen inzage 
kon ·worden genomen, het gebrek 
aan bekendmaking ervan niet ver
helpt; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het. Hof vermag . ,acht · te 
slaan evenmin blijkt dat de onder
wei·pelijke verordeni:ngen · werde.n 
bekepdgymaakt; · 

Dat het middel, in zoverre het 
stoelt op de schending van 
artikel 102 van de Gemeentewet; 
gegrond is;· · 

Om die redenen, en zonder dat 
ertoe aanleiding bestaat de overige 

' middelen te onderzoeken die niet 
tot ruimere cassatie kunnen Ieiden, 
vernietigt de bestreden beslissing in 
zoverre ze onder artikel 6 het 
bezwaar ongegrond verklaart voor 
zover het betrekking heeft op de 
ve1'haa!de kosten voor wegen- en 
ophogingswerkeri; verwerpt de voor~ · 
ziening vobr het overige; beveelt dat' 
van dit arrest melding zal wor<;len 
gemaakt op de kant v:an de gedeel
telijk v~rnietigde beslissing; verqor
deelt eiser en verweerster elk in de 
helft van de kosten; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de 
Bestendige Deputatie van de Pro::, 
vincieraad van Oost-Vlaanderen. 

29 januari 1979 - 3" kamer -
Voorzitter : de h: Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h, ChateL 
- Gel~jkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. P. Delafontaine, Kortrijk. 

3" KAMER- 29 januari 1979 

1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN - DIRECTE GEMEENTEBE
LASTING - GEi\IEENTEBELASTING OP DE. 
NIET BEBOT.iWDE PERCELEN GELEGEN IN HET 
WOONGEBIED VAN EEN DOOR DE KONING 
GOEDGEKEURD OF VASTGESTELD PLAN VAN 

AANLEG _.:WET 29 MAART 1962, ART. 70BIS, 

§ 1 - BEBOUWD EN. NIET BEBOUWD PER
CEEL- BEGRJPPEN. 

2° STEDEBOuW - WET 29 MAART 1962; 
ART. 70BI$- GEi\'IEEJIITEBELASTlNG Op DE 
NIET BEBOL'WDE PERCELEN GELEGEN IN HET 
WOONGEBIED VAN EEN DOOR DE KONINC
GOEDGEKEURD OF VASTGESTELD PLAN VAN· 
AANLEG ·..:._ BEBOUWD EN NIET BEBOUWD 
PERCEEL- BEGRIPPEN. 

3° G EMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN .- DIRECTE GEMEENTEBE-· 
LASTING ~ GElvlEENTEBELASTING OP DE 
NIET BEBOUWDE pERCELEN GELEGEN .IN HET 
WOONGEBIED VAN. EEN DOOR· DE KONING 
GOEDGEKEURD OF VASTGESTELD PLAN VAN. 

AANLEG -WET 29 MAART 1962, ART: /OBIS 
- NIET BEBOUWD PERCEEL- BEG RIP .. 
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1" en 2o Als bebouwde grand, in de zin 
van artikel 70bis, § 1, wet 29 maart 
1962 houdende organisatie van de. 
ruimteli:ike ordening en de stedebmm~ 
'11Wet worden beschouwd het perceel 
dat, l1oewel erop niet is gebouwd, een 
geheel vormt met een ander perceel, 
waarop een waning staat, wanneer 
beide percelen zodanig in functie van 
elkaar zijn aangelegd en van elkaar 
afhangen da't, Jndien ze gescheiden 
worden, de voorwaarden van bewoning 
van het gebowv, in de staat waarop 
het werd opgevat en gebouwd, grondig 
zouden worden gewijzigd (1). 

3" Niet weWg is de beslissing van de 
bestendjge deputatie van een provin
cieraad die, zonder in Ieite na te gaan 
of twee percelen of gronden moeten 
worden beschouwd als een geheel in 
de zin van art. 70 bis, wet 

'29 maart 1962, houdende organisatie 
van de J'uimtel~jke ordening en de 

, stedebouw, oOJ·deelt dat iedere grand 
waarop het mogelijk is te bouwen een 
ongebouwde grand is, tenz1j' een over
heidsbeslissing hem van zijn in het 
bijzonder plan van aanleg vermelde 
bestemming onttrekt of een aanvraag 
om te bouwen werd geweigerd (2). 

(WAUTERS, BOTERMAN T. STAD TIELT) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 11 mei 1978 door 
de Bestendige Deputatie van de 
Provincieraad van West-Vlaanderen 
gewezen; 

Overwegende dat de voorziening 
beperkt is tot de beslissing waarbij 
uitspraak wordt gedaan over de 
door de stad Tielt geheven aanslag 
voor het aanslagjaar 1976, ingeko
hierd onder artikel 6 van de belas
ting op de niet-gebouwde gronden, 
gelegen in het woongebied van een 
door de Koning goedgekeurd of 
vastgesteld plan van aanleg; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 1 van het belastingre
glement Vfln de stad Tielt van 
21 oktober 1976, 

(1) en (2) Vgl. Cass., 20 nov. 1975 (A.C., 1976, 
363); contra : Cass., 15 juni 1977, R.W., 
1977/1978, kol. 1591. 

doordat in de bestreden beslissing 
wordt overwogen dat het voor de toepas
selijkheid van het voormelde gemeente
lijke belastingreglement van 21 okto
ber 1976 onverschillig is of de grand 
waarop de belasting werd geheven a! 
dan niet dee! uitmaakt van een siertuin 
van een woonhuis waannede hij een 
geheel vormt, en dat door deze omstan
digheid een niet-gebouwde grand het 
karakter van bebouwbare grand niet 
wordt ontnomen, 

terwijl artikel 1 van voormeld gemeen
telijk belastingreglement in de toepasse
lijkheid van dit reglement slechts voor
ziet voor niet-gebouwde gronden en 
terwijl een siertuin, die dee! uitmaakt 
van een woonst, ermede een harmonisch 
geheel vormt en met die woonst als een 
geheel te beschouwen is, wat door de 
bestreden bes!issing niet wordt ontkend, 
een gebouwde grand is : 

Overwegende dat, luidens arti
kel 1 van het belastingreglement 
van 21 oktober 1976 van de stad 
Tielt voor het jaar 1976, een jaar
lijkse rechtstreekse belasting wordt 
geheven op de niet-gebouwde gran
den die gelegen zijn in het woonge
bied van een door de Koning goed
gekeurd of vastgesteld plan van 
aanleg en palen aan een openbare 
weg die, gelet op de plaatselijke 
toestand, voldoende is uitgerust; dat 
het ten deze niet gaat om een 
belastingreglement met betrekking 
tot percelen begrepen in een niet 
vervallen verkaveling; 

Overwegende dat de eisers in hun 
bezwaarschrift aanvoerden dat de 
belaste << grond betrekking heeft op 
de tuin, die behoort bij het woon
huis te Tielt, Ieperstraat, 27; dat de 
belasting geen betrekking kan heb
ben op gronden die als siertuin 
dienen van een woonhuis, zoals ten 
deze het geval is, en die met het 
woonhuis een geheel vormen; dat 
deze siertuin op dergelijke wijze is 
aangelegd en steeds bestaan heeft 
en dat hij als een geheel moet 
worden aangezien; dat deze siertuin 
immers volledig ommuurd is met 
~en muur in baksteen gemiddeld 
~wee en een halve meter hoog; dat 
deze siertuin de enige normale toe~ 
gang vnrmt naar de belangnjke 
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achtergebouwen; dat deze siertuin 
in functie van deze woning is aan
gelegd geworden om ermede een 
harmonisch geheel te vormen en 
reeds in 1889 als dusdanig bestond 
en met voormelde woning samen
ging; dat het huis met de siertuin 
terzelfdertijd door eenzelfde juridi
sche handeling werd verworven en 
steeds een eenheid van bestemming 
heeft gekend »; 

· Overwegende dat de bestreden 
. beslissing, na te hebben vastgesteld 
dat de bedoelde grond zich bevindt 
in een regelmatig en geldig bijzon
der plan van · aanleg en aldus 
bestemd is voor gesloten bebouwing, 
constateert « dat uit geen enkel stuk 
of gegeven uit het dossier blijkt dat 
de belaste grond krachtens een 
oy.erheidsbeslissing aan zijn in het 
brJzonder plan van aanleg vermelde 
bestemming zou zijn onttrokken · 
dat de middelen van reclamanten' 
die erop neerkomen dat de kwes~ 
tieuze siertuin in functie van de 
woning is aangelegd om ermede een 
harmonisch geheel te vormen, aan 
de onbebouwde grond zijn karakter 
van bebouwbare grond niet ontne
men; karakter dat voortvloeit uit de 
voorschriften van het voormelde bij
zonder plan van aanleg; dat recla
manten · geen enkel stuk of gegeven 
naar voor brengen, waaruit zou· 
blijken dat een aanvraag tot bou-. 
wen negatief zou zijn onthaald. >>; 

Overwegende dat het begrip 
<< niet-bebouwde gronden », zoals 
die bewoordingen voorkomen in 
artikel 1 van het behandelde belas
tl.ngreglement en in artikel 70bis,. 
§ 1, lid 2, van de wet van 
29 maart 1962, niet noodzakelijk aile 
gronden beoogt waarop niet is 
gebouwd; dat een grond of een 
perceel, hoewel erop niet is. 
gebouwd, een geheel kan vormen 
met een hoofdperceel, dat het · 
wonen als hoofdbestemming heeft; 
dat beide gronden of percelen zoda
nig in functie. van elkaar kunnen 
aangelegd zijn en van elkaar kun
nen afhangen dat, moesten ze van 

elkaar gescheiden worden, de VOOl'
waarden van bewoning van het 
gebouw, in .de staat waarin het werd 
opgevat en gebouwd, grondig zou
den worden gewijzigd; dat in dit 
geval beide percelen of gronden als 
een bebouwd geheel moeten Worden 
aangezien; 

Dat de rechter over de zaak zelve 
deze feitelijke toestand client na te 
gaan; 

Overwegende dat de bestreden 
beslissing dit niet nagaat en het 
begrip bebouwde grond schendt 
door te oordelen dat als onbebouwd 
client te worden aangezien iedere. 
grond waarop het mogelijk is te 
bouwer)., indien hij door een over
heidsbeslissing niet van zijn in het 
bijzonder plan van aanleg vermelcle 
'bestemming is onttrokken en zolang 
een aanvraag om erop te bonwen 
niet werd geweigerd; 

Dat het middel. gegrondis; 

Om · die reclenen, vernietigt de 
bestreden beslissing in zoverre zij 
uitspraak doet . over.. de onder 
artikel 6 'ingekohierde aanslag, en 
over de kosten; beveelt dat van 
onderhavig arrest melding zal wor
den gemaakt op de kimtc van de 
gedeeltelijk ve1'riietigde beslissing; 
veroordeelt verweerster in de 
kosten; verwijst de aldus .beperkte 
zaak naar de Bestendige Deputatie 
van de Provincieraad van · · Oost-

• Vlaanderen. . . 

29 januari 1979 "---- 3' kamer -,. 
Voorzitter : de h. Gerniers, · afdelings-' 
voorzitter -'- Verslaggever : de h. Versee· 
- Ge!Jjkluidende conclusie van de ·h. 
Krings, advocaat-generaal. 

3" KAMER- 29 januari 1979 . 

VOORZIENING IN CASSATIE - VORi\'1 

DIRECTE GEMEENTEBELASTI:-IGEN -
BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPliTATIE 
- BETEKE!I:I:"'G VAN DE VERKLARI:.IG VAN 

VOORZIE!I:Ii'iG · VEREISTE · VOR:VIVOQR-

SCHRIFT 
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De voorziening in cassatie tegeh de 

beslissing van de bestendige deputatie 
van een provincieraad over het 
bezwaar van een belastingplichtige 
inzake directe gemeentebelastingen 
moet, op straffe van verval, biimen 
tien dagen betekend worden aan de 

- pia·t~; tegen wie z1j is gel'icht (1). (Art. 
4 wet 22 jan. 1849; art. 2 wet 22 juni 
1865; art. 2 wet 18 maatt 1874; art. 16 
wet 22 juni 1§77.) 

(STAD HALLET. LORIES) 

ARREST 

-Met de n'otitie overeenstemmend arrest. 

. 29 januari 1979 3' kamer -
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter --:- Verslaggever : de h. Chatel 
-. Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings,' advocaat-generaal. 

$' KAMER - 29 januari 1979 

GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN - DIRECTE GE~IEENTEBELAS

. TiNG ~ BELASTING OP HET AANLEGGEN EN 

. VERBREDEN VAN STRATEN - DATUM VAN 
AANSLAG BEPAALD DOOR DE DATUM 

- WAAROP DE VERRICHTINGEN TOT VERWER
VING VAN GRONDEN ZIJN VOLEINDIGD -
BEWIJS VAN DE DATUM WAAROP DIE VER
RICHTINGEN ZIJN VOLEINDIGD .. 

Als een gemeenteverordening tot invoe
nng van belasting op het aanleggen en 
verbreden van straten bepaalt dat die 
belast1ng verschuldigd is vanaf de 
1' januari volgend op de voltooiing van 
de ve1n'chtingen tot verwerving van 
gronden, beslist de bestendige dep!lta
tie van een provincieraad wettig dat 
bij de aanslag rekening moet worden 
gehouden met de datum waamp de 
verwervingsverrichtingen · werkelijk 
zijn voleindigd en dat het besluit van 
het college van burgemeester en sche
penen tot . vaststelling van de voltooi
ing van die v-errichtingen slechts een 
weerlegbaar bewijsmiddel is (2}. 

(STAD KORTRIJK T. LAMON) 

(1) Cass .. 17 okt. 1975 (A.C., 1976, 223). 

(2) Vgl. Cass., 12 mei 1970 (A.C., 1970, 843) 
en 22 sept. 1970 (A,C., 1971, 74); de ve;richtin
gen die voleindigd zijn tijdens de geldigheids-

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing op 30 juni 1977 gewe
zen door de Bestendige Deputatie 
van de Provincieraad van West-
Vlaanderen; -

. Overwegende dat de voorziening 
enkel gericht is tegen de artikelen 2 
en 3 van de beslissing luidende : 
« artikel 2 : het bezwaar tegen de 
aanslagen gebracht in qe . kohien~n 
van de dienstjai·en. 1975 e:h 
1976 wordt ontvankelijk verklaard; 
artikel 3 : de aanslagen: gebracht in 
de kohieren van de dienstjaren 
1975 _en 1976 worden vernietigd >>; 

Over beide middelen samen, het eerste 
afge'!eid uit de schending van .artikel. 13 
van het toepasselijk_ besluit van_ . de 
gemeenteraad van · de stad Kortrijk 
inz.ake de belasting op het openetL en 
verbreden, van straten, · 

doordat ci.e aangevoc:hten beslissing 
oordeelt · dat het in yoormeld artikel 
besproken besluit van het college van 
burgemeestet: en schepenen houdende 
voltooiing- der « - immobiliet:e .verrich
tingen >>, gedagtekend 25 _rnE::!i 1973, 
slechts een bewijsmiddel . -is t)lssen 
andere, dat. vatbaar· is voor tegenbewijs, . 

terwijl de tekst zelf van het ·vobrmelde 
artikel 13 van het belastihgsbesluit 
luidt : « De belastihg- is verschuldigd bp 
de 1' januari volgend op de voltooiing 
der imrriobillere ·verriChtihgen,. vastge
steld door het college van butgemeestei· 
en schepenen. De belasting is eisbaal' 
vanaf ontvangst door de ontvanger van 
de uitvoerbare rol en betaalbaar .binnen 
twee maanden vanaf het toesturen van 
het waarschuwingsuittreksel uit de rol »; 
geen enkele vorm van teks.tkritiek het 
mogelijk maakt deze tekst zo. te begi'ij
pen dat de vaststelling door het college 
van burgemeester en schepenen -slechts 
8en weerlegbaar: vermoeden zou zijn en 
hiet een vormvereiste; de· interpretatie, 
gegeven door de beslissing van -de 
bestendig~ deputatie, klaarblijkelijk ook 
strijdig is m~?t. de onderliggende . bedoe
ling van. voormeld artikel. 13, rlat dis~u:;;
sies wil vermijderi omtr'ent het preci~se 

termijn van de belastingverordemQgen kul')
nen slechts. aanle1ding geven tot een ·aans\ag 
op grond vat1 die verordemng. · · · 
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ogenblik van de beeindiging der " Immo
biliere verrichtingen >>, wat in het kader 
van fiscale zaken inderdaad client te 
worden vermeden : 

het tweede middel, afgeleid · uit de 
scheriding van het voormeld artikel 13 
v~m het belastingreglement inzake het 
openen en verbreden van straten, 

doordat de beslissing van de Besten
dige Deputatie van de provincie West
Vlaanderen, na te hebben overwogen dat 
de vaststelling door het <;:ollege van 
burgemeester en schepenen van 
25 mei 1973 « als laattijdig dient te 
worden beschouwd », besluit dat « ·de 
bestreden aanslagen gebracht in de 
kohieren van de dienstjaren 1975 en 
1976 dienen vernietigd als zijnde in 
strijd met de dwingende bepaling 
omschreven door artikel 13 van het 
fiscaal reglement van 13 decem
ber 1968 », 

terwijl h,et bedoelde artikel met geen 
woord rept over de tijdsspanne waarbin
nen de vaststelling van de voltooiing der 
« immobiliere verrichtingen » dient te 
gebeul'en, begrijperlijkerwijze omdat 
anders opnieuw de feitelijke discussie -
die in fi:Scale zaken zeker moet worden 
gemeden - zou opduiken omtrent de 
preciese datum waarop de « immobiliere 
verrichtingen » werkelijk werden vol
tooid; ook het vage begrip 
« laattijdigheid » weinig geschikt is om 
in fiscale zaken bepalend te zijn omtrent 
de vraag of een bepaalde belasting 
verschuldigd is of niet : 

Overwegepde dat de middelen 
niet gericht zijn tegen artikel 2 van 
de beslissing; 

Overwegende dat de beslissing, 
zonder desaangaande te worden 
aangevochten, met betrekking tot 
haar artikel 3, vast.Stelt dat « de 
immobilaire verrichtingen » op 
3 september 1968 voltooid waren en 
dat de totaal verhaalbare uitgave in 
1968 was gekend, en oordeelt dat 
ten deze het fiscaal reglement van 
13 december 1968 en niet dat van 
14 februari 1973 waarop eiseres de 
aanslagen liet steunen, toepassirig 
vond; 

Overwegende dat artikel 16 van 
het reglement van 1968 luidt : « het 
huid1g reglement is toepasselljk op 
de bewerkingen tot verwerving van 

de zaten der openbare wegen, waar
van de voltooiing gelegen is tijdens 
de dienstjaren 1968 tot en met 
1972 »; dat · artikel 13 luidt : « de 
belasting is verschuldigd op de 
1" januari volgend op de voltooiing 
der immobilaire verrichtingen vast
gesteld door het college van burge
meester en schepenen »; 

Overwegende dat uit het samen
lezen van deze bepalingen volgt : 
.1) dat de datum welke voor de be
lasting in aanmerking moet worden 
genomen die is van de feitelijke 
materiele voltooiing van de verwer
vingen, datum die in het collegebe
sluit wam·van artikel 13 gewaagt, 
moet worden vastg~steld; 2) dat 
voormeld artikel 13 geenszins bete
kent dat de datum van de voltooiing 
van de verrichtingen die is van de 
vaststelling win -deze voltooiing; 

Dat, door te oordelen dat het 
collegebesluit slechts een bewijs
middel is, « tussen andere », van de 
feitelijke voltooiing van de verwer
vingen en vatbaar is voor tegepbe
wijs, de beslissing van artikel 13 
geen interpretatie geeft die. de toe
dracht ervan schendt of die met de 
opzet ervan, zoals hiJ uit de andere 
bepalingen van het reglement, 
inzonderheid artikel 16, blijkt, sti'ij
dig is; 

Overwegende dat de beslissing 
geenszins voorhoudt dat artikel 13 
van het besluit van 1968 een tijds
spanne bepaalt, waarbinnen de 
vaststelling van de voltooiing van de 
<< immobilaire verrichtingen >> dient 
te gebeuren; dat ze enkel in con
creto oordeelt dat, zelfs indien de 
datum van het collegebesluit als 
datum van de voltooiing der ver
richtingen in aanmerking zou kun
nen worden genomen, zoals eiseres 
het verkeerdelijk stelde, clit besluit 
ten onrechte getroffen werd << met 
toepassing van het in 1973 geldende 
fiscaal reglement, terwijl de grond
verwervingen afgesloten en. de ver
haalbare uitgave gekend waren in 
1968 en als dusdanig 1:essoi·teerden 
onder de bepallngen van het. op dat 
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ogenblik van kracht zijnde fiscaal 
reglement s,, met hal'ne het regle:.. 
rrientvan 13 december 1968; 

· Dat . in , deze beoordeling .geen 
vaagheid. schuilt; 

Dat de middelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

Er~ overwegende dat uit de regel,.. 
matig aan het Hof overgelegde stuk
ken niet blijkt dat een middel dat 
de openbare orde raakt, ambtshalve 
moet worden opgeworpen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieniqg; veroordeelt eiseres in 
de.lwsten. 

29 januari 19.79 __:. 3" kamet - VoOJzit
ter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter 
__:.· Verslaggever : de h., Chatel - Gelijk
Juidende ' conclusie van. de h. Krings, 
advocaat-generaal -. Advocaat : mr. 
B: Van Dorpe, Kortrijk:' 
(i 

3' KAi.\IER- 29 jariuari 1979 

l 0 GEl\1EENTE- EN. PROVINCIEBE~ 
LASTINGEN - DIRECTE GEl\IEENTEBE
LASTIXG - BELASTING OP HET VERWERVEN 
VAX DE " ZATE " VAN DE OPENBARE WEG -

· VERWERVINGSVERR!CHTINGEN- BEGRIP. 

2•,; GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN - DIRECTE GEMEENTEBE
LASTING - BELASTING OP HET VERWERVEN 
VAN DE·, ZATE 'VAN DE OPENBARE WEG
JAARLIJKl:m BELASTING ~ TbTAAL TE SPREI
DEN BEDRAG, DUUR EN 1VOORWAARDEN VAN 
BELASTBAARHEID BEPAALD VANAF DE VOL

, TOOliNG VAN DE VERWERV!l\'GSVERRICHTIN
GEN. 

3° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN - DIRECTE GEMEENTEBE
LASTI:'I!GEN - BEZWAAR - BESTENDIGE 
DEPUTATIE- BEVOEGDHEID ~ Ol\IVANG: 
!'; 'I 

11
>", /!.is een /)elastingVf!l'Ordening van een 
ge~neente op. het . vern;erven van de 
« zate » 1ran de openba];e weg bepaalt 
dr:it zlj toepasselijk 'is vanaf de voltooi
ing \ran de verwerving-sverrich tingen, 
beslist de bestendige deputatie 11an 
een pmFi!JCiemad wettig dat .onder 

.. FeJ:n•erving~verrichtingen moet worde11 
:verstaan de vel'l'ichtingen. waal'l:loor de 
··gemeente het recht zal ve11d·Ijgen 01~ 

·. over de gronden te beschikken ten 
einde wegen te kunnen aanleggen, 
met name de venichtingen om aan 
een Jandbouwe1; die deze gronden 
bewerkt, vergoedingen te betalen die 
vooraf moeten worden betaald om 
over die gronden te kunnen beschik
ken. 

2" Wanneer een 'belastingverordening 
van een gemeente op het verweJ.'Ven 
van de f' zate » van de openbare weg 
bepaalt da.t zij toepasselijk is op de 
verwervingsvenichtingen waar11an de 
vo]toOJjng valt t1jdens een van de 
opgegeven dienstjm:en en de te1mijn 
van tentgbetal~ng van de veJ:haalbare 
uitgaven wordt vastgesteld op twintig 
jaa1; beslist de b,estendige deputat1:e 
van een provinciei·aad wettig dat, de 
gemeei1te, ingevolge die . . verordening; 
.de belastingplicbtigen kan onderwer
pen aan ~en gedurende twintig jaar te 
,heffen jaarliJkse belasting n;am·van 
het totaal te sp]·eiden bedrag uiteraard 
van b1j de .eerste betaling vaststaat en 
waarvan. de vo01:1Yaarden irm~ belast
bam:heid worden bepaald naar de 
toestand op het pgenblik dat de ver
l'icbtingen voleindigd zi}n. 

3" De bestendige deputatie, waarbij aan
hangig is een bezwaaJ' tegen een 
directe gemeentebelasting, neemt ken
nis van alle betwistingen waartoe de 
aanslag aanleiding geeft; geen enkele 
wettehjke bepaling beperkt haar 
bevoegdheid tot de in het bezwaar 
aangevoerde g1ieven (1). 

(ALLEWAERT E.A. T. STAD IZEGEi\1) 

ARREST 

HET HOF; - .. pelet op. de bestre-:
den beslissing, op 23 februari 1978 
door de Bestendige Deputatie van 
de Provincieraad van West
Vl~anderen gew~zen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 31, 97, 108; 
llO, 111, 113, 115, 129 van de Grondwet, 
75, 76, 134, 139 van de Gemeentewet, 
43 van het besluit van de Regent van 
10 februari 1945 op de .gemeentecompta
biliteit, 1, §§ 1 en 3, 2, 3, 10, 11, 14 van de 
belastingverordening van de gemeente 
Izegem op het verwerven van de zate 

(1) Cass., 13 juni 1915 (A.C., 1975, 1090) en 
noot 5. 
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V<W de weg; alsmede mt de schending 
van h.et algemeen rechtsbeginsel van de 
gelijkheid der partijen v66r de rechter, 

doordat de bestreden .beslissing, na de 
fiscale verordening van 21 mei 1965, 
goedgekeurd bij koninklijk besluit van 
29 september 1965, op het verwerven van 
de aardebaan van openbare wegen, als 
toepasselijke belastingverordening te 
hebben · aangeduid, en na te hebben 
vastgesteld dat het besluit van het sche
pencollege d.d. 12 decembe1~ 1914, hou
dende vaststelling van <fe voltooiing der 
werken, laattijdig en zonder waarde is 
en ten. onrechte · de voltooiing der wer
ken op 11 augustus 1967 bepaalt,. beslist 
dat het ogen15lik vim de voltooiing der 
werken niet kan worden gelijkgesteld 
met de datum' waarop de. laatste aan
koopakte werd verledeh, dit is 
31 oktober 1964, omdat op dat ogenblik 
Iiiet alle elementen zouden zijn gekend 
die een samenstelling van de verhaal
bare uitgaven mogelijk · maakten, en 
onidat uit de formele gegevens van ·de 
geineentelijke adviezen zou blijken dat 
al!e verrichtingen, ten deze, in 1966 defi
nitief zouden zijn · beeini:ligd e.n dus de 
voltooiing zoumoeten worden gesitueerd 
" in 1966 ''• zodat, de eerste jaarlijkse 
schijf terecht aan het aanslagjaar 
196'7 zou zijn verbonden en de betwiste 
aanslagjanin terecht de zi:wende, achtste, 
negende en ti(mde schijf zouden betref-
fen, · 

tel'wjj], ·eel'ste ondel'deel, nu het gaat 
om het verwerven van de zate van de 
open bare weg, deze · verrichting voltooid 
is bij bet verwerven van het laatste stuk 
grond dat moet dienen voor de openbare 
weg, dit is ten deze, per 31 oktober 1964, 
en de verrichtingen strekkende tot het 
vaststellen van de. verhaalbare uitgaven 
of tot het vaststellen der " prijzij », niet 
,i de werken ., of beter " de onder~ 
nemingeh , zijn die moeten zijn voltooid 
en· .. waarvan sprake in de ten deze 
toepasselijke gemeentelijke belastingver
ordening, te meer daar, op dat ogenblik, 
aile uitgaven · gekend; of principieel ken
baar zijn, deze uitgaven genoemd zijnde 
in attikel 2 van de aangehaalde belas
tingsverordening, met name : de kosten 
voor het opstellen van de plans, de prijs 
van de verwerving, de waarde van de 
terreinen door de gemeente afgestaan, 
de kosten van de noodzakelijke akten, 
certificaten ·en getuigschriften en de 
gerechtskosten, en de beslissing trou
wens niet"opgeeft welke van die verhaal
bare. kosten .niet zouden zijn gekend per 
31 oktober 1964, 

tweede ondel'deel, door de eenvoudige 
verwijzing naar de adviezen. van de 
gemeente, partij in zake, de beslissing 
haar dispositief niet motiveert, vermits 
zij niet onderzoekt of de aangevoerde 
feiten wel " vast , zijn, en of. ze het 
mogelijk maken erop een logische rede
nering te bouwen, die tot de vaststelling 
van de voltooiingsdatum leidt, te meer 
daar de ingeroepen gemeentelijke ai:lvie
zen geen enkele motivering aanvoeren 
en geen enkel vast feit, dat bet mogelijk 
maakt erop een logische redenering te 
bouwen, voerend tot bet gezochte feit, 
bebalve dan, dat " aan de, op de 
terreinen aanwezige landbouwer Alidor 
Masschelein, Meensesteenweg 217, te 
Izegem, nog vergoedingen voor prijzij en 
genotsverlies waren te voldoen », welkl:i 
kosten evenwel niet verhaalbaar zijn 
blijkens de tekst van artikel 2 · van bet 
toepasselijk belastingsreglement, en 
welke tocb principieel gekend zijn. op 
h~t ogenblik van de aankoop, · 

del'de ondel'deel, eenmaal de werken 
voltooid, er dan nog minstens de tijci 
resteert gedurende bet daarop volgende 
jaar, verlengd tot 31 maart van bet 
volgend jaar, om te taxeren en de 
verhaalbare kosten vast te stellen : 

Wat het 
beti·eft : 

tweede onderdeel 

Overwegende dat de bestendige 
deputatie die na onderzoek van de 
zaak de door de gemeenteoverheden 
verschafte inlichtingen juist bevindt, 
daardoor geen ongelijkheid tussen 
de partijen doet ontstaan; 

Overwegende dat de eisers,, ener
zijds, aanvoeren dat de beslissing op 
de adviezen van de gemeente stoelt 
om de datum van de voltooiing van 

· de werken te bepalen en dat, nu die 
adviezen niet gemotiveerd zijn, de 
bestreden beslissing evenmin regel
matig met redenen is omkleed; 

Overwegende . dat de bestl'eden 
beslissing aanhaalt dat uit de for
mele gegevens van de gemeentelijke 
adviezen blijkt dat aile verrichtin
gen ten deze · in 1966 definitief 
waren beeindigd en dat de onderne
mingen. derhalve in 1966 waren 
voltooid; 

Overwegende dat het middel erbp 
neerkomt de beoordeling van de 
bewijswaarde van de door.· de 
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bestreden beslissing ingeroepen 
gegevens te betwisten; dat deze 
beo·ordeling in 'feite ben:ist en der
halve onaantastbaar is; 

Overwegende dat de eisers, 
anderzijds, -· aanvoeren dat .om de 
einddatum van· de verrichtingen te 
bepalen, ,.rekening· werd gehouden 
n;tet de vergoedingen die aan de 
aanwezige landbouwer voor prijzij 
en genotsverlies _ waren te voldoen, 
terwijl deze kosten op de eigenaars 
niet te verhalen zijn en deze kosten 
principieel gekend zijn op het ogen
blik van de g.ankoop; 

,6verwegende • dat de . bestendige 
deputatie oordeelt :- dat · prijzijver~ 
gbedingen en schatti;ngskosten 
eveneeris .in de verhaalbare uitgaven 
dienen te worden opgenom€m; dat 
z1j '.mcieten worden beschouwd als 
behorende tot de kosten van de 
grondverwerving; dat het fiscaal 
reglement · trol).wens ter zake geen 
expliciete beperking heeft gesteld; 

Overwegende dat in artikel 2 van 
het reg~ement wordt bepaald dat in 
de terugvorderbare uitgaven begre
pen. is de p1'ijs van de verwerving 
van de terreinen welke in de zate 
van- de nieuwe weg worden opgeno
men; 

Overwege:t;J.de da:t onder de prijs 
van de verwerving dient .te worden 
verstaan de uitgaven die · worden 
gedaan om de gemeente de moge
lijkheid te bieden over de gronden 
te bes-chikken ten einde de weg te 
kuhn en aimleggen; dat de bestreden 
beslissing derhalve wettelijk cio~·
deelt. dat de vel'goedingen die aan 
::le " landbouwer die deze gronden 
bewerkt, moeteri . worden betaald 
alvorens over ¢le gronden te kunnen 
beschikken, eveneens in de verhaal
bare uitgaven begrepen zijn; 

Overwegende dat voor zover het 
middel · aanvoert dat die kosten 
reeds gekend waren op het ··ogenblik 
Vql) de aankoop van de gronden, het 
d~ feitep en net recht vermengt; . 

•-Dat het -onderdeel niet kan wor
rlEm aEn1genomen; 

Wat heteerste 'onderdeel betreft : 
Overwegende dat, luidens arti

kel 11 van .het ten deze toegepaste 
belastingreglement van 21 mei 1965 
van de stad Izegem, dat aan een 
rechtstreekse belasting onderwerpt, 
waarbij de door de gemeenteraad 
gedane onkosten worden terugge
yorderd, de al dan niet aangelande 
eigendommen die gelegen zijn langs 
openbare wegen of gedeelten van 
openbare wegen die worden aange
legd, verbreed, rechtgetrokken of 
verlengd, de eerste schijf van deze 

· belasting verschuldigd is op de eer
ste januari volgend op de voltooiing 
« van de ondernemingen >>; 

Overwegeride dat . de beslissing 
nagaat wat dient verstaan te worden 
door laatstvermelde bewoordingen 
en desaangaand oordeelt dat « de 
belastingschuld vaststaat op het 
ogenblik dat • de verwervingen van 
de wegbedding zijn beeindigd en de 
elementen tot samenstelling van de 
vei·haalba]:e uitgave zijn gekend )) 
en << de ondernemingen inzake het 
verwerven van de aardebaan van de 
weg . slechts als voltooid kunnen 
worden beschouwd wanneer alle 
verrichtingen tot grondverwerving 
definit1ef zijn beeindigd >>; 

Overwegende dat deze motieven 
geen schending inhouden van het 
belastingreglement en de beslissing 
verantwoorden waarbij de stelling 
van . de eisers . wordt verworpen, 
volgens welke de datum van de 
voltooiing van de ondernemingen 
noodzakelijk samenvalt met de 
datum _van de verwerving van . het 
laatste nodige stuk grond, ten deze 
31 oktober 1964, en dat op die dag 
noodzakelijk alle uitgaven gekend 
waren of principieel konden worden 
vastgesteld; 

Overwegende dat de beslissing 
vervolgens in feite en derhalve voor 
het· Hof op onaantastbare wijze 
vaststelt dat ten deze op 
31 oktober 1964 niet alle elementen 
waren gekend die een· samenstelling 
van de verhaalbare uitgaven moge
lijk maakten en dat uit de formele_ 
gegevens van de gemeentelijke 
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adviezen blijkt dat aile verrichtin
gen ten deze in 1966 definitief 
waren beeindigd en aile onderne
mingen derhalve in 1966 waren 
voltooid; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiser niet 

bepaalt welke grief hij ten opzichte 
van de bestreden beslissing laat 
gelden; 

Dat het onderdeel, bij gebrek aan 
nauwkeurigheid, niet ontvankelijk 
is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de scbending van de artikelen 31, 97, 
108, llO, inzonderbeid tweede en derde 
lid, 11l, 113, l15, 129 van de Grondwet, 
75, 76, inzonderbeid 5", 134, 135, 137, 138, 
139, 139bis van de Gemeentewet, 2 van 
de wet van 15 mei 1846 op de Rijks
comptabiliteit, en 10, ll, 14 van de 
belastingverordening van de gemeente 
Izegem op bet verwerven van de zate 
van de openbare weg, goedgekeurd per 
21 mei 1965 en door de Koning goedge
keurd per 29 september 1965, 

doordat, op de opwerping van de 
eisers dat de geldigbeidstermijn van de 
fiscale verordening is verstreken op 
31 december 1969, zodat de betwiste 
aanslagen niet kunnen worden gevestigd 
bij gebreke van een tekst, dit is een 
goedgekeurde belastingverordening, bet 
arrest antwoordt dat de toepassing van 
de vermelde belastingverordening tot 
voorwerp en gevolg beeft dat een jaar
lijkse belasting mag worden gebeven te 
beginnen met bet aanslagjaar 1967, voor~ 
twintig jaar lang, volgens de· voorwaar
den van die belastingverordening; 

terwij.l die belastingverordening, 
kracbtens artikel 14, slecbts gelding 
beeft tot 31 december 1969, zodat de 
betwiste aanslagen niet kunnen geves
tigd zijn kracbtens genoemde belasting
verordening, en aldus principieel zonder 
tekst zijn gevestigd en principieel nietig 
zijn; 

Overwegende dat, luidens zijn 
artikel 14, het toegepaste belasting
reglement toepasselijk is op de 
bewerkingen tot verwerving van de 
zate der openbare wegen waarvan 
de voltooiing gelegen is tijdens de 

dienstjaren 1965 tot 31 decem
ber 1969, en, volgens artikel 1, § 3, 
de duur van de terugbetaling van de 
verhaalbare uitgaven wordt vastge
steld op 20 jaar; 

Overwegende dat, nu zij vaststelt 
dat het ogenblik van de voltooiing 
gelegen is in 1966, dus binnen de 
geldingsperiode van het belasting
reglement, de bestendige deputatie 
haar beslissing verantwoordt dat dit 
reglement de gemeente toelaat de 
belastingplichtigen te onderwerpen 
·aan een gedurende 20 jaar te vesti
gen jaarlijkse belasting << waarvan 
het totaal van het over 20 jaar 
gespreid bedrag uiteraard bij de 
aanvang wordt vastgesteld en waar
van de voorwaarden van belastbaar
heid worden bepaald na :u· een 
op het ogenblik van de voltooiing 
der ondernemingen bestaC(nde toe-
stand>>; · 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
scbending van de artikelen 93. van de 
Grondwet, 1 en 2 van de wet· v;:m 
22 juni 1865, 8 en 13 van de wet van 
5 ju!i 1871, en 138 van de Gemeentewet; 

doordat de bestreden beslissing oor
deelt dat, wat betreft bet dienstja~i· 1975, 
eveneens bezwaar werd ingediend tegen 
de aanslagen over aanslagjaar 1975 in de 
verbaalbelastingen op bet bestraten, bet 
leggen van riolen en trottoirs, maar dat 
deze klacbt niet werd gemotiveerd, zodat 
bij ontstentenis van enig in dit verband 
opgeworpen middel, bet de bestendige 
deputatie niet mogelijk is de klacbt te. 
toetsen aan de bepalingen van de desbe
treffende fiscale reglementen en het 
bezwaar aldus niet toelaatbaar is, 

terwij.l geen enkele wettekst, toepasse
lijk inzake directe gemeentelijke ver~ 
haalbelastingen, voorscbrijft dat bet 
bezwaar moet gemotiveerd zijn, maar 
dat daarentegen de bestendige deputatie 
ambtsbalve de onwettelijkbeden, onre~ 
ge!matigbeden en nietigbeden moet 
opwerpen, onderzoeken en erover beslis
sen, zodat bet bezwaarscbrift in elk 
geval toelaatbaar is : 

Overwegende dat de bepalingen 
van de belastingwetten betreffende 
de vestiging van de aanslagen de 
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openbare orde raken .en de besten
dige deputatie, uitspraak doende als 
rechtscollege inzake · directe ge
rneentelijke belastingen, ambtshalve 
~en middel kan opwerpen dat afge
leid is uit de schending van een 
wettelijke bepaling van openbare 
orde; dat geen wetsbepaling voor~ 
schrijft dat zij aileen. kennis mag 
nemen· van de door de belasting_; 
plichtige opgeworpen grieven; 

Overwegende dat · de vaststelling 
dat de eisers htin · bezwaar tegen' de 
aanslag dienstjaar 1975, inzake 
belasting op het bestraten, het leg~ 
gen' van riolen en trottoirs, niet 
hebben gemotiveerd, de beslissing 
niet verm1twoordt dat dit bezwaai· 
niet ontvankelijk is; 

Da't het middel gegrond is; 
' • {1/ l i ' ij' "' 

Overwegendevoorhet overige dat 
uit fie regelmatig aan het Hof ,over
gelegde stukken niet blijkt dat een 
rnidclel hetwelk de openbare orde 
niakt, ambtshalve l116et worden 
o]_)&'eworpen; 

· Om die i·edeneri, vernietigt de 
bestreden beslissing in zoverre zij 
het · bezwaar tegen de aanslagen 
dienstjaar 1975 inzake belasting op 
het bestraten, het leggen van: riolen 
e1l. · trottoirs, niet ontvankelijk ver
klaart; verwerpt de voorziening voor 
het ove'rige; · beveelt dat · van dit 
arrest melding zal worden gedaan 
op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt, 
veiwee:i':=;ter in de helft van de 
kdsten en laat de helft ten laste van 
de eisers; verwijst de aldus beperkte 
zarik naar de Bestendige Deputatie 
van de Provin:cieraad van · Oost
Vlaandel'en. 

29,januari1979 - i'· kame.r - Voorzit-, 
te1.; : de h. Gernier~, afdelingsvoprzi,tter 
- Verslaggevei· : de h. Versee - GelUk
Iuidrmde conclusie, van de h.. Krings •. 
advocaat:-generaal c....e Advocaten : rrii·s. 
P.'Delafo!itaine, Madou (Kortrijk). 

2" KAMER- 30 januari 1979 

INKOMSTENBELASTINGEN - AFTREK 
VAN AXDERE UITGAVEN DA!'i BEDRIJFSUl'l'Gt\r 
\'EN - SO~DIE:'>J BESTEED TOT AFLOSSI:--IG OF 
HErtSTELLI:--IG VA:--1 HYPOTHECAIRE LEXI:'\GE:--1 
VOOrt HET BOUWE;\1 VA:\ EEN Oi':ROERE:'\D 
GOED, HET VErtWER\'E:--1 pF HET VERBOUWI;:N 
\'A:'\ EEN GEBOlJWD OXROEREND GOED -
LE1':IXG 1\IET HET DOEL EEN WO:\ING T'£ 
KOPE:\1, TE BOCWEN OF .TE VERBOLWEN, DIE 
ALS MIDDELGRC)OT WORDT BESCJIOL\\'P 
Krti\CHTENS . DE HUISVESTI:-IGSCODE 
ONROEREND GOED WAARVAN DE VERKOOP

WAARDE Nl,ET HOGER IS DAN HET MA]\I.,
MUM BEPAALD IN ART. 5.. K,Jl, 

20 APRIL 1959, TOT BEVORDErtiNG \'A:'Ii DE 
BOUW, DE AANKOOP EN DE \'ERBOIJ\\'ING VAN 
i\IIDDELGROTE WONINGEN, ' GEW. BIJ 

ART. 3 K.B. 7 DEC. 1967 - MAXIMmi 
VERHOOGD VOLGENS DE VOORWAARDEN VAN 

ArtT. 6 K.B. 20 APRIL 1959, AANGEVULD BW 

ART., 4 K.B. 7 DEC. 1967 :,_ VOORWAAFtDEN 
DIE i\IOETEN ZI.JN VERVULD BIJ HET AAN, 

, GAAN VAN DE LENING. 

Om wettig te besli9sen dat ee1i W()ll!i;lg 
als middelgmot kan wqn;len 
beschouwd krachtens r:Je Huisve.fi~ings
code, en, .dat derhalve,. Juide!Js· de 
artt. 54, 3', ·tot 56. W.LB., de sommep 
'besteed tot ai7ossing of herstellihg van 
een hypothemire lei1ing •voor het bou~ 
wen, van een onroerend goed, het 
verwe1ven of het verbouwen van. een 
gebouwd onroerend goed en ge,wam:· 
borgd door een tijdel~ike. verzekeling 
bij overlijden, met afnemend kapitaal, 
zulleJJ af.."f·etrokken worden van het 
totaul bedrijfsinkomen, moet de, ,rech
ter het tijdstip in acht nemen nf/cwl'Op 
de Jening is mmgegaan om ·te beoorde
Jen of de voorwaarden van art. '6 KB. 
20 april 1959, .aangevuld bij art. 4 K[J. 
7 dec. 1967, vervuld. zijn en inzondel'c 
heid of een ascendent, van de aanvra
ger of zijn echtgenote sede1:t te1;1 
minste zes maanden met de aanvrager 
smnenwoont, 1w die voorwaarden een 
verhoging van 5pct. van de milxilnum
verkoopwum:de meebrei1gen. 

(BELGISCHE STAAT - MINISTER VAN FINAN;
Cli;:N T, BENATS, BOELEN) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gel~t op }let hestr~, 
den arrest, op 18 mei 1978 do61'. het 
Hof van Beroep te Antwerpen geWe:. 
zen; 
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Over net middel, afgeleid uit de schen

ding van de artikelen 54, 3" en 56, § 2, 2", 
van het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen. · 
... doordat het. an:est · zich op 
1 jal)uari 1973, zijnde 'een jaar en zeven 
rriaar1den na het aangaan. van de lening, 
plaatst om. te oordelen df de sommen die 
de venveerders in 1972 hebben terugbe
taald op huri hypothecai1~e lening aan de 
in die wetsbepalingen gestelde vo'or
waarderi.voldoen om van hun J:iedrijfsin
komsten te. worden afgetrokken, . 

terwijl de artikelen 54, 3° en 56, § 2, 2°, 
vart hetWethoek vim de Inkorrtstenbe
lasiingen slechts de aftrek toelaten' van 
sommen besteed tot aflossing of herstel
ling van een. hypothecaire lening die 
*..53 tot . voorwerp » heeft het bouwen ... 
van ,een waning die als middelgroot 
wordt beschouwd krachtens de wet van 
~;~·. maart 1954 tot bevordering van de 
bouw, de aankoop en de verbouwing van 
middelgtote · wonirigen, wetteksten die 
derhalve noodzakelijk implicereil dat 'de 
waning aan het · ·· criterium 
« middelgroot » moet beantwoorden. op 
het ogenhlik dat de lening wordt aange
gaari : ·· · · . . 

· Overwegende . da~ . krachtens 
attikel' 54:, 3", van het Wetboek van 
de. In]{oinstenbelastingen van, het 
to tale-, bed1:ijfsinkomen mogen wor
den . afgetrokken de sommen 
besteed tot aflossing of herstelling 
van hypothecaire leningen voor het 
bouwen, het verwerven ·of het ver
bouw(m Van·. een geb6uwd onroe
r~rgl g0ed en gewaarborgd door ~en 
tijdelijke verzekering bij overlijden, 
met' afnemend . kapitaal, maar dat 
die aftrek .. slechts wordt toegestaan 
onder de voorwaarden en binnen de 
gtenzen bepaald bij de ai·tikelen 56, 
57 en 58 van hefzelfde Wetboek; dat 
inzonderheid, de sommen die eiser 
il1 '1972 . be steed had· tot aflossing ·of 
hel:s,teHing . van een doo1· he1n op 
1 juni i971 ·aangegane. hypoth.ecaire 
lening, en waarvan hij voor het 
aarislagjaai· 1973 ·de aftrek van zijn 
totaal bedrijfsinkonien vroeg, lui
dens artik~l 56, § 2, 2°, moesten 
betrekking · hebben op een lening 
diE) tot vqorwerp had het kopen, het 
bouwen oL het V(h·bouwen van een 
won.ing . die (:lls . middelgrbot wm:cl.t 
beschouwd kracht(ms · de Huisves
tingscode; 

Overwegende · dat, opdat de 
waning van de verweerders zou 
beantwoorden aan het begrip « mid
delgrote · waning >>, zoals be'doeld 
door de wet van 8 maart 1954, zij' 
met toepassing van artikel 5 van het 
koninkiijk besluit van 20 april 1959, 
zoals gewijzigd bij artikel 3 van het 
koninklijk · besluit van 7 decem
ber 1967, slechts een maximumver
koopwaarde van · 1.050.000 frank 
mocht hebben; dat dit maximumbe
drag evenwel, krachtens artikel 6 
van het koninklijk besluit van 
20. ap1:il 1959, zoals aangevuld bij 
artikel 4 van het koninklijk besluit 
van 7 december 1967; met 5 t.h. kon 
worden verhoogd 1" voor elk onge-· 
hu,wdkind vande aanvrager of zijn. 
echtgenote en dat onder een zelfde. 
dak woont, 2" voor de aanvrager die 
nog geen vier jaar getro1.1wd is of 
wiens laatstgeboren kind · mirider 
dan vier jaar .oud is, 3" voor ieder 
vmi de' ascendenten vari de aanvra
ger ·of van, zijn echtgenote, indie.n 
zij sedert . ten min,ste zes ~aariden 
met de aanvrager samenworien,. 

. 4" voor ·de loon- of weddetrekkende, 
die een gedeelte van zijn waning 
gebruikt tot uitoefening van zijn 
beroep; · 

Overwegende dat het · arrest 
!;>eslist dat de verweerders onder 
meer aanspraal,\: mogen maken op 
de.. sub 3" · hiervoren aangeduide 

. reden tot ve~·hoging met o · t.h; van· 
de maximumverkoopwaarde, . wat, 
het mogelijk maakte de woning v(:ln 
de verweerders als middelgrote 
wontng te beschouwen; ·. dat,. die 
beslissing steu,nt op de vaststelling 
dat de schoonmoe,der v<:ln verweer-
der sedert 1971 bij hem inwoonde, 
dit is sedert meer dan zes maanden 
v66r de· a(:lnvang van het aanslag
jaar waarvoor de aftrek is gevrao,gd; 

Overwegende dat de voorschriften 
van de vermelde lwninklijke beslui
ten echter de vi::>orwaarden bet\:effen 
waaraan de leningen, rrio~teg J)eant
woorden opdat de erop beti·ek:king 
hebbende sommen besteed tot aflos-.~ 

·sing of herstelling .. vOOl' , aftrek van 
het bedrijfsinkomen in aanmerking 



kunnen genomen worden; dat de 
voorwaarden dus cte·kentnerken van 
de leningen zelf bepalen en hun 
beshian. · bijgevolg moet beoord~eld 
worden - op bet . ogenblik van het 
aangaa,I,J. van die leningen, en niet 
b_ij ~e aanv,ang VC\n de aanslagj aren 
waarvoor de aftrek van de bedoelde 
sommen woi·dt gevraagd; 

Dat het middel gegrond is; 

,, Om- die-··redenen, vernietigt het 
bestrederi arrest;.beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kart{ van . ·de vernietigde 
beslissing;. veroordeelt de verweer
ders in de kosten; venvijst de zaak 
ng~i- hetJiot van Bei·oep t~ BrusseL 

30 januari 1979 _:_ 2" kamer- Voorzit
ter : i'iP,der de Schaetzen, afdelingsvoor
zitter- Verslaggever : de'· h. Delva · 
Gelijkluideiide · conclusie. van· de h. 
Declercq, advocaat-generaal.' · · 

j '. 

~· KAMER--:- 30 januari 1979 

1 ~ STRA.F . .....:.: WEGEN:S EEN WANBEDRJJF' 
bNDER' AANNEl\!!Nd VAN VERZACHTENDE 
OMSTANDIGHEDEN NAAR DE POLITIERECHT
'BANK VERWEZEN BEKLAAGDE - CORRECTIO
NELE STRAF- ONWE'ITIGHE!D·., 

2" cAssATIE .:::.:.: STRAF;ZAKEN - vdoRZIE
NING VAN DE PROCU!l.EUR-GENERAAL _;;_WET~ 

BOEK VAN STRAFVORDEIUj'-lG, ART. 441 ~ 
VONNIS VAN. DE POLITIERECHTBANK w AARBIJ 
DE BEKLAAGDE WEGENS E:EN REGELlVIATIG 
GECONTRAVENTIONALISEERD WANBEDRIJF 

.TOT El,':N CORRECTIONELE STRAFWORDT VER
OORD)':ELD ..,.- VERNIE;TIGING EN VERWIJZING. 

1" 'Wani1eer ··i:fe beklaagde' wegen; een 
. wan/:Jedhjf.'naal' de politierechtbimk is 
·-verwezeii door een beschikking van de 
-raadkamer, ·mf!t ·opgave van' verzach-

'tende omstandigheden, kan de po!i_tie
Jrechtbank hem .. wegens dit misdrijl 

,geen con:ectionele straf opleggen (1) .. 
(Artt . . 4; en 5 wet 4 okt. 1867; art. 38 
Sw.) · ··· · 

. '(1) en (2) CaS's., 17 juni 19tr8 (riC:, 196& •. 
1257). 

2" Op de vool'Ziening vai(deproctireiu·:f, 
'genera a!, ing·esteld met toepassin'g van 
art. 441 Sv., vemietigt het .•Hoi' het. 
vonnis van de politierechtbank, 1-vaar-
_bJj de beklaagde. wegens een regelma
tig gecontraventiOJ1aliseerd wanbedriji. 
tot een coiTectionele straf wordt ve)'> 
oordeeld en verwijst de zaak, naar een 
andere politierechtbank (2). (Artt. 
427 en 441 Sv.) · 

(PROCUREUR~GENBRAAL BIJ HET. HOF VAN CAS• . 
. SATIE IN ZAKE SENA} 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de hh~rna 
volgende vordering v,an de procu
reur-generaal bij het Hof- van Cas-
sa tie : ' • · · ' · '- · · · 

« Aan de tweede kamer van het 
Hof van .Cassatie. 
• >> De ondergetekende procureur-· 
generaal .heeft de eer. hierbij .. ken:- . 
baar te maken dat, bij een b1·ief van· 
10 november 1978, bestuur der. w~t- . 
geving, nummer 7/130.836.394/A(J/ 
Div.-LD/CP, de minister .van Justitie· 
hem gelast heeft bij het Hof; ·_over.-' • 
eenkomstig. artikel 441 'Van het W.et~ · 
boek van Strafvorde:ring, ,aangifte te . 
doen van het in kracht van gewijsde 
gegane .vonnis, op )0. april 1978 op 
.tegenspraak uitgesproken door. de 
Politierechtbank te Herentals en 
wam-bij . Philip· Qoleta Sel?-o,;;. h.aven-. 
arbeider, geboreh · te l):ontich op · 
4 juli 1949. en woneiide te Ekeren1 

Onze-Lieve-Vrouwestraat · 8~, wm~dF 
veroordeeld tot een geldboete van 
26 frank en een vervangende gevan
genisstraf van 8 .. dagen wegens 
~:mopzettelijke shigeri of verwondin
gen, feit, gepleegd.op 17 aprip977: 

>> Dit. wanbedrijf was .·· door 
beschikking vari21 juni 1977 vari de 
raadkamer van de Rechtbank ·V'an 
Eerste' Aanleg te Turnhqut regehna
tig gecontraventionaliseerd · ·gewor
den. 

» Met desondanb een correctio
nele .straf _uit te spreken heeff de 
aangegeven beshssmg de artil\:e.len .4 
en 5 van· de wet van .4 oktober 1867 
op de verzachtende omstandighe
den, het eerste gewijzigd door· de 
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wet van 1 .febnmri 1977, eve.nals 
artikelen 38 en 40 van het Strafwet
boek geschonden. 

» Om die redeneh; vordert de 
ondergetekende procureur-generaal 
dat het a an het · Hof moge be hagen 
h(;:;t aangegeven: vonni~ te vernieti
gei1; te bevelen dat van zijn arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigcle beslissing 
en de zaak te verwijzen naar een 
andere politierechtbank. 

~, Brussel, 5 decemb<;r 1978, 

,~ Voor de p!·ocqri:mr,generaal, 
» De advocaat-gerieraal, 

» (get.) Declercq »; 

Gelet op artikel 441 van het 
Wetboek van Strafvordering, met 
aar1neming van de gronden van 
deze vordering,. vernietigt het aan
gegeven en in kl'acht van gewijscle 
gegaan vonnis op 10 april 1978 
gewezen dom· de· Politierechtbank te 
Herentals, inzake Sena Philip; 
beveelt .dat van clit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de vernietigde beslissing; verwijst 
de zaak naar de Politierechtbank te 
Turnhout. 

30. j()~U~ri 1979 -:- 2''. k~1~er - Voorzit
ter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoor
zitter .....:. Verslaggever :·de h. Lebbe 
Gehjkluidende conclusie van de h. 
DeClercq, advocaat-generaal. 

!; 

2' KAME~ - 30 januari 1~79 

1" VONNISSEN' EN'· ARRESTEN 
., 7 STRAFZAKEN - CORRECTIONELE RECHT
.. BANK REC:HTD9ENpE ZOJ\IDER PAT, DE ZAAK• 

REGELMATIG BI.J HAAR AANHANGIG IS 
GEMAAkT _:_ VEROORDELENP VONNIS -
ONWETTIGHEID. ' . . 

2° CASSATIE - STRAFZAKEN - VOORZIE~ 
NING VAl\ DE PROCUREUR-GENE~AAL- WET

BOEK VAl\ STRAFVOrtDERING, ART. 441 -
VON.~ll> v.:..r-. DE CORRECTIONELE RECHTBANK 
WAARB!J DE BEKLAAGDE IS VEROORIYEELD' 
ZONDER DAT

1 
DE ZAAK REGELMATIG BIJ DE' 

RECHTBANK '•AANHANGIG IS GEMAAKT 
VERNI~T!GING ZONDERVERWIJZING. 

1" Onwettig is het vonnis··vc?n, de col'rec
tionele rechtbank~ waarb1j de 
beklaagde wordt veroordeeld, ,ZO!Jder 
dat de zaak regelmatig bij .de recht-, 
bank aanha{1gig is gemaakt door een. 
beslissing tdt verwJjzii1g· van e'en 
onderzoeksgerecht gevolgd t7mr e'en 
dagva<lrding; door een dagvaarding of 
door de· vrijwillige verschijJiilig van· de 
beklaagde (1). (Artt. 130 en 182 Sv.; 
art. 15, l"lid, wet van ljuni1849.). 

2" Op de voorziening van de procureur
generaal, ingesteld met toepassing van 
art. 441 Sv,, vernietigthet Hot; zonder 
vennjzing; het vonnis wami/Jij de cor
rectionele rechtb<wk de beklaagde ver
oordeelt zonder dat cle zaak regelnwtig 
b~j de rechtbc?nk aanhangjg is 
gem<wkt do01· · een bt;!s!issins; tot veJ·
i.vJjiing van een onderzo~ksgerecht 
gevolgd va{J een dE:Jgvaarding, door een 
¢agvaa{cling ol .. door ... df! vJijwillige 
versch~j111~1g van. de /Jeklaa§{de (2). 
(Artt. 130, 182 er~ 441 Sv.; ~rt. 1R, 1.'' lid, 
wet 1 juni 18~9.), . · 

(PROCGREL'R-GENERAAL BIJ HET HOF YA:'>i Cr\S
SATIE IN ZAKE BOL'CQL'E) 

ARREST 

HET i10F; - Gelet ()p 'de '\rorde
riqg van de procureur-generaal. bij 
het Hof van Cassatie, luidend~ als 
volgt: ·· · · · , .. · . 

« Aan de tweede kamer · van het 
Hof van Cassatie. 

.>~ D~ ondergetekende procureur
g~neraal heeft ·de .. eer hierbij ken
baar te maken dat,, bij ~en brief van 
20 september i978,bestuur der wef
geving, nummer 7/130/836/384/AP/ 
Div.Pourv. LD/LV,· .de minister van 
Justitie hem gelast heeft bij het 
Hof,· overeenkomstig artikel 441 van 
het Wetboek van Strafvordering, 
aangifte te. doen van het in kracht 
van gewijsde gegane vonnis, op 
2 februari 1978. op tegenspraak·uit
gesproken door de Correctionele 
Rechtbank te Dendermonde' in 

izoveri·e dit vonnis Norbert Livin 
Boucque, ' aahnemer, geboi·en ·' te 

(1) en (2) CQ~s., 25 <lpril 19~8 '(A:C.,:·l978, 
983). 
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Sint-Lievens.::Houtem op 2 augustus 
1931,. en wonende te Sint-Lievens
Houtem (Vlierzele), Strijmeers 53 (2) 
veroordeelt , we gens het drag en: van 
een jacht- of sportwapen zonder 
wettige reden (artikel 13, wet 
3 januari · 1933). · 

» Deze veroordeling werd uitge
sproken zonder, dat de .strafvorde
ring bij de rechtbank · aanhangig 
wer<:i ge1naakt c).qor een beslissing 
van het onderzoeksgerecht, .door 
een regelmatige dagvaarding of door 
de yrijwillige verschijning Vfm de 
beklaagde. 

, Zij schendt derhalve de bepalin
gen van artikelen· 130 en 182 ·van 
het W etboek yan Strafvordering. ' 

' • . I 

» Om die redenei1, vordert 9e 
ondergetekertde procureur-genera::tl 
dat het aan het Hof moge .. behagen 
het aangegeven vonnis te vernieti
gen in zoverre het Norbert Livin 
Boucque wegens hierboven vermeld 
feit veroordeelt; te beveler1 dat var1 
zr]n arrest melding zal worden 
gemaakt 0p de kant van. de gedeel
.telijk vernietigde beslissing en te 
zeggen dat er geen · gi·ond is tot 
verwijzing; 

, Brusse.l, 28 .povember }978, 

» Voor. de procureur-generaal, 
» De advocaat~generaal, 

» (get) Declercq »; 
. I 

Gelet op artikel 441 van het 
Wetboek van Strafvordering, met 
aanneming· van de beweegredenen 
van hoger . aangehaalde vordering; 
vernietigt het aarigegeven en 'i'i1 
kracht van gewijsde gegaan vonnis 
op 2 februari 1978 gewezeil door de 
Correctionele Rechtbank te Dender
monde in \zoverre het Norbert Livin 
Boucque · veroorqeelt . Wegens het 
dragen van een jacht- of sportwa
pen zonder wettige reden; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den ' gema:akt op de ka:ht van de 
ge<:leeltelijk .. yerni~tigd'e beslissing; 
zegt dat er geen grond is tot 'verwij
zing. 

30 januari 1979 - 2" kamer '- Voorzit::
ter : ridder de Schaetzen, afdeli'ngsvoor< 
zitter - Verslaggever : de h. Boon 
Gel~ikluidende conclusie' van de h. 
Declercq, advoCaat-generaal. 

2' KA\IER- 30 januari 1979 

1° IDENTITEITSKAART ~ GEE"' OVER

LEGGING VAN EE:-1 IDE:"'TITEITSKAAHT OP 
VOHDEHI:\G .VAN DE pOLITIE - KONH\KLI.JK 
BES!XIT \'AN 26 .JA:\UA!U J967, 
AHT!'. l EN !:I - TOEPASSELI.JKE STHAF. 

2° <;::A~SATIE ·-:- STHr)F'tr\l~EN - VOORZI)':
NING 1:1: CAsSAT!)': \c!l.:'-1 DE PHOCCRf:URc 
GE:'\ERt\J\L - \I'ETBOEK .Vr\:\ ST!{,\FVOHDE

Rll\'G:, 1\.HT. 441 - VON :>liS VAN DE POLITIE
REdrmr\:\K TOT . Vl·:ROOHDI,Ll:\G VA:\ DE 
BEKLAr\GDE TOT tt:-< STI\r\F DIE CITGAXI' 
BOVE:\ HET WETTELI.JKE i\lr\.,XL\Ic:\1 - VER.L\
Hl:\G VA:\ DE STI\r\F\'OIWI~Rl:\G- VEHNii~TI
GING. 

1" Onwettig is de, ,' ,··eroordeling van eeJ~. 
beklam;de tot· een correctionele st1'af 

''omdai hl)' ZJjh ideiJtiteitslwilrt niet 
heelt vooigelegd op vordering Villi de 
politie, zoals zulks is voOJgeschre\·en 
bij art. I K.B. 26 .fan. 1967, nu die 
overtreding enkel wordt gestraft met 
een geldboete die 25 lrunk niet mag te 
bo11e1.1 gaan (1). (Artt. 1 en 9 K.B. 
26 jan. 1967 en art. 6 v,·et 2 juni 1856.) 

2" Op ,het cassatieqeroep 1·an de procu
reur-{;-eneraal, ingesteld met toepas-. 
sing van art. 441 Sv., 1·ernietigt het, 
Hoi, het 11onnis vap de politierecht- ', 
bnnk d<it de beklaagde 1·eroordeelt tot' 
een straf' die ,uitqaat bm·en het wette
!Jjke maximum. (Artt . .429 en 441 Sv.) 

(PROCCREUR-GE:\ERAAL BI.J llf:T IIOF \'A:\ CAS
SA TIE I:\ ZAKE Sl'EYBHOL'CKI 

ARREST 

HET HOF; ....:... delet op de hierna 
volgencle vordering van de procu-, 
reur-generaal bij het Hof van Cas-. 
satie : ·· 

« Aan de tweede kamer van het 
Hof van Cassatie. · 

' (1) RaadJ?)·. Cass., 24 mei 1977 (A.C, 191.(, 
9/U) 
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» De on<;lergetekende procureur

genera;:tl heeft de eer hierbif ken
b~uir'te maken dat, bij een brief VC!n 
11 oktober 1978, bestuui· der wetge
ving, · nummer 7/130.836/370/ API 
Div.-LD/CP, de minister van Justitie 
hem gelast heeft bij het Hof, over
eenkomstig artikel 441 van het Wet
hoek v<m·Strafvordering, aangifte te 
doen van het in kracht van gewijsde 
gegane vonnis, op 3 oktober 1977 bij 
verstek uitgesproken door de Poli
tierechtbank te Vilvoorde e1i waar
b1j Henri, Hubert Speybrouck, con
cierge, · geboreri te Etterbeek op 
18 juli 1938, en wonende te Elsene, 
Frans Donssti'aat 9, wordt veroor
deeld orn zijn identiteitskaart niet 
te · hebben overgelegd op voi·deting 
van' . de· poll tie,· 'feit gepleegd op 
4 mci.m:t 1977. · ' 

,;.D.e beklaag~~ ~erd,tot 26.frank 
geldboete en 8 dagen vervangende 
gevangenisstraf veroordeeld, terwijl 
voonnelde' inbreuk door mtikelen 1 
en 9 varl.. het kortinklij k: beslui t van 
26 jantiari 1967. strafbaar gesteld 
wordt . inet een gelctboete die 
25 frank niet mag.te bov.en gaan;, 

;, De y,eroordeling is dus onwette
lijkl omdat zij voormelde wetsbepa-
lingen schendt. · 

· >>Ret op· 1 £ebruari' 1978 tege:ri het 
vop'h'is yah. 3 oktober 1977 aangete
ken<;le: ··. 'Verzet · werd op 13 fe
bruq.ri )97.8 ongedaan verklaard. 

. ;~ J)e verjari~g van pe stra£vorde
'ring wegens 'de overtreding werd 
gestuit door dagvaarding van. 
28 juli 1977 en geschorst gedurende 
de buitengewone termijn voor ver
zet van 19 november 1977 tot 
1 februari 1978. ,Zij was niet. bereikt 
op bet ogimblik van de veroordeling 
doch Wei vooi;aleer deze. kracht van 
gewijsde ve'rk1'eeg. · 

·,, Om ·are·''tedeneri, vordert de 
ondergetekende procureur~generaal 
d<1t he~ a<m het f!of moge behagen 
het aangegeven vonnis te vernieti
gen; te bevelen dat van zijn arrest 
meldirig zal worden gemaakt op de 

kant· van.' de vernietigde ·. beslissing 
en . te z:eggen dat er geen .grond is 
tot .verwijzing. 

>> Brussel, 28 november 1978; 

:> Vom:·de p1:ooureur-generaal, .' 
» De advocaat-generaal, 

>> (get.) Declercq >>; 

Gelet op artikel · 44f van het 
Wetboek van Shafvoi·dering, de 
reel en en van de even 'aangehaalcfe 
vo1'dering overnemende, vernietigt 
het hiervoren aangeg~ven en 'in 
kracht van gewijscle gegaan vonriis 
op 3 oktober 1977 door de Politie~ 
r,echtbank te Vilvoorde gewezen. in 
zake Speybrouck ·Hubert; . beveelt 
dat van d~t arrest melding zal wor
den gemaakt op 'de kant van · de 

' vernietigde beslissing; zegt dat er 
geen grond is tot vervyijzing. ,. 

30 januari f979 - 2' k<imer- Voorzit
teJ' : ridder de .Schaetzeh, afdelingsvooi·~ 
zitter. - Vers!Eiggever : de h, Le.bbe: ~ 
Gel~jkluidende conclusie van <de heer 
Declercq, advocaat-generaal:- ·. 

2' KA:IIER- 31 januari1979 · 

1" AANSPRAKELI.JKHEID "(BUITEN 
OVEREENKOMST) - STAAT.,c,.: ORGAAN 
VAN DE STAAT- BEC~RIP. 

2" REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN ,.--'. BGRGERLI.JKE 2:'\KEf.\i 
TEGENSTRIJDIGE l\IOTIEVEN- BEG RIP: 

3° RECHTELI,JK GEWIJSDE - STRAF
ZAKEN- GEZAG VAN HET STRAFRECHTELI.JK 
GEWIJSDE T.O.V.• HET. LATERE BURGERLJ,JK 
PROCES;- BESLISSii\!G VAN DE BURGERLIJKE· 
RECHTER NIET VERENIGBAAR MET HET DOOR· 
HET . S~RAFGERECHT .GEWE2;EN VQN:\'IS ·
l)'l!SKENNINGVAN HET GEZAG VAN GEWJ.JSDE. 

1" Een onrechtmatlge daad va1i een" 
orgaan van de Staat kan als een 
onrechtmatige daad Y<ill de Staat wor
den· beschouwd, vom· zover. het orgaan 
gehandeld heeft tel'. vervulling van de 

. hem opgedragen ia<~k ( 1 ).' .• .. · 

(1) Raadpl. . Cass., 29 mei 197{ (/Jull. en 
Pas:. 1947, I, 216) en de noot getekend R.H.,, 

'Cass., 25 okt. 1951. (ibM., 1952, I; 101); 
30 ajJI'H 1953 (ibid.,' 1953, I, 673) en 27 mei 1963 
(ibid., 1963,. I, 1033); DE .P·\GE. rraite,' aeel' II,. 
3e druk, blz. 1119 en noot. 
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2"· Tegenstn:fdig is, het arrest dat ener

zijds verwijst naar een in k~·acht van 
. gew~jsd(J gegaan vonnis dat een mlli
ta.ir veroordeelt n;egens diefstc7l, vo01· 
tijdel~ik gebruik, vap een. aan de Staat. 
toebehorend voertuig; en·· anderZJ:fds, 
oordeelt dat die militail; die ·een 
verkeersongeval heeft veriJiJrzaakt b/i 
het besturen van dat voertuig, in 
beJ;oJen dienst. heeft gehandeld, dit is 
ter Fervulling· van de hem opgedragen . 
taak. 

3" Het gezag van gewijsde Fan een 
beslissing op de strafvordering wordt 
miskend door het an·est dat, met 
betrekkipg tot een voor de bwgerhjke 
rei::hter gebrachte burgerlijke re<•hts
vordering wam·bij de militair die voor 
het ongeval aai1spnikel~fk is en de 
Staat tegezipai't~jen · zijn van . het 
slachtoffer 1ran het verkeersongeval, 
beslist dat die militaiz; hoewel hij 
veroordeeld is ter zake dat lnj eeli 
door hem bestuurd en aan de Staat 
toebehorend voertuig voor een t//delijk 
~gebruik had. gestolen, gehandeld heeft 
ter vervulling van de hem opger;lragezi 
taak, op grand dat niet bekend is of 

.die militaiz; nadat hij z~jn .kozpsover-
• ste naar huis had gevoerd, het bevel 
haq ,gekregen Jangs een welbepaalde 
Z:(!isweg rechtstreeks naar de kazerne 

. terug. te rijden (1). (Art. 4 wet 
11 apHl 1878.) · · 

(BELGISCHE STAAT - MINISTER VAN LANDS
VERDED!GING .T. IVIEjRCATOR N.\1., VAN SAN, 

COUSSEMEI':T) 

·ARREST 

HET HOF; - Gelet op het be she
den arrest, op • 17 december 1975 
qoor het Hof van Beroep te Antwer
pen gew.ezen; 

Over het.middel, afgeleid uit de scherr
ding va~ de artikelen 3, 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering, 23, 24, 28 van: het Gerechtelijk 
Wetboek, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 14,. § 1, , 16 van de wet van 
1 juli 1956 betreffen<;ie de verplichte 
aansprakelijkheidsverz~kering inzake 
motorrijtuigen, . 3 van .het, koninklijk 
besluit van 5 januari 1957 tot bepaling 

(1) Raadpl. Cass., 25 maart 1976 {A.C, 1976,. 
861). ··. . . ' ·, . ' " 

van de toekenningsvoorwaarden en. van 
·de omvapg van de rechten van ·de 
.benadeelden tegenover !let :Gemeen
schappelijk :Waarborgfond.s voorzien 
door voormel<:!e wet ¥an 1 juli 1956, :en 
·97 van de Grondwet, · 

doordat het verweer, waardocir eiser 
deed "elden dat verweerder Ccnissement 
door :en in kracht van gewi.isde gegane 
vonnis van de Krijgsraad. te 'Brussel, 
zitting houdend te · AI1twerpeil., op 
21 december 1967, werd veroordeeld 
we gens gebruiksdiefstal van de·· wag en 
waarmede hij het litigieuze ongeval ver
oorzaakte, en dat eiser derhalve, kl·ach
tens de artikelen 14, § 1, 16 vim voo!~
melde wet van: 1 juli 1956 en 3 van 
voormeld koninklijk besluit. ' van 
5 januari 1957, slechts ertoe · gehouden 
was de schade' voortspruitende uit licha
melijke letsels te -vergoeden, er\. slechts 
voor zover ,deze vergoedingen: die o\tel:
troffen welke verwee'l•stei·, .• de naamloze 
vennootst;hap Mercator, aan. ver\veerder 
Van San· verschuldigd ·was hachteris dE~ 
wetgeving inzake arbeidsongevaihhi, 
door het arrest wordt · verworpen · Op 
grond : dat verweerdel' Coussemerit op 
15 november 1967, datum van het liti" 
gieuze ongeval, in ·bevol~n di'enst 
omstreeks 13 tiui' · 30 · zijh 'ko1onel' •te 
Mortsel naar huis had gevoerd, dat niet 
bekend· is. of soldaat Coussement ;bevel 
kreeg dadelijk langs een welbepaalde 
reisweg naar de kazerne. terug te ke1:en, 
dat Coussement toeg¢eft, in 'plaats van 
onmiddellijk zijn eenheid te vervoegeit;· 
eerst zijn grootmoeder· te Hov.e te heh~ 
ben bezocht·en .daarna •omstreeks 14 Ul,!ll' 

30 de· aanrijdlng met verweerder Van 
San te hebben veroorzaakt;, dat hieruit 
blijkt dat Coussemenf op het ·ogenb~ik 
van de aanrijding in bevolen dier\.st was 
en de hoedanigheid van orgaah .van .de 
Staat bezat, zodat de Staat op grond vap 
artikel 1382. van het Burgerlijk WetbOek 
rechtstreeks aansp1;akelijk was voor het 
ongeval en de bepalingen van voormelde 
wet .van 1 juli 1956 en van voormeld 
koninklijk besluit van 5 januari 1957 niet 
kqn inroepen, 

terw~jl, eerste onderdeel, . het . arrest 
zo<:!oende. het ge}:ag van gewijsc!e, erga 
omnes schertdt, dat door de hoger inge7. 
roepen m:tikelen. van de wet van 
17 april 1878 en van het Gerechtelijk 
Wetboek wordt. gehecht· aan het voor~ 
meld in kracht van gewijsde gegane 
vonnis van de ; Krijgs1:aad van 
21 decembe1; .1967, 
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tweede OJ1derdeel, de · motivering van 

het arrest althans in het onzekere laat of 
de feitenrechters in rechte hebben 
beslist dat Coussement, bij bet veroorza
ken van het litigieuze ongeval, in bevo
len dienst was hoewel hij i·eed met eeh 
wagen cjie het voorwerp was van de door 
hem gepleegde gebruiksdiefstal, hetgeen 
eeri tegenstrijdigheid zou uitmaken 
wegens de. onverzoenbaarheid tussen de 
begrippen « bevolen dienst en 
« gebruiksdiefstal >>, dan wei in feite 
beslist hebben dat het ten onrechte was 
dat. het vonnis van de Krijgsraad van 
21 december 1967 geoordeeld had dat 
Coussement gebruiksdiefstal had 
gepleegd, hetgeen een miskenning zou 
zijn van het gezag van gewijsde, erga 
omnes, van gezegd vonnis van 
21 december 1967, dan wel nog in feite 
beslist hebben dat Coussement op het 
ogenblik van het litigieuze ongeval nog 
geen .gebruiksdiefstal had gepleegd en 
dit misdrijf slechts op een ander ogen
blik zou hebben gepleegd, welke ondui
delijkheid in de redengeving gelijkstaat 
met een gebrek aan de door artikel 97 
van de Gronclwet voorgeschreven moti
vering, claar zij het Hof de mogelijkheicl 
niet biedt na te gaan in hoeverre het 
arrest de in het middel ingeroepen 
wettelijke bepalingen naleeft : 

Wat het tweede onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vennag acht te 
slaan, blijkt dat verweerder Ray
mond Coussement bij een in kracht' 
van gewijsde getreden vonnis van 
de Krijgsraad te Antwerpen, gedag
tekehd 21 december 1967, verom;
deeld werd onder meer wegens 
gebruiksdiefstal van een aan de 
St::~at toebehorend voertuig te Mort
sel, Hove, Antwerpen en elders m 
Belgie. op 15 november 1967 en 
wegens het onopzettelijk·toebrengen 
van lichamelijke Ietsels aan Emilius 
Van San, tweede verweerder, tijdens 
het onderwerpelijke verkeersonge
val te Hove op 15 november 1967; 
. Overwegende dat het arrest naar 
qat vonnis verwijst en verder 
vaststelt : dat Raymond Cousse:
ment, in zijn hoedanigheid van 
chauffeur van -:ijn korpsoverste, op 
15 november 1967 verl'>cheidene 
opdrachten volbracht en aldus in 

bevolen dienst, omstreeks 13 uur 30, 
zijn kolonel te Mortsel naar huis 
heeft gevoerd; dat ni~t bekend is of 
hij het bevel heeft gekregen dade
lijk en larigs een. welbepaalde reis
weg naar de .kazerne terug te keren; 
dat hij toegeeft clat hij, in plaats van 
onmiddellijk zijn eenheid te vervoe
gen, eerst zijn grootmoeder te Hove 
bezocht en daarna, omstreeks 
14 uur 30, de aanrijding met Emilius 
Van San veroorzaakte; 

Overwegende dat het arrest hier
uit afleidt dat verweerder Cousse
ment op het ogenblik van de aanrij
ding « in bevolen. dienst ,, verkeerde, 
en weliswaar de hem toevertrouwde 
opdracht foutief heeft uitgevoerd 
maar hierdoor niet de hoeclanigheicl 
van orgaan van de Staat verloren 
had; clat het arrest op grond daar
van beslist clat « de Staat recht
streeks aansprakelijl\: is voor de 
door R. Coussement veroorzaakte 
schade >>; 

Overwegende dat, om een 
onrechtmatige daad van een orgaan 
als de onrechtmatige daad van de 
Staat te kunnen beschouwen, ver
eist is dat het orgaan g~handeld 
heeft in de vervulling van de hem 
opgedragen taak; 

Overwegende dat' artikel 461, 
2e lid, van het Strafwetboek, dat 
gebruiksdiefstal met diefstal gelijk
stelt, onder meer vereist dat de 
dader het goed tegen de wil in van 
de eigenaar heeft weggenomen; 

Overwegende dat, nu het hof van 
beroep niet vaststelt dat verweerder 
Coussement op het ogenblik van het 
ongeval nog geen gebruiksdiefstal 
had gepleegd, het in het onzekere 
laat of het he eft will en · beslissen 
dat, hoewel voornoemde verweerder 
de personenwagen tegen de wil in 
van de eigenaar, ten deze eisei', had 
weggenomen, hij toch bij het bestu
ren ervan., in '« bevolen dienst >> 
handelde,. dit is in de vervulling van 
de' hem opgedragen · taak, wat een 
tegenstrijdigheid inhoudt, dan wei 
dat hij niet tegen de wil van eiser 
zou. hebben gehandeld, wat dan 
neerkomt op een miskenning van 
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het gezag van gewijsde, erga omnes, 
van het vonnis van de Krijgsraad; 

Dat het ortderdeel, in zoverre het 
de scliending aanvoert van de 
artikelen 3 en 4 van de wet van 
17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van h.et Wetboek van 
Strafvordering en van artikel 97 van 
de Grondwet, gegrortd is; 

-· Om , die redenen, en zonder dat 
ertoe C\anleiding bestaat het eerste 
onderdeel te onderzoeken, dat niet 
tot ruimere cassatie leiden kan, 
vernietigt het bestreden arrest in 
zoverre·het eiser aansprakelijk stelt 
voor de door de eerste twee . ver- · 
weerders opgelopen schade en hem 
in de kosten veroordeelt; beveelt dat 
vim het thans gewezen arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; 'houdt de kosten aan ·en 
zegt dat de feitenrechter erover 
uitspraak zal doen; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. · 

31 jan:uari 1979 - 2' kamer :..,
Voorzitter : baron Richard, afdelings
voorzitter --:- Ve1:Slaggever : de h. Chatel 
- Gel~jkluidende conc1usie van de h. 
Ballet, advocaat-generaal· - Advocai!lt : 
mr. Baya1't. 

2' KAMER- 31 januari 1979 

1° BEWIJS ---., ~EW!JS DOOR G~SCHRIFT -
BE\VIJSKRACHT VAN I)E AKT)'N - BURGER
pJKE ZAKEN -r ARREST DAT ZIJN BESLIS
SING STEUNTOP EE!I\ GEHEEL ·VAN GETUIGE
.NISSEN- BESLISSING DIEDE INHOUD VAN 
HET PROCES-VERBAAL OVER DIE GETUIGE
NISSEN NIET BETWIST - GEEN MISKENNING 
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. 

2° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - GROVE BELEDI
GING · -L BELEDIC>END KARAKTER DAT NIET 
NOODZAKELIJK VOORTVLOEIT UIT DE LOU
TERE TEKORTKOMING AAN DE HUWELIJKS
VERPLICHTINGEN. 

1" De Tec:hteJ; die zijn beoordeling afleidt 
l;lit het geh(!el ,van getuigeiiissen, ,zon
der dat hij de inhoud van het proces
verbaal \ran het verhooz: van · een 

bepaalde getuige betwjst, .miskent .de 
bewijskracht van dat proces-verbaal 
niet (1). 

2" Het beler]igend karakter van de 
gedraging van een (JChtgenoot en de 
ernst van dat beledigend karakter 
vloeien niet uitsluitend , voort uit de 
loutere tekortkoming aan. de huwe
JijksveJpliqhtingen, maar zij inoeten 
beqordeeld, worden op gro,nd van aile 
omstandigheden , van de. zaak, met 
name van hun krenkend. karakter 
t.a. v. de echtgenoot (2). (Art. 231 B.W.) 

(V.D.H. T.V.) 

,ARR)'ST 

HET HOF; - Gelet op het bevel
schrift van de eerste voorzitter- van 
het Hof vart 14 december 1978 
waarbij de zaak naar de tweede 
kamer wordt verw~zen;, · 

Gelet op het bestreden arrest, op 
31 jimuari 1978 door het Hof van 
Bero~p te A:ntwerpen · gewezen,; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 231,301, .308, 1319, 
a320, 1322, 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek, de artikelen 301 en 308, zoals 
gewijzigd do01· de wetten van 9 juli 1975 
en- · 27 januari 1960, en· 97 , Van ' de 
Grondwet, 

doordat het arrest de door eiser · inge
stelde vordering tot echtscheiding onge
grond verklaart en hem veroordeelt tot 
betaling. aan verweerster van een ,maan~ 
delijks onderhoudsgeld van 7.500 frank 
op grond dat : het door eiser aange
haalde feit met name dat verweerster 
vanaf 1972 voortdurend en dagelijks 
vulgaire woorden en beledigingen tegen~ 
over eiser geuit heeft en zulks ·in het 
openbaar en in J1et bijzijn van. minderja
rige . kinderen, als mater~eel bewezen 
d~ent te worden aangezien; het b.eledi
gend, en kren}<end. }<arakter van voor
meld, gedrag van : verweerster echter 
_geenszins kan in aanmerking worden 
genomen wegens de houding van eiser 
zelf; ,bezwaarlijk. kan worden ,be twist dat 
verweerster slechts in een vlaag van 
woei!e en verontwaardiging tOt schelden 
en . belediging overging, telkens als zij 

'.(1) Cass., 8 okt. 1973 (A.C.; · 1974, 152) en 
13 sept. 1974 (ibid., 1974, 53). '' 

m C.ass., 6 okt. 19.78,, en de noot (A. C., )979, 
nr. 86). 
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_werd geconfront.eerd met de aanwezig
heid van getuige Johanna V. d. B., 
echtgenote V. d. V., in gezelschap van 
eiser, die zij verdacht en verweet een 
relatie te hebben met deze vrouw; 
getuige N. immers bevestigt dat geruch
ten de ronde deden in verband met een 
dergelijke verhouding, terwijl getuige 
V. d. V. gewaagt van het vermoeden dat 
eiser een oogje had op zijn echtgenote 
en deze laatste onomwonden toegeeft 
dat de ruzies in feite op haar zelf 
geconcentreerd waren; eiser, wetend 
waar de aanleiding tot en de oorzaak 
van de echtelijke twisten lagen, de 
aanwezigheid van voormelde vrouw 
opzocht ofwel ze opdrong in de echte
lijke waning (getuigenis N., V. d. V. en 
V. d. B.), 

terwijl, eerste onderdeel, uit de getui
genis van W. V. d. V. geenszins blijkt dut 
verweerster slechts in woede ontstak in 
aanwezigheid van J. V. d. B.; V. d. V. 
integendeel zegt dat hij zulke beledi
gende scenes heeft meegemaakt bij eiser 
thuis toen verweerster 's avonds binnen 
kwam en er in verband met dit feit geen 
vermelding van de aanwezigheid van 
J. V. d. B. wordt gedaan, zodat ook 
ruzies ontstonden zonder de opgedron
gen aanwezigheid van deze vrouw en het 
arrest de bewijskracht van het proces~ 
verbaal van dit getuigenverhoor miskent 
(schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burger!ijk Wet
hoek), 

tweede onderdeel, het arrest in die 
omstandigheden ten onrechte de vorde
ring tot echtscheiding van eiser afwijst 
omdat verweerster slechts in woede 
ontstak en eiser beledigde wegens de 
aanwezigheid van J. V. d. B., die door 
eiser aan verweerster werd opgedrongen 
(schending van de artikelen 231, 301 en 
308 van het Burgerlijk Wetboek), 

derde onderdeel, de aanwezigheid van 
J. V. d. B. in gezelschap van eiser en 
verweerster in aile geval ten onrechte 
door het arrest wordt in aanmerking 
genomen om het beledigend karakter 
aan het bewezen feit· te ontnemen; 
immers geen relatie tussen eiser en deze 
vrouw is bewezen en loutere beweringen 
dienaangaande onvoldoende zijn om het 
gedrag van eiser foutief te maken; de 
motieven van het arrest de beslissing 
niet wettelijk verantwoorden (schending 
van de artikelen 231, 301, 308, 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat uit de verklaringen van vijf 
getuigen, Onder wie W. V. d. V., 
blijkt dat eiser bij drie gelegenhe
den door verweerster wercl.. ultge~ 
scholden met verwijzing naar een 
verhouding die hij zou hebben met 
een andere vrouw, dat het echter 
oordeelt dat het beledigend en kren
kend kenmerk van voormeld gedrag 
van verweerste~· ten opzichte van 
eiser geenszins in aanmerking kan 
worden genomen om de echtschei
ding 'te haren nadele te verantwoor
den, wanneer deze tekortkoming 
van verweerster aan haar huwe
lijksplicht wordt beoordeeld op 
grond van aile omstandigheden van 
de zaak en meer bepaald ten aan
zien van de houding van eiser zelf; 
dat het arrest erop wijst « dat 
bezwaarlijk kan worden betwist dat 
verweerster slechts in een vlaag van 
woede en verontwaardiging tot 
schelden en beledigen overging tel
kens als zij werd geconfronteerci 
met de aanwezigheid van 
J. V. d. B. in gezelschap van eiser, 
die zij verdacht en verweet een 
relatie te hebben met die vrouw »; 
. Overwegende dat de .rechters de 

vaststelling dat de als bewezen 
beschouwde beledigingen door ver~ 
weerster ten aanzien van eiser 
slechts werden geuit wanneer de 
voornoemde J. V. d. B. daarbij 
aanwezig was, afleiden uit de beoor
deling van het geheel van de gege~ 
vens van het getuigenverhoor; dat, 
zij zodoende van de verklaring€m 
van de getuigen, ook van die welke 
V. d, . .V. aflegde, geen interpretatie 
geven die onverenigbaar is met . de 
bewoordingen ervan, zodat zij de 
bewijskracht van het proces-verbaal 
van getuigenverhoor derhalve niet 
miskennen; 

Wat het 
betreft : 

tweede onderdeel 

Overwegende dat het onderdeel 
stoelt op de, zoals uit het antwoord 
op het eerste onderdeel blijkt, niet 
gegronde veronderstell.ing da:t het 
arrest ten onrechte zou .hebben 
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beslist dat verweerster eiser slechts 
beledigde wegens de aanwezigheid 
van J. V. d. B.; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het beledigend 

karakter van de gedraging van een 
echtgenoot en de ernst van dit 
beledigend karakter niet uitsluitend 
voortvloeien uit de tekortkoming 
zelf van de uit het huwelijk voort
spruitende verplichtingen, doch 
moeten.beoordeeld worden op grond 
van alle omstandigheden van de 
zaak, onder meer van hun krenkend 
karakter ten opzichte van de andere 
echtgenoot; 

Overwegende dat de rechter ten 
deze de in het eerste onderdeel 
bedoeld~ beledigingen, door ver
weerster in de aan:gehaalde omstan'
digheden uitgesproken, bewezen 
acht en erop wijst dat volgens 
getuige N. geruchten de ronde 
deden in verband met een verhou
ding tussen eiser en V. d. B., dat V. 
d. V. gewaagt van het vermoeden 
dat eiser « een oogje had op zijn 
echtgenote » en dat deze laatste 
onomwonden toegeeft. dat de ruzies 
tussen de partijen in feite waren 
geconcentreerd op haar zelf; dat de 
omstandigheid dat eiser « wetend 
waar de aanleiding tot en de oor
zaak van de echtelijke twisten 
lagen >>, de aanwezigheid van 
J. v. d. B. opzocht ofwel ze in de 
echtelijke waning opdrong, door de 
rechter mocht worden beschouwd 
als een feit dat aan die beledigingen 
ten opzichte van eiser het krenkend 
karakter ontnam: 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

31 januari 1979 - 2" kamer 
Voorzitter : baron Richard, afdelings
voorzittet- Verslaggeve1·: de h. Versee 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Ballet, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Houtekier en De Bruyn. 

1" KAMER- 1 februari 1979 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - l\1IDDEL GEGROND OP WET
TELI.JKE BEPALINGEN OF EEN RECHTSBEGIN
SEL DIE NOCH DE OPENBARE ORDE RAKEN 
NOCH DWINGEND ZIJN- 1\UDDEL NIET VOOR
GELEGD AAN DE FEITENRECHTER EN WAAR· 
OVER HIJ EVENMIN OP EIGEN INITIATIEF 
HEEFT BESLIST - NIEUW MIDDEL - NIET 
ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2° HUUR VAN GOEDEREN - HANDELS
HUUROVEREENKOMSTEN - ART. 11, . II, 
HANDELSHUURWET 30 APRIL 1951 -ONDER-

HUURDER DIE INGEVOLGE DE WET RECHT
STREEKSE HUURDER VAN DE VERHUURDER 
WORDT - MOGELIJKHEID VAN DE ONDER
HUURDER ZICH T.A.V. DE VERHUURDER TE 
BEROEPEN OP DE DOOR DE HANDELSHUUR
WET AAN DE HUURDER VERLEENDE RECHTEN. 

1" Nieuw en derhalve niet ontvankelijk, 
is het tot staving van een cassatiebe
l'Oep in burgerlijke zaken aangevoerde 
middel dat gegrond is op wettelijke 
bepalingen of een rechtsbeginsel die 
noch de openbare orde raken noch 
dwingend zijn, dat.niet aan de feiten
rechter is voorgelegd en waawver hij 
niet op eigen initiatief heeft beslist (1} 

2" Krachtens art. 11, //, Handelshuurwet 
30 april 1951, gew. bij de wet 
29juni 1955, kim de onderhuurder die 
ingevolge de wet rechtstreekse huui'
der van de verhuurder wordt, zich 
t.a.v. de verhuurder beroepen op de 
door de Handelshuurwet aan de ]mur
der verleende rechten (2). 

(VAN DE WEGHE T. PEETERS, BROUWERIJ WOU-
TERS EN CIE) .. 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 september 1977 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel; 

(1) Cass., 10 feb. 1978 (A.C., 1978, 699) en 
7 sept. 1978 Ubid, 1979, nr. 13). 

(2) Raadpl. DE MGE, Traite, dr. IV, 3• dl., 
nr. 790 B, 855-856; LA IiAYE en VAN KERKHOVE, 
• Baux commerciaux », J.T., 1955, 689; Rep. 
prat. du dr. beige, Bijv. dl. I, V

0 Baux commer
cial' nr. 198. 
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01·er het eerste middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 616, 807, 812, 
tweede lid, 1042, 1050 e1'! 1 1068, eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, . 

doordat · het bestreden vonnis, met 
wijziging van het vonnis van de eerste 
rechter, eiser hoofdelijk met verweerster 
veroordeelt om verweerder een vergoe
ding wegens uitzetting ten belope van 
252.000 frank te betalen, vermeerderd 
met de gerechtelijke intresten vanaf 
18 november 1975 en de kosten, 

terwijl verweerder voor de eerste 
rechter eisers veroordeling wegens dat 
feit niet had gevraagd en enkel een 
derge!ijke veroordeling van verweerster 
had gevraagd, en.terwijl het vonnis dat 
aldus ten laste van eiser een veroorde
ling uitspreekt die .voor de eerste rechter 
niet jegens laatstgenoemde werd geyor
derd, de wettelijke bepalingen schendt 
die het instellen van een nieuwe eis in 
hager beroep verbieden (schending van 
de artikelen 807, 812, tweede lid, en 
1042 van het Gerechte!ijk Wetboek) en 
tevens de wettelijke regel van de twee 
instanties miskent (schending van de 
artikelen 616 en 1050 van het Gerechte
lijk Wetboek) alsook de bepaling die de 
devolutieve kracht van het hager beroep 
beperkt tot de punten van de eisen die 
voor de rechter in eerste aanleg werden 
gebracht (schending van artikel 1068, 
eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek) : · · 

Overwegende dat uit de regelma
tig aan het Hof voorgelegde stukken 
van de rechtspleging blijk~ dat bij 
de eerste rechter twee zaken aan
hangig werden gemaakt, de eerste 
door een dagvaarding van eiser aan 
verweerster, en de andere door een 
dagvaarding van verweerster aan 
verweerder; dat verweerster door 
laatstgenoemde dagvaarding met 
name vroeg dat verweerder zou 
veroordeeld worden tot tussenkomst 
in het geding tussen eiser· en haar
zelf; 

Dat verweerder in zijn eerste 
conclusie voor de eerste rechter 
tegen eiser en verweerster, ver
klaard heeft vrijwillig tussen te 
komen in het geding tussen eiser en 
verweerster, de samenvoeging van 
de zaken heeft gevorderd en akte 
heeft gevraagd van zijn tegenvorde
ring, tegen eiser en verweerster, tot 
het verkrijgen van een vergoedlng 

wegens uitzetting op grond van 
artikel 25 van de wet op de handels
huurovereenkomsten; 

Dat hij in zijn tweede conclusie, 
die volgens de aanhef enkel tegen 
verweerster was gericht, heeft 
gevraagd om hem het voordeel van 
zijn eerste conclusie toe te kennen 
en zijn tegenvordering gegrond te 
verklaren; 

Overwegende dat verwe·erder voor 
het rechtscollege in hoger beroep de 
hoofdelijke veroordeling van eiser 
en verweerster tot betaling van de 
vergoeding wegens uitzetting heeft 
gevraagd; 

Overwegende dat eiser niet had 
betoogd dat de in hoger beroep 
tegen hem ingestelde vordering 
nieuw was; dat hij integendeel de 
vordering ten gronde en zonder enig 
voorbehoud heeft betwist; 

Dat het middel, dat de openbare 
orde niet raakt, niet voor de eerste 
maal voor het Hof kan worden 
opgeworpen; dat het bijgevolg niet 
ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 11, inzon
derheid IT in fine, 16, I, 1" en 3", en 25, 3", 
vervat in de wet vail 30 april 1951, 
gewijzigd wat betreft de artikelen . 11 en 
25 bij de wet van 29 juni 1955, artJkel 1, 
3" en 5", dat afpeling Ilbis «van de regels 
betreffende de handelshuur in het 
bijzonder » vari boek III, titel VIII, 
hoofdstuk II van het Burgerlijk Wetboek 

"vormt, 1709 van hetzelfde wetboek en 
97 van de Grondwet, . 

doordat het vonnis eiser hoofdelijk 
met verweerster veroordeelt om aan 
verweerder een vergoeding wegens tlit~ 
zetting te betalen, vernieerderd met de 
g~rechtelijke intresten en in de kosten, 
op grorid dat « appellant (thans verweer
der) terecht de toepassing van de bepa
lingen van de wet van 30 april 1951, en 
met name die betrekkelijk de vergoedin
gen wegens uitzetting, in zijn voordeel 
aanvoert; dat in de op 7 maart 1973 door 
de tweede gelntimeerde (thans eiser) 
betekende opzegging, overeenkomstig 
artikel 12 vervat in . de wet . van 
30 april 1951, die in de overeenkomst 
werd overgenomen, gelijktijdig twee 
motieven werden .uiteengezet die over
eenstemden met de bepaliqgen van 
artikel 16, I, 1" en 3", van de wet; clat de 
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opze"uing op 31 maart 1974 verstt~eek; 
dat ~~rd am1getoond dat geen van de 
aanuevoerde motieyen binnen zes maan
den"' ten uitvoer werd gebracht; dat 
appellant bijgevolg het voordeel moet 
genleten van artikel 25, 3", vervat in de 
wet van 30 april 1951, .en aanspraak kan 
maken cip een yergoeding die twee jaar 
hupr 'bedraagt tegen de huurprijs die 
van kt'acht was op het ogenblik van haar 
uitzetting (24

11 

x 10.500 = 252.000 frank); 
dat, kracli.tE!ns artikel 11 \ran de wet, en 
gelet op het feit dat, met de yitdrukke
lijke 'instemrhing van eerste ge'inti
meei·de en zonder dat appellant bij de 
zaak . werd betrokken, de hoofdhuur 
tussen de ge'intimeerden werd · ontbon
den (cfr. het vonnis van 26 maart 1974 
waai·bij het akkoord wordt vastgesteld), 
appellant de rechtstt'eekse huurder van 
tweede gei:ntimeerde is geworden, waar
bij eerste gei:ntimeerde jegens hem 
evenwel tot aile verplichtingen van de 
oorspronkelijke huurovereenkomst 
gehouden bleef; dat beide gei:ntimeerden 
bijgevolg 'ten .. aanzien :van a,ppellant 
hOofdelijk gebonden blijven tot betaling 
van. de ~vergoeding. wegens uitzetting ,», 

·:i 

terwijl, eerste onderdeel, •Verweerster, 
volgens 'de • eigen vaststellingen van het 
vonnis, nog v66r op 31 maart 1974 tussen 
eiser en iverweerster tot ontbinding van 
de '· huul'overeenkomst werd besloten, 
verweerder · bij aangetekende brief . van 
14 •inaart 1973 voor dezelfde. datum had 
opgezegd en laatstgenoemde het 
gehuurde goed: , enkele ~ • we ken voor 
31 maart 1974' had· verlaten; het vonnis 
dan ook in de gegeven feitelijke toestand 
niet wettelijk kon beslissen dat verweer~ 
der de rechtstreekse hum·der van eiser 
is geworden· inet toepassing van voor
noemd artikel 11, II, nu die bepaling 
voor de totstandkoming van een recht
streekse huurovereenkomst tussen~ ver
huurder en onderhuurder vereist dat' 
laatstgenoemde de plaatsen blijft betrek
keti. en ·de huurvoorwaarden doet vast
stellen; 'daaruit volgt .•dat de beslissing 
die, niettegenstaande · aan beide voor
waarden ten deze niet werd voldaan, 
eiser verooi·deelt om aan verweerder een 
vet'goeding wegens uitzetting te betalen 
op grond dat laatstgenoemde eiser recht
streekse huu.rder zou geworden zijn en 
di;tt hij van .deze huut' zou beroofd •zijn, 
de artikelen 11, ·II, 16, I, 1" en 3", en. 25, 3", 
van de<wet op de handelshuurovereen
komsten schendt, e'venals arti
kel1• 1709 van' het Burgerlijk Wetboek, 
volgens hetwelk de vasts telling~ van de 

huurprijs een essentieel bestanddeel 
vonnt van elke overeenkomst inzake 
huur van goederen; 

tweede onderdeel, het in ieder geval 
tegenstrijdig is erop te wijzen, enerzijds, 
dat verweerder de gehuurde plaatsen 
definitief I • • heeft verlaten v66r 
31 maart 1974 en te beslissen, anderzijds, 
dat er een 'rechtstreekse huurovereen~ 
komst tot stand is gekomen tussen 
verweerder en eiser ten gevolge van de 
ontl;Jinding van de. hoofdhuur op 
31 I maart 1974; die tegenstrijdigheid, 
welke gelijkstaat. met een gebrek aan 
motivering, tot gevolg heeft dat de 
beslissing van het vonnis dat, op grond 
van 'die tegenstrijdige motivering, oor
deelt dat eiser door uitzetting een einde 
heeft •gemaakt aan zijn rechtstreekse 
huuro'-'ereenkomst met verweerder en 
dat hij laatstgenoemde bijgevolg een 
ver"oeding wegens uitzetting is ver
sch~ldigd, niet regelmatig met redenen 
is omkleed (schending van artikel .97 van 
de Grondwet) : 

W at de tyvee onderdelen samen 
betreft: ~ 

Oveiwegende dat, enerzijds, uit 
de vaststellingen van het vonnis 
niet volgt dat verweerder de 
gehuurde pl<).atsen v66r 31 maart 
1974 zou verlaten hebben, datum 
waarvoor hij werd opgezegd en 
waarop de hoofdhuur met instem
lhina van de hoofdhuurder werd 

b ' . 
beeindigd; 

Dat het vonnis daarentegen erop 
wijst dat de exploitatie van verweer
ders handeL nog voortduurde op het 
ogenblik dat de politie vaststellin
gen deed in verband met de. inbraak 
di.e op 5 februari 1974 plaatsgreep, 
en dat. « hoewel het aannemelijk is 
dat appellant (thans verweerder) 
wegens de beschadigingen en dief
stallen als gevolg. van deze inbraak, 
die slechts enkele .weken v66r het 
verstrijken van de • opzegging 
gebeurde, de nodige kosten en han
delingen niet heeft willen doen voor 
de herstelling van een exploitatie 
die weldra zou worden beeindigd, 
daaruit toch niet volgt dat hij vrij
willig de plaatsen heeft verlaten 
waardoor hij zijn recht op vergoe
ding zou verliezen ?'; 
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Dat het middel dienaangaande op 

een onjuiste uitlegging van het von
nis berust en dus feitelijke grand
slag mist; 

Overwegende dat, anderzijds, 
naar luid van artikel 11, II, vervat in 
de wet van 30 april 1951 op de 
handelshuurovereenkomsten, gewij
zigd bij de wet van 29 juni 1955, « in 
geval van volledige of gedeeltelijke 
onderverhuring, die samen met de 
huur van een handelszaak geschiedt 
of tot de totstandbrenging van een 
handelszaak aanleiding geeft 
indien de hoofdhuur door de schuld, 
op het initiatief of met de instem
ming van de hoofdhuurder een 
einde neemt v66r het einde van de 
huurtijd, wordt de onderhuurder 
rechtstreekse huurder van de ver
huurder, onder voorwaarden in 
onderlinge overeenstemming te 
bepalen. Komen partijen niet tot 
;wereenstemming, dan bepaalt de 
rechter,. daartoe aangezocht door de 
meest gerede partij, die voorwaar
den naar billijkheid »; 

Dat daaruit volgt dat de onder
Jmurder, die krachtens de wet 
rechtstreekse huurder van de ver
huurder wordt, jegens hem de rech
ten kan aanvoeren die in de wet op 
de handelshuurovereenkomsten aan 
de huurder worden verleend; 

Overwegende dat derhalve de 
rechtbank die, op verweerders 
rechtsvordering tot het bekomen 
van een vergoeding wegens uitzet
ting, na te hebben vastgesteld dat 
de motieven van de verhuurder tot 
staving van de door hem gegeven 
opzegging niet binnen de wettelijke 
termijn verwezenlijkt werden, en 
dat de hoofdhuur v66r de vervaldag 
van de huurovereenkomst met 
instemming van de hoofdhuurder ' 
werd beeindigd, de rechtsvordering 
gegrond heeft verklaard en eiser 
heeft veroordeeld tot het betalen 
van een vergoeding wegens uitzet
ting aan verweerder, geen van de in 
het middel aangehaalde wetsbepa
lingen heeft geschonden; 

Dat het middel dienaangaande 
naar recht faalt; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, ll01, ll34, ll35, ll65, 1709, 
1717 van het Burgerlijk Wetboek, 10, 16, 
I, 1" en 3", 25, 3" en 6", (25, negende lid) 
vervat in de wet van 30 april 1951, 
artikel 25, 3" en 6" gewijzigd bij artikel 1, 
5 .. en 6" van de wet van 29 juni 1955, dat 
afdeling !Ibis « regels betreffende de 
handelshuur in het bijzonder » van hoek 
III, titel VIII, hoofdstuk II van het 
Burgerlijk Wetboek vormt, 

doordat het vonnis eiser veroordeelt 
om aan verweerder een vergoeding 
wegens uitzetting te betalen ten bedrage 
van twee jaar huur op grand dat « de 
opzegging die op 7 maart 1973 door 
(eiser) ter kennis van de eerste gei:nti
meerde (thans verweerster) werd 
gebracht ... steunt op artikel 12 vervat in 
de wet van 30 april 1951; dat zulks 
eveneens geldt voor de op 14 maart 1973 
door de eerste gei:timeerde ter kennis 
van appellant (thans verweerder) 
gebrachte opzegging; ... dat de op 7 
maart 1973 door de tweede gei:ntimeerde 
(thans eiser) betekende opzegging, over
eenkomstig artikel 12 van de wet van 30 
april 1951 ... , twee gelijktijdige motieven 
aangaf, waarin de bepalingen van artikel 
16, I,1" (persoonlijke ingebruikneming) 
en 16, I, 3°, van de wet (wil tot wederop
bouw van het gebouw) werden weerge
geven ... ; dat het bewezen is dat geen 
van die aangevoerde motieven binnen 
zes maanden werd verwezenlijkt; dat 
tweede gei:ntimeerde bij het verstrijken 
van de huurovereenkomst de vrij geko
men plaatsen voor een beperkte duur 
heeft verhuurd aan een vereniging zon
der winstoogmerk Mano; dat tweede 
gei:ntimeerde pas op 16 december 1974 
(Belgisch Staatsblad van ll januari 1975) 
met zijn echtgenote en een derde, de 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Le Calalou heeft opge
richt, waarin hij de meerderheid van de 
aandelen bezat; dat die vennootschap de 
plaatsen niet kon bezetten en exploite
ren v66r haar oprichting; dat eerste 
gei:ntimeerde niet aanvoert of bewijst 
dat z!j binnen zes maanden na de 
ontruiming van de plaatsen het ver
huurde goed heeft wederopgebouwd en 
werken heeft uitgevoerd die de ruwbouw 
raakten en waarvan de kosten drie jaar 
huur te hoven gaan ''• 
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{erwijl, eerste onderdeel, noch bet feit 

dat eiser de · voornemens niet heeft 
uitgevoerd op grand waarvan hij ver
weerster heeft opgezegd, noch bet feit 
dat laatstgenoemde &Is gevolg daarvan 
bet voornemen op grand waarvan ze 
verweerder kon uitzetten niet heeft in 
&cht genomen, aan deze laatste het recht 
op een vergoeding wegens uitzetting 
verlenen ten laste v&n eisei·, aangezien 
de onderverhuurder geen 1:echtstreekse 
vordering heeft tegen de· verhuurder 
jegens wie hij een derde blijft en hij 
hoogstens, kr&chtens artikel 25, 6", van 
de wet op de h&ndelshuurovereenkom
sten, · ten &anzien van de hoofdhuurder 
aanspraak kon maken op het geheel of 
een gedeelte v&n de eventueel a&n 
laatstgenoemde door de verhum·der ver
~chuldigde vergoeding wegens uitzetting; 

terwijl, door bijgevolg eiser te veroor
delen om a&n verweerder een vergoe
ding wegens uitzetting te betalen, hoe
wei het vaststelt dat verweerster « per
soonlijk geen aanspraak kan maken op 
een vergoeding wegens uitzetting "• aan
gezien de huurovereenkornst met haar 
uitdrukkelijke instemming werd ontbori
den, het vonnis voornoemd artikel 25, 
6",schendt in zoverre het zegt dat ver
weerder recht heeft op een vergoeding 
wegens uitzetting ten laste van eiser 
niettegenstaande er tussen die partijen, 
geen werkelijke contractuele b&nden 
·bestaan en bovendien de in de aanhef 
van bet middel vermelde bepalingen van 
bet Burgerlijk Wetboek schendt. (schen
ding van de artikelen. 1101, 1134, 1135, 
1165, 1709; 1717 van bet Burgerlijk 
Wetboek, 16, I, 1~ en 3", en 25, 3", van de 
wet op de handelshuurovereenkomsten); 

tweede onderdeel, het vonnis noch 
door bovenvermelde motieven noch door 
enig ander motief bet middel van eisers 
conclusie beantwoordt ten betoge dat 
« de plaatsen. inderdaad in april 1974 aan 
een vereniging zonder winstoogmerk' 
Mano werden verhuurd; die huur even
wei de bij artikel 25, 3", van de wet op de 
;handelshuurovereenkomsten bepaalde 
termijn van zes maanden niet heeft 
overschreden, men rekening moet hou
den met bet feit dat de heer Van De 
Weghe eigenaar van geheel bet gebouw 
was geworden en de wederopbouwwer
ken van bet geheel pas kon aanvatten 
na .de ontruiming van. bet aan een derde 
verhum·de gelijkvloers, hetgeen pas in 
de · eerste maanden van het jaar 
1975 mogelijk werd; in de onderstelling 
dat ten deze de wetgeving op de han
delshuurovereenkomsten zou moeten 

toegepast worden, die omstandigheid op 
zichzelf de bij artikel 25, 3", bepaalde 
gewichtige reden zou vormen; de rechter 
trouwens bevoegd is om de vergoeding 
wegens uitzetting op grand van derge
lijke omstandigheden te verminderen »; 

de beslissing dus niet regelmatig met 
re.denen is omkleed waarbij eiser wordt 
veroordeeld om aan verweerder een 
vergoeding te betalen, zonder dat ver
weermiddel te beantwoorden en de ver
werping ervan te motiveren (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); die 
beslissing bovendien niet wettig is en 
evenmin wettelijk verantwoord is, aan~ 
gezien eiser geen vergoeding wegens 
uitzetting verschuldigd is omdat hij het 
voornemen op grand waarvan hij de 
huurder kon uitzetten niet ten uitvoer 
had gebracht toen hij, zoals in de 
bovenvermelde conclusie, van de gewich
tige red_en deed blijken die hem belet 
had dat voornemen ten uitvoer te bren
gen (schending van de artikelen 16, I, 
1" en 3", en 25, 3", van de wet op de 
handelshuurovereenkomsten) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het vonnis, om 

eiser te veroordelen tot betaling van 
een vergoeding wegens uitzetting 
aan verweerder, niet steunt op 
artikel 25, 6", vervat in de wet op de 
handelshuurovereenkomsten, doch 
op de artikelen 11, II, en 25, 3", van 
die wet; 

Overwegende dat het vonnis, 
zoals blijkt uit het antwoord op het 
tweede middel, zijn beslissing aldus 
wettelijk verantwoordt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan aangenomen worden; 

Wat het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat, na erop gewe
zen te hebben dat de door eiser op 
7 maart 1973 betekende opzegging 
twee gelijktijdige motieven aangaf, 
waarin de bepalingen werden over
genomen van artikel 16, I, 1" en 3", 
van de wet op de handelshuurover
eenkomsten en dat de opzegging op 
31 maart 1974 verstreek, het vonnis 
met nmne zegt « dat (eiser) pas op 
16 december 1974, niet zijn echtge
note en een derde, de personenven
nootschap met beperkte aansprake
lijkhPid Le Calalou heeft opgericht; 
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dat die vennootschap de plaatsen 
niet kon bezetten · of 'exploiteren 
v66i' haar oprichting; 000 dat de niet 
gedagtekende schets van de gevel 
die hij VOOrlegt niets I zegt OVer de 
werkelijke aard en. de omvang van 
de werken en dat de bri.ef van 
14 maart 1975 van. de Stad Brussel 
aantoont dat de vergunningsaan
vraag pas in de loop vari. het jaar 
1975 werd ingediend >>; 

· Overwegende dat hetvonnis dobr 
die consideransen · impliciet het 
rnotief afwijst dat el.ser aanvoerde 
ter verantwoording van het feit dat 
hij niet binnen de termijn van zes 
maanden, na het verstrijken van de 
opzeggingstermijn; persoonlijk het 
verhuurde goed il1 gebruik . heeft 
ge:qomen eri. de .. in zijn . opzeggings;
bdef geprecis'eerde · verpouwirig~
werken. niet heeft uitgevoerd, en· de. 
in het middel aangehaalde conclusie 
van eiser beantwoordt; 

D!it het vonnis aldus zijn besli~
sing regelmatig motiveert en w.ette
lijk vel,'antwoordt; 

Dat dit onderdeel· van het middel 
niet kan aangenomen worden; · 

.. Over het vierde middel, afgel~id uit de 
schending van de artikeleri · 97 van de 
Grondwet, 5 en 1138, 3", van bet 'Gerech
telijk · Wetboek en van· bet algemeen 
rechtsbeginsel dat de rechter verplicht 
uitspraak te doen , over de gevorderde 
zaken, 

. doordat bet bestreden vonnis, na ver
nietiging vari het beroepe'n vonnis. dat 
verweerster op eisers rechtsvordering 
had veroordeeld tot betaling van 
35.481 frank wegens huurschade en 
wat!=rverbruik met bovendien de gerech
telijke interesten en de kosten, 'niet 
'opnieuw uitspraak doet over dat punt. 
van de vordering eri aldus zonder moti
vering de conclusie ·. verwerpt waarin 
eiser in hoger· beroep de bevestiging van 
aile bepalingen vari . bet vonnis .a quo 
vroeg (schending van artikel 97 vaJ;l de 
Grondwet) en bovendi~n de. wettelijke 
r,egel overtreedt die de rechter verplicht 
uitspraak te doen .over elk punt van de 
bij .·hem aanhangig gemaakte vordering 
(schending.van de artikelen 5 en 1138, 3°,! 
vim het GerechtelijkWetboek en van het 
in de aanhef van het :tniddel· vermelde 
algemeen beginsel) : · 

1 Ov~n:vegende dat uit de regelma
tig aan het H:of overgelegde stukken 
van de rechtspleging blijkt dat de 
eerste rechter, bij de uitspraak over 
eisers hoofdvordering tegen ver
weerster laatstgenoemde heeft ver.:. 
oordeeld · om aan eiser het' bedrag 
van 35o481 frank te betalen als 
vergoeding voor de huurschf!de en 
het waterverbruik, en bovendien tot 
de gerechtelijke intresten en .de 
kosten,: en verweersters tegenv0rde
ririg tot het bekomen van eiser van 
een vergoeding wegens uitzetting 
he~ft verworpep; dat . verweerster 
die tegen eiser incidenteel hoger 
beroep heeft ingesteld niet de wijzi
ging van het vonnis wat betreft. de 
genoemde veroordeling , heeft 
gevraagd; · 
· , Overwegende dat het bestreden 
vonnis bij de uitspraak over dat 
incideriteel hoger beroep enkel 
beslist ·'over verweersters vordering 
tqt vrijwadng, zonder voor het ove
;fige het · beroepep vonnis t~niet te 
doen; · · 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; · 

Over het vijfde.middel, afgeleid uit de 
schendirig van ' de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1213, 1214, 1216, 1709 van bet 
Bm;gerlijk Wetboek en 11, II, van de wet 
op de handelshuurovereenkomsten, 

doordat bet vonnis, bij de uitspraak 
over verweersters oproeping in vrijwa
ring tegeri' eiser, laatstgenoemde veroor
deelt om verweerster te vrijwaren 
« 1tegen de veroordelingen die hoofdelijk 
tegen. haar Werden uitgesproken ''• met 
name de veroordeling om eiser een 

· vergoeding 1 wegens uitzetting vermeer
derd met de gerechtelijke intresten en 
de kosten te betaleri, op grand dat : 
« (verweerster) .persoonlijk geen aan
spraak kan , makeri op een vergoeding 
wegens uitzetting; dat zij immers inge
stemd heeft met de voortijdige ontbin
ding van de huurovereenkomst o:o , en 
dat « de eis daarentegen gegrond. is in 
zoverre zij de veroordeling (van eiser) 
beoogt tot vrijwaring van (verweerster) 
tegen · elke ·veroordeling te haren ·laste », 

terwijl, eerste onderdeel, uit die moti
vering .welke beperkt blijft tot de loutere 
aanvoering van . de grondslag van ver
weersters .oproeping .in vrijwaring tegen 
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eiser, niet kan worden afgeleid . welk 
gegeven, volgens de feitenrechte1~s. in 
fejte of in rechte het aannemen van 
genoemde oproeping tot vrijwaring heeft 
verantwoord, .en . deze motivering dan 
ook evenmin het toezicht mogelijk 
maakt op de. wettelijkheid van die 
beslissing ,die aldus niet. regelmatig met 
redenen is . omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tw{!~de. onde.rde.e.l, de verbintenis die 
hoqfcl,elijk jegens een schuldeiser is aan~ 
gegaan van. r~chtswege deelbaar is tus
sen .de schuldenaars, zodat wanne.er een 
van heri de gehele schuld voldoet hij van 
de overige. sc.huldenaars niet meer kan 
terugvorderen . dan wat ieders aandeel 
bedraagt,(artikelen 1213 en 1214 van he:t 
Burgerlijk Wetboek), tenzij ):lij 1de schuld 
als borg ,ypor de anderen heeft, voldaan 
(a1:tikel 1216 yan het Burgerlijk Wet
hoek); het. ;vpnnis die. st~lling nie:t in 
aa,n~erking heeft genomen aangezien 
het yaststelt . dat verweerster zonder 
tussenkoml't ;van verweerder uitdrukke-
1\jk . heeft ingestE!lmd met <;le ontbinding 
van de hoofdh:uur. en .. dat verweerster ten 
aanzieri van verweerder . door d~ « . ver
bintenis~eq va'n .• de oorspronkelijke 
huur >>. gebonden blijft, hetgeen impli
ceert" dat het geoordeeld heeft dat ve.r~ 
weerster in hoofdpl;de jegens verweel;der 
w~s .vef·bond~n •. riu overig~ns uit geen 
motief van · het vonnis kan . worden 
afgMeid dat, de rechter haai· 'a!s een 
gewone b6rgvoor eisei·s verbintenissen 
zpt\ *bben beschouwd, en terwijl daai·
ui~t volgt dat het vonni~ niet wettig kon 
beslissen. dat verweel:ster van e~ser 'l-lle 
bedragen kan . terugvptderen tot betalirig 
wa:arvan ze hobfdelijk jegens verweerder 
is·. veroordeeld. (schending van . de 
artikelen 1213, 1214 en 1216 van het 
I?iirgei"lijk Wetboek); · '· 

di;!rde. onae.·rde.e.l, iri de onderstellirlg 
dat\rolgens de feitenrechters het inwilli
gen:van verweer'sters oproeping in vrij~ 
waring gerechtvaardigd . zou zijn door 
hEif bestaan van een rechtstreekse huur
overeenkomst tussen eiser en verweer
der; ~ eeri' dergelijke beslissing niet wettig 
zou zijn 'en evenmin wettelijk vel'ant~ 
wciord· aangezien er geen huurovereeri~. 
komst kan gesloten zijri tu.ssen eiser eri 
verweerder I. blj brttstentei).iS van een 
akkoord tussen de partijen of een 
gerechtelijke beslissing over de huur
pJJijs (schertding van de artikelen 1709 
\Tart het· Burgerlijk Wetboek en 11, • II, 
van . ~de. · wet op de handelshuur~ 
overeerikpmsteri) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat eiser iri zijn 

conclusie tegen de eis iri vrijwaring 
verschillende verweermiddelen aan
voerde betreffende verweerders eis 
tot het bekomen van een vergoeding 
wegens uitzetting, doch niet 
betoogde dat hij, indien verweerster 
tot het betalen van een dergelijke 
vergoeding zou worden veroordeeld, 
haar tegen die. veroordeling · ;niet 
moest vrijwaren; dat de rechter 
bijgevolg zijn beslissing op dat punt 
niet in het bijzonder behoefde te 
motivel'ell. en op grand 'van . de 
verwerping van eise1's verwehmid
delen, de eis~. ip 

1
Vfijwaring gegrorid 

kon verklaren; . · · r• 

Dat dit onderdeel van het·
1

middel 
niet kan worden aangenomen; 

Wat het 
betr.eft: 

tweede ondei·deei 

Q~erwegende' dat verweerder: de 
· hoofdelijke veroordeling. vroeg van 
eiser en verweerster. tot betaling 
van een vergoeding wegens uitzet
ting ··en dcit verweerstel" vroeg I clat 
eiser haar zou vrijwarim t$gen. elke 
verbordeling die tegen haar .Em·, t~n 
voordele van 'verweerder zou wor-
den uitgesproken; · · · 

. Dat eiser. voor d~ feit~nrechter 
tegen die eisen de verweermiddelen 
niet heeft opgeworpen die de thans 
voor het Hof aangevoerde grieven 
vormen; 

Dat dit onderdeel van) het middel 
de· open bare orde niet raakt, · dat het 
nieuw is en bijgevolg niet ontvarike
lijk; 

.W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat dit onderdeel 

van het middel, nu het aan 'de 
beslissing inzake de eis in vrijwa
ring motieven toeschrijft die zij niet 
bevat, feitelijke grondl?l<tg mi~t; 

Om die redenen, \!e1werpt de 
voorziening; ·veroordeelt eisel' iw de 
k'osten. 
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1 februari 1979 1" kamer 

Voorzitter : de h. Meeus, wnd. voorzitter 
Verslaggever .mevr. Raymond-

Decharneux - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Velu, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. De Bruyn. 

1" KAMER- 2 februari 1979 

OVEREENKOMST - CONTRACTUELE AAN
. SPRAKELIJKHEID - SCHADE VEROORZAAKT 

DOOR SAMENLOPENDE FOUTEN VAN VER
SCI:!ILLENDE PARTIJEN - ALLE PARTIJEN 
,JEGENS DE SCHADELIJDER GEl-lOUDEN. TOT 
VOLLED!G HERSTEL VAN DE SCHADE -
BESL!SSING WAARBIJ EEN ENKELE SCHADE
VEROORZAKER WORDT VEROORDEELD OM DE 
ANDERE VEROORZAKERS TE VRIJWAREN 
VOOR HET GEHEEL VAN DE TE HUNNEN 
LASTE UITGESPROKEN VEROORDELINGEN 
ONWETTIG HElD. 

Wannee1· de oorzaak van schade te 
vinden is in de samenlopende fouten 
die verschillende pal'tije11 hebben 

·· · begaan bij de uitvoering van hun 
contractuele ve1plichtingen en allen 
jegens de schadelijders gehouden zijn 
tot vergoeding van de volledige 
schade, is onwettig de beslissing waal'
bij een enkele ve1·oorzaker wordt ver
oordeeld om de andere te vlijwm·en 
voor het geheel van de te hunnen laste 

· uitgespmken veroordelingen (1). (Artt. 
1146 en 1151, B.W.) 

(OMNIA LIMBURG N.V. T. BOUTS, WI.JNDAELE, 
CLAES, LOUWET V., C.) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 juni 1977 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1134, 1135, 1142, 
1146, 1147, 1149, 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

(1} Raadpl. Cass., 31 maart 1949 (Bull. en 
Pas., 1949, I, 255}; Cass., 15 feb. 1974 (A.C., 
1974, 661} en de conclusie van de procureur
generaal Dumon, toen advocaat-generaal (A.C., 
1974, 662}; Cass:, 21 okt. 1977 en 
17 feb. 1978 (A.C:, 1978, ?,42 en 723); Cass. fr., 
11 juli 1Q77, Rec. Dalloz, 8 maart 1978 en de 
noot get. l"RIC AGOSTINI. 

doordat het arrest, na te hebben 
vastgesteld dat tweede verweerder Wijn
daele en de rechtsvoorganger van· de 
verweerders onder 3, Louwet, wegens 
door hen bedreven fouten tegenover 
eerste verweerder Bouts aansprakelijk 
waren voor de door laatstgenoemde gele
den schade en na te hebben overwogeri 
dat tweede verweerder nochtans 
terecht stelt dat de eerste en derde 
appellanten (thans eiseres en de ver
weerders onder 3) hem ten opzichte. van 
de vordering van gei'ntimeerde Bouts 
(eerste verweerder) moeten vrijwareti 
daar door hun fouten zijn aansprakelijk
heid is tot stand gekomen », enerzijds·, 
door bevestiging van het beroepen von
nis, de tweede en derde verweerders 
samen met eiseres « in solidum 
veroordeelt om als schadevergoeding aan 
eerste verweerder een bedrag vim 
1.326.806 frank, plus interesten en 
kosten, te betalen, doch anderzijds eise
res, omwille van hun « fouten >>, veroor
deelt om de tweede en derde verweer
ders te vrijwaren « wat betl·eft ' de 
veroordelingen lastens hen uitgesprokeri 
ten voordele van eerste verweerder iri 
hoofdsom, interesten en kosten ''• · 

terwijl, eerste onderdeel, het tegen
strijdig is enerzijds te beslissen dat 
eiseres, tweede verweerder en de rechts
voor;ganger van de verweerders onder 
3 elk wegens hun respectieve fou.ten 
aansprakelijk zijn voor . de aan eei·ste 
verweerder berokkende schade en ze 
samen in solidum tot. schadevergo~ding' 
te veroordelen, waardoor het OOrZf!kelijk 
verband tussen de fouten van elk van de 
drie vermelde daders (eiseres, tweede 
verweerder en de rechtsvoorganger: van 
de verweerders onder 3) en de veroor
zaakte schade wordt aangenomen, en 
anderzijds, in de onderlinge verhouding 
tussen de daders, de volledige last van 
de herstelling uiteindelijk op een van, de 
drie (eiseres) te leggen omwille vaQ,.ha':lr 
fouten, hetgeen miskenning of negatie 
inhoudt van het oorzakelijk verband 
tussen de fouten van de andere iwee 
daders en de schade, het arrest derhalve, 
wegens deze tegenstrijdigheid tussen d,e 
motivering en het beschikkend gedeelte 
en tussen de twee delen van het 
beschikkend gedeelte, niet. regelmatig is 
gemotiveerd (schending van artikel 97 
van de Grondwet), , 

tweede onderdeel, zo de eventuele 
verdeling van de aansprakelijkheid tus
sen in solidum veroordeelde daders kan 
gebeuren .op grond van de. zwaarwichtig~ 
heid van de respectieve. fouten, een van 
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de daders niet, bij gebrek aan een bij 
hem bestaande specifieke verbintenis tot 
vrijwaring, kan verplicht worden de 
mededaders wier fouten en aansprake
lijkheid uitdrukkelijk werden vastge
steld, volledig te vrijwaren en uiteinde
lijk de volledige last van het herstel van 
de schade te dragen, zodat het arrest,. 
door bij afwezigheid van vaststelling van 
een specifieke vrijwaringsverplichting 
bij eiseres, deze te veroordelen tot 
volledige vrijwaring van de twee andere, 
in solidum met eiseres, veroordeelde 
mededaders, schending inhoudt van de 
wettelijke regelen inzake contractuele en 
aquiliaanse aansprakelijkheid (schen
ding van de artikelen 1134, 1135, 1142, 
1146, 1147, 1149, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Y/etboek) : 

In zoverre het middel de veroor
deling van tweede verweerder en 
van de verweerders onder 3 betreft : 

Overwegende dat, in zoverre het 
middel de beslissing betreft waarbij 
architect Wijndaele en de erfopvol
gers van de aannemer Louwet in 
solidum worden veroordeeld tegen
over Bouts, opdrachtgever, het bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk 
is; 

In zoverre het middel de veroor
deling van eiseres zelf betreft : 

Overwegende dat het arrest de 
naamloze vennootschap Omnia Lim
burg, architect Wijndaele en wijlen 
de aannemer Louwet alle drie aan
sprakelijk verklaart tegenover Bouts 
Maurice, opdrachtgever, de eerste 
wegens levering van gebrekkige 
gewelven, de tweede om, als leidend 
architect, niet te hebben nagegaan 
of de voorgeschreven betonstudie 
door een bevoegd persoon werd 
·uitgevoerd, de derde om, als aanne
mer die in de beschrijvende meting
staat de verplichting had op zich 
genomen de betonstudie door een 
bevoegd . ingenieur te laten uitvoe
ren1 niet te hebben nagegaan of de 
firma, naamloze vennootschap 
Omnia Limburg, waarbij hij de 
gewelven naar eigen vrije keuze 
bestelde, de betonstudie had laten 
uitvoeren door een persoon die 
daartoe de nodige bevoegdheid had, 
of die betonstudie niet zelf te heb
ben laten uitvoeren; 

Dat het arrest, bij bevestiging van 
het beroepen vonnis, de leverancier 
naamloze vennootschap Omnia'Lim
burg, architect Wijndaele en de 
rechtsopvolgers van de aannemer 
Louwet in solidum veroordeelt om 
aan Bouts, opdrachtgever, een 
bedrag van 1.326.806 frank te beta
len wegens de « door de gebrekkige 
uitvoering van de ruwbouw >> aan de 
woning van Bouts veroorzaakte 
schade; 

Overwegende dat het arrest, door 
de rechtsopvolgers van de aanne
mer, de architect en de leverancier 
elk te veroordelen tot vergoeding 
va:tt de volledige schade, noodzake.:. 
lijk beslist dat elk van hen, en dus 
ook de aannemer en de architect, 
worden geacht, door hun eigen 
schuld de volledige schade te heb-
ben veroorzaakt; · 

Dat het arrest niettemin de leve
rancier ertoe veroordeelt de archi
tect en de erfopvolgers van de 
aannemer, wat betreft de te hunnen 
laste en ten voordele van de 
opdrachtgever uitgesproken veroor
delingen, voor het geheel te vrijwa
ren « daar hun aansprakelijkheid 
door zijn fouten is tot stand 
gekomen >>; 

Overwegende dat, zo de rechter 
op onaantastbare wijze de zwaar
wichtigheid van de respectieve fou
ten van de in solidum veroordeelde 
partijen beoordeelt en op grond 
dam·van ieders aandeel in de 
schade, in hun onderlinge verhou
ding, bepaalt, hij nochtans niet kan 
oordelen dat in deze onderlinge 
verhouding een van de in solidum 
veroordeelden geen deel van de 
schade zal . dragen, zonder meteen 
het oorzakelijk verband tussen de 
fout van die veroordeelde en de aan 
de derde veroorzaakte schade te 
negeren; 

Dat, behalve in geval van contrac
tueel bedongen vrijwa~·ing, dit prin
cipe ook geldt wanneer de aanspra
kelijkheid van een of .rheer van de 
in solidum veroordeelde partijen 
contractueel is; 
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. Overwegende dat riiet wordt aan

gevoerd. dat de overeenkomst tussen 
de leverancier en de aannemer 
bepaalde dat de eerste aan de 
laatste vrijwarihg was verschuldigd; 
dat bet arrest derhalve niet zonder 
tegenstrijdigheid en zonder schen
ding van de regels betreffende de 
veroordeling in solidum . vermocht 
enerzijds de leverancier, de erfop
volgers . van de aannemer en de 
architect in solidum te veroordelen 
tot vergoeding van de aan de mees
ter van het · · werk veroorzaakte 
schade en anderzijds de leverancier 
ertoe te veroordelen de architect en 
de erfgenamen van · de aannemer 
voor het geheel te vrijwm'en voor de 
te hunnen laste en ten bate van de· 
meester van het wel'k uitgesproken 
veroordelingen; · dat het arrest 
immers aldus de architect en de 
rechtsopvolgers van de aannemer 
uitel.ndelijk ontlast van elk aandeel 
in de vergoeding van de schade en 
de vblledige last van de schadever
goeding ten laste legt van de leve
ranciE~r alleen; 

'.'Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, doch alleen in 
zoverre het, deels bij bevestiging 
van het beroepen vonnis, de veroor
deling van eiseres tot vergoeding 
van de • aan de verweerder Bouts 
. veroorzaakte schade « in solidum », 
· samen met anderen, uitspreekt en 
ze tevens ertoe veroordeelt verweer
der Wijndaele en de · veiweerders 
Claes-Louet, voor het geheel te vrij
wa,ren wat betreft de te hunnen 
'laste en ten vobrdele van verweer
der Bouts uitgesproken veroordelin
geri, met veroordeling tot de kosten 
van de vorderiilgen en de vrijwa
ring; beveelt dat melding van onder
havig arrest zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeelteli.ik ver;nie
tigde beslissing; houdt de. kosten 
aan en zegt .dat de feitenrechter 
erover · · z.al peslissen; verwijst p.e 
aldus beperkte zaak naar het Hof 
va11 Beroep 

1
te Bq1ssel. · 

2 februari 1979 - 1'' kamer - Voorzit
ter en verslag;6;Pver : de h. de Vreese, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidei1de 
conclusie van de h. Declercq, advocaat
generaal - Advocuten : mrs. De Gryse, 
Houtekier en VanRyn. 

1' KAMER- 2 februari 1979 

1° BEROEPSZIEKTE- OVERDRACHT VAN 
EN BESLAG OP DE VERGOEDINGEN, RENTEN 
EN TOELAGEN BETAALD KRACHTENS DE WET
GEVING OP DE VERGOEDING VAN SCHADE UIT 
BEROEPSZIEKTEN --' TOEPASSING VAN DE 

ARTT. 1409 EN 1410, § 1, 5° GER.W. 

2° WETTEN EN BESLUITEN - OPHEF

FING- NIEUWE WET NIET VERENIGBAAR MET 
EEN VROEGERE WET :_ NIEUWE WET DIE 
ONWEERLEGBAAR AAN EEN VROEGERE WET 
HAAR VERBINDENDE KRACHT ONTNEEMT -
UITDRUKKELIJKE OPHEFFING IN DE ZIN VAN 

ART. 2 GER.W. 

1" Ovel'dl'acht van·· en beilag op de 
vergoedingen, · i·enten en toelagen 
betaald kl'achtens de wetgeving op de 
vergoeding van schade uit bel'oeps-

' ziekten wol'den gel'egeld bij de artt. 
1409 en 1410, § /5° Ger. W., dit laatste 
artikel a.m. gewijzigd bij de wet van 
12 mei 19'11, en del'halve ·niet' bij 
art. 43 van de wetten betri!ffende de 
schadeloosstelling voor bel'oepsziekten, 
gecool'd. bij K.B. 3 juni )970 (1). 

2" Wanneel' . een met een VJ:oegeJ'e wet 
onverenigbal'e nieuwe wet onweerleg

. baal' aan de vroegel'e wet haai· vel'bin
dende kracht ontneemt1 is die ophef
fing, in de zin van art. 2 Ger. W., een 
uitdl'ukkelijke opheffing (2) .. 

(FONDS VOOR BEROEPSZIEKTEN 
T. FAMIBANK N.V.)' 

(1) Raadpl. P. DENIS, « Du do~~age et de la 
reparation "• in.Les Novelles, Droit social, deel 
IV, 1975, hr. M130 en vlg.; J. LAEJ'.mmi, « Kro
niek van • het gerechtelijk privaatrecht »; · in 
R.W., 1976-1977, kol. 2585; E. KRINGS, ·"· Les 
saisies conservatoires et les voies 
d'execution », in Etude du projet du Code 
judiciaire, Seminaire organise a Ligneuirilie 
les 4 et 5 mars 1966, Luik-Den fl:qag, 1966, 
blz. 136. 

(2) Over de stilzwijgende opheffing, raadpl. 
Cass. 29 okt. 1957 (Bull. et Pas., 1958, I; 2~5).en 
noot, 1; H. DE PAGE, Traite .elementaire,, deel I, 
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A\' REST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, .op 24 juni 1977 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 6, 23, 43 van de 
door het. . koninklijk besluit van 
3 juni 1970, gecoordineerde wetten 
betr.effende de. schadeloosstelling voor 
beroepsziekten, 1, 2, 1386, 1395, 1396, 
1409, 1410, § 1, 5", van het Gerechtelijk 
Wetboek, artikel II bevattend de ophef
fingsbepalingen, meer : bijzonder arti
kel 35, van de wet van 10 oktober 1967 
houdende :het Gerechtelijk Wetboek, · 9, 
1", van de wet van 12 mei 1971 tot 
wijziging van de wet van 10 oktober 1967 
houdende het Gerechtelijk Wetboek, en 
1 van het koninklijk besluit van 
10 maart 1965 houdende de regeling van 
afstand en beslag op de vergoedingen 
verschuldigd aan de slachtoffers van 
beroepsziekten of aan hun rechthebben
den, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
om binnen de perken bepaald bij de 
artikelen 1409 en 1410, § 1, 5", van het 
Gerechtelijk Wetboek, aan verweerster 
ten laste van Camille Leleu te betalen de 
som van 26.713 f~·ank op grond : dat 
eiser te vergeefs verwijst naar de tegen
strijdigheid bestaande tussen enerzijds 
artikel 1410~ § 1, 5", van het Gerechtelijk 
Wetboek; w'aarbij de mogelijkheid tot 
overdracht 'en beslag toepasselijk · wordt 
gemaakt op toelagen betaald krachtens 
de wetgeving op de vergoeding van 
schade uit beroepsziekten en ariderzijds 
artikel 43 van de gecoordineerde wetten 
op de beroepsziekten, waarbij overdracht 
en 'beslag worden uitgesloten tenzij in 
het zich ten deze niet voordoende geval 
van • wettelijke onderhoudsverplichting; 
dat eiser ten onrechte artikel 2· van het 
Gerechtelijk Wetboek inroept, waarvan 
het toepassingsveld immers beperkt is 
tot de rechtsplegingsnormen en dat dus 
niet toepasselijk is . op de regelen ve1vat 
in hoofdstuk V, van de eerste titel van 
het vijfde dee! · van het GerechteFjk 
Wetboek, die tot voorwerp h~bben de 

19623
, biz. 316 tot 319 over de draagwijdte van 

art. 2 Ger. W., raadpl. VAN REEPINGHEN, Vers]ag, 
nr. 60, biz. 18; HAYOIT DE TERMICOURT, << Consi
d€mitfons sur le projet de Code judiciaire », 
Plechtige openingsrede, 1966, biz. 7; A. KOHL, 
« Le Code judiciaire, droit commun de Ia 
procedure », in Ann. Fac. Dr. Liege, 1975, 
biz. 403.' 

goederen die niet in beslag kunnen 
worden genomen en die geen rechtsple
gingsregelen inhouden; dat de wetgeve1· 
heeft beoogd alle verspreide teksten om 
te vormen in een regeling toepasselijk 
op alle toestanden; dat hieruit volgt dat 
artikel 1409 en 1410, § 1, 5", van het 
Gerechtelijk Wetboek en de wet van 
12 mei 1971 tot wijziging van' het 
Gerechtelijk Wetboek de s:trijdige bepa
lingen van de wetgeving op de berQeps
ziekten, waarop eiseres. zich beroept, 
stilzwijgend hebben opgeheven, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 43, 
eerste lid, van de gecoordineerde wetten: 
betreffende de schadeloosstelling vool' 
beroepsziekten, volgens hetwelk de ·doo'r 
eiser aan Leleu wegens zijn beroeps
ziekte uitgekeerde vergoedingen niet 
vatbaar zijn voor afstand of beslag, noch 
door het Gerechtelijk. Wetboek; noch 
door de wet van 12 mei 1971 uitdrukke
lijk is opgeheven; een zogezegde stilzwij
gende opheffing niet ter zake is {scherr
ding V<\n de artikelen 6, .23, . 43 van het 
koninklijk besluit van 3 jum 1970, i, 2, 
1409, 1410, § 1, 5", van het Gerechtelijk 
Wetboek, II, artikel 35, van de wet van 
10 oktober 1967, 9, 1", van de wet van 
12 mei 1971, 1 van het koninklijk besluit 
van 10 maart 1965); ' 

tweede onderdeel, de beperking . Vl/-n 
de mogelijkheid van afstand van en van 
beslag op de aan Leleu wegens beroeps~ 
ziekten toekomende vergoedmgen 
behoorf tot de middelen van. de tenuit
voerlegging en' · derhalve geenszins ont
snapt aan de toepassing van artikel 2 
van het Gerechtelijk Wetboek, zodat 
deze materie geregeld blijft door :de 
bijzondere reglementering inzake 
beroepsziekten (schending van de 
artikelen-1, 2, 1386, 1396, 1409, 1410, § 1, 
5" van het Gerechtelijk Wetboek, 9, 1", 
v~n de wet. van 12 mei 1971, 43 van het 
koninklijk besluit van 3 juni 1970 en 
1 van · het koninklijk besluit van 
10 maart 1965) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest 

erkent dat de bepalihgen van 
artikel 43, eerste lid, van de gecoor
dineerde wetten betreffende de 
schadeloosstelling voor beroepsziek
ten onverenigbaar zijn met de. bepa
lingen van het Gerechtelijk Wet
hoek betreffende de goederen die 
niet in beslag kunnen worden geno
men, inzonderheid met . de 
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artikelen 1409, 1410, § 1, 5", aan
gaande de overdracht van uitkerin
gen, renten en toelagen betaald 
krachtens de wetgeving op de ver
goeding van schade uit beroepsziek
ten; dat het ook constateert dat 
voornoemd artikel 43 niet uitdruk
kelijk werd opgeheven; 

Overwegende dat artikel 2 van 
het Gerechtelijk Wetboek weliswaar 
bepaalt dat de regels van dit wet
hoek toepasselijk zijn op aile 
rechtsplegingen, behalve wanneer 
deze worden geregeld « door niet 
uitdrukkelijk opgeheven 
wetsbepalingen »; 

Overwegende dat dit voorschrift 
de rechtszekerheid nastreeft telkens 
wanneer bij toepassing van andere 
wetsbepalingen, oplossingen denk
baar zijn welke van die van het 
Gerechtelijk Wetboek afwijken; 

Overwegende dat de door een 
vroegere wet bepaalde regels niet 
enkel worden opgeheven wanneer 
een latere wet, tot wijziging van de 
vroegere wet, die laatste wet uit
drukkelijk vermeldt; dat die ophef
fing ook volgt wanneer de latere 
wet, doordat ze met de vroegere wet 
onverenigbaar is, onweerlegbaar 
aan de vroegere wet haar bindende · 
kracht ontneemt; 

Overwegende dat wanneer een 
latere wet, zoals ten deze, aan een 
bepaalde vroegere wet op ondubbel
zinnige wijze haar bindende kracht 
ontneemt, zulks neerkomt op een 
uitdrukkelijke opheffing; dat in zulk 
geval · het voorschrift van artikel 2 
van het Gerechtelijk Wetboek tot 
gevolg heeft dat de latere wet, ten 
deze de regel gesteld door het bij de 
wet van 12 mei 1971 gewijzigde 
Gerechtelijk Wetboek, toepasselijk 
is; 

Dat het arrest, ook al gewaagt het 
van « stilzwijgende » opheffing, 
wettelijk beslist dat de aan Leleu, 
krachtens de wetgeving op de ver
goeding van de schade uit beroeps
ziekten, toekomende toelagen voor 
overdracht en beslag vatbaar zijn 

binnen de in de artikelen 1409 van 
het Gerechtelijk Wetboek gestelde 
grenzen; 

Dat het onderdeel naar recht 
faalt; 

Wat het tweede onderdeel 
Jetreft : 

Overwegende dat, nu uit het ant
woord op het eerste onderdeel blijkt 
dat de beslissing wettelijk verant
woord is, het tweede onderdeel dat 
tegen een overtollige reden opkomt, 
niet ontvankelijk is; 

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

2 februari 1979- 1' kamer- VoOJzit
ter : de h. de Vreese, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Van Leckwijck
GeHjkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Houtekier en De Gryse. 

1' KAMER - 2 februari 1979 

1° SCHIP-SCHEEPVAART - ZEEVAART 
- BEPALING VAN ART. 91, A, § III, 
8° GECOORD. ZEEVAARTWETTEN VOLGENS 
WELKE CLAUSULES TOT ONTHEFFING VAN 
AANSPRAKELIJKHEID VERBODEN ZJ,JN -
BEPALING VAN OPENBARE ORDE. 

2° SCHIP-SCHEEPVAART - ZEF:VAART 
- ZEEVERVOEROVEREENKOIVIST - CLAUSULE 
VAN HET COGNOSSEIVIENT, DIE EEN VREEMDE 
RECHTBANK BEVOEGD VERKLAART - CLAU
SULE DIE DE BELGISCHE WETGEVING TOE
PASSELIJK VERKLAART OP DE EVENTUELE 
GESCHILLEN- GELDIGHEID. 

1" De be paling van art. 91, A, § III, 8", 
gecoord. zeevaartwetten, volgens welke 
het verboden is clausules tot onthef
fing van aansprakelijkheid in te lassen 
in de overeenkomsten voor het ver
voer van goederen uit of naar een 
Belgische haven raakt de openbare 
orde (1). 

(1) Cass. 9 juni 1932 (Bull. en Pas., 1932, I, 
183). 

De rechtsleer neemt over het algemeen aan 
dat art. 91 gee. zeevaartwetten een bepaling 

. van openbare orde is (G. VAN BLADEL, ConnaJs-
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2" Niet nietia is de clausule Fan een 

coo-nossem~nt betreffende het FerFoer 
u/i of iwar een Belgische haven, 
Fafo·ens welke een buitenlandse recht
bii;;k bevoegd zal zijn vooz· de berf!~h
ting van de geschillen tussen padiJen, 
als z~i de ve1plichting oplegt de bepa
Jingen van de Belgische wetgevmg toe 
te passen en met name d1e van art. 91 
gecoo:rdineerde zeevaartwetten (1). 

(• BIBBY LINE LIMITED , V. NAAR ENGEL~ 
RECHT. « BIBBY BROS & COMPANY » V. !\AAR 
ENGELS REctlT, • WALLENIUS REDERIER:'\A 
WALLENIUS LINES • V. NAAR ZWEEDS RECHT 
T. • THE INSURANCE COMPANY OF . NORTH 
Al\IERICA » V. NAAR AMERIKAANS RECHT, 
• BRUXELLOISE AUTO TRANSPORT» NV.,« FCR

'NESS SHIPPING & AGEJ':CY COAIPA;>.:Y » N.V.) 

ARREST 

HETHOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 25 mei 1977 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over ]let middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1108, 1121, 1131, 
1134, 1135, 1275, 1689 tot 1693 van het 
Burgerlijk Wetboek, 624, inzonder
heid 3", 630 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 87, 91 van de gecoordineerde 
wetten op de Zee- en Binnenvaart, die 
titel II van boek II van het Wetboek .van 
Koophandel vormen (wet van 
28 . november 1928 [III] artikel 1), en 
97 van de Grondwet, 

sements et n}gles de La Haye, 1929, biz. 36; 
J.- DEVos, Internationaal goederenvervoer over 
land en zee, dee! I, biz. 21; ~- WILDIERS, Le 
connaissement maJitime, 1961-, biz. 94). De 
rechtsleer preciseert zelfs dikwijls dat het gaat 
om een wet van internationale openbare orde 
_(C. S~!EESTERS-G. WINKELMOLF;,N, Droit maritime 
et droit flul'ial, dee! II, 1933-, nr. 646, biz. 249 
tot 253; D.· MARKJANOS, R. DE SMET en J. 
VAN DoossELAERE e.a., Le transport maritime 
sous connaissement a l'heure du marche 
commun (Bibliotheque de droit maritime, flu
vial, aerien et spatial, dee! XIV), biz. 95; 
R. DE SMEJ:, Droit ma1itime et droit flul'ial 
belges, dee! I, 1971, biz. 422-424; J.V.R., Obser
vations iri Belg. Jud., 1931, kol. 421 tot 427); 
J. HEENEN-J. LIBOUTON, « Examen de jurispru
dence (1966 a 1978), Le droit maritime "• in 
R;C.J.B., 1979, biz._ 193, noot 1. Sommigen 
oordelen dat het om een dwingende wet gaat 
en hiet om een wet van openbare orde (noot 
onder Rb. Kooph. Antwerpen, 21 ·maart 1972, 
in Droit europeen. des transports, dee! VII, 
nr. 1, 197:!, blz. 84i; Zie ook J. LAENENS, noot 

doordat het arrest, ondet' bevestiging 
van het beroepen vonnis, de door de 
eiseressen regelmatig aangevoerde 
exceptie van onbevoegdheid afwijst, en 
zodoende weigert gevolg te geven aan de 
clausules 2 en 3 van de cognossementen 
waarvan zij houdsters zijn en die op 
uitdrukkelijke en uitsluitende wijze 
bevoegdheid toekennen aan de recht
banken van Stockholm, op welke clausu
les bedoelde exceptie van onbevoegdheid 
gestoeld was, op grond dat : « nu reeds 
bij herhaling door vreemde rechters 
werd geweigerd de Belgische wet, met 
inbegrip van de daaraan door de Belgi~ 
sche rechtbanken gegeven interpretatie, 
toe te passen, moge het dan zijn omwille 
van een eigen inzicht nopens de toepas
selijke wetgeving, omwille van de eigen 
voorschriften van interne of intet'natio
nale openbare orde of van internationaal 
privaatrecht of omwille van eigen inter
pretatieregelen, het bewijs is geleverd 
dat het over Iaten van de toepassing' van 
de Belgische wetgeving aan een vreernd~ 
rechter, welke deze ook zij, een 'ernstig 
gevaar inhoudt, zodat het hof van beroep 
ook ten deze de red~lijke zekerheid niet 
meei· heeft dat de . dwingende regelen 
van artikel 91 van de zeewet op de door 
de eiseressen voorbehouden wijze zullen 
worden geeerbiedigd »; en dat, « nu bij 
de precedenten even stellige cognosse
mentsclausules de integrale toepassing 
van de Belgische wetgeving mochten 
doen verhopen, de door de eiseressen 
overgelegde juridische adviezen niet vet:'
mogen het gemis van redelijke zeker
heid weg te nemen, des te minder nu 

Rb. Kooph. Antwerpen, 19 nov. 1975, in R.w.· 
1975-76, kol. 2228 tot 2233). 

Over de essentiele verschillen tussen eeri 
wet van openbare orde en een wet die 
dwingend is, doch de openbare orde niet. 
raakt, raadpl. noot 1 onder Cass. 16 maart.1967 
(A.C., 1967, 877), noot 1 onder. Cass. 
25 juni 1971 (A.C., 1971, 1081 ); noten 3, 4 en 
5 onder Cass., 8 okt. 1971 (A.C. , 1972, 150) eri 
no ten 2 en 3 onder Cass., 22 sept. 1972 (A. C., 
1973, 89). 

(1) Cass., 19 dec. 1946 (Bull en Pas., 194o, 1, 
480). Raadpl. A. FEITWEIS, Droit judiciaii·e 
prive, I, 19764

, blz. 7; J. VAN RYN, Principes de 
droit commercial, III, 1960, biz. 550, alsook de 
verwijzingen in de volgende noot. Over de 
toekenning van bevoegdheid, raadpl. art. 17 
van het Verdrag tussen de Staten-leden van de 
Europese Economische Gemeenschap betref
fende de rechterlijke bevoegdheid en de ten
uitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke 
en handelszaken, getekend te Brussel op 
27 sept. 1968 en goedgekeurd bij de wet van 
13 jan. 1971. 
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vaststaat dat de interpretatie van de 
Haagse Regelen in de onderscheidene 
Ianden, waar ze in de nationale wetge" 
ving werden opgenomen, op verschei
dene gebieden, zeer varieert en de inter
pretatie aan de hand van vreemde 
.rechtsleer en. rechtspraak steeds een 
mqeilijke en delicate opdracht is, wat 
oak door een van de voorgelegde juridir 
sche. adviezen wordt aangevoeld, waar 
wordt gewaagd van de verplichting van 
de Zweedse rechter, bij gebruikmaking 
van een vre~mde wetgeving, deze ge!n
terpreteerd toe te. passen ' voor zover 
zulks mogelijk is '.»; 

terw1jl de clausules van een cognosse
ment, waarop de derdehouder overigens 
het recht .. heeft zich te beroepefl, in 
beginsel .gevolg moeten krijgen door 
.tpepassing van artikel 1134 van :het 
Burgerlijk Wetboek; zulks in het bijzon~ 
der het geval is met de clausule van een 
cognossement waarbij aan een buiten
landse rechtbank uitsluitende bevoegd
heid wordt toegekend om kennis te 
nemen van een onder de bepalingen van 
bovengemeld artikel 91 vallend geschil; 
een dergelijke clausule haar gevolg 
aileen zou kunnen derven indien zij 
ontlasting impliceerde van de verant
woordelijkheden van openbare orde 
waarin dit artikel 91 voorziet; zulks 
aileen het geval zou zijn indien bedoelde 
clausule tevens een verwijzing inhield 
naar een buitenlandse wetgeving die op 
dit1 punt met de Belgische· wet in strijd 
is, althans indien was bewezen dat, 
onder. de concr'ete omstandigheden van 
het onderzochte geval, de aangewezen 
rechter de bepalingen van de Belgische 
wet niet zou toepassen; dienvolgens, 
door te weigeren aan meergemelde clau
sules 2 en 3 hun gevolg te geven, om de 
enkele bovenaangehaalde redenen van 
algemene aard, en zonder acht te slaan 
op het' feit dat die clausules · uitdrukke
lijk voormeld artikel 91 uitsluitend toe
passelijk verklaarden, noch in ie<;ler 
geval op de gezamenlijke gegevens 
waardoor de eiseressen het bewijs ervan 
leverden dat de Zweedse rechter dit 
~rtikel 91, alsmede de daaraan in Belgie 
gegeveri uitlegging, zou toepassen, het 
arrest · w.eigert met de clausules 2 en· 
3 rekening te houden zonder voor deze 
weigering een wettelijke rechtvaardiging 
te geveh, en derhalve de bindende 
kracht van de cognossemeriten miskent 
(scl~ending van de aangecluide wetsbepa
lingen, inzonderheid van artikel llq4 
van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat de ten deze 
geldende cognossementen in 
artikel 3,. << Jurisdiction .. », bepalen : 
1" dat een geschil, dat ter gelegen
heid van de uitvoering van deze 
cognossement~n ontstaat, zal wor
den beslecht door de Zweedse 
rechtbanken van de 'Stad Stock
holm, << aan wier exclusieve jurisdic
tie vervoerder en handelaar zich 
onderwerpen >>, 2" daf de' Zweedse 
rechtban~en aileen het. Belgische 
recht, :rn,et name artikel 91 (van de 
wet op de Zee- en Binnenvaart) 
zullen toepassen, wanneer het cog
nc?ssement, (zoals ten deze) betrek~ 
king heefi op een vervoer naar of 
uit Belgische havens (« Swedish 
Courts shall apply Belgian Law 
(article 91) only, when the Bill of 
Lading . covers a voyage to or from 
Belgian ports >>); 

Overwegende dat de eiseressen, 
op grond van deze bij gemeen 
akkoord tussen partijen overeenge-; 
komen toeken~ing van bevoegdheid 
a,an de Zweedse rechtban'ken, de 
onbevqegdheid van de ' Belgische 
rechtbank opwierpen maar dat het 
arrest deze exceptie van de hand 
Wijst; , ! · 

· Overwegende · dat, · luidehs · arti
kel 91, A, § III, 8", van de wet O'p de 
Zee- en Binnenvaart, iedere bepa
ling, beding of overeenkomst in een 
vervoerovereenkomst, waardoor , de 
vervoerder of het schip van de in 
deze paragraaf bepaalde aansprake
lijkheid wordt ontheven qf waardoor 
deze aansprakelijkheid, anders dan 
in deze paragraaf is bepaald, · wordt 
verminderd, « van nul en gener 
waarde is>>; 

Overwegende dat de bij voormeld 
artikel 91 bepaalde aansprakeli].k
heid . voorzeker de qpenbare orde 
aanbelangt, zodat elk beding .in een 
V:oor het vervoer naar of uit een 
Belgische haven opgemaakt cogncis:
sement, waardoor de. vervoerder .of 
het schip van voormelde aansprake
lijkheid worden ontlast, niet , ;wu 
kuhnen worden ingeroepep; 
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Overwegende echter dat, verre 

van enige ontlastingsclausule in te 
houden of te verwijzen naar een 
vreemde wetgeving, die met 
artikel 91 strijdig zou zijn, de ten 
deze geldende cognossementen uit
drukke~ijk bepalen dat, voor het 
vervoer naar of uit Belgische 
havens, de Zweedse rechtbanken 
artikel 91 zullen toepassen, artikel 
dat de uitvoering van de overeen
komst tussen partijen beheerst; 

Dat niet wordt aangevoerd dat het 
Zweedse recht zou verhinderen dat 
de Zweedse rechter het Belgische 
recht of de in artikel 91 opgenomen 
Haagse' regelen zou toepassen; 

Overwegende dat het beding 
wam·bij partijen in gemeenschappe
lijk o\rerleg hebben beslist de 
berechting van de geschillen die ter 
gelegenheid van de uitvoering van 
de cognossementen zouden ont
staan, 'toe te vertrouwen aan de 
Zweedse rechtbanken van de Stad 
Stockholm - met verplichting de 
bepalingen van artikel 91 van de 
Belgische wet toe te passen -
krachtens artikel 1134 van het Bur
gerlijk Wetboek de partijen tot wet 
strekt; 

Overwegende dat het arrest de 
exceptie van onbevoegdheid van de 
Belgische rechtbanken verwerpt op 
grond van de enkele in het middel 
aangehaalde redenen, met name de, 
naar het o01·deel van de feitenrech
ter, on,voldoende Z€kerheid dat de 
vreemde rechter << welke 'deze ook 
zij », de dwingende regelen van 
artikel 91, wier toepassing door de 
cognossementen wordt opgelegd, 
werkelijk zal toepassen, of het 
gevaar dat die toepassing niet con
form de Belgische interpretatie 
ervan zal gebeuren vermits de inter
pretatie van de in de nationale 
wetgevingen en met name in het 
Belgisch artikel 91 opgenomen 
Haagse Regelen << steeds een mo~i
lijke l?ll delicate opdracht is >>; 

Overwegende dat het hof van 
beroep, door op die gronden te 
weigeren .aan het hoger vermeld 
beding het wettelijk gevolg toe te 

kennen dat het tussen partijen 
heeft, de bindende kracht van de 
voor de partijen geldende cognosse
menten miskent; 

Dat het arrest artikel 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek schendt en 
het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt d~t van 
onderhavig arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing; houdt de 
kosten aan en zegt dat de feiten
rechter erover uitspraak zal doen;, 
verwijst de zaak naar het Hof van 
Beroep te Gent. 

2 februari 1979 - r· kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. de Vreese, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Declercq, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Simont 
en VanRyn. 

3' KAMER - 5 februari 1979 

1° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVER
ZEKERING ~ ZELFSTANDIGE - GENEES
KUNDIGE VERSTREKK!NGEN - HEVAL!DATIE 
EN HERSCHOLING VAN EEN KIND·- BEG RIP. 

2" ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVER
ZEKERING ART. 70, § 2 
Z.l.V.-WET 9 AUG. 1963 - SCHADE GEDEKT 
DOOR EEN ANDERE WETTELI.JKE REGELING 
- BEGRIP. 

1" Art. 1, tweede lid, 14', KB. 30 juli 1964 
volgens hetwelk de ziekte- en invalidi
teitsverzekeJ'ing tussenkomt in ver
strekkingen voor revalidatie die 
bestemd zijn om bij een kind een 
lichamelijke of mentale handicap zo 
volledig mogeiJjk tegen te gaan of. te 
verhelpen, maakt geen onderscheid 
tussen de accidentele of aangeboren 
o01·sprong van die handicap en beoogt 
niet enkel het herstel van een vroeger 
bestaande gezondheidstoestand, maar 
oak de verzorging om een h{lndicap 
van het kind te verhelpen, ongeacht de 
oorsprong ervan (1). (Art. 1, twPPde lid, 

(1) Raadpl. Cass., 5 sept. 1973 (A.C 1974, 12). 
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14", K.B. 30 juh 1U64 houdende de 
voorwaarden waaronder de toepassing 
van de Z.I.V.-Wet 9 aug. 1963 tot de 
zelfstandigen wordt verruimd.) 

2" Art. 70, § 2, wet 9 aug. 1963 volgens 
hetwelk de vel'Zekeringsprestaties 
worden geweigerd indien de schade, 
waarvoor de verzekering wordt aange
sproken, gedekt is door een andere 
wetgeving, moet worden verstaan in 
die zin dat de prestaties niet toege
kend worden als de schade kan gedekt 
worden door een andere wettehjke 
regeling; ook al vraagt de gerechtigde 
geen toepassing daarvan {1). (Art. 70 
~ 2, Z.I.V.-Wet 9 aug. 1963.) 

(R.I.Z.I.V T ERNEST) 

ARREST ( vertafing) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 13 mei 1975 en 
9 november 1976 door het Arbeids
hof te Luik gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 19, 23, 8", van 
de wet van 9 augustus 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor 
verplichte ziekte- en invaliditeitsverze
kering, die gewijzigd is bij de wetten 
van 24 december 1963, 8 april 1965 en 
3 juli 1971, 1, lid 2, 14", van het 
koninklijk besluit van 30 juli 1964 bou
dende de voorwaarden waaronder de 
toepassing van de wet van 9 augustus 

:1953 tot instelling en organisatie van een 
· verplichte ziekte- en invaliditeitsverze
kering tot de zelfstandigen wordt ver
ruimd, 962, 963, 1042 van bet Gerecbte
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat bet arrest van 13 mei 1975 
beslist dat een deskundige moet worden 
aangesteld om bet kind van verweerder 
te onderzoeken en zijn licbamelijke of' 
mentale stoornissen te bescbrijven en te 
zeggen of die stoornissen bebandeld 
kunnen worden in een programma van 
logopediscbe revalidatie of opvoeding, op 
grand dat volgens eiser onderscheid 
moet worden gemaakt tussen beroepsop-

. Ieiding en berscboling; dat als enig 
onderscheid de vraag moet worden 
gesteld of de stoornissen van het kind· 
een ecbte licbamelijke of mentale bandi'· 
cap zi.in en of voor de opvoeding in de 

(1) Art. 70, g 2, Z.I.V.-Wet ll aug. 1963 is gew 
'bij K.B. nr. ~9; 4 dec.l978 (art.~ 1). · , 

geneeskundige zin van bet woord of voor 
de revalidatie · een medische of paramec 
disc he verzorging moet worden . toege
past of een eenvoudige correctie die door 
de onderwijzer of de ouders van het 
kind kan worden gedaan zonder i;nedi~ 
scbe of paramedische tussehkomst, 

terw1jl, eerste onderder;l, cie gene~s
kundige verstrekkingen t~n laste. van 
eiser bestaan in de wegens r.evalidatie 
vereiste preventieve of curatieve · yel'zoi·
ging;· die verzorging niet slaat . op. die 
welke vereist is wegens de functionele 
opvoeding van bet kind en deze laatstE 
verzorging niet beperkt is tot de eenvou
dige correctie ·van een ki1id zonder enige 
mediscbe of paramedische tussenkomst; 
deze gronden tegenstrijdig en duister 
zijn (scbehding van de artikelen 19, 23, 
8", van de wet van 9 augustus 1963, 1, 
lid 2, 14" van bet koninklijk besluit van 
30 juli 1964 en 97 van de Grondwet); . 

tweede onderdeel, de aan de deskun
dige gegeven opdracht die, voor, de 
vaststelling van de verplichtii1gen \ian 
eiser, geen onderscheid maakt tttssen de 
functionele opvoeding en de revalidatie 
van het kind niet kan · lei den tot 'een 
wettige oplossing van het gescbil (schen
ding van de artikelen 19, 23,. 8", van• de 
wet van 23 december 1963, 1, lid 2, 14", 
van bet koninklijk. besl\.tit . van 
30 juli 1964, 962, .963 ,en 1042. van het 
Gerechtelijk Wetboek) : . · 

Ten aanzien van de twee onder-
delen samen : . · 

Overwegende dat tot· de genees
kundige verstrekkingen opgesomd 
in artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 30 juli 1964, gewijzigd 
bij artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 29 juni .1970 houdende 
. de voorwaarden waaronde11 de toe
passing van de wet van 9 augustus 
1963 tot instelling en organisatie 
van een regeling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering 
tot de zelfstandigen wordt verruimd, 
onder 14" behoren de verstrekkingen 
voor revalidatie en herscholing die, 
indien het kinderen ' betre:frt, 
bestemd zijn om een llcharrielijke of 
men tale handicap zo volledig moge
lijk tegen te gaan of te verhelpen; · · 

Overwegende dat . noch in het 
koninklljk besluit van 30 juli '1964 
noch · in artikel . 23 van de wet van 
9 augtg;tus J9.63 onderscheid. woyldt 
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gemaakt tussen de accidentele of 
::l.angeboren oorsprong van de ziek
ten of invaliditeit die zowel een 
pi·eventieve als een curatieve ver
zorging vereisen; dat het door de 
wetgever gebruikte woord « reva
lidatie ,, niet impliceert dat hij 
enkel heeft gedacht aan de terug
verkrijging of het herstel van een. 
vroeger bestaande gezondheidstoe- · 
stand; dat het ook betrekking heeft 
op de medische en paramedische 
verzorging bestemd om een handi
cap van het kind te verhelpen, 
ongeacht de o01·sprong ervan; 

Dat door erop te wij'zen dat « als 
enig onderscheid de vraag moet 
worden gesteld of de stoornissen 
van het kind een echte lichamelijke 
of mentale handicap zijn of voor de 
opvoeding in de geneeskundige zin 
van .het woord of voor de revalidatie 
een medische verzorging moet wor
den toegepast "• het arrest zijn 
beslissing wettelijk verantwoordt op 
5ronden die niet tegenstrijdig of 
dubbelzinnig zijn, zoals werd aange
voerd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 17, 97 van 
de Grondwet, 1044, 1045 van het Gerech
telijk Wetboek, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 19, 23, 8", 70, § 2, 
van de wet van 9 augustus 1963 tot 
instelling en organisatie van een rege-, 
ling voor verplichte ziekte- en invalidi
teitsverzekering, die gewijzigd is bij de 
wetten van 24 • december 1963, 
8 april 1965 en 3 juli 1971, 1, lid 2, 14", 
van het koninklijk besluit van 
30 juli 1964 houdende de voorwaarden 
waaronder de toepassing van de wet van 
9 augustus 1963 tot instelling en organi
satie van een regeling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeisverzekering tot de 
zelfstandigen wordt verruimd, 1, 2, 4, 5, 
7, 9, 10, 1 18, 20 van de wet van 
6 juli 1970 op het buitengewoon onder
wijs, 1, 3 van het koninklijk besluit van 
20 augustus 1957 houdende . coordinatie 
van de wetten op het lager onderwljs, 
gewijzigd blj de wet van 6 juli 1970, 
24 van het koninklijk beslult van 
27 oktober 1966 tot vaststelling van de 
schoolbevolkingsnormen in de kleuter
en lagere scholen, 1, 3, § 1, 4, van het 

koninklijk beslmt van 21 oktober nn1 
houdende rationalisatie van het buiten
~ewoon onderwijs op voorschools en 
lager niveau, 1, 2, 8, § 2, 14 van het 
koninklijk besluit van 22 juli 1972 hou
dende omschrijving van de types van 
ouitengewoon onderwijs en vaststellende 
de toelatingsvoorwaarden tot deze ver
schillende types, en 31 van· de wet van 
8 april 1965 betreffende de jeugdbe
scherming, 

doordat het arrest van 9 novem
ber 1976 eiser veroordeelt tot terugbeta
ling van de kosten die de eerste ver
weerder ten behove van zijn zoon 
Armand heeft gemaakt voor een logope
dische revalidatiebehandeling ten huize 
voor · de schooljaren 1971-1972 en 
1972-1973, op grond dat eiser zich neer
legt bij de motivering van het tussenar
··est en thans aanvo~rt dat de litigi:euze 
,ogopedische revalidatie binnen het 

. kader van het buitengewoon onderwijs 
valt en dat de logopedische kosten ten 
laste van dat onderwijs komen; dat dit 
buitengewoon lager onderwijs immers 
;en doe! heeft bij het kind bepaalde 
lichamelijke en mentale handicaps te 
verhelpen en dat het logopedisten mag 
m moet inschakelen; dat niet kan wor-

. Jen betwist dat die inrichtingen behan
delingen geven welke, evenals die van 
het Rijksinstituut voor zlekte,. en invali~ 
diteitsverzekering, behoren tot het 
domein van de geneeskundige verzor
ging, tot het medisch of paramedisch 
gebied, doch dat de gezinshoofden hl1n 
kinderen kunnen doen onderwijzen. in 
een school of door huisonderwijs, dat in 
die tekst de vrijheid van de huisvader is 
neergelegd zowel de filosofische of gods,. 
dienstige als ten aanzien van de gezond
heid van het kind; dat in de wetgeving 
Jp de ziekte- en invaliditeitsverzekering 
nlet uitdrukkelijk wordt gezegd dat de 
verstrekkingen voor herscholing niet 
worden terugbetaald indien de handicap 
'l:an worden verholpen door het volgen 
Jan buitengewoon onderwijs; dat het 
Jrobleem stellig verder reikt dan de 
~ezins- of schoolbevoegdheid; dat een 
mlledige behandeling misschien nuttig 
wu kunnen zijn, doch dat de vrijheid 
van de. huisvader onverlet blijft .en dat 
het Rijksinstituut voor ziekte- en invali~ 
diteitsverzekering gehouden is tot terug
betaling van de logopedische verstrek
kingen die het kind heeft genoten voor
dat dit in september 1973 het bmtenge
woon OnderWljS lS beginnen te VOlgen, 

terwijl, eerste onderdeel, e1ser, met de 
:o~anvoenng dat de logoped1sche' kosten 
\en laste kwamen van het bmtengewoon 
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onderwijs, zich niet heeft neergeiegd bij 
de motivering van het tussenarrest van 
13 mei 1975 en niet heeft afgezien van 
een van die middelen; eiser trouwens bij 
zijn hoofdstelling is gebleven in zijn 
conclusie, waarvan de bewijskracht werd 
miskend; (schending van de arti
kelen 1044, 1045 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek); ' 

tweede onderdeel, de litigieuze logope
dische verzorging dee! uitmaakt van een 
meer algemene behandeling met een 
noodzakelijke'' medische en paramedi
sche verzorging die 'het buitengewoon 
onderwijs voor zijrt rekening neemt; de 
verplichtingen van de ziekte- en invali
diteitsverzekering in dat verband subsi
diair zijn en verdwijnen ingevolge de 
tussenkomst van het buitengewoon 
onderwijs; het feit dat de wet niet 
uitdrukkelijk bepaalt dat eiser in die 
gevallen niet moet tussenkomen de 
bekritiseerde beslissing niet wettig kan 
verantwoorden (schending van de 
artikelen 1, 2, 4, 5, 13, 18, 20 van de wet 
van 6 juli 1970, 24 van het koninklijk 
besluit van 27 oktober 1966, 1,' 3, § 1, 
4 van het koninklijk besluit van 
21 oktober 1971, 1, 2, 8, § 2, 14 van het 
koninklijk besluit van 22 juli 1972, 19, 23, 
8", 70, § 2, van de wet van 
9 augustus 1963, 1, lid 2, 14", van het 
koninklijk besluit van 30 juli 1964 en 
97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, de vrije keuze van de 
huisvader tussen het gewoon en het 
buitengewoon onderwijs door de wet 
wordt beperkt in het hoger belang van 
het kind dat recht heeft op het noodza
k;elijke oriderwijs; misbruik van die vrij
heid niet tot gevolg kan hebben eiser te 
doen instaan voor lasten die volgens de 
wet voor rekening zijn van het buitenge
woon onderwijs en de bekritiseerde 
gronden de veroordeling van eiser niet 
wettig verantwoorden (schending van de 
artikelen 17,' 97 van de Grondwet, 1, 2, 4, 
5, 7, 9, 10, 13, 18, 20 van de wet van 
6 juli 1970, 1, 3 van het koninklijk 
besluit van 20 augustus 1957, 19, 23, 8", 
van 'de wet vim 9 au'gustus 1963, 1, lid 2, 
14", van het koninklijk besluit van 
30 juli 1964 en 31 van de wet van 
8 ~pril1965) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Qverwegimde dat eiser . in zijn 

conclusie van hoger beroep, die 
werd neergelegd na de indiening 
var1 het deskundigenrapport, op 

grond van de besluiten van de 
deskundige, aanvoerde dat de door 
de deskundige aanbevolen logopedi
sche behandeling slechts een onder
dee! was van een totale psychologi
~che en pedagogische behandeling, 
en dat, hoewel de revalidatie verder 
reikt dan de gezinsbevoegdheid 'en 
buiten het gewoon onderwijs valt, 
zij niettemin past in het kader van 
het buitengewoon onderwijs; dat het 
probleem dus afhangt van het bui
tengewoon onderwijs en de logope
dische kosten ten laste komen van 
de opvoeding en in het bijzonder 
van het buitengewoon onderwijs; 

Overwegende dat het arrest van 
13 mei 1976 die conclusie beant
woordt door te beslissen dat « in de 
wetgeving van de ziekte- en invali
diteitsverzekering niet uitdrukkelijk 
wordt gezegd dat de verstrekkingen 
voor herscholing niet worden terug
betaald indien de handicap kan 
worden verholpen door het volgen 
van buitengewoon onderwijs >>; 

Dat dit onderdeel van het middel, 
derhalve, bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk is; 

W at het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerder de terugbeta
ling heeft gevorderd van de kosten 
voor geneeskundige verzorging die 
hij ten behove van zijn zoon heeft 
gemaakt voor een logopedische 
revalidatiebehandeling ten huize 
voor de schooljaren 1971-1972 en· 
1972-1973; . . 

Overwegende dat artikel 14 van 
het koninklijk besluit van 
22 juli 1972 houdende omschrijving 
van de types van buitengewoon 
onderwijs en vaststellende de toela
tingsvoorwaarden tot deze verschil.:. 
lende types in de organisatie van 
een buitengewoon onderwijs dat 
aangepast is aan de opvoedingsbe
hoeften van kinderen met spraak-, 
taal- en/of ernstige leerstoornissen 
voorziet voor de leerllngen die 
belangrijke stoornissen in het spre
ken, de taalontwikkeling ... vertqnen 
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die dermate ernstig zijn dat zij 
ongeschikt zijn om het gewoon 
onderwijs te volgen, en voor wie 
regeln1atig medische en paramedi
sche behandeling en orthopedagogi
sche maatregelen noodzakelijk zijn; 

Overwegende dat artikel 70, § 2, 
van de wet van 9 augustus 1963 tot 
instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, zoals het 
destijds van kracht was, bepaalde 
dat de in de wet bedoelde prestaties 
slechts worden toegekend onder de 
dopr de Koning te. bepalen voor
waarden, die ten deze . niet zijn 
vervuld, als de schade waarvoor om 
die prestaties wordt verzocht door 
het gemeen recht of door een 
.andere wetgeving is gedekt; 

Dat deze wetsbepaling aldus moet 
worden opgevat dat de prestaties 
van de verzekering niet worden 
toegekend als de schade waarvoor 
daarom wordt verzocht door een 
andere wetgeving kan worden 
gedekt, zelfs indien de· gerechtigde 
niet vraagt om toekenning van pres
tatles als bedoeld in die wetgeving; 

0\ierwegende dat, door te beslis
sen dat verweerder recht heeft op 
de door hem gevorderde terugbeta
ling van de prestaties, op grond dat 
« in de wetgeving van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering niet uit
drukkelijk wordt gezegd dat de 
v~rstrekkingen voor herscholing 
met worden terugbetaald indien de 
handicap kan worden verholpen 
door het volgen van buitengewoon 
onderwijs », het arrest zijn beslis
sing niet wettelijk verantwoordt; 

Dat het koninklijk besluit van 
2.2 juli 1972 echter op 12 augustus 
1972 in werking is getrederi, dit is 
de dag waarpp het in het Belgisch 
Staatsblad werd bekendgemaakt; 

Dat de uit te spreken cassatie 
derhalve beperkt moet worden tot 
het beschikkende gedeelte van het 
arrest voor zover het ingaat op de 
vordel'ing van v~rweerder voor de 
over het schooljam' 1972-1973 ver
srohulilh>rlP mPstaties ; 

Dat het middel derhalve binnen 
voormelde grenzengegrond is; • 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het ant

woord op het tweede onderdeel 
volgt dat voor zover het derde 
onderdeel betrekking heeft op de 
terugbetaling van de geneeskundige 
verstrekkingen betreffende het 
schooljaar 1972-1973, dit onderdeel 
geen doe! meer heeft wegens de op 
het t~eede onderdeel uitgesproken 
cassat1e; . 

Dat voor zover het middel kritiek 
uitoefent op de beslissing van het 
arrest waarbij aan de 'eerste ver
weerder de terugbetaling wordt toe
gekend van de geneeskundige ver
strekkingen voor het· school
jaar 1971-1972, het niet kan worden 
aang~nomert, daar het koninklijk 
beslmt van 22 juli 1972 pas op 
12 augustus 1972 iq werki.ng is 
getreden; 

Overwegende dat, krachtens de 
artikelen 580, 1", 1017 en 1111 van 
het Gerechtelijk Wetboek, de kosten 
ten laste moeten komen van eiser; 

Om die redenen, vernieti~t het 
bestreden arrest van 9 novem
ber 1976 aileen voor zover het ei~er 

·veroordeelt om aan veiweerder .de 
k?sten voor geneeskundige .. verzor
gmg terug te betalen die hij ten 
behoeve van zijn zoon heeft 
gemaakt voor een logopedische 
behandeling gedurende. het school
.ic:ar 1972~1973; verwerpt de voorzie
mng voor het overige; ·verklaart 
onderhavig arrest bindend voor ver
weerster; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kan~ v~n de gedeelte~ijk verriietigde 
beshssmg; veroordeelt eiser · in de 
kosten; verwijst de aldus · beperkte 
zaak naar het Arbeidshof te · Brus-
sel: · 

5 febrmiri 1979 - 3• kamer -
Voorz.ittez· : de h. Gerniers, afdelings
voorzltter - Verslaggevez· : de h. Clason 

Gelijkluidende conclusie van de heer 
Duchatelet, advocaat-generaal 
Advocaat : mr. Houtekier. 
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Op dezelfde dag zijn twee arresten ir. 

dezelfde zin gewezen op voorzieningen 
in cassatie van dezelfde eiser tegen 
beslissingen van het Arbeidshof te Luih 
van 14 dec. 1976 en 11 jan. 1977 in zake 
1"D ... ,2"B ... 

3' KAMER - 5 februari 1979 

DIENSTPLICHT - HERKEURJ)IGSRAAD 
DIENSTPLICHTIGE DIE OM VERVROEGDE 
DIENSTt\EMING HEEFT VERZOCHT EN OP 
LICHAMEL!.JKE GROND ONGESCHIKT SCHIJNT 
TE ZIJN VOOR DE DIENST - TE NEMEN 
BESLISS.ING. 

Wanneer de Herkeuringsraad beslist da1 
een dienstplichtige die om vervroegdE 
dienstneming heeft verzocht, op licha
melijke grand ongeschikt is voor de 
dienst, mag hij enkel uitspraak doen 
in de volgende bewoordingen « niet 
toegelaten tot vervroegde dienst
neming » (1). (Artt. 9, tweede lid, en 43, 
§ 4, Dienstplichtwett. 30 april 1962.) 

MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN 
T. DEMARTEAU) 

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

5 februari 1979 - 3' kamer - VoOJ·zit
ter en verslaggever : de h. Gerniers, 
afdelingsvoorzi tter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Duchatelet, advo
caat-generaal. 

2' KAMER - 6 februari 1979 

~ALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE 
STUKKEN- VALSHEID IN GESCHRIFTEN 
- GEBRUIK DOOR DE VERVALSER -
GEBRUIK DAT DE VOORTZETTING VAN DE 
VALSHEID IS - FElTEN DIE EEN ENKEL 
MISDRIJF OPLEVEREN - TIJDSTIP WAAROF 
HET MISDRIJF EINDIGT. 

Wanneer de bij de,artikelen 193,.196 en 
197 Sw. bepaalde en strafbaar gestelde 
valsheid in geschriften en het 'gebruik 
van de valse stukken een en hetzelfde 
misdl"ijf opleveren omdat zij met het
zelfde bedl"iegli.ik opzet of oogmerk on; 

(1) Cass., 2 maart 1977 (A.C., 1977, 719). 

te schaden werden gep1eegd, duurt net 
misdrijf voort, zelfs zonder dat door de 
dader een nieuw feit wordt gepleegd 
en zonder herhaalde tussenkomst zij
nerzJjds, zolang het door hem beoogde 
doe] niet geheel is bereikt en zolang 
de hem ten laste gelegde aanvanke
lijke handeling te zijnen vo01·dele ver
der het nuttig gevolg heeft dat hij 
ervan verwachtte (2). (Artt. 193, 196, 
197, 213 en 214 Sw.) 

(TROOST) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 juni 1978 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen,; 

Overwegende dat eiser zijn cassa
tieberoep beperkt tot de beslissing 
van het arrest waarbij hij schuldig 
wordt bevonden aan en veroordeeld 

. wegens de feiten van valsheid in 
geschriften en gebruik ervan, 
omschreven onder I, A, 1, 2 en 3, en 
B van de telastlegging vermeld in 
de verwijzing van 14 december 1976; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 60, 65, 193, 196 en 
197 van het Strafwetboek, 21, 22, 23 van 
de wet van 17 april 1878, houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafv01·dering, en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, bij wijziging van 
het beroepen vonnis, het verweermiddel, 
dat eiser in zijn conclusie in hoger 
beroep had voorgesteld en dat zich 
beriep op de verjaring van de strafvorde
ring, afwijst op grond << dat de feiten ... 
gepleegd werden met hetzelfde misdadig 
opzet; dat op mondelinge vordering van 
het openbaar ministerie ter zitting van 
31 mei 1978 de termijn van de telastleg
.;ing I-B ... dient bepaald te worden van 
5 augustus 1970 tot 22 januari 1973; dat 
(eiser) zich hierop verdedigde; dat de 
verjaring van de strafvordering slechts 
een aanvang neemt zowel ten opzichte• 
van het. plegen van de yalsheid als ten. 

(:!) Cass., 18 feb. 1974 (A.C., 1974, 683); 
raadpl. ook Cass., 5 sept. 1957 (ibid, 1957, 983), 
en de conclusie van procureur-generaal 
Dumon, toen advocaat-generaal, gepubliceerd 
m Rev. de dmit penal et de cnminologie, 
1957-1958, 517 tot 526, en 16 mei 1978 (A.C., 
1978, 1075). . . 
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opzichte van het gebruik van het valse 
$tt!k, sinds het laatste feit van gebruik; 
dat ... het laatste feit van bewezen 
gebruik gepleegd werd op 22 janua- · 
ri 1973, de vennootschap alsdan nog 
bestaande; dat derhalve vanaf deze· 
datum• de .. termijn van verjaring van de 
strafvordering loopt ten opzichte van alle 
feiten gepl\)egd. met hetzelfde misdadig 
opzet; dat deze termijn gestuit werd 
door · het tussenvoi1nis van 
10 december 1975 »; en dienvolgens eiser 
op strafrechtelljk gebied veroordeelt uit 
hoofde van de telastleggingen van vals
heid in geschriften ·(I-A) en van het 
gebruik van de valse akte en valse 
stukken (I~E) en hem op burgerrechte
lijk gebie<;l veroordeelt om aan de bur
gerlijke partij de . gevorderde som van 
een frailk provisioneel te betalen, ver
meerderd met de vergoedende intresten, 
de• gerechtelijke btresten en de kosten, 

. , terndjl,., eerste onderdee1, de loutere 
bewering dat .het laatste feit van bewe
zen gebruik gepleegd werd op 22 janu.:. 
i).ri 1973, de vennootschap alsdan nog 
bestaande, zonde1;. dit . feit van bewezen 
gebruik van een vals geschrift te preci
seren of het vals geschrift aan te duiden 
waarvan op 22 januari 1973 gebruik zou 
zijn gemaakt, niet volstaat om a) de 
veroordeli11g van eiser uit hoofde van 
valsheid in geschriften en van gebruik 
vail de valse akte of van het valse stuk 
die zich zouden hebben blijven voordoen 
tot de 22• januari 1973 en b) de daaruit 
voortvloeiende burgerrechtelijke veroor
deling ert c) evenmin om de beslissing 
volgens welke de verjaring van de straf
vordering slechts op die datum een 
aanvang zou ·hebben genomen, wettelijk 
te rechtvaardigen, nu deze bewering niet 
de mogelijkheid biedt om na te gaan 
welk laatste feit van gebruik van het 
vals geschrift d,oor het arrest bedoeld 
wordt, of dit feit werkelijk het misdrijf 
van gebruik van een .vals geschrift 
tiitmaakt .in de zin van artikel 197 van 
bet Strafwetboek, of 'het begrepen was 
m de vervolgingen ten laste van eiser en 
of het kan beschouwd worden als de 
voortz\o'tting van de feiten van valsheid 
.in geschriften en van, g1:1bruik van een 
vals geschrift die vroeger zouden zijn 
gepleegd (schending van de artikelen 60, 
65, 193, 196 en 197 van het Strafwetboek 
en 97 van. de Grondwet) en.derhalve ook 
niet om te controleren of de strafvorde
ring. betreffende deze feiten al dan niet 
.yerjaard was en of de burgerrechtelijke 
vordering v66r de . verjaring van de 
strafvordering werd ingesteld (schending 

van ae artikelen 21, 22 en 23 van de wet 
1ran -17 april 1878, houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering), 

tweede onderdeel, de beweegreden dat 
< het laatste feit van bewezen gebruik 
:;epleegd werd op 22 januan 1973, de 
vennootschap alsdan nog bestaande 
., dubbelzinnig is daar z1j niet de moge
Lijkheid biedt uit te maken of het arrest 
een niet nader gepreciseerd feit van 
bewezen gebruik van een vals geschrift 
als laatste feit van de bewezen ver
\lam·de telastleggingen aanhoudt dan 
wel eerder het nog bestaan van de 
.rennootschap op 22 januari 1973 als 
laatste feit van bewezen gebruik van een 
vals geschrift beschouwt (schendlng van 
het artikel 97 van de Grondwet); 

en, derde onderdeel, de omstandigheid 
:lat de vennootschap op 22 januan 1973 
nog bestond niet kan beschouwd worden 
als een gebruik van een vals geschrift, 
nu deze omstandigheid op zichzelf geen 
gebruik van een vals stuk uitmaakt 
(schending van de artikelen 193, 196, 
197 van het Strafwetboek en 97 van de 
Grondwet), zodat de beslissing, die stelt 
dat de verjaring van de strafvordermg 
slechts op 22 januari 1973 een aanvang 
zou hebben genomen daar het laatste 
feit van gebruik van een vals geschrift 
beweerdelijk op die datum zou zijn 
gepleegd en die eiser veroordeelt tot een 
enkele straf voor dit feit en voor de 
.roorafgaande feiten, niet wettelijk 
gerechtvaardigd is en niet regelmatig 
'llet redenen is omkleed : 

Overwegende dat het arrest eiser 
schuldig verklaart aan de in de 
telastlegging omschreven feiten van 
(I-:A, 1, 2 en 3) valsheid in geschrif
ten gepleegd met bedrieglljk opzet 
of met het oogmerk om te schaden, 
om (A-1) in de authentieke akte van 
oprichting van de naamloze ven
nootschap Vebeca te hebben ver
klaard dat het kapitaal van 
300.000 frank integraal gestort was, 
terwijl in werkelijkheid geen 
i.nbreng was verricht, (A-2) een 
fictieve vennootschap met behulp 
van stromannen of tussenpersonen 
te hebben opgericht, ten einde de 
verplichtmg betreffende het vere1ste 
aantal vennoten in -een naamloze 
vennootschap, voorgeschreven door 
artikel 29, 1° van de vennootschap
penwet, te omzeilen, (A-3) in een 
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kasboek en een balans per 
31 december 1970 te hebben ver
meld dat 300.000 frank als aan
vangskapitaal werd gestort, terwijl 
feitelijk geen inbreng was gebeurd, 
e1:1 wegens (I-B) het met hetzelfde 
opzet of hetzelfde oogmerk gebruik 
maken van de voormelde (sub I-A, 
1, 2 en 3) bedoelde valse stukken, 
wetende dat ze vals waren; 

Overwegende dat wanneer, zoals 
ten deze, .de bij de artikelen 193 en 
196 van het Strafwetboek bepaalde 
e11 strafbaar gestelde valsheid en 
gebruik van valse stukken een en 
hetzelfde misdrijf opleveren, het 
gebruik slechts de voortzetting van 
de valsheid is, en zulks zelfs zonder 
dat door de dader een nieuw feit 
wordt gepleegd en zonder herhaalde 
tussenkomst zijnerzijds, zolang het 
door hem beoogde doel niet geheel 
is bereikt, en zolang de hem ten 
laste gelegde aanvankelijke hande
ling te zijnen voordele verder het 
nuttig gevolg heeft dat hij ervan 
verwachtte; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld dat de kwes
tieuze naamloze vennootschap 
Vebeca op 23 januari 1973 failliet 
was verklaard en na op grond van 
de in het middel weergegeven moti
vering te hebben geoordeeld dat de 
feiten van .de telastleggingen I, A en 
B, met hetzelfde misdadig opzet 
werden gepleegd, en dat de termijn 
van de verjaring van de strafvorde
ring vanaf 22 januari 1973, datum 
van het laatste feit van gebruik van 
het valse stuk, loopt ten opzichte 
van alle met hetzelfde opzet 
gepleegde feiten, het bewijs van het 
bedrieglijk opzet in verband met de 
feiten I, A en B, ten laste van eiser 
hierop grondt dat hij « bekende bij 
de stichting van. de vennootschap 
aan de notaris, ter volstorting van 
het kapitaal, een cheque getoond te 
hebben ten bedrage van 
300.000 frank en deze achteraf te 
hebben vernietigd; dat benevens 
hemzelf onder meer als stichters 
van de vennootschap optraden zijn 
echtgenote, met wie hij in gemeen
schap van goederen gehuwd is, en 

drie dochters van wie een als com
missaris werd aangesteld en hij zelf 
als beheerder en voorzitter van de 
raad van beheer »; 

Overwegende dat het arrest door 
die redengeving zonder dubbelzin
nigheid te kennen geeft dat het 
gebruik van de reeds eerder aange
haalde, onder I, A, 1, 2 en 3 van de 
telastlegging vermelde valsE;! stuk
ken, die eiser had opgemaakt of 
doen opmaken om de fictieve naam-

. loze vennootschap Vebeca zonder 
volstorting van het aanvangskapi
taal op te richten, de voortzetting 
was van eenzelfde bedrieglij.Ke han
delwijze, door het vc:wrtdure1~d 
waarnemen van het bestuur van d1e 
naamloze vennootschap en wel tot 
op 22 januari 1973, dit is tot op de 
vooravond van de faillietverklaring; 
dat het arrest aldus preciseert 
waarin het laatste feit van bewezen 
gebruik bestond, dat op voormelde 
datum was gepleegd; dat het arrest 

!zodoende tevens zowel de veroorde
ling van eiser . tot een enkele straf 
wegens valsheid in geschriften en 
het gebruik van .valse stukken tot 
en met 22 januari 1973, als de 
beslissing dat de verjaringstermiin 
van de strafvordering pas op die 
datum is ingegaan, regelmatig moti
veert en wettelijk verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
W~le of op straffe van nietigheid 
voorcreschreven rechtsvormen in 
acht "'zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

6 febi·uari 1979 - 2" kamer -
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Delva - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Tillekaerts, · advocaat-generaal 
Advocaat: inr. De Bruyn. 
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2" KA:IIER -· 6 februari 1979 

1 ° VONNISSEN 
STfu\ I!'ZAKEN 

EN· ARRESTEN 
GETU!GEN, DESKUND!-

GE:'\, TOLKL.'\- :\IETIGHt:DEl\ BETREFFL,uE 
DB DOOR HE?-i AF TE LI-:GGEN EED - Al\DERE 
BESLISS!l\G OP TEGE:\SPRAAK DAN EEN 
j3ESLISSI:\G \',\:\ 1:\\I'E:\DIGE AARD - 1\IE
TIGHEID GEDEKT. 

2" BEWIJS - BEWI.JS DOOR GETCIGEN -
STRAfZ,\KE:\- GEVAL 1\'Ar\RI:\: DE WET GEE;~/ 
BI.JZO:\DER BE\\'J,JS,IIDDEL OPLEGT- GETCI
GE:\ISSE:\' - 0:\'AA:\TASTBARE BEOORDELI:\G 
DOOR DE FEITE:"iH.ECIITEH- GREXZEN. 

3" REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - CO:\CLC
sm.- BESLISSING DIE, DOOR TE STEUl\EN OP 
BEPAALDE FEITELI.JKE GEGEVEXS, DAARl\IEE 
STRI.JDJGE OF .A:\DERE FEITEU.JKI-: GEGE
VE:\S, BI.J COXCLt.:SJB li!TEENGEZET, VER
,1\'I·:RPT REGEUIATIG i\JET REDE:'IiE;Ii 
O~IKLEDE BESLISSI:\G. 

4" VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
. VALSE STUKKEN VALSHBID 

BEDRJEGLLJK OPZET- BEG RIP. 

5" VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
YALSE STUKKEN PRIVATE 

J\,\XKOOPBORDEREL GESCHRWfEN 
WAJ\RIN DE KOPER VERKLAJ\RT EEN 
BEPAALDE KOOP TE HEBBEN GEDAAN -
AKTE DIE EEN VALS!IEID 1:-1 GI-:SC!IRIF'TEN 
KAN OPLEVEREN. 

6" CASSATIElVIIDDELEN - STRAFZAKEN 
- STRAI'VORDEH.Il\G - EEN ENKELE STRAF 
UITGESPROKEN WEGEl\S VERSCIIEIDI::NE MIS
DRIJVEN - MIDDEL DAT E:'\KEL BETREKKING 
imEFT OP EEN VAN DEZE MISDRIJVEN -
STRAF WETTELI.JK VERA:"<TWOOHD DOOR EEN 
ANDER l\IISDRIJF. - NiET 01\:TVANKELIJK 
l\IIDDEL. 

7" LIJFSDW ANG STRAFZAKEN 
· BEKLAAGDE WNDER.JARIG OP DE DAG VAN 

DE H:ITE!'l - VEROORDEIJNG TOT LI.JFS
DWANG- ONWETTIGE VEROORDI::LING. 

1" In strafzaken zijn de nietigheden 
· voortkomend uit enige onregelmatl:tJ
lwid betreffende de eed van getuigen, 
deskundigen of tolken gedekt, wan-

• i1eer een Fonnis. of arrest op · tegen
spruak, behalve da~s:ene dnt een maat

. · 1·egel van inwend1i;e ni!rd inlwudt, 
•rgewezen: is zonder dat· de nietigh_eid 

door een van de part~jen is I'OOJ:i;"edra
gen of door de rechter ilmbtslwh·e is 
ui(t;esproken ( 1). (Art. 40( Sv., aai)ge
vulcl bij het. enig artikel van de wet 
van 22 juni 1976.) . · 

2" Wanneer, in strafzmren, de wetgeen· 
b~jzonclel' bewijsmiddel oplegt, beoor
deelt de rech ter op on a an tnstbnre 
p·~jze, in Ieite, de bew1jswaurde .van de 
vei*larin,t;·en vnn de getuigen, mits hij 
de bewiJordingen eiVan niet mis
kent(2). . · . 

3" RegelmntJg met redenen oml>Jeed IS 

de beslissing die, door te steunen op 
bepaalde feiteiljke gegevens, andere 
daarmee stnfc!J:q·e of J'eitel~jke gege
vens, ii1 (:onclusie uiteen,qezet, . \'el'
werpt (3). (Art. 97 Gw.) 

4" Het bedriegliik opzet dat inznl>e 
Falsheid . .in geschn1ten is vereist,. is 
het opz;ei om zichzelf of een nnde1· een 
onrechtnwtJ:q· Foordeel te I·ersclwll'ep 
( 4). (Art. 193 Sw.) ' 

5" Een twnkoopborderel w<wrin de 
koper Ferkliwrt een bepmilde koop te 
hebben ,qedniln, Jwn een l'ilisheid iJ1 
gesehi·iften opleveren (5). (Art. 
196 Sw.) 

6" W<wneer wegens yerscheidene '!nis
drUven een ehkele stmf' i.s uil,i.{espriJ
ken, is de vorderigq tot vemietiging 
Villl de beslissing op de str~lfFordering, 
ge,t;J·ond op een middel dat enkel 
betrekking heef't op een van deze 
misdnj1·en, niet ontviwkeiJjk, weo·ens 
het on tbreken Yill1 be hw,q; ni$"' de 
ui tgesproken sti-af' wetteiJjk ven111 t
woord blijlt r:Joor een ander misdnjf 
(6). (Artt. 411 en 414 Sv.) 

7" Lijfsdwang mag niet worden uitge
sproken tegen een veroordeelde 
wegens misdr~jven n'eike Jnj heeft 
gepleegd toen hU nog mindeJj<u·ig was 
(7). (Art. 6 w. 27 juli 1871.) 

(Vr\:-1 WA\·E;.mbtG) 

(1) Cass., 25 jan. 1977 (A.C., 1977, 587), : 

(2) Cass., 6 en 20 sept. 1977 (A.c, 1978, 23 en 
85). 

(3) Cass., 23 mei 1978 (A£, 1978, 1122); zie, 
in burgel'!ijke zaken, Cass., 10 feb. 19713 (ibid., 
1978, (i93). 

(4) Cuss., 15 maart 1978 (A.C., 197,8, 835). 

(5) Vgl. Cass., 9 ~naart 1976 (A.C., 1976, 778). · 

(6) Cass., 18 okt., 31. okt. en l3 dec. 1978 
(A.C., 1979, nrs. 106, 133en213) . 

(7) Cass., 17 aug. 1976 (A.C., 1976, 1234). 
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ARREST 

, , RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 november 1978 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Overwegende dat eiser zijn cassa
tieberoep beperkt tot de beslissii1g 
op. de strafvordering . waarbij hij 
wegens de sub A van de telasileg
gingen omschreven feiten van vals
heid in geschriften en gebruil\: 
ervan ;vordt veroordeeld; 

·cOver het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 155 en 
189 van het Wetboek van Strafvordering, 
· · doordat, het arrest eiser 'veroordeelt 
w~gens , de telasilegging A. valsheid in 
geschriften en' gebruik van een vi:!ls stuk, 
op grond van de verklaringeh vim de .ter 
zitting van de correctiori'ele rechtbank op 
9:januari .1978 gehoorde getuigen, zoals 
blijkt uit de motivering van het arrest 
luidende : " Uit het zeer formeel, precies 
en overtuigend getuigenis van Dr. die
renarts A. Persoons, op aile punten 
bevestigd door de omstandige verklaring 
\(an ec~tgenote Kriki!ion, . bestaat e1' 
geen twijfel dat het rund op 
16 december 1976 door beklaagde aange
l~ocht een volw<:~ssen koe was van onge
vee]: 400 kilogram, aangetast door een 
verplaatsing van de lebmaag, . zoals de 
dierenarts vastgesteld had »; derhalve 
het bewijs van de telastlegging wordt 
gevonden in, . enerzijds, het getuigenis 
van dierenarts A. Persoons, en, ander
zijds, de verklaring van echtgenote Kri
kilion, 

terwijl, uit het zittingsblad van 
9 januari 1978 blijkt dat slechts een 
getuige de .eed heeft afgelegd blijkens de 
tekst van het zittingsblad · zelf, lnidend 
als volgt : " Dam·na wordt er overgegaan 
tot het verhoor van de volgende g~tuige 
die de eed hebben afgelegd >>; artikel 155 
van het Wetboek van Strafvordering op 
straffe van nietigheid van de rechtsple
ging is voorgeschreven dienvolgens de 
veroordeling, gefundeerd op de verkla
l'ingen van een getuige van wie -niet 
bewezen is, althans ernstig te betwijfe
len valt, of de eed werd afgenomen, 
nietig is; de nietigheid van het <;lri'est 
onbetwistbaar is, gezien de rechter in 
hoger beroep de. nietigheid overgenomen 
he.eft en .de onwettig afgenomen getui
ge:iwerklai'ing niet ui~. de elementen van 
zijn overtuiging heeft geweerd; ititegen
deel er uitdrukkelijk op steunt: 

Overwegende dat in ..strafzaken.de 
. nietigheid voortkomend uit enige. 
onregelma tigheid betreffende: de· eed~ 
vah getuigen · gedekt is wanneer"een 
vonnis of arrest op tegenspraak is 
gewezen dat geen · maatregel van 

· in\~rendi'ge aard inhoudt, zonder dat 
de nietigheid door een ·van · de 
partijen is voorgedragen of ddbr de 
rechter ambtshalve is uitgesproken,; 

Overwegende dat ten deze de 
eventuele nietigheid van h~t getui
genis gedekt is .. door het op 
13 maart 1978 op teger,tspraak gewe
zen vonnis van de eerste rechter; 
· Dat het middel niet ontvankelij]5. 

is; 

·; Over het tweede JiJiddel, afgeleid' uit 
de schending van de artikelen 193, 196 
214 van het Sti·afwetbciek eh 97 van d~ 
G rond\vet en van de rechten' van de 

, verdediging, alsmede uit de miskenning 
van de bewijskracht ·van eisers co'nclu
sie, 
· · dom·dat het arrest eiser vei'oordeelt 

, wegens valsheid in geschriften, :hetgeen 
impliceert dat de vier constitutieve ele
menten van het misdrijf ter zab~ · aanwe

, zig zijn, 
terwijl, ee1:.Ste · onderdeei de 'vaf~h-eid 

niet · is bewezen : a) bij gebhik · aan 
materiele en objectieve vaststellirigen ·of 
bekentenissen van eiser, vastgelegd in 
processen-verbaal; dient de rechter 'het 
bewijs van de telastlegging te vinden in 
getuigenissen en de erin · vervatte · ver
moedens; opdat vermoedens als 
afdoende bewijs ·in rechte r,zouden gel~ 
den, vereist is dat de gekende feiten, 
w~arover het getuigenis. loopt,. aaneen
sl:uitend zijn, bepaald en de rechter de 
mogelijkheid bieden !lit de gektmde 
feiten een onbekend feit -:- met .. quasi 
zekerheid - af te leiden1. uit, bet enkel 
feit dat dierenarts Persoons . op 
16 december 1976 een bepaald dier van 
de veestapel Krikilion ondetl';Qcht niet 
met enige zekerheid no~h met enige 
waarschijnlijkheid kan. worden. afgeleid 
dat eiser precies dat dier. kocht van 
mevr. Schaillee en niet een knapper; de 
koop-verkoop zich immers<<aJspeelde in 
afwezigheid van dierenarts · Persoons, 
enerzijds, terwijl meerdete vei'kopen 
ingevolge spoedgevalleh - ongevallen -
ten huize Krikilion zieh 'VOordeden, 
anderzijds, bij gebrek aan miuwkeurige 
bepaling welke handelaar wat df · welk 
dier precies aangekocht had, Hiet · met 
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zekerheid noch met ernstige waarschijn
lijkheid is af te leiden dat het door de 
echtgenoten Krikilion aangewezen dier 
voorwerp van de koop-verkoop is 
geweest; ingevolge de onvolledigheid van 
het onderzoek, met name nopens de 
verkopen gerealiseerd met andere han
delaars en de boekhouding van landbou
wer Krikilion zelf, de rechten van de 
verdediging zijn gekrenkt; zulks het 
geval is, gezien eiser reeds tijdens het 
opsporingsonderzoek de verbalisanten 
op de hoogte stelde van het feit dat zich 
meerdere ongevallen bij landbouwer 
Krikilion voordeden eri verkopen aan 
derden werden gedaan; op deze leemte 
in het on:derzoek werd gewezen in 
conchisies, genomen voor de eerste rech
ter en voor het hof van beroep; b) het 
arrest verder woordelijk overweegt, op 
het derde blad : « Het feit dat op 
4 januari 1977 beklaagde aan een zekere 
Mertens een knapper met een bilbreuk 
verkocht heeft en het feit dat het rund 
op 17 december 1976 in het slachthuis 
van Viane geslacht en herkomstig van 
de vader van beklaagde, een ander dier 
is dan de koe werkelijk verkocht door 
Schaillee Annie op 16 december 1976 
aan beklaagde, leveren geenszins het 
bewijs op van de aankoop zoals 
beklaagde dit voorstelt »; de motivering 
van het arrest aldus de conclusie van 
eiser niet benadert, noch beantwoordt; 
dat eiset:, door te stellen dat het dier 
geslacht in het slachthuis te Viane op 
17 december 1976 niet een koe kon zijn, 
met name het beweerd voorwerp van de 
koop-verkoop van 16 december 1976, niet 
wilde bewijzen dat hij een knapper had 
aangekocht, zoals verkeerdelijk in het 
arrest wordt voorgehouden, doch wel de 
stelling van de burgerlijke partij Kriki-· 
lion weerlegde, inhoudende dat eiser op 
16 december 1976 ten huize Krikilion 
een koe zou hebben aangekocht; immers 
de beklaagde, ter weerlegging van deze 
stelling, woordelijk had voorgehouden in 
zijn conclusie genomen voor het Hof van 
Beroep te Gent : « 5. De stelling van de 
burgerlijke partij Krikilion is 
onhoudbaar : a) Betrokkene beweert dat 
het rund, voorwerp van de koop-verkoop 
van 16 december 1976, geslacht werd op 
17 december 1976 : - het gemiddeld 
verlies bij de slachting van een koe 
beloopt 40 a 45 percent; na slachting van 
een koe van 450 kilogram, levend gewo
gen, zou het gewicht derhalve, gerekend 
aan een maximum verlies van 45 per
cent, meer dan 250 kilogram moeten 
bedragen; Krikilion zelf beweert dat de 
koe, geslach,t door Philemon Van Wae-

yenberg (en niet Hendrik Van Waeyen
berg) 180 kilogram weegt; b) De stelling 
Krikilion is nog onwaarschijnlijker aan 
:ie hand van de beweerde waarde van 
i1et rund, namelijk 30.000 frank, en het 
gewicht van het in het slachthuis te 
Viane geslachte dier, namelijk 180 kilo
gram; zulks impliceert immers een aan
koopprijs in de groothandel van 
166,66 frank per kilogram of meer dan 
het dubbele van de reele groothandels
prijs (deze beliep ten tijde van de feiten 
voor eerste keus vlees plus-minus 
80 frank per kilogram) »; een motivering 
in antwoord op de conclusie van eiser, 
die aan deze conclusie een andere 
inhoud geeft dan die welke ze werkelijk 
heeft, gelijkstaat met een gebrek aan 
motivering; 

tweede onderdeel, het bijzonder opzet 
ontbreekt; het bijzonder opzet bestaat in 
het doel de ander te schaden of zichzelf 
een voordeel te verschaffen, door opma
king van het van valsheid betichte stuk; 
immers onweerlegbaar het koop
verkoopcontract van 16 december 1976 
rechtsgeldig tot stand kwam tussen 
rechtsbekwame individuen; dat, onaan
gezien de tekst van het borderel, het van 
valsheid betichte stuk, deze verkoop, wat 
nu ook net voorwerp ervan mag geweest 
zijn, rechtsgeldig is, vermits alle consti
tutieve elementen van de koop-verkoop 
aanwezig zijn; nu dwaling niet ter zake 
is, nu benadeling niet geldt als koopver
nietigend gebrek, eiser niet het doel kon 
hebben, wat nochtans in rechte noodza
kelijk is, zichzelf een voordeel te ver
schaffen of een ander te schaden, door 
opmaking van het stuk, opgesteld nadat 
de koop-verkoop was tot stand gekomen; 

derde onderdeel, het ten deze niet 
gaat om het bij de wet vereiste stuk : in 
principe een geschrift slechts beschermd 
is in de mate dat het bewijs levert; het 
herkomstattest in kwestie niet de wette
lijke bescherming geniet die er dooi· het 
arrest wordt aan gegeven; het stuk, 
getiteld « herkomstattest ,, slechts bewijs 
levert van de realiteit, namelijk de 
herkomst van het gekochte dier, aange
kocht bij landbouwer Krikilion; het 
genoemde stuk, als factum·, valt buiten 
de wettelijke bescherming; derhalve het 
derde constitutief element in het arrest 
niet werd aangehaald en het ter zake 
niet aanwezig is; 

vierde onderdeel, tenslotte het vierde 
constitutieve element, namelijk de 
schade, die mogelijk moet zijn, ter zake 
evenmin aanwezig is; het arrest desbe
treffend volstrekt ten onrec.l\t.e 
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voorboudt · : « Het bedrieglijk opzet 
bestaat onder meer reeds in bet feit dat 
beklaagde zicb een bewijs tracbt te 
verscbaffen van een handelstransactie 
die niet aan de werkelijkbeid beant
woordt en aldus andere cinregelmatigbe
den van allerlei aard in de toekomst 
mogelijk maakt. Dat dam·door scbade 
aan derden kon worden berokkend 
wordt gelllustreerd door bet proces dat 
thans gevoerd wordt »; door de motive
ring in bet arrest precies bet wettelijke 
vereiste van de mogelijkbeid van scbade 
berokkenen wordt teniet ' gedaan, ver
mits, indien de motivering van het hof 
·van beroep zou stt·oken met de realiteit, 
de' strafprocedure zelf bet vierde consti
tutieve · element van het misdrijf zou 
uitmaken; een zodanige motivering, die 
in recbte niet opgaat, ge!i.ik staat met 
gebrek aan motivering : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, in strafzaken, 

de feitenrechter op onaantastbare 
wijze, in feite, de bewijswaarde van 
de verklaringen van de getuigen 
beoordeelt, mits hij, zoals ten deze, 
de bewoordingen ervan niet mis
kent; 

Overwegende dat de rechten van 
de verdediging niet worden 
geschonden door de omstandigheid 
dat .een door de beklaagde gevraagd 
aanvullend onderzoek niet , wordt 
uitgevoerd, wanneer, zoals ten deze, 
de gegevens die de rechter vol
doende heeft geacht om tot zijn 
overtuiging te komen, aan de vrije 
bespreking van de partijen werden 
onderworpen; 

Ov:erwegende dat eiser bij conclu
sie, waarin onder meer het in het 
onderdeel onder b weergegeven ver
weer . voorkomt, betoogde dat hem 
« op 16 december 1976 door de 
landbouwster Krikilion-Schaillee, in 
afwezigheid van haar echtgenoot, 
een, jong rund met een gebrekkige 

· poot, (te koop) werd aangeboden 
voor de prijs van 3.000 frank »; dat 
hij het dier na de aankoop « verder 
verkocht aan L. Mertens voor de 
prijs van 4•200 frank >> en dat 
uiteindelijk landbouwer Krikilion 
tegen hem klacht indiende << bewe
rende dat deze laatste (eiser) een 
koe zou hebben aangekocht met een 

waarde van 30.000 frank, in plaats 
van een knapper >>; 

Overwegende dat het arrest 
oordeelt : « Beklaagde (thans eiser) 
stelt de zaken verkeerd voor wan
neer hij voorhoudt van vrouw Kriki
lion op 16 december 1976 een knap
per met een bilbreuk, aangekocht te 
hebben. Uit het zeer formeel, pre
cies en overtuigend getuigenis van 
Dr. dierenarts Persoons, op alle 
punten bevestigd door de omstan
dige verklaring van de echtgenote 
Krikilion, bestaat er geen twijfel dat 
het rund, op 16 december 1976 door 
beklaagde aangekocht, een volwas
sen koe was van ongeveer 400 kilo
gram, aangetast door een verplaat
sing van de lebmaag zoals de die
renarts had vastgesteld >>; dat het, 
na hieraan de in het onder b 
weergegeven considerans te hebben 
toegevoegd, beslist : « Door op het 
aankoopborderel als voorwerp van 
de verkoop een ander rund te ver
melden dan het werkelijk aange
kochte, heeft beklaagde zich schul
dig gemaakt aan valsheid in 
geschriften. De materialiteit van d.e 
valsheid staat vast >>; 

Overwegende dat het arrest, dat 
door aldus op grond van bepaalde 
f€dtelijke gegevens de in de conclu
sie uiteengezette, met de eerstbe
doelde strijdige of andere gegevens 
te verwerpen, regelmatig met rede
nen is omkleed; dat het de bewijs
kl·acht van eisers conclusie niet 
miskent, nu niet blijkt dat het van 
deze conclusie een uitlegging geeft 
die met de bewoordingen ervan 
onverenigbaar is; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat, inzake valsheid 
in geschriften, de feitenrechter op 
onaantastbare wijze, in feite, oor
deelt over het al dan niet bestaan 
van het vereiste opzet om zichzelf o£ 
een ander een onrechtmatig voor
deel te versch.affen; 

Overwegende clat het arrest wet
tig beslist : « Het bedrieglijk opzet 
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bestaat onder meer reeds in het feit 
dat beklaagde zich een bewijs tracht 
te verschaffen van een handels
transactie die niet aan de werkelijk
heid beantwoordt en aldus andere 
onregelmatigheden van allerlei aard 
in de toekomst mogelijk maakt »; 

· Dat het onderdeel, dat opkomt 
teg€m de feitelijke beoordeling van 
de rechter, niet ontvankelijk is; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat uit de stukken 

waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat het valse stuk een 
door de partijen ondertekende aan
koopborderel is, luidens hetwelk 
eiser verklaart van Krikilion Roger 
«'''een knapper met bilbreuk ,, te 
hebben gekocht voor de som van 
3.180 frank, terwijl, blijkens de vast
stellingen van het arrest, het aange
kochte dier in werkelijkheid een 
volwassen koe met een verplaatste 
lebmaag was, van een veel hogere 
handelswaarde; dat het arrest vast
stelt dat eiser door het opmaken 
van het valse aankoopborderel onre
gelmatigheden van allerlei aard in 
de toekomst mogelijk maakt; dat 
het derhalve impliciet doch zeker 
beslist dat het aankoopborderel 
degenen aan wie het werd voorge
legd kon overtuigen van de erin 
valselijk omschreven. koopovereen
komst; dat het bedoelde aankoop
borderel derhalve een geschrift is in 
de zin van artikel 196 van het 
Strafwetboek; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

W at het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de feitenrechter 

onaantastbaar, in feite, oordeelt 
over het al dan niet bestaan van een 
mogelijke schade; 

Overwegende dat het arre.st vast
stelt dat eiser, door het opms.ken 
van het valse aankoopborderel, 
onregelmatigheden van allerh>i aard 
in de toekomst mogelijk m&.&.kt; dat 
het aldus ondubbelzinnig besEst dat 
de valsheid schade kon veroorza
ken; 

Overwegende dat het arrest er 
weliswaar aan toevoegt « dat daar
door schade aan derden kon worden 
berokkend, wordt gei1lustreerd door 
het proces dat thans gevoerd 
wordt », O.och deze redengeving ten 
overvloede is gegeven; · 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 197, 213 en 
214 van het Strafwetboek, 

doordat het arrest eiser Wegens 
gebruik van valse stukken veroordeelt, 

terwijl · het ter zake niet bewezen is 
dat van het van valsheid betichte stuk 
enig " gebruik » werd gemaakt; de 
constitutieve elementen van het misdrijf 
van « gebruik » van een vals stuk, 
gebaseerd op de voormelde artikelen 197; 
213 en 214 van het Strafwetboek, ter 
zake niet aanwezig zijn; door die 
artikelen 197, 213 en 214 van het Straf
wetboek aan te houden als wettige basis. 
voor de veroordeling, het hof van beroep, 
als feitenrechter, in zijn appreciatie de 
gebruikelijke betekenis van de termen 
van de strafwet miskent; dienvolgens de 
veroordeling, gegrond op een verkeerde 
toepassing van de strafwet, nietig is : 

Overwegende dat het arrest eisel: 
tot een enkele straf veroordeelt 
wegens de aangehouden feiten van 
valsheid in geschriften en gebruik 
van een vals stuk; 

Overwegende dat, nu de aldus 
uitgesproken straf wettelijk is ver
antwoord door het bewezen verkla
ren van' de valsheid in geschriften, 
het middel, dat slechts opkomt 
tegen : het aanhouden van het 
gebruik van het valse stuk, bij 
gebrek aan belang, niet ontvanke
lijk is; 

Over het middel ambtshalve afge
leid uit de schending van artikel 6 
yan de wet van 27 juli 1871 : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser geboren is op 
21 februari 1956 en dat de te zijnen 
laste bewezen verklaarde feiten 
gepleegd werden op 16 decem
ber 1976; dat eiser toen nog minder
jal·ig was; 
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· CJverwegende dat het arrest niet
temin ter invordering van de kosten 
van de strafvordering die eiser ten 
laste worden gelegd, de lijfsdwang 
uitspreekt; 

Overwegende dat de lijfsdwang 
niet mag worden uitgesproken 
tegen een veroordeelde wegens fei
ten die hij heeft gepleegd toen hi; 
nog minderjarig was; 
· En overwegende, voor het overige, 
dat de substantiele of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechts
vormen in acht zijn genomen en. de 
beslisfjing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het ten 
laste van eiser de lijfsdwang uit
spreekt; verwerpt de voorzienin.g 
voor het overige; beveelt dat van d1t 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt 
eiser in viervijfde van de kosten en 
laat de overige kosten ten laste van 
de Staat; zegt dat er geen aanlei
ding is tot verwijzing. 

6 februari 1979 - 2' kamer 
Yoorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever. : de h. 
Delva - Gelijkluidende conclus1e van de 
h. Tillekaerts, advocaat-generaal 
Advocaat : mr. De Cooman, Dender
monde. 

2' KAMER- 6 februari 1979 

1° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE- STRAF
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING- VER
ZOEK VAN DE BEKLAAGDE GERICHT TEGEN 
DE CORRECTIONELE RECHTBANK WAARBIJ 
VERVOLGINGEN AANHANGIG ZIJN - VER
ZOEK DAT GEEN BETREKKING HEEFT OP DE 
GEHELE RECHTBANK, DOCH ENKEL OP DE 
VOORZITTER VAN EEN CORRECTIONELE 
KAMER -l\'IET ONTVANKELIJK VERZOEK. 

2° WRAKING 
RECHTSPLEGING 

STRAFZAKEN 

1 · N1et nntvankel~jk is llet ve1•zoek van 
ae beklaagde tot verw1jzing op grc:nd 
.van gewett1gde verdenkmg, dat gencht 

is tegen de correctionele rech~bank 
waarbij te z~inen laste vervolgmge!l 
aanhangig zijn, en berust op feiten die 
niet op de gellele rechtbank, doch 
enkel op de voorzitter van een correc
tionele kamer betrekking hebben (1). 
(Artt. 542 en vlg. Sv.) 

2" Wi·akina wordt voorgedragen bij een 
aide di: wordt neergelegd ter gJiffie 
van het aerecht waarbi}. de zaak aan
hangig ls (2). (Impliciet.) (Art. 835 
Ger.W.) 

(ASSELBERGH) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het ver.,.. 
wekschrift door eiser ter griffie van 
het Hof op 5 januari 1979 neerge
legd; 

Overwegende dat dit verzoek
schrift strekt tot onttrekking van de 
zaak aan de tiende kamer van de 
Correctionele Rechtbank te Antwer
pen, waarbij aanhangig is de te~en 
eiser ingestelde strafvordermg 
wegens bedrieglijke en eenvoudige 
bankbreuk, oplichtingen en andere 
misdrijven (zaak notitienummer 
F 309h3) en tot verwijzing van de 
zaak naar een andere rechtbank, 
althans naar dezelfde rechtbank 
anders samengesteld, wegens gewet
tigde verdenking; 

Overwegende dat de ter staving 
van het verzoek aangevoerde ver
denking slechts betrekking heeft op 
de heer Deripainsel, ondervoorzitter 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Antwerpen, voorzitter van de 
genoemde kamer, en niet op de 
gehele rechtbank; 

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

Dat in de veronderstelling dat de 
gronden in het verzoekschrift aan
gevoerd een reden zijn tot wraking 

(l) Cass., 6 sept. 1977 (A.C., 1978, 24) en 
noot 1, en 18 okt. 1978 (ibid, 1979, nr. 109). 

(2) Z1e de an·esten vermeld m noot 1 
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:v~n genoe:mO.e rechter, het Hof hier
:~an- niet .vermag kennis te nemen 
:zoals :blijkt. uit. de artikelen 828 ·en· 
·volgende van het GerechtelijkWet-
'b()ek;' - · · · 
:, D,gt,i{~t'.'vel;zoekniet. 9ntvank~lijk 
is; , - .. 

r , Qm . idi~ . reO.enen, v~rwer:pt het 
v.erzoek.;. yeroordeelt · eiser ,.in dE 
:kosten .. 

· '6, Jel?~·{\ari, l979 . 2• · kamec _ 
~ Vdorzitt~i; ·: ridder 'de. Sch<Jetzen,, afge
:lings\(oorzitt~I;.: ...,-, . Verslaggever. : d(3, h. 
·J:?oon'c:7 Gelijfrluiciende conclusie van>de 
.h .. Ti!Je!>;aerts, advocaat~gen.eraal. 

2•. KAl1IER L 6 febniari 1979 

i1° BEV<JEGDHEID EN 
BEVOEGDHEID STRAFZAKEN • -

GESCHiL Ii\'ZAKE BEVOEGDHEID -"BEGRIP 

2° BEVOEGDHEID ' . EN . AANLEG 
' i - BEVOEGDHEiD ..2. STRAFZAKEN ~ ARREST 
<c'vAN bE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL-

LING T.ER VERWERPING viw HET VERZET 
. "VAN DE VERDACHTE TEGEN EEN BESCHIK· 

KrN'a VAN n:E' RAADKAMER DiE. NA VRJJ. 
··sPRAAK VAN ·DE TELASTLEGGING OMSCHRE
\IEN1ALS lVIOORD .EN POGING TOT MOORD 

. ·DOOR HETHOF,VAN.ASSISEN, HEM NAAR DE 
J • ·CORF\ECTIONELE . RECHTBANK VERWIJST 

:.WEGENS' OPZETIELIJKE'SLAGEN OF VERWON
DINGEN · ZONDER HET OOGl\IERK OiVI' TE 
DODEN MAAR 'MET DE,DOOD AL$ GEVOLG ~ 

• · ARREST EN BESCHIKKING DIE DE CONCLUSIE 
'VERWERPEN WAARlN WERD BETOOGD DAT 
VOOR DE RAADKAMER DE VORDEj:UNG TOT 
VERWIJZ!i'i'G · ·: NAAR DE CORRECTIONELE, 

. R'ECHTBANK Nll';T QNTVANKELI.JK WAS -
. ARREST NiET GEWEZEN· OVER DE )3EVOEQD-

HE!,l'l'VAN 'DE RAADKAMER'- BEGRIP
1 

. . . 

3° VOdRZIENING IN . CASSATIE · 
·;1 .,;- TER:VliJN- STRAFZJ1-KEN- ARREST VAN 
. DE KAM.~R VAN INBESCHULDIGI01'GSTELL1:'1G 

DAi i'IET VERZET VAN DE VERDACHTE TEGEN 
; 

1 EE~ BESCHIKKI;\IG TOT. VERWI~Zl;\IQ. NAAR 
. D~ ,CQRR)'<;:TIONI\;LE RECHT1:3A,JiiK :'lET 9NT

VANKELI.JK VERKLAART- GEEN UlTSPRAAK 
ovER EEN GESCHIL I:'i'ZAKE 8tvoE:an'm:m 

:.,:VAN .DE ONDERZOEKSGERECHTEN -,. VOQR
~ ZIENiNG V,AN DE VERQACHTE vocm' m; EIND

: 'J:lESLISSING _:: .~IET .ONy\IAN~ELIJKE VOQIJ,· 
'; ZIENING . ' ' ' . . ;, • ' 

1~, De ;,J·aag 'of'een partij de onbeV.oegd~ 
heid van het gerecht heeft 6pgewor~ 

. pen, hangt11iet af Vall de oJ7,1sch)'ijving 
die zij aan bet Ferweermiddel beeft 
g'egeFen, mr;lar: van de we1*elijke 
ii1hqud van de beti.yisNiig (1) .. , _.·· ··' 

2" . Geen besilssing inzake de bevoegdc 
]Jeid 11an de onderzoeksgerechten as 
bet m:rest van de kamer van. inbe
schuldingstelling dat het verzet vim.d,e 
verdachte 63gei1 een 'beschikking. vr{n 
de raadkamer waarbij, na vdjspraak 
Van ··de·. telastlegging · omschrevei1 iils 
moord en paging tot moord door het 
hof, Fan assissen, de FeJ·dachte naar de 
porrectionele rechtbank wordt venve-
zen wegens. OPZ((ttelijke slagen' of• Vel'~ 
~:~rondJngen zonde1.· bet oogme~* om .. te 
d,ode11 Infial' met de dood als geV,olg, 
niet ont11ar;kelijk Ferklaart en de con" 
clusie ve1·weJpt · u;am··bi/ de wirdachte 
dee.d .gelden dat ·hii aldus niet.'kon 
worden trerwezen naar· de J:orrectiO" 
.nele rec:htb81Jk; eneJ'Zljds, omdat · de 
nieuwe 11ervolging gegrond was op ·hs.t 

. dossier van de FerFolgingen. voor ]Jet 
·hOI 1ran iissisen of op · efi!n ondervra:r 
ging' na c1e Fh'jspraak en, c?nderzijds, 
omdat de OJidei·zoeksgerechten gebon
dl;!n ' .waren door de omschnjFipg 
« moord » die in het vorig arrest. tot 
vel'Vdjzing naar het, hof Fan assisen 
w'asaangeiwmen (2): · . , ;. 

'3" Wanneer de beFo,egdheid · .· va:n · cib 
onderzoeksgerechteil' noch voor' de 
raadkamer noch FOOl' de kame]· tilm 
inbescbuldigi11gstellilig werd . betwJ;st, 
is niet ·· ontvankelilk de I'O(Jrziening 
v66r de eindbeslissi.ng tegen het arrest 
va . .ii de kamer van inbesclJ!!ldlgingstel
ling dat, zonde1· uitspraak te doen ove1· 
een geschil inzake · bevoegdheid, he~ 
·verzet van de yeJ·dachte ··'tegen 'dfi 
beschikking ·Fan de raadka'mer toz 
verwijzing naai' de correctionele rechi~ 
bank n/et bntvankelijk verklaai-t (3). 
(Ait, 416 Sv.) . . 

(CAiVIU) ' 

ARREST· 

HET·.HOF;- Gelet ,op het .best~·e; 
len arrest, op·. ·19 decem~ 
)er 1978 door het Hof van Eletoep: te 

. (1), (2) E:m (3) Cass, 30 nov. 1976 (A.C., 19'(7, 
.~71),~ en d~ nQ(Jt, getekend .E.K.,, 25 en; 
26. apn1 1917 (fb1d., ll79 .en 88?.1: vgL Ca~s., 
12 dec. 1978 (ibid., 1979, iii.' 206). · · ·" 
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Gent, kamer van inbeschuldigmg
stelling, gewezen : 

Overwegende dat het arrest het 
verzet niet ontvankelijk verklaart 
dat eiser had gedaan tegen een 
beschikking van de raadkamer 
waarbij hij naar de Correctionele 
Rechtbank te Gent werd verwezen; 

Overwegende dat, krachtens 
artikel -;!16 van het Wetboek van 
Strafvordering, beroep in cassatie 
tegen voorbereidende . arresten en 
arresten van onderzoek of tegen in 
laatste aanleg gewezen vonnissen 
van dezelfde soort slechts openstaat 
na het eindarrest of het eindvonnis, 
behalve wanneer het cassatieberoep 
gericht is tegen uitspraJ.::en over een 
geschil inzake bevoegdheid; 

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

doordat het arrest het verzet van eiser 
tegen de beschikking van de raadkamer 
tot verwijzing van eiser riaar de correc
tionele rechtbank niet ontvankelijk ver
klaart op grond : dat 'de verdachte 
vruchteloos aanvoert : « 1" dat het open
baar ministerie ten onrechte overgegaan 
is tot een nieuwe omschrijving van de 
ten laste van de verdachte gelegde 
feiten; en 2" dat de raadkamer niet 
bevoegd was om haar beschikking van 
23 o]j:tober 1978 te verlenen op grond van 
de dos;;ierstukken ... voorafgaand aan 
het verdict van het hof van assisen .van 
23 maart 1978 »; dat de beide voormelde 
middele11 de ontvankelijkheid van de 
door het openbaar ministerie ingestelde 
vervolgingen behelzen, doch niet de 
bevoeg<;lheid van de raadkamer om 
erover te beslissen; dat· pe verdachte 
eveneens vruchteloos aanvoert : « de 
feiten zoals ze door de onderv1·aging van 
de verdachte door de onderzoeksrechter 
op 27 april 1978 aan het Iicht gebracht 
wei·den, ... bewijzen dat, zo zij gepleegd 
werden, zij van criminel~ aard zijn en 
toepassing vragen van de artikelen 133 
en volgende van het Wetboek van Straf
vordering, en de ra(ldkamer niet ten 
gronde bevoegd was om te oordelen of a! 
dan niet artikel 360 van het Wetboek van 
Strafvordering mocht toegepast worde11 
... , dat zulks uitsluitend tot de bevoegd
heid van de kamer van inbeschuldi
gingstelling behoort »; 

terwijl eiser in de conclusie die hij 
genomen heeft voor het hof van beroep, 
kamer van inbeschuldigingstelling, in 
rechte · had voorgehouden : « L Aange
zien de procureur-generaal ten onrechte 
voorhoudt of althans meent te mogen 
overwegen dat beklaagde voor de raad
kamer nooit de bevoegdheid van dit 
onderzoeksgerecht betwistte; .dat aller
eerst dieht te worden opgemerkt dat in 
strafzaken de bevoegdheid tot de open
bare orde behoort en een beklaagde 
geen rechtsverval uit dien hoofde kan 
oplopen, omdat hij de onbevoegdheid 
van de strafrechter niet zou hebben 
opgeworpen of opgemerkt; dat echter ter 
zake het competentievraagstuk wei werd 
opgeworjJen zoals uit de conclusie · voo·r 
de raadkamer neergelegd blijkt en zoals 
hierna wordt geamplifieerd; 2. ... dat de 
raadkamer niet bevoegd was om haar 
beschikking van 23 oktober 1978 te 
verlenen op grond van de dossierstuk
ken en elementen haar door het open
baar ministerie ter beschikking gesteld 
en voorafgaand aan het verdict van het 
hof van assisen van 23 maart 1978; reeds 
uit dien hoofde de beschikking client te 
worden teniet gedaan; 3. dat de raadka
mer even min bevoegd was om 'kem1is te 
nemen van de feiten zoals zij door de 
ondervraging van de verdachte door de 
onderzoeksrechter op 27 april 1978 aan 
het Iicht gebracht werden; 4. . .. dat de 
raadkame1; ertoe gehouden is de straf
rechtelijke identiteit van de omschrij
ving met de gepleegde feiten te onder
zoeken, dat aan de raadkamer niet 
gevraagd werd om zich over de opportu
niteit van de vervolgingen uit te spre
ken, maar we! .om zich uit te spreken 
over de kwalificatie van de feiten en 
namelijk of deze feiten, zoals zij uit het 
onderzoek blijken, in haar bevoegdheid 
vallen; dat de raadkamer trouwens voor
dien op grond van hetzelfde feitenmate
riaal de zaak naar de kamer van inbe
schuldigingstelling heeft verwezen en 
het crimineel karakter van de feiten 
heeft erkend, dat het feitenmateriaal nog 
steeds hetzelfde is zodat de erkenning 
van het crimineel karakter ongewijzigd 
en definitief was en de raadkamer zich 
onbevoegd diende te verklaren · oin · op 
grond van hetzelfde feitenmateriaal, de 
beklaagde n<~ai· de correctionele recht-
bank te verwijzen >• : 

Overwegende dat het middel 
slechts ontvankelijk is in zoverre 
het tot staving van een ontvankelijk 
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cassatieberoep is aangevoerd of de 
ontvankelijkheid van het cassatiebe
roep aangaat, inzonderheid in 
zoverre het een voor of door het 
onderzoeksgerecht opgeworpen ge
schil omtrent de bevoegdheid van 
dat gerecht betreft; 

Overwegende dat het middel doet 
gelden dat de kamer van inbeschul
digingstellin&· niet antwoordt op, 
althans de bewijskracht schendt van 
de conclusie die eiser heeft geno
men in verband met een geschil 
omtrent de bedoelde bevoegdheid; 

Overwegende dat de vraag of de 
onbevoegdheid van een gerecht is 
opgeworpen, niet afhangt van de 
omschrijving die een partij of de 
rechtbank aan dat geschil heeft 
gegeven, maar van de werkelijke 
inhoud van de betwisting; 

Overwegende dat de in het middel 
Vermelde geschillen hierop neerko
men dat eiser, die, na vrijspraak 
van de telastlegging omschreven als 
moord en poging tot moord, door 
het Hof van Assisen van Oost
Vlaanderen, thans verwezen wordt 
naar de correctionele rechtbank 
wegens opzettelijke slagen en ver
wondingen zonder het oogmerk om 
te doden maar met de dood als 
gevolg en wegens opzettelijke ver
wondingen of slagen die een ziekte· 
of een ongeschiktheid tot het ver
richten van persoonlijke arbeid ten 
gevolge hebben gehad, stelde dat 
1" de .raadkamer niet mocht verwij
zen op grond van de stukken van 
het vooronderzoek dat geleid heeft 
tot het arrest van vrijspraak, 
2" de raadkamer evenmin mocht ver
wijzen op grond van zijn ondervra
ging door de onderzoeksrechter ver
richt na het arrest van vrijspraak, 
3" nu de vordering tot verwijzing 
dezelfde feiten betrof als de vrij
spraak door het hof van assisen en 
deze feiten derhalve reeds bij arrest 
van de kamer van inbeschuldiging
stelling als crimineel waren gekwa
lificeerd bij de verwijzing naar dat 
hof; de raadkamer door deze kwali
ficatie gebonden was; 

Overwegende dat eiser aldus, 
ondanks de bewoordingen van zijn 
conclusie, niet de bevoegdheid van 
de raadkamer aanvocht om de zaak 
naar de feitenrechter te verwijzen; 
dat hij evenmin stelde dat de raad
kamer, door uitspraak te doen over 
de vordering tot verwijzing, zich de 
bevoegdheid van een andere rechter' 
zou hebben toegeeigend; dat zijn 
betoog erop neerkwam dat de vor
dering tot verwijzing niet ontvanke
lijk was wegens onregelmatigheden 
in het onderzoek of wegens een 
onregelmatige inverdenkingstelling 
of wegens enig gezag van gewijsde; 

Dat het middel derhalve niet ont
vankelijk is; 

Dat het cassatieberoep gericht is 
tegen een arrest dat slechts een 
·voorbereidende beslissing en een 
beslissing van onderzoek is en geen 
uitspraak doet over een geschil 
inzake bevoegdheid; 

Dat het mitsdien voorbarig en 
niet ontvankelijk is; 

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

6 februari 1979 - 2' kamer -
VooJ'Zitter : ridder de Schaetzen, afde
.ingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Delva - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Tillekaerts, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. De Baeck. 

1' KAMER- 7 februari 1979 

1° EXPLOOT VAN GERECHTSDEUR
WAARDER- AKTE VAN HOGER BEROEP 
- ORIGINEEL EN AFSCHRIIT VAN HET 
EXPLOOT DIE EEN VERSCHILLENDE DATUM 
VERMELDEN - NIETIGHEID - VOORWAAR
DEN. 

2° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE 
ZAKEN - HOGER BEROEP INGESTELD BIJ 
AKTE VAN EEN GERECHTSDEURWAARDER
ORIGINEEL EN AFSCHRIIT VAN HET EXPLOOT 
DIE EEN VERSCHILLENDE DATUM VERMEL
DEN- NIETIGHEID- VOORWAARDEN. 
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1" en 2" De akte van de gerechtsdeur

waarder waarbij hager beroep wordt 
ingesteld, is niet nietig, hoewel het 
origineel van het exploot en het aan 
de partij afgegeven afschrift een ver
schillende datum \fermelden, wanneer 
de juiste datum \fan het afschrift kan 
worden afgeleid uit de vergelijking 
Fan de l!ermeldingen Fan dit afschrift 
met die \fan het origineel (1) (Artt. 43, 
45, 862, § 1, en 1057 Ger.W.) 

(WAUTERS, VAN ONKELEN 
T." LA ROYALE BELGE, N.V.) 

ARREST 

_HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 25 mei 1977 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

01fer het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 32, 43, 45, 
707, 710, 862, 1042, 1056 en 1057 van het 
Gerechtelljk Wetboek, 

doordat het arrest het hoger beroep 
ontvankelijk verklaart op grond· dat 
dient in acht te worden genomen dat het 
origineel van het door gerechtsdeur
waarder Alfons Brackeva ondertekend 
exploot vermeldt dat, door deze akte, 
verweerster aan de eisers verklaart 
hoger beroep in te stellen tegen het 
vonnis dat door de 12e · kamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel 
werd geveld op 4 december 1972; dat 
tussen de datum van het vonnis en die 
van het afschrift van de betekening van 
de akte van hoger beroep, een duidelijke 
tegenstrijdigheid bestaat die haar oor
zaak vindt in een !outer materiele ver
gissing gepleegd door de opstel!er van de 
akte; dat inderdaad de raadsman van de 
eisers een verklaring van verschijning 
indiende op 8 januai'i 1973; dat daaruit 
voortvloeit dat, v66r die datum, de akte 
van hoger beroep reeds was aangete
kend; dat de verkeerde datum 
29 januari 1972 dient te worden verbe
terd en door die van 29 december 19'72 
vervangen te wor;den zoals in het origi
neel voor~komt, 

terwijl, eerste onderdeel, wanneer de 
datum van de akte van hoger beroep op 
het origineel en het afschrift verschillen, 
het gemis van overeenstemming · gelijk~ 

(1) Raadpl. Cass. 6' april 1936 (Bull. en 
Pasic. 1936, I, 212), 7 jan. 1955 (Arr. Cass. 1955, 
blz. 399) en 19 dec. 1969 (ibid, 1970, blz. 380); 
verg. Cass. 23 jan. en 2 maart 1978 {ibid, 1918, 
61G en 772). 

staat met afwezigheid van elke datuin, 
zodat het exploot nietig is (schending 
van de artikelen 32, 43, 45, 1056 en 
1057 van het Gerechtelijk Wetboek); 

trveede onderdeel, het verzuim of de 
onregelmatigheid van de datum van de 
akte van hoger beroep de nietigheid van 
de akte tot gevolg heeft, zelfs · indien zij 
de belangen van de partij die de excep
tie opwerpt, niet heeft geschaad; · de 
regel van artikel 861 van het Gerechte
lijk Wetboek immers niet geldt voor een 
verzuim of een onregelmatigheid betref
fende de vermelding van de datum van 
de akte wanneer die noodzakelijk is om 
de gevolgen van die akte te beoordE~len 
{schending van de artikelen '70'7, 710, 862, 
1042, 1056 en 1057 van het Gerechtelijk 
Wetboek): 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan blijkt dat verweerster tegen 
het vonnis, door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel op 
4 december 1972 gewezen, hoger 
beroep heeft ingesteld bij e~n 
exploot waarvan de ter hand van de 
eisers gestelde afschriften als datum 
29 januari 1972 dragen, . terwijl het 
origineel als datum 29 decem~ 
ber 1972 draagt; 

Overwegende dat, nu hoger 
beroep onmogelijk kan worden 
ingesteld op een datum die aan de 
uitspraak van het beroepen vonnis 
voorafgaat, het hof van beroep. de 
juiste datum van de proceshande
ling mocht afleiden uit een ander 
exemplaar .van het exploot, met 
name het origineel dat ter griffie 
van het hof van beroep wa~ neerge~· 
legd; 

Overwegende dat, nu uit wat 
voorafgaat blijkt dat de · akte van 
hoger beroep in waarheid .op 
29 december 1972 werd betekend, de 
eisers enkel deze datum in acht 
konden nemen om de gevolgen 
ervan te beoordelen; dat zij daaren
tegen zich niet op de bij ver;;chriF 
ving · in de afschriften vermeiae 
datum inochten beroepen; ' 

Dat het midd~l naar recht faalt; 

Over het tweede mjddel, afgeleid · uit 
de schending v.an artikel 97 va:n ·:.·de 
Grondwet, 
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doordat het arrest de door de eisers 

ingestelde vordering tot betaling van 
schadevergoeding door verweerster ver
werpt op grond dat de eerste rechter 
verweerster veroordeelde omdat de ver
balisanten twee remsporen van 17 meter 
lang aan de wagen van eiser toeschre
ven;· dat echter na de aanvullende ver
klaring afgelegd door Braat op 
2 · april 1973, de hypothese door de 
verbalisanten aangenomen niet meer als 
materieel bewifs kan worden aangehou
den; dat geen foutieve handelswijze, die 
noodzakelijk in oorzakeli.ik verband met 
het ongeval zou staan, ten laste van de 
verzekerde van verweerster kan worden 
aangenomen; 

'telwijl de eisers in conclusie staande 
hielden dat deze verklaring van Braat 
niet in acht kon worden genomen, 
omdat ze praktisch 5 jaar na de feiten 
werd afgelegd, ,ze geheel in strijd was 
met die welke hij oorspronkelijk, in 
temp'oi·e · non suspecto, op 9 augus
tus '191?8, aari de politie had gedaan, en 
omdat :Braat deze nieuwe verklaring had 
afgelegd aan een autodeskundige, op wie 
verweerstei· een beroep had gedaan na 
het vonnis a quo; dat bet arrest deze 
conclus{e geenszins beantwoordt : 

Overwegende dat, in zoverre de 
eisers in conclusie aanvoerden dat 
de verklaring van Braat van 
2 april 1973 in strijd was met di¥ 
welke .hij tijdens de strafinformatie 
had afgelegd, het arrest. hierop niet 
antwoordt; 

Dat het middel gegrortd is; 

·Om· die red en en, vernietigt het 
bestreden arrest doch enkel in 
zoverre het over de grond van de 
zaak uitspraak doet; verwerpt de 
voorziening voor het overige; 
beveelt dat van het thans gewezen 
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; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Antwerpen. 

7 februari 1979 - 1' karher __: 
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Van 
Leckwijck - Gelijkluidende conclusie 
van.·de. h. Leriaerts, .advocaat-generaal -
Advocaten: mrs. Houtekier, DeBruyn. 

2' KAMER - 7 februari 1979 

1° INKOMSTENBELASTINGEN -PER-
SONENBELASTING AAN DE 
BELASTING ONDERWORPEN PER
SONEN -'-- RIJKSINwONERS. 

2" INKOMSTENBELASTINGEN - WET
BOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, 

ART. 3, 1° -PERSONEN~ELASTING - WOON-.. 
PL.'\ATS - BEG RIP. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN- WET

BOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, 

ART. 3, 1° - PERSONENBELASTING - " ZETEL 
VAN HET FORTUIN,- BEGRIP. 

1" De natuurlijke personen die hun 
woonplaats of de " zetel van hun 
fortuin » in Belgie hebben gevestigd, 
zijn rijksinwoners en derhalve onder~ 
wo1pen aan de personenbelasting (1). 
(Art. 3, 1", W.I.B.) 

2" In de zin vap art. 3, 1", W.I.B. is de 
woonplaats de plaats waaz' iemand 
vrijwel bestendig of ononderbroken 
gevestigd is (2). 

3" In de zin van art. 3, 1", W.I.B. is de 
" zetel van bet fortuin » de plaats 
waaruit l1et fortuin beheerd wordt (3). 

(PRADE T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN 
FINANCIEN) . 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre...: 
den arrest, op 30 juni 1978 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen;' 

Over ]let middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 3, 139 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(koninklijk besluit van 26 februari .1964) 
en 97 van de Grondwet, 

doordat bet bestreden arrest toegeeft 
dat « verzoeker (thans eiser) beroeps-, 
halve voortdurend in bet buitenland 
verblijft "• maar niettemin beslist dat hij 
niet kan beschouwd worden als niet
rijksinwoner in de zin van artikel 139 

(1) Raadpl. Cass., 7 sept. 1965 (Bull. en Pas., 
1966, I, 34). · 

(2) Raadpl. Cass., 27 april 1967 (A.C, 1967, 
1047). 

(3) Raadpl. Cass., 7 sept. 1965 (Bull. (eri P<ls,, 
1966, I, 34). . . 
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van het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen, waardoor het impliciet beslist 
dat hij een rijksinwoner is die krachtens 
artilcel 3 van dat wetboek aan de perso-· 
nenbelasting onderworpen is, welke. 
bes!issing het arrest verantwoordt op 
grand " dat zoals de bestreden beslissing 
er zeer terecht op wijst, verzoeker (thans 
eiser) aile uiterlijke tekenen van de 
rijksinwoner vertoont : administratieve 
domiciliering, ondertekening van huur
overeenkomst, verzekeringen, water- en 
electriciteitsverbruik, bankrekening, 
eigendom van een huis te Doornik; dat. 
het verzoekschrift tot echtscheiding van: 
1969 onder de omstandigheden waarin: 
het werd ingediend niet aantoont ... dat 
er geen woonplaats was te Braine, welk 
verzoekschrift overigens slechts voor de 
toestand op het einde van het aanslag
jaar 1970 verhelderend zou kunnen zijn; 
dat de omstandigheid dat verzoeker 
beroepshalve voortdurend in het buiten
land verblijft, niet volstaat om hem als 
niet-rijksinwoner in de zin van 
artikel 139 aan te merken >>, 

terwijl hij die voortdurend - al is het 
beroepshalve - in het buitenland ver
blijft, geen aan de personenbelasting 
onderworpen rijksinwoner is maar wel 
een niet-verblijfhouder die aan de belas
ting van de niet-verblijfhouders onder
worpen is (schending van de artikelen 3. 
en 139 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen); de door het bestreden 
arrest aangevoerde omstandigheden niet 
rechtens verantwoorden dat verzoeker, 
ondanks zijn voortdurend verblijf in het 
buitenland, toch zijn woonplaats in Bel
gie zou hebben gehad in de zin van 
artikel 3 van het Wetboek (schending 
van die bepaling); 

en terwijl het arrest niet antwoordt op 
eisers conclusie waarin hij op omstan
dige wijze had betwist dat de door de 
administratie aangevoerde gegevens ter 
zake dienend waren en daartoe onder 
meer deed gelden " dat verzoeker inge
schreven stand in het bevolkingsregister 
van Eigenbrakel tot hij op 31 de
cember 1970 ambtshalve daarvan werd 
afgevoerd; dat het feit zelf van die 
afvoering evenwel bewijst dat verzoeker 
reeds geruime tijd niet meer was gezien 
op de plaats waar hij had gewoond ( ... ); 
dat het normaal is dat het huurcontract 
voor het gebouw en de verschillende 
huurovereenkomsten in verband met de 
water-, gas- en electriciteitsvoorziening 
alsook de verzekering in zijn naam· 
werden aangegaan; dat na het vertrek 
van verzoeker in dat alles geen verande-

ring behoefde gebi'acht te worden, ver
mits hij aanvaard had in de behoeften 
van vrouw en kind te voorzien; dat de 
echtgenote van verzoeker in 1964 en tot 
in 1969 trouwens geen eigen inkomsten 
··ad( ... ) zodat zij praktisch onmogelijk in 
de plaats van haar man had kunnen 
optreden ( ... ); dat het huis te Doornik 
onder de hierboven beschreven omstan
digheden werd aangekocht en het . hier 
een gemeenschappelijk onroerend. goed 
betreft dat bestemd is om aan het kind 
een inkomen te verschaffen; dat verzoe
ker geen andere goederen in Belgie 
heeft; dat de in een Belgische bank 
geopende rekening slechts een transito
rekening is die verzoeker enkel gestijfd 
heeft voor zover dat nodig was om in de 
onderhoudskosten van zijn vrouw en 
zijn kind te kunnen bijdragen; dat het 
fortuin van verzoeker zich elders, met 
name in Zwitserland bevindt, en niet in. 
Belgie maar vanuit het buitenland. 
beheerd wordt >>, waaruit volgt dat het 
bestreden arrest niet regelmatig met 
redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

. Overwegende dat luidens artikel 3. 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen hij die zijn woonplaats 
of de zetel van zijn fortuin in Belgie 
gevestigd heeft, rijksinwoner is; 

Overwegende dat de feitelijke 
gegevens aan de hand waarvan het 
al dan niet bestaan van die omstan
digheid kan worden bepaald als 
dusdanig tot de onaantastbare 
beoordeling van de feitenrechter 
behoren, maar d,at de juridische 
omschrijving van die gegevens 
onder de toetsing vallen van het 
Hof; 

Overwegende dat in de zin van de 
belastingwet de woonplaats een fei
telijke woonplaats is, die noodzake
lijkerwijze gekenmerkt wordt door 
een bepaalde bestendigheid of con
timi!teit terwijl de (( zetel van het 
fortuin », de plaats is van waaruit 
het fortuin beheerd wordt en die 
uiteraard door een bepaalde een-' 
heid gekenmerkt wordt; 

Overwegende dat de door het 
middel weergegeven gronden 
waarop het arrest steunt om te 
verklaren dat eiser de hoedanigheid 
van rijksinwoner heeft, die beslis
sing niet wettelijk verantwoorden; 
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Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op' de kant van de vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan 
Jpdat de feitenrechter daarover uit
spraak doet. 

7 februari 1979 --,- 2" kamer - Vo01-zit-· 
ter en · verslaggever : de h. Legros, 
afdelingsvooriitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat
generaal ---:- Advocaten ;. mrs. Baltus, 
Brussel; Fally. 

2'' KAMER- 7 februari 1979 

1° TAALGEBRUIK- STRAFZAKEN - NIE-. 
TIGHEID TEN GEVOLGE VAN SCHENDING VAN 
DE TAALWET VAN 15 JUN! 1935 - LATERE, 
NIET LOUTER VOORBEREIDENDE BESLISSING 
OP TEGENSPRAAK- NIETIGHEID G]j:DEKT. 

2° DEELNEMING AAN MISDRIJVEN 
- BEZlT VAN VERDOVENDE MIDDELEN -
.VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE 
WEGENS DAT MISDRlJF OMDAT DE DOOR 
HEM VERLEENDE HULP NOODZAKELlJK WAS 
VOOR DE UITVOERING VAN HET MISDRIJF -
WETTELIJK VERANTWOORDE VEROORDELING. 

3° MISDRIJF- AANZETTEN TOT HET PLE

GEN VAN EEN MlSDRlJF- BEGRIP. 

1" Nietigheid ten gevolge van schending 
van een bepaling van de Taalwet van 
15 juni 1935 wordt gedekt door de 
Jatere, niet louter voorbereidende· 
beslissing op tegenspraak, die zelf niet 
Jijdt aan enige uit de schending van de 
wet voortvloeiende nietigheid (1). 
(Art. 40, tweede lid, Taalwet 
15 juni 1935.) 

2" Regelmatig met redenen omkleed en 
derhalve wettelijk 'verantwoord is de 
beslissing waarbij de beklaagde 
wegens het bezit van verdovende mid
delell wordt vel'Oordeeld, wanneer zij 

(1) Cass., 11 okt. 1977 en 17 jan. 1978 (A.C., 
1978, 195 en 597). 

(2) Raadpl. Cass., 2 dec. 1975 (A.C., 1976, 
415). 

vaststelt dat de door hem verleende 
lwlp noodzakeiJjk was voor de uitvoP
ring van het misdz'ijf(2), (Art. 66 Sw.) 

3" Aanzetten tot l1et plegen van een 
misdJ'ijf bestaat en'n misdadig opzet te 
doen ontstaan of dat opzet aan te 
moedigen bij hem die het misdrijf zal 
uiwoeren (3). 

(SALERMO) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 decem
ber 1978 door het Hof van Beroep te 
Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 11, 12 en 
31 van de wet van 15 juni 1935 op het 
gebruik der talen in gerechtszaken, 

doordat eisers verklaringen tijdens het 
vooronderzoek en het onderzoek meer
maals in het Frans werden opgetekend, 
zonder dat daarbij een beroep werd 
gedaan op de medewerking van een 
beedigd vertaler, 

tel'Wljl uit andere akten van rechts
pleging blijkt dat eiser de Franse taal 
niet voldoende kent : 

Overwegende dat, nu voor de 
correctionele rechtbank noch voor 
het hof van beroep is opgeworpen 
dat de artikelen 11, 12 en 31 van de 
wet van 15 juni 1935 tijdens het 
vooronderzoek en het onderzoek 
waren geschonden, zoals in het 
middel wordt aangevoerd, het von
nis en het arrest die op tegenspraak 
gewezen zijn, die niet voorberei

. dend zijn en zelf niet lijden aan een 
uit de wet van 15 juni 1935 voort
vloeiende nietigheid, krachtens 
artikel 40, tweede lid, van voor
noemde wet, de aangevoerde nietig
heid dekken; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

(3) Raadpl. Cass., 23 ap;il 1956 (Bull. en 
Pas., 1956, I, 887), zie CoNSTANT « Traite eJem. 
de dr. pen. », dl. I, 595, nr. 540 en MARcHAL en 
JASPAR, « Droit criminel, », 97, nr. 254). 
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' Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de 'artikelen 6, 1 en 3, 
littera d, van het Verdrag tot bescher
ming v.an de rechten van de mens en de 
fundanientele vrijheden, 97 van de 
Grondwet, 154, 189, 211 van het Wetboek 
van Strafvordering en van het algemeen 
beginsel inzake de rechten van de verde
diging, 

doordat, nu de genaamde Compadre 
niet werd verhoord en de overheid ook 
heeft geweigerd het nodige te doen 

, opdat hij zowel in de loop van het 
vooronderzoek en het onderzoek als 
door de correctionele rechtbank en het 
hof van beroep zou kunnen gehoord 
worden, het voor eiser niet mogelijk was 
zijn verdediging te verzekeren; de over
heid die moet instaan voor de vervolging 
en de berechting aldus, de rechten van 
de verdediging heeft miskend alsmede 
het recht van een ieder op een eerlijke 
behandeling van zijn zaak en het recht 
van de beschuldigde om de getuigen a 
charge te doen ondervragen en de getui
·gen a decharge te doen oproepen en te 
doen ondervragen : 

Ovenvegende dat noch uit het 
arrest van het hof van beroep, noch 
uit d,e andere stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
de overheid geweigerd heeft de 
genaamde Compadre te verhoren; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 66, 71 van het Strafwetboek, 
2bis, §§ 1 en 3, en 3 van de wet van 
24 februari 1921 zoals gewijzigd bij de 
wet van 9 juli 1975, 

doordat het hof van beroep eiser heeft 
veroordeeld wegens het bezit van verdo
vende middelen, 

terwijl, eerste onderdeel, die veroorde
ling nietig is, nu het hof van beroep 
beslist heeft dat « Salermo heeft deelge
nomen aan het misdrijf doordat hij tot 
de uitvoering daarvan zodanige hulp 
heeft verleend dat het misdrijf zonder 
zijn bijstand niet had kunnen w:orden 
gepleegd "• na te hebben overwogen dat 
eiser slechts de rol van tussenpersoon 
heeft · vervuld en dat de andere 
beklaagde reeds vastbesloten was het 
misdrijf te plegen; 

tweede onderdeel, na te hebben over
wogen dat de genaamde Compadre een 
t.iP.gever voor de politie blijkt _!;e zijn en 

dat de vaststellingen in het strafdossier 
bewijzen dat een bedrieg
lijk middel door een particulier werd 
aangewend om een misdaad of een 
wanbedrijf te doen begaan .>>, het hof van 
beroep niet zonder tegenstrijdigheid kon 
beslissen dat eiser niet werd aangezet 
tot een misdrijf : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het arrest erop 

wijst « dat door ermee in te stem
men als tussenpersoon koper en 
verkoper van de drug met in elkaar 
in contact te brengen, Salermo Gal
vez deelgenomen heeft aan hE;!t mis.,. 
drijf, doordat hij tot de uitvoering 
daarvan zodanige hulp heeft ver
leend dat het misdrijf zonder zijn 
bijstand niet had kunnen worden 
gepleegd >>; 

Dat door vast te stellen dat de 
door eiser verleende hulp nodig .was 
om het misdrijf te kunnen uitvoe
ren, de rechter zijn beslissing regel
matig . met redenen omkleedt . en 
wettelijk verantwoordt; 

Dat het eerste onderdeel van het· 
middel niet kan worden aangeno
men; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de aanzetting 

tot een misdrijf erin bestaat he.t 
misdadig voornemen hetzij op te 
wekken hetzij aan te moedigen bij 
hem die het misdrijf materieel zal 
uitvoeren; 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst « dat de aangevoerde aanzet
ting ongetwijfeld de vrijspraak van 
de beklaagden zou kunnen hewer
ken, maar dan op vootwaarde · dat 
de vrije wil van diezelfde beklaag
den hierdoor dermate was bei'nvloed 
dat zij ertoe kwamen misdrijven te 
plegen waaraan zij eerst niet had
den gedacht, dat zulks in onderha
vig geval zeker niet het geval is, 
'vermits even goed .Salermo Galvez 
zelf toegeeft dat de genaamde 
Alvaro (Correa) met he:l,ll in de 
« Puma >> contact heeft opgenomen 
en bij hem ge!nformeerd heeft of 
hij ieman4 kende die belangstelling 
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had voor de aankoop van cocai:ne ... 
en dat hij onder die omstandighe
den de genaamde Compadre in con
'tact bracht met Correa », hij der-
halve vastbesloten was het misdrijf 
te . . plegen omdat hij « ermee 
instemde hem die de drug te koop 
aanbood (Correa) in contact te bren-. 
gen met de mogelijke koper (Com
padre) en hij het onderhoud bij
woonde waarbij tussen de betrokke
nen de overeenkomst werd gesloten 
waarvan. hij wel wis~ dat ze misda
dig was»; 

· Overwegende dat door op grond 
van die vaststellingen te ver klaren 
dat de door eiser aangevoerde aan
zetting tot het misdrijf niet bewezen 
was, het hof van beroep zijn beslis
sing regelmatig met redenen 
omkleedt en wettelijk · verantwoordt; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel :niet kan worden aangeno
men; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van. de . artikelen 97 van de 
Grondwet, 3, 4, 17 van de wet van 
3 jap.uari 1933 op de . vervaardiging van, 
de handel in en het dragen van wapenen 
en op de handel in munitie, 163 en 
185 van het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het hof van beroep de ten
lastelegging B bewezen verklaart zonder 
iri zijn arrest te vermelden op grond van 
welk reglement het verbeurdverklaarde 
vool"Werp als verboden wapen dient te 
worden beschouwd : 

Overwegende dat het arrest ten 
aanzien van eiser de tenlastelegging 
B bewezen verklaart, zoals die in de 
oorspronkelijke dagvaarding is 
gesteld, ter zake dat eiser in het 
bezit werd gevonden van een grote 
fles traangas « Paralyser », dat een 
verboden wa.pen is en niet een 
wapen voor wandrek of voor verza
meling; dat het arrest met verwij
zing naar de beslissing van de 
eerste rechter onder de toegepaste 
wetsbepalingen artikel 3 van de wet 
van 3 januari 1933 vermeldt; 

Overwegemde dat bij ontstentenis 
van een .conclusie de feitenrechter 
zijn beslissihg regelmatig met rede-

nen omkleedt en wettelijk verant-
. wpordt door nader te bepalen 

waarin het verboden geachte wapen 
bestaat en door het onder te bren
gen in de opsomming van 
de wapenen die door artikel 3 van 
de wet van 3 januari 1933 verboden 
worden geacht; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen. 

-Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

7 februari 1979 - 2• kamer 
Voorzitter: baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Bosly - Gelijklui
dende conclusie van de h. Charles, eerste 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Demez, .Brussel. 

2• KAMER - 7 iebruari 1979 

1° JEUGDBESCHERMING - OVERTRE

DINGEN VAN WETTEN EN VERORDENINGEN 
INZAKE WEGVERKEER - VERVOLGINGEN TEN 
LASTE VAN MINDERJARIGEN VAN MEER DAN 
ZESTIEN JAAR EN MINDER DAN VOLLE ACHT
TIEN JAAR EN VAN MEERDERJARIGEN -
OPENBAARHEiD VAN DE TERECHTZITTING
TOE TE PASSEN REGELS. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
- STRAFZAKEN- OPENBAARHEID VAN DE 
TERECHTZITTING - VERVOLGINGEN WEGENS 
OVERTREDINGEN WEGVERKEERSREGL., TEN 
LASTE VAN MINDERJARIGEN VAN MEER DAN 
ZESTIEN JAAR EN MINDER DAN VOLLE ACHT
TIEN JAAR EN VAN MEERDERJARIGEN- TOE 
TE PASSEN REGELS. 

3° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
NIET BEPERKTE VOORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE - VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING - VER
NIETIGING DIENTENGEVOLGE VAN DE EIND
BESLISSING OP DE TEGEN DE BEKLAAGDE 
INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING, ZELFS INDIEN DE VERNIETIGING VAN 
DE BESL!SSING OP DE. STRAFVORDERING 
AMBTSHALVE IS UITGESPROKEN .. 

4° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN

VERNIETIGING VAN DE BESLISSING WAARBIJ 
DE BEKLAAGDE WORDT YEROORDEELD -
BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PAR
TIJ DIE ZICH NIET OF ALTHANS ONREGELMA
TIG IN CASSATIE HEEFT VOORZIEN - GEVOL
GEN VAN DE VERNIETIGING T.A.V. DIE PARTIJ. 
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1" en 2" Krachtens art. 36bis, tweede lid, 

Jeugdbeschermingswet 8 april 1965 
heeft m.b.t. de dam·in bedoelde mis
dnjven het onderzoek van de vervol
gingen ten laste van minde1jarigen 
van meer dan zestien jaar en 1ninder 
dan volle achttien jaar vo01· de 
gemeenrechteli;k bevoegde gerechten 
in raadkamer plaats; dit artikel is van 
toepassing op die minde1jmigen, zelfs 
als meerde1jarigen samen met hen b1j 
eenzelfde exploot vo01· die gerechten 
1vorden gedagvaard en vervolgd (1). 
(Art. 96 Gw.; art. 36bis wet 
8 april 1965, gew. bij wet 9 mei 1972) 

3" De vernietiging, op de i1iet beperkte 
voorziening van de beklaagde, van de 
beslissi~l[( op de strafvordering brengt 
vennetJging mede van de eindbeslis
sing op de tegen die eiser ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering die het 
gevolg is van de eerste beslissing, ook 
al is die vernietiging ambtshalve uit
gesproken (2). 

4" Wanneer de beslissing tot veroorde
ling van de beklaagde op diens voor
ziening WOJ'dt vernietigd en de buraer
rechtelijk aansp1·akelijke partij ';ich. 
niet of althans onregelmatig in cassa
tie heeft voorzien, heeft de beslissing 
waarbij die partij VOOJ' de vemordeling 
van de beklaagde burgen·echtelijk 
aansprakehjk wordt verklaard, geen 
bestaansreden meer (3). 

(TOSCANO R .. TOSCANO lVI. T. P!RSOUL) 

ARREST ( verta]ing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis op 3 oktober 1978 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Namen; 

I. Op de voorziening van Romeo 
Toscano, beklaagde : 

A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering jegens eiser : 

Over het middel, ambtshalve afgeleid · 
uit de schending van artikel 36bis van de 

(1) en (2) Cass., 23 dec. 1974 (A.C, 1975, 481) 
Raadpl. Cass., 6 jan. 1975 (ibid, 1975, 506). 

(2) Cass., 20 sept. 1977 (A.C, 1978, 82). 

(:Q Cass., 20 sept. 1978 (A.C, 1978, 82), 

wet van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming zoals gewijzigd bij de 
wet van 9 mei 1972 : 

Overwegende dat het vonnis eiser, 
geboren op 26 februari 1960, veroor
deelt wegens een op 8 maart 1977 
begane overtreding van het Wegver
keersreglement na de zaak in open
bare terechtzitting te hebben 
behandeld; 

Overwegende dat krachtens ar
tikel 36bis, tweede lid, van de wet 
van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming, zoals gewijzigd 
bij de wet van 9 mei 1972, het 
onderzoek voor het krachtens het 
gemeen recht bevoegd gerecht van 
de vervolgingen tegen minderjari
gen van meer dan zestien ja::,r en 
minder dan voile achttien jaar oud, 
in de gevallen bij deze wetsbepaling 
bepaald, in de raadkamer plaats
heeft; 

Dat die bepaling, die ter bescher
ming van de minderjarigen is gena
men, op hen van toepassing is zelfs 
wanneer meerderjarigen samen met 
minderjarigen bij een zelfde exploot 
voor die gerechten zijn gedagvaard 
en hiervoor terzelfdertijd worden 
vervolgd; 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering jegens 
eiser : 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de strafvorde
ring jegens eiser de vernietiging 
meebrengt van de beslissing op de 
tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering, die het gevolg is 
van de eerstbedoelde beslissing; 

II. Op de voorziening van Martino 
Toscano, burgerrechtelijk aanspra
kelijke partij : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 

· slaan, niet blijkt dat eiser zijn 
voorziening heeft doen betekenen 
aan de partijen tegen wie zij gericht 
is; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvaukelijk is; 
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Overwegende ech~er dat, wegens 

de vernietiging, op de voorziening 
van Romeo Toscano, beklaagde, van 
de veroordelingen op de tegen hem 
i:ngestelde strafvordering en burger
lijke rechtsvordering, de beslissing 
waarbij Martino Toscano voor die 
veroordelingen burgerrechtelijk 
aansprakelijk wordt verklaard, haar 
bestaansreden verliest; 

II. Op de voorziening van Martino 
Toscano en Anna Neneleo, burger
lijke partijen : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eisers hun 
voorziening hebben doen betekenen 
aan de partij tegen wie zij gericht 
is; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de strafvordering 
en de burgerlijke rechtsvordering 
jegens Romeo Toscano; verwerpt de 
voorziening voor het overige; zegt 
dat de beslissing waarbij Martino 
Toscano burgerrechtelijk aanspra
kelijk wordt verklaard voor de tegen 
Romeo Toscano uitgesproken ver
oordelingen, evenwel haar bestaans
reden verliest; 

Beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; 
-- Veroordeelt de burgerlijke par
tijen Martino Toscano en Anna 
Neneleo ·in de kosten van hun 
voorziening; laat de andere kosten 
ten laste van de Staat; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Dinant, zitting 
houdend in hoger beroep. 

7 februari 1979 - 2• kamer -
Voonitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Charles, eerste 
advocaat-generc>"'L 

2' KAMER - 7 februari 1979 

1° BEWIJS - BEWIJS DOOR GETUIGEN -I 
STRAFZAKEN - OPEENvOLGENDE VERKU\-

RINGEN VAN EEN VERBALISANT - BEWIJS
WAARDE - ONAANTASTBARE BEOORDE
LING DOOR DE FEITENRECHTER. 

2° CASSATIE.- BEVOEGDHEID - STRAFZA
KEN - MIDDEL TEN BETOGE DAT DE RECH
TER DE GEGEVENS VAN D9.ZAAK VERKEERD 
HEEFT BEOORDEFjLD - HET HOF IS NIET 
BEVOEGD OM DAARVAN KENNIS TE NEMEN. 

3° CASSATIEMIDDELEN - STRAFzAKEN 
- STRAFVORDERING - CASSATIEBEROEP 
TEGEN DE BESLISSING VAN HET VONNISGE
RECHT - MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING 
HEEFT OP HET VOORBEREIDEND ONDERZOEK 
EN NIET OP DE BEVOEGDHEID 'VAN HET 
GERECHT- NJET ONTVANKELIJK iviiDDEL. 

1" Als in de sti:afzaken de w?t geen 
bJfzonder bewijsmiddel oplegt, beoor
deelt de rechter in Ieite en derhalve 
op onaa.ptast~a1·e wijze .de bewijs
waarde van de opeenvolgende verkla-
ringen van een .verbalisan t ( 1 ). · 

2" Het Hoi is niet bevoegd o~ na te 
gaan of de rechte1· de hem voorgefegde 
gegevens t'ran' de zaak al dan· niet 
verkeerd heeft beo01·deeld (2). (Art. 95 
Gw.) ·. ' 

3" Niet ontvankellfk, tot staving van een 
cassatieberoep tegen de. besli?sing wm 
het vonnis-gerecht, is een middel dat 
enkel betrekking heef't op het voorbe
reidend onderzoek en niet op • de 
bevoegdheid (3). 

(WARNIER) 

ARREST ( vel'taling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
de.p. vonnis op 21 november 1978 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 9 en 97 van 
de Grondwet, 

doordat, ter verwerping van het ver
weer van eiser, die beweerde dat hij met 
de feiten van de tenlaste~eggingen niets 
uitstaande had, en damtoe aanvoerde 
dat het vrij onw<}arschijnlijk wasdat een 
autobestuurder, wie hij ook moge zijn, 
zich zou veroorloven bij het zien van een 

(1) Raadpl. Cass., 19 feb. 1973 (A.C., ).973, 
610). 

(2) Cass., 22 mei 1973 (A.C., 1973, 926). 

(3) Cass., 27 apl-41 1976 (A.C., 1976, 968\. 
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wachtmeester in uniform te claxonneren, . Over het tweede middel, hieniit afge
met de armen te zwaaien om ·de rijks- leid · dat het vo·nnis zijn beslissing niet 
wachter vlug uit de weg te doen gaan en regelmatig met i·edenen omk]eedt,. 
op . de koop toe zou pogen heJ;n te doordat tegen het verweer· van eiser 
bve:rrijden, door de rechtbank in hager die gewag maakte van de tegeri.strijdig
beroep wordt gezegd << dat in dat opzicht heid die voortvloeit enerzijds uJt .het feit 
kan worden volstaan met erop te wijzen dat de. processen-verbaal van de rijks
dat de verbalisant in burger was ''• w:acht vermelden dat het voertuig yari de 

tiHwijl, ~fschoon uit ·de in het p~·o~es- overtreder rood is, anderzijds uit .het feit 
verbaal nummer 353 van ·7 februari 1978 dat eisers wagen blauw is, · door de 
vermelde verklaringen van de verbali- rechters in boger beroep wordt inge~ 
sant blijkt dat hij bij ;;;ijn optreden in bracht' dat de door de . verbalisanten 
:burger was, het · oorspronkelijk proces- · begane vergissing te wijten is ' aan de 
verbaal . nummer 3288 van 26 rio- verandering van de klem:en onder 
.v~mber 1~77 vermeldt dat de v~~·balis~mt invlo~d van het kunstlicht,, 
de misdrijven vaststelde terwijl hij in terwijl, hoewel het juist . is dat 
uniform was, bepaalde so01·ten van kunstlicht de kl~u:. 
· waaruit volgt· dat een van 'die beide. ren kunne:ri veranderen, hier nochtans 
processen-verbaal, die de eriige bewijs- · gemakkelijk kan worden n'agegaari dat 
elementen van de · misddjven opleveren, de open bare verlichting op de plaats 
een valsheid bevat, dat de veroordeling waar de feiten werden vastgesteld, de 
·van eiser slechts op een vals stuk berust k!euren niet meer, verandert dan .. enige 
en dat het vohnis zijn ·beslissing niet ·andere openbare' verlichting en dat .de 

. wettelijk verantwoordt : open bare verlichting bepaalde kleureri 
weliswaar . zachter kan makeri: maar: ze 

. a) In zoverre , het middei· zich niet kan veranderen, tenzij die verJich~ 
:beroept op de, schending .van ting niet in overeenstemming is met de 
artikel 9 van de. Grondwet : reglementering ter z,ake : . . .. 

Overwegende dat eiser niet aan,- · Overwegende dat het vonnis erop 
geeft waarin het vonnis die grond- wijst dat' (( zonder twijfel, .,. ' het 
'IJ'{etteiijke bepaling zou hebben proces-vetbaal gewag· maakt van 
geschonden; · een rode wagen, terwijF de wagen, 

' ·· Dat het middel in dat opzicht niet van beklaagde (thans eiser) · blauw 
ontvankelijk is; is, maar ... dat de' kleuren ·onder 

invloed van het kunstlicht ,dermate 
b) In zoverre · het middel de veranderd zijn dat een vergissing 

schending' .van artikel 97 van de van de verbalisant aannemelijk is »; 
Grondwet aanvoert : . Dat het vonnis · met die oyerwe-

gingen antwoordt op net in het 
. Overwegende clat het door eiser middel vermeld verweer van eiser;. 
·'aangevoerde proces-:verbaal van .. Dat het middel in dat. 0pzicht 
7 februari 1978 vermeldt dat de feitelijke .grondslag mist;. 
verbalisant ten gevolge van een Overwegende dat het middel· voor 
•Vergetelheid nagelaten heeft in het het overige feit en recht .vermengt 
.oorspronkelijk proces-verbaal van en niet ontvankelijk is; 
26 november 1977 te vermelden dat Over het derde middel, hieruit Mgeleid 
-hij bu'l:gerkledij droeg toen hij de dat .de verbalisant in zijn proce;ssen~ 
.:feiteri vaststelde;· verbaal nr. 353 van 7 februari. 1978"en 

Ove't'wegende dat,' Wanneer i'n nr. 787 van 15 maart 1978 gewelgei'd 
~trafiaken de wet geen bijzonder heeft te antwoorden op eisers beqenkin
hewijsmiddel voorschrijft, de feite!f- gen omdat die bedenkingen in.h<?tFrans 
rechter op onaantastbare wijze in waren gesteld·en onleesbaal'·wareQ.,. 
feite de bewijswaarde van de opeen- terwijl erierzijds eiser 'het 1·echi had 
,volgende verklaringen van een ver- Frans te schrijven en anderzijds 'zijn 
balisant beoordeelt; . . .· bedenkingen leesbaar waren : 

Dat, .. nu het middel tegen die Overw~gi:mde dat uit g~~n enkel 
beoordeling opko'mt, het niet ont- stuk blijkt dat eiser .voor de vonnis,
vankelijk .is; · .gere,chten de thans aangeklaagde 
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oq.regelm,atigheden ,heeft. doen gel-
P.t:1J?.; ' ' 

Dat, nu het .middel geen verband 
houdt met <;le bevoegdheid . en uit
sluitend · het vooronderzoek betreft, 
het.. niet . voor de· eerste maal voor 
B.et .Hof kan worden aangevoerd en 
derhalve niet ontvankelijk is; 
'~En oveiwege:ride dat de' substan

tiele ()f op .straffe van ' riietigheid 
voorgeschr'even .· rechtsvormen in 
c,t~ht zijn genomen en de besli.ssing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 
' ' pm ', die re<lenen, ' verwerpt 'de' 
vobrziening; · veroordeelt eiser .in de 
~qsten. 

·7· februaTi . 19'79· 2" kamer 
·voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Ve1:slaggevei· ·: de· h: Shanard - Ge
Hjkluidende co!Jclusie van· de h. Charles, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat 
mi.'.. J .. · Tibau-Beernaert, Brussel. 

2"1}1\MER'-7 fehruari l979 
.. (• 

L" TAALGEBRU1K.- STRAFZAKEN- NIE

.. TIGHEID TEN GEVOLGE VAN SCHENDING VAN 
,:-);,E·(l'AALWET VAN 15 JDNI 1935 ~ LATERE, 
, .. NIET .LODTER VOORBEREIPENDE BESLISSING 
c' OP ;rEGENSPRAAK,- NIETH}HEID GEDEKT. 

2~' 'VONNiSSEN EN. ARRESTEN 
. __:' STRAFZAKEN GETUIGEN, DESKUNDI

GEN, TOLKEN '- NIETIGHEDEN l.V.M. DE 
DOOR HEN. AF TE LEGGEN EED '- 'ANDERE 
BESLISSINGEN OP TEGENSPRAAK DAN EEN 

')£ESLISSING VAN. ll)IWENDIGE AARD -. i'j'IE-
• · ·TIGHEID GEDEKT. . . 

3? WEGVERKE.ER - O~ERTREDING -

.·BESTUDRDER VAN -EEN NIET GEIDENTIFI-
CEERD. VOERTU!G - HODDER VAN DE NUM

, MER,PLAAT - STRAERECHTELIJKE AANSP.RA
·: .l(EL:IJKHEID ·vAN DE HODDER .VAN DE NDM
•. MERPLAAT -UITZONDERINGEN. 

' . ' 

1"; Nietigheid··ten gevolge. van··schending 
,t,an een bepaling van de Taalwet van 
15 juni 1935 w01·dt gedekt do01· de 

_)atere, niet. Joute1: .voorbereidende en 
· op tegenspraak gewezen beslissing, die 
··zelf niet lijdt aan enige uit de schen
ding van die wet voortvloeiende !Jietig-

. · /:ieid'(1). (Art. 40, tweede lid, Taalwet 
:15 jU:ni 1935;) . · · 

-. (1) Cass., 11 okt. 1977 en 17jan. 19.78 (A.C., 
i978, . .195 en 597) en 7 feb. 1979 (ibid., 1979, 

·nr: 3o1. · · · · 

2" In strafzaken is een nietigheid ten 
gevolge van een onregelmatigheid 
1. v.m. de eed van getuigen, deskundi
gen en to/ken gedekt, wanneer een 
ander vonnis of arrest op tege~sp1:aak, 
dan dat waan'n een maatreaeJ van 
inwendige aard wordt gelast, gewezen 
1s zonder dat de nietigheid door een 
der partijen is aangevoerd of door de 
rechter ambtshalve is uitgesproken (2). 
(Art. 407 Sv., aangevuld bij het enige 
artikel van de wet van 22 juni 1976.) 

3" De vaststelling van een .overtreding 
van het Wegverkeersreglement zonde1' 
identificeling van de bestuurder van 
het voertuig stelt de houder van de 
numme1plaat van dat voertuig, waar
van het nummer is opgenomen, straf
rechteiljk aansprakelijk VOOJ' de over
treding, tenzij hi); indien, de overtre
ding aan een derde te wijten is, de 
dader ervan bekend maakt, VOOJ' zove1· 
hij daartoe niet door overmacht -ver
binderd is, althans niet bew1jst dat e1· 
een vergissing schuilt in de ve1mel
ding van het pla~tnwnmer (3). 

.(DRIES) 

ARREST ( vertafing) 

H.ET HOF; - Gelet op het bestre'
den voimis, op 4 december 1978 in 
hager berqep gewezen door de Cor
rectionele Rechtban:k te Verviers; 

Over het eerste. middel, afgeleid uit de 
schending van de wet van 15 juni 1935 
op het gebruik der talen in gerechtsza..: 
ken, · . 

doordat de correctionele rechtbank 
steunt op een brief van eiser aan de 
politie te Malmedy en op een staat van 
inlichtingen van de gemeente Amel, 
welke beide stukken in het Duits zijn 
gesteld en niet zijn vertaald, 

terwijl de rechtspleging in het Frans 
werd gevoerd : 

Overwegende dat, nu de. in het 
middel aangevoerde schending yan 
de rvet van 15 juni 1935 voor de 
co~Tectionele rechtbank niet is 
opgeworpen, het vonnis dat niet 
voorbereidend is, dat op tegen
spraak is gewezen en zelf niet lijdt 

(2) Cass., i7 en 25 jan: 1977 (A.C., 1977, 
550 en 587). 

(3) Cass., 22 juli 1960 (Bull. eli Pas., 1960, I, 
1269). 
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aan een uit de schending van de 
wet van 15 juni 1935 voortvloeiende 
nietigheid, krachten;; artikel 40, 
tweede lid, van voornoemde wet, de 
aangevoerde nietigheid dekt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

doordat de correctionele rechtbank 
vermeldt dat de onregelmatigheid van de 
door de getuige Remacle op 
22 maart 1978 ter zitting van de politie
rechtbank te Malmedy afgelegde eed 

rechtgezet werd door het op 
12 april 1978 op tegenspraak gewezen 
vonnis van die rechtbank, 

terwjjJ dat vonnis geen enkele 
« rechtzetting , heeft aangebracht : 

Overwegende dat enerzijds uit het 
vonnis blijkt dat in de in het middel 
vennelde overweging, het woord 
« rechtgezet » verbeterd werd in het 
woord « gedekt »; dat die verbete
ring niet goedgekeurd werd en als 
ongedaan moet worden beschouwd; 

Overwegende dat, ook al heeft de 
correctionele rechtbank het in het 
middel vermelde :woord gebruikt, 
dan nog uit de context van zijn 
vonnis duidelijk blijkt dat de rech
ter daarmee heeft willen uitdrukken 
dat de ontegelmatigheid van de 
door de getuige Remade ter zitting 
van de politierechtbank afgelegde 
eed, gedekt was door het op 
12 april 1978 op tegenspraak gewe
zen vonnis. van die rechtbank; 

Overwegende dat eiser overigens 
voor de eerste rechter de nietigheid 
niet heeft aangevoerd die voort
vloeit uit een onregelmatigheid in 
de door de getuige Remade ter 
zittirig van de politierechtbank afge
legde eed; dat de eerste rechter die 
nietigheid evenmin ambtshalve 
heeft uitgesprokep.; dat, derhalve, 
zoals de correctionele rechtbank 
heeft beslist, het op 12 april 1978 op 
tegenspraak gewezen vonnis van de 
politierechtbank, dat geen maatregel 
van inwendige aard is, de aange
voerde nietigheid, overeenkomstig 
artikel 407, derde lid, van het Wet-

boel< van Strafvordering zoals 
gewijzigd bij de wet van 
22 juni 1976, heeft gedekt; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het derde mjddel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

daordat de correctionele rechtbank ter 
veroordeling van eiser beslist dat laatst
genoemde tot plicht had, bij de ont~ 
vangst van het afschrift van het oor
spronkelijk proces-verbaal, aan de over
heid die de vervolging moet instellen, de 
identiteit te doen kennen van de persoon 
aan wie hij zijn voertuig had toever
trouwd; 

tel'wjjJ geen enkele wetsbepaling die 
verp!ichting aan de beklaagde oplegde : 

Overwegende dat, wanneer een 
overtreding van het Wegverkeers
reglement vastgesteld is zonder dat 
de bestuurder van het voertuig ge'i
dentificeerd is, de houder van de 
nummerplaat van dat voertuig, 
waarvan het nummer werd opgeno
men, strafrechtelijk aansprakelijk is 
voor het misdrijf, met dien ver
stande dat deze laatste verplicht is, 
indien het misdrijf door een derde 
begaan werd, de dader ervan te 
doen kennen, tenzij hij daartoe door 
overmacht verhinderd is of · tenzij 
hij bewijst dat een vergissing werd 
begaan bij de vermelding van het 
plaatnummer; 

Overwegende dat, zonder daarbij 
te betwisten dat het in het oor
spronkelijk proces-verbaal ge'iden
tificeerde · voertuig met inschrij
vingsnummer A P 726 op de dag 
van het misdrijf, zijnde 
3 november 1977, zijn eigendom 
was, eiser in zijn condusie in hager 
beroep betoogde dat dit voertuig 
ook nog door vijf andere personen 
werd bestuurd, wier namen hij trou
wens heeft opgegeven zodat het 
misdrijf door een derde kon zijn 
begaan; dat hij niet heeft aange
voerd dat. hij door overmacht ver
hinderd was om de persoon die zijn 
wagen op de dag van de feiten 
bestuurde, aan te wijzen; 

Overvyegende dat, derhalve, door 
te vermelden dat, ofschoon eiser dat 



CO?\:CLUSIE VOOR DE RECHTER IN HOGER 
BEROEP - BESLISSING VAN DE EERSTE 
REOITER WAARIN OP DIE CO:'>ICLUSIE WORDT 
GEANTWOORD RECHTER IN HOGER 
BEROEP DIE VERWIJST NAAR DE REDENEN 
VAN DE EERSTE RECHTER - REGELMATIG 
GEi\!IOTIVEERDE BESLISSING. 
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voertuig op 3 november li)Ti met 
zelf bestuurde, « hij tot plicht had 
dit bij de ontvangst van het 
afschrift van het proces-verbaal te 
melden aan de politie van Malmedy 
en de identiteit te doen kennen van 
de persoon aan wie hij zijn voertuig 
had toevertrouwd; dat hij evenwel 
niets dergelijks heeft vermeld in de 
door hem op 20 november 1977 aan 
de politie van Malmedy gerichte 
brief "• de rechters in hoger beroep 
hun beslissing regelmatig met rede
nen omkleden en hun beslissing 
wettelijk verantwoorden; 

5° HUUR VAN GOEDEREN - HUUR

OVEREENKOfiiST IN BET ALGEMEEN - HUUR
DER DIE ZIJN HUURGELD NIET BETAALT _:_ 
RECHTER DIE BESLIST . DAT HET FElT EEN 
ZWARE TEKORTKOMING VAN DE 1-IUURDER 
AAN ZIJN VERPLICHTINGEN OPLEVERT -
WETTELI.JKHEID. 

6° OVEREENKOMST - " EXCEPTIO NON 
ADIMPLETI CONTRACTUS , - DRAAGWIJDTE Dat het middel niet kan worden 

aangenomen; 
En overwegende dat de substan

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

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

7 februari 1979 - 2' kamer -
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Charles, eerste 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
J. de Beer de r -•u•r, Verviers. 

1" KAMER -7 februari 1979 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-

LIJKE ZAKEN - MIDDEL DAT GEEN BETREK
KING HEEIT OP DE BESTREDEN BESLISSING 
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - MIDDEL DAT KRITIEK 
OEFENT OP EEN BESCHIKKING VAN DE. 
BESTREDEN BESLISSING WAARDOOR DE 
.ElSER NIET KON BENADEELD WORDEN -
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

3° CASSATIEMIDDELEN BURGER-· 

LIJKE ZAKEN - MIDDEL GEGROND OP BEPA
LINGEN OF RECHTSBEGINSELEN DIE NOCH 
VAN OPENBARE ORDE NOCH DWINGEND ZIJN 
- MIDDEL NIET VOORGELEGD AAN DE FEI
TENRECHTER EN WAAROVER DEZE OP EIGEN 
INITIATIEF NIET HEEIT BESLIST - NIEUW 
MIDDEL- NIET ONTVANKELIJK l\i1IDDEL. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN ·-

VAN DE REGEL. 

7° HUUR VAN GOEDEREN - HANDELS
HUUR - ART. 11, III, VERVAT IN DE 
WET 30 APRIL 1951- VERPLICHTINGEN VAl\ 
DE HOOFDHUURDER EN VAN DE ONDERHUUR
DER TEGENOVER DE VERHUURDER - GEVOL
GEN VAN DE TUSSEN DE HOOFDHUURDER EN 
ONDERHUURDER GESLOTEN OVEREENKOMST 
OP HUN VERPLICHTINGEN TEGENOVER DE 
VERHUURDER. 

8° AFSTAND- AFSTAND VAN EENRECHT 

-BEGRIP. 

9° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - AFSTAND VAN EEN RECHT KAN 
SLECHTS WORDEN AFGELEID UIT FElTEN DIF 
VOOR GEEN ANDERE UITLEGGING VATBAAR 
ZIJN - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL. 

10° RECHTERLIJK GEWIJSDE - BUR
GERLIJKE ZAKEN- GEZAG VAN GEWIJSDE
EERSTE VONNIS, EEN EINDVONNIS OVER EEN 
PUNT EN_. EEN VONNIS ALVORENS RECHT TE 
DOEN OyER EEN ANDER PUNT - BEVOEGD
HEID VAN DE RECHTER DIE DE ZAAK VERDER 
BEHAND)<:LT, OM VAN HET GESCHIL KENNIS 
TE NEMEN- GRENZEN. 

1" Niet ontvankelijk is het middel dat 
geen betrekking heeft op de bestreden 
beslissing (1 ). 

2" Niet ontvankelijk wegens het ontb1·e
ken van belang is het middel dat 
kritiek oefent op een beschikking van 
de bestreden beslissing waardoor de 
eiser niet kon benadeeld zijn (2). 

(1) Cass., 3 okt. 1977 (A.C., 1978, 149). 

(2) Cass., 3 dec. 1976 (A.C., 1977, 389). 
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3" Nieuw en derhalve niet ontvankelijk 

tot· staving van een voorziening in 
burgerl~jke zaken is het middel, 
gegrond op wettel~jke bepajjngen of 
rechtsbeginselen die nocl1 van open
bare orde nocl1 dwi11gend zijn, dat niet 
aan de feitenrechter is voorgelegd en 
waarover deze niet op eigen initiatief 
heeft beslist (!). 

4" De rechter in hager· beroep die ver
wijst naar de ]:edenen van de ee1·ste 
rechte1; antwoordt aldus op de vom· 
hem genomen conclusie, waarin de in 
eerste aanleg aangevoerde verweer
middelen worden weergegeven, als me 
redenen gepast antwoorden op het 
verweer in hoger beroep (2). (Art. 
97 Gw.) 

5" De rechter die vaststelt dat de huur
der de huurp1·ijzen niet heeft betaald,. 
kan we_ttig beslissen dat zulks een 
zware tekortkoming van de huurder 
uitmaakt, oak al heeft die·huurder een 
tijdel~jke genotsderving ondergaan, die 
de verhuurder zo snel mogelijk heeft 
verholpen. 

6" be exceptio non adimp!eti contractus 
is niet meer dan een tJjdel~jke excep
tie die een partij de mogelijkhejd geeft 
de uitvoeling 'van haar verbintenissen 
uit te stellen tot op het ogenblik dat 
de andere partij haar verbintenissen 
uilvoert of aanbiedt uit te voerim en 
vo01· zover die wanprestatie aan die 

· partij te wijten is (3). 

7" De bepaling van art. 11, 111, handels
huwwet 30 april 1951, vervangen bij 
art. 1, 3", wet 29 juni 1955, luidens 
welke de hoofdhuurder gehouden blijft 
tot aile uit de aanvankelijke huur 
voortvloeiende verplichtingen,. is 
slechts toepasselijk op de betrekkin
gen van de verhuurcf,e1; enerzijds, .q1et 
de hoofdhuurder en de onde1·huw·der, 
anderzijds, maar vindt geen toepassing 
op de betrekkingen tussen de hoofd
huw·der en de onderhuurder; wanneer 
de . hoofdhuurder de onderhuurder 
vrijstelt van aile veiplichtingen die 
deze tegenover hem (de hoofdhuurder) 
lJad a/ingegaan, liEUl dje OrcreenA-omst 

. (1) C:~ss.~ 26 mei 1977 (4.C., 1977, 988}. 

(2) RaadpL Cass., 16 juni 1977 (A.C., 1977, 
1066). 

(3) Raad_pl. Cass., 24 april 1947 (BuD. en 
Pas., 1947, I, 174); 30 sept. 1965 (jbid., 1966, I, 
147); De' PACE , dl. X, biz. 824 tot 832, nrs .. 857 
tot 871, inz;, nr. 867. 

geen afbreuk doen aan de verp}jchtin,: 
gen van de hoofdhuurd(3r fill de onder
lmurder tegen de verhuurder. 

8" en 9" Krach tens een algemeen rechts
beginsel wam·van, a.m. art. 1045; derde 
lid, Ger, W., tof!passing inaakt, moet de· 
afstand van een recht. strikt worden 
uitgelegd en mag slechts tvorden afgei. 
Jeid uit de feiten die voor geen andeJ·e 
uitlegging vatbaar zijn (4) .. 

10" Wanhee1: een eerste vonnis definitief 
uitspraak doet over sommige geschil~ 
punten ·en het vonnis voor het·ovenge 
een vonnis alvorens J'echt te, doe.q 
bevat, kan de rechter die .de zaak 
verder behandelt en over het geschil 
beslist Het eerste vonnis, in zoveJ'l'e· 
het een eindvonnis bevat, niet ivijzi-· 
gen, op straffe van schending van net 
gezag van het rechterlijk ge;wijsde. 

(RUYSSEVELDT, HELLINCKX, BiliRCj<:NTJ,<ALE 
NINOVE N.V. T. WOUTERS, ROBYN, "sORRENTINO', 
DE CONINCK J.,. DE CONINCK 'C:, DE CuYPER; 

JUNG, HORDIES, DE CONINCJ( F.) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op de best1~e.~ 
den vonnissen, op 24 januari 1977 
en op 30 septembe1; 1977 door de 
Rechtbank van Eerste aanleg te 
Brussel in hoger beroep gewezep; 

Wat betreft de door. de v~:rill'e~i;
ders sub 2, 3 en 5, in verband met 
het eerste (gedeeltelijk), tweede, 
derde en zesde middel, ipgeroepen 
grond · van niet-ontvahkelijk_heid, 
afgeleid uit het feit. d~t deze midde::
l(m geen vernietiging van de. bes;tr,e
den vonnissen. kunnen. medeb}.'en
gen in zoverre .zij uitspraak · .doen 
over de door of tegen hen ingestelde 
vorderingen : · .. . - - - · · 

Overwegende dat, wanneer een 
partij zich voorziet tegen een besl,is
sin<>' waarin verscheidene v6rderm
gen. tussen verscl?.eidene .· partijen 
werden beslecht, er uiteraard miP,
:lelen kunnen zijn die niet aUe:.ma"ar 

(4) Cass ..• 25 juni'l956, (Bull. en. p"'~·· 1~1)~; I, 
1180); 18 okt .. 1965 (ibjd., 1966, I, 225):. I? .1_an. 
1967 (A.C., 1967, 611~; B jan. 1968 (A.C.,, 1968, 
622); 3 okt. 1970 (Ibid., 1971, 325); 15 feb. 
1974 (ibid., 1974, 658):. wat betreft de bey.est~
ging van een nietige al<te .; raadpL Cuss., 

..21 okt. 1971 (A. C., 1972, ~88.k ..... 
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slechts ·bepaalde ·-verweerders aan
belangen,. doch . zulks geen aanlei
ding · geeft om de niet
ontvankelijkheid uit te spreken tert 
opzicht~ van de andere verweerders, 
v~rmits. de voorziening dan ook, wat 
die middelen betreft, moet aange
zien: wotdert. als niet tegen hen 
gericht; ·· · · 

· Ow;1: het eerste micfdel, afgeleid uit de 
schending van de. artikelen .1134, 1135, 
1316, 1322, 1323, 1337, 1338, 1354, 1356,' 
i714, 1715, 1717, 1984 van het Burgerlijk 
Wetboek, zoals gewijzigd door de wet 
yah 4 november 1969, 10, 11 van, de wet 
van. 30 ~pril' 1951 op de handelshuurover
eenkorristen "tnet het oog op de bescher
ming van het handelsfonds, vortnend 
afdeling 'Ilbis· van hoofdstuk II van 
titel VIII van boek, III van het Burgerl:ijk 
Wetboek,'• zoals gewijzigd door de wet 
van 29 juni 1955 en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis van ; gedeeltelijk(i 
]?evestiging vlm 24 januari 1977 de .eerste 
twe.e eisers Ruysseveldt-Bellinckx ver
oordeelt om aan de eerste' twee verweer~ 
ders wouters~Robijn wegen,s .· ve1:Y<\lleil; 
huurgelden 190.000 frank ten provis,io
nele ' titel ~ .'betalen en doordat het 
vonnis van gedeeltelijke bevestiging van-
3D septembe{ 1977 ,de doo1; de. dersJ.e 
eiseres · « Bierce.ntrale · >> tegen· Jung 
Clothilde inge;;,telde vorderirig. tot beta~ 
li:Qg · yan achtei·stallige hu\11' ontoelaat
ba'ar. verklaart, ook de overige vordel.'in~ 
ge.n 'in tussenkomst eri vrijwaring 'van 
derde eiseres « Bie.rceritrale >> ontOEHaat" 
b<tar yerklaarl en. alle veroordelingeh teri 
laste ,legt van· de eerste tWee eisers 
Ruysseveldt-Hellinckx' .. op grond · : 'dat 
~owel de verweer'ders · Wouters-Robijn 
als de eisers Ruysseve~dt voorhouden 
Clat er onde.rvJ:~rhuring zou. zijn geweest 
<).om;· de echtgenoten Ruysseveldt a<1n. de 
J;'>.ersoP.e.nven~ootsch<lp. · me.t . beperkte 
!0\ansj:n'<lkelijkheid " Biercentrale >>; dat 
~ij h,oofdzakelijk steunen. op het fe,it dat 
d.e " . Bier<;:entrale. . .de . huurgelderi 
betaalde welke zonder protest door Wou
ters~RoQijn werden aanvaard; dat bij 
gebreke v;:m andere. elementen. dit 
:Sl~9hts kari geld en. a)s begin .van be:wijs; 
.dat /deze wijze yari . betaling' van. de 
huurgeiden evenmin een bewijs van. de 
huurovel'iiracht kan uitmaken; dat, wan;. 
·n~'er .. de " ,Biercentr'ale , >> huurge1deh 
heE}ft betaald, zij bijgevolg moeJ worden 
vei·on~ierst~lq, te. hebben geh"\ndeld. als 
lastl.;le.bber der, echtgenoi:E;n Jtuyssevel9,t; 
pat,, ely); halve e1,1kel . deze , laatsten, ttl~ 
11o!{fdh,D;~rders. yari . hef., litigi~u;; p~.1;1'?-

kunnen. worden, beschouwd bij gebl'ek 
aan rechtsgeldige huuroverdracht of. 
onderverhuring aan . de personenven-. 
nootschap met beperkte aansin:akelijk:; : 
heid « Biercentrale >>, · · ' 

terwijl, eerste onderdeel, de drie. 
; be.trokken partijen, zoals het vonnjs van ' 
30 september 1977 vaststelt, in conclusies· 
staande hielden dat er door de echtgertoi 
ten Ruysseveldt aan de. Bi'ercentrale ;Was 

: onderverhuurd geworden;. door deze 
bekentenis het bewijs van.de onderver
huring volledi'g 'was· geleverd en de 
Biercentrale ten oll):echte als lasthebber 
van de eisers Ruysseveldt is beschouwd·,. 
'g~worden (schending van de , 
. artike}en 1316, 1322, 1323, 1337, 1338;. 
,1354, 135d, 1714,1715,1717,1984 van he~ 
. Burge.rlijk Wetboek, 10 en 11' van. de wet: 
..vr.n 10 april 1951), · 1 

tweede ohderdeel, het tussen d~ ver
weerders Wouters-Robijn en d~ eise1's.1 

Ruysseyelclt-Hellinckx; gesloten· hu:urcon
tract uitdrukkelijk de mogelijkheid v;an., 
onderverhuring bepaalt 'en allee,n ver~ist. 
dat de onderverhtiurder aan ·de eigehaar · 

. wordt voorgesteld; de eisers starmcie .. 
hi elden dat zulks · zonder fornhiliteiten ·, 
gebeurde en :. het vonnis van· 30 · sep~ :. 
tember 1977 daarop niet antwoordt; dle 
onderhuur bij gebrek aan protest van ·de 
eigenaars derhalve geldig was yoltrok-: 
ken (schending van de. artikele.n 1134,• 
1135, 1717 van het Burgerlijk Wetboek, 

. 97 van de G1;ondwet, 10'en 11 van de wet:' 

. van 30 april 1951) : · · 
W at betreft de door de verweer-

. dei·s sub 1 ingeroepen grond van 
niet-ontvankelijkheid,' in zoverte het ·· 
de vernietiging beoogt1 van· het von
nis van 24 januari 1977 : 

Overwegende dat het middeP 
, enkel niotieven uit · het · vorinis · vail> 
30 september 1977 kritiseert; ' · ., 

Dat het middel derhalve ·· riiE!t:.; 
ontvankelijk .. is in zoverre het de 
vernietiging· van het vonn1s · vari> 

, 24 januari 1977 nastreeft;· ·' " 
Wat betreft de door de vl::rweei~! 

ders sub 2, 3 en 5 ingeroepen gtorll:F 
. van niet~ontvankelijkheid,· afgeie'id 
uit het feit dat, nu de vorderingvari1 

Wouters-Robijn tegen· derde .eiseres 
ongegrond werd· • verklaard,·· .de' 
beslissing: dat. de eis in tussenkomst~· 
en vrijwaring, door derde eiseres. 
tegen ·hen ingesteld niet toelaatbaa:r1 
is; haar · geen nadeel. kan· 
beroki>.enen . ,,, c:··'" 
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Overwegende dat, nu tegen derde 

eiseres geen veroordeling werd uit
gesproken op de hoofdvordering van 
Wouters-Robijn tegen haar, het feit 
dat haar vordering in vrijwaring 
niet toelaatbaar werd verklaard, 
voor haar geen nadeel kan opleve
ren; 

Dat het middel uit dat oogpunt 
niet ontvankelijk is; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Wat betreft de grond van niet

ontvankelijkheid, door de verweer
der sub 1 afgeleid uit het feit dat, in 
zoverre het onderdeel steunt op een 
heweerde « bekentenis » van de 
betrokken partijen als << bewijs » 

van de onderverhuring, het middel 
nieuw is: 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat zowel partijen Wouters
B.obijn, hier de verweerders sub 1, 
als partijen Ruysseveldt, hier de 
eisers, v:oorhielde.11 dat er onderver
huring zou geweest zijn door de 
echtgenoten Ruysseveldt aan de 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid << Biercentrale 
Ruysseveldt »; dat het echter uit het 
vonnis blijkt dat de verweerders de· 
tegenstelbaarheid van de onderver
huring betwisten; 

Overwegende dat uit de stukken 
van de rechtspleging niet blijkt dat 
de partijen een bekentenis vanwege 
een van hen zouden hebben inge
roepen, om er de rechtsgevolgen uit 
af te leiden, en dat het vonnis 
hierover uitspraak zou hebben 
gedaan; 

Overwegende dat het onderdeel, 
dat de openbare orde niet raakt en 
aan de feitenrechter niet werd 
onderworpen, nieuw en derhalve 
niet ontvankelijk is; 

Wat het tweede onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat het vonnis, nu 
het de rechtstoestand tussen de 
eerste twee eisers en derde eiseres 
niet als een onderverhuring erkent, 
wegens de terzake gegeven oplos
sing niet meer diende te antwoor
den op de door de eisers voorgedra-

gen middelen nopens het geoorloofd 
karakter van die onderverhuring; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Over het tweede mjddel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1134, 1135, 1142, 1143, 1184, 
1234, 1304, 1717, 1719, 1720, 1721, 1724, 
1728 van het Burgerlijk Wetboek, zoals 
gewijzigd door de wet van 
4 november 1969, 10 en 11 van de wet 
van 30 april 1951 op de handelshuurover
eenkomsten met het oog op de bescher
ming van het handelsfonds, vonnend 
afdeling IIbjs van hoofdstuk II van 
titel VIII van boek III van het Burgerlijk 
Wetboek, zoals gewijzigd door de wet 
van 29 juni 1955, 

doordat het vonnis van gedeeltelijke 
bevestiging van 24 januari 1977 de eerste 
twee eisers Ruysseveldt-Hellinckx ver
oordeelt om aan de eerste twee verweer
ders Wouters-R6bijn wegens vervallen 

· huurgelden 100.000 frank ten provi.sio
nele titel te betalen en doordat het 
vonnis van gedeeltelijke bevestiging van 
30 september 1977 de door verweerders 
Wouters-Robijn ingestelde hoofdeis gro
tendeels gegrond verklaart en de op 
31 juli 1968 door de partijen gesloten 
huurovereenkomst betreffende de eigen
dom gelegen te Brussel, Antwerpse
laan, 4, ten laste van eisers Ruysse
ve!dt-Hel!inckx wegens grove tekortko
ming verbroken verklaart, de eisers ver
oordeelt tot betaling aan de verweerders 
Wouters-Robijn 520.041 frank vervallen 
huurgelden, van een verbrekingsvergoe~ 
ding van 185.070 frank, van een vergoe
ding van 150.000 frank wegens afbraak 
van het tabakswinkeltje, en een deskun
dige aanstelt om de huurschade en het 
ontbrekend mobilier te schatten en om 
de waarde van het handelsfonds te 
bepalen op 31 juli 1968, op grand : dat de 
eerste rechter, in beweegredenen die 
hier voor weergegeven worden gehou
den, terecht tot het besluit kwam dat de 
hoofdeis gedeeltelijk gegrond was; dat 
de eerste rechter namelijk de huur ten 
laste van de eisers had verbroken omdat 
de hun verweten tekortkomingen, ten 
minste die welke waren bewezen, zwaar
wichtig genoeg waren om de verbreking 
uit te spreken; dat de eerste rechter 
verwees naar 1. de achterstal van huur
gelden wijl de verweerders Wouters
Robijn onmiddellijk de bestekken had
den aangevraagd voor het herstel van de 
centrale verwarming; 2. het feit dat de 
eisers Ruysseveldt-Hellinckx het hqtel 
hebben overgedragen aan de personen-
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vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid Biercentrale en tweemaal heb
ben onderverhuurd telkens zonder 
akkoord van de verweerders Wouters
Robijn; 3. de overdracht van het han
delsfm,1ds aan Jung met medewerking 
van de eisers Ruysseveldt-Hellinckx, wijl 
het handelsfonds eigendom was van 
verweerders Wouters-Robijn; 4. afschaf
fing van de winkel van souvenirs en 
tabak; f). intrekking van de hotelvergun
ning, maar uit · de de batten is niet 
gebleken waarom deze maatregel werd 
genomen; 6. het onderhoud van het hotel 
is zeer verwaarloosd; 7. het is niet 
voldoende bewezen dat de exploitatie 
van het hotel indruist tegen de goede 
zeden; 8. het schijnt niet betwist dat 
tussen 1968 en 1976 een hele reeks 
hotelmateriaal is verdwenen; dat het flus 
zeker is dat de actuele uitbating van het 
hotel te wensen overlaat en het handels
fonds fel is verminderd, 

terwijl,' eerste onderdeel, de eisers in 
hun gemotiveerde akte van hoger beroep 
van 22 oktober 1976 al de door de eerste 
rechter aangehaalde en te hunnen laste 
gelegde tekortkomingen aan . J:un huur
verplichtingen hebben gecntlseerd . en 
weerlegcl.; zij onder meer staande hlel
den · wat betreft de achterstal van. huur
gelden, dat de centrale verwarming 
gedurende een half jaar (juli tot 
december 1975) buiten gebruik was en 
de schorsing van .betaling van de huur
gelden derhalve was verantwoord 
ondanks het feit dat de verweerders het 
nodige deden om de verwarming . te 
herstellen; de eisers betreffende de over
dracht en onderverhuringen staande 
hielden dat deze contractueel waren 
toegelaten en verweerder Wouters regel
matig ih het hotel kwam en ervan op de 
hoogte was; wat betreft het winkeltje uit 
het contract zelf bleek dat de omvorming 
tot cafe ervan was toegelaten; wat 
betreft het onderhoud van h~t hotel uit 
het · verslag Marstboom bleek dat er 
meer sprake was. van sleet; de eisers het: 
verdwijnen van hotelmateriaal formeel 
betwisten; de vonnissen op deze kritie
kEm n1et hebben geantwoord (schending 
van artikel 97 van de Grondwet), 

tweede ondm·deel, het geenszins is 
betwist dat de centrale verwarming van 
het hotet door sleet buiten gebruik was 
van juli tot december 1975 zodat de 
verweerders Wouters-Robijn aan hun 
verplichting tot levering en onderhoud 
schromelijk te kort kwamen en de 
verweerders Ruysseveldt-Hellinckx wa
ren gerechtigd de betaling van de huis~ 
huur te schoi'sen; deze niet-betaling in 

geen geval een tekortkoming is die de 
verbreking van de verhuring ten laste 
van de eisers, ook al deden de verweer
ders Wouters-Robijn ondertussen het 
nodige om de herstelling te laten doen, 
rechtvaardigt (schending van de 
artikelen 1134, 1135, 1142, 1184, 1234, 
1304, 1719, 1720, 1721, 1724, 1728. van het 
Burgerlijk Wetboek), 

dez·de onderdeel, de eisers Ruysse
veldt-Hellinckx · contractueel waren 
gerechtigd onder te verhuren zonder de 
toestemming van de eigenaar vermits de 
onderhuurders alleen aan de eigenaar 
moesten worden voorgesteld; derhalve 
de onderverhuring zonder toestemming 
geen tekortkoming kan zijn die de 
verbreking van het huurcontract ten 
laste van de eisers verantwoordt (schen
ding van de artikelen 1134, 1135, 1142, 
1143, 1184, 1234, 1304, 1717, 1728, van he.t 
Burgerlijk Wetboek, 10 en 11 van de wet 
van 30 april 1951), 

vierde onderdeel, het onmogelijk isuit 
te maken of het vonnis van 
30 september 1977 elke aan 'de eisers 
verweten en bewezen tekortkoming op 
zichzelf als voldoende zwaarwkhtig aan~ 
houdt om de huur te verbreken, of het 
geheel van de bewezen teJl;ortkomingen' 
in aanmerking neemt; deze onduidelijk
heid niet toelaat de wettelijkheid van de. 
ultgesproken verbreking na · te gaan, te. 
meer dat uit de debatten niet is geble
ken wie er aansprakelijk is vooi' de 
administratieve sluiting van het hotel 
(schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1142, 1143, 1184, 1234, 1304;, 
1722 en 1728 van het Burgerlijk 
Wetboek):: 

W at betreft de door de verweer., 
ders sub 1 ingeroepen grond ·van 
niet-ontvankelijkheid in zoverre het 
middel de vernietiging beoogt van 
het vonnis van 24 januari 1977 : 

Overwegende dat de in het middel 
ontwikkelde kritiek van de eisers 
inderdaad slechts betrekking kan 
hebben op het vonnis van 
30 se,ptember 1977 dat de in de 
onderdelen bedoelde aangelegenhe
den behandelt; 

Dat het middel derhalve niet ont
vankelijk is in zoverre het de ver.,. 
nietiging van het vonnis van 
24 januari 1977 nastreeft; 

W at het eerste onderde€1 betreft : 
Overwegende dat het vonms oor

deelt « dat de eerste rechter · in 
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beweegredE'men die hier voor weer
gegeven worden gehouden, terecht 
tot het besluit kwam dat de hoofd
eis was gegrond in de mate aange
duid in het dispositief van zijn 
bestreden vonnis >>; 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis uitvoerig de feitelijke gege
vens Vermeldt waarop de beslissing 
wordt gegrond en, onder verwerping 
van de verweermiddelen van de 
eisers, de tekortkomingen specifi
ceert, zodat het bestreden vonnis, 
door overneming van de beweegre
denen van de eerste rechter, meteen 
antwoordt op de akte van hoger 
beroep en op de conclusie, waarin 
de in eerste aanleg aangevoerde 
verweermiddelen werden hernomen; 

Overwegende meer bepaaid. dat 
de vaststelling van het beroepen 
vonnis dat werd onververhuurd zon
der toe stemming. en dat de toestem
ming « voorzien was » door 
artikel 13 van het letterlijk overge
nomen contract Geeroms, meteen 
een antwoord uitmaakt op de stel
ling dat de onderverhuringen con
tractueel . waren toegelaten en ook 
impliciet doch zeker de beslissing 
inhoudt dat de bewering, volgens 
welke Wouters « regelmatig in het 
hotel kwam en ervan op de hoogte 
was », het bewijs van die toestem-' 
ming niet opleverde; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
heft : 

Overwegende dat de rechter die 
vaststelt dat de huurder de huur
prijzen niet heeft betaald, wettelijk 
mag beslissen dat deze niet-betaling 
een tekortkoming uitmaakt, a:I had 
de huurder een tijdelijke genotsder:.. 
ving ondergaan, genotsderving . die 
de verhuurders zo snel mogelijk 
hadden verholpen; dat de rechter 
voorts aan de hand va:n de· feitelijke 
gegevens die hij bepaalt, soeverein 
oordeelt over de zwaarwichtigheid 
van deze tekortkoming van de huur
der aan zijn verplichtingen; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft : · 
Overwegende dat . het .beroepen 

vonnis, waarvan het bestreden von
nis de beweegredenen overneemt, in 
verband met de bij onderverhuring 
verplicht te bekomen toestemming 
van de verhuurder vaststelt : « Deze 
toestemming is voorzien door 
artikel 13 van het huurcontract 
Geeroms dat de verweerders (de 
eisers) letterlijk hebben over
genomen >>; 

Overwegende dat, nu deze vast
stelling op zichzelf niet wordt aan
gevochten, het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

W at het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het ani

woord op de eerste drie onderdelen 
blijkt dat in al de gevallen die het 
voorwerp van de grieven van de 
eisers uitmaken, de rechter wette
lijk heeft mogen oordelen dat . de 
aangehaalde feiten zware tekortko
mingen van de huurders uitmaken· 
dat hiei·uit volgt dat in de 'twe~ 
stellingen die de eisers in overwe
ging nemen, de beslissing w:ettelijk 
verantwoord blijft; · 

Dat het onderdeel bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; · 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de · artikelen 97 van de 
Grondwet, 807, 808, 1042, 1068, 1138, 3", 
van het Gerechtelijk Wetboek, 1131, 1134, 
1135, 1319, 1320, 1322, 1720, 1721, 1724, 
1728 van het Burgerlijk Wetboek, als
mede ·van het· algemeen rechtsbeginsel· 
van de << exceptio non adimpleti contrac-
tus "• ' . 

doordtlt het vonnis van gedeeltelijke 
bevestiging van 24 januari 1977 de eerste 
twee e.isers Ruysseveldt-Hellinckx ver
oordeelt om aan de eerste twee verweer:., 
ders Wouters-Robijn wegens vervallen 
huurgelden 100.000 frank ten provisio
nele titel te betalen eh · dciordat het 
vonnis van gedeeltelijke bevestiging van 
30 september 1977 dezelfde eisers nog
maals veroordeelt, ten pre'visionele titel; 
tot betaling van 520.041 frank vervalleri 
huurgelden op grond : dat de · eiSers 
Ruysseveldt-Hellinckx de door de ver
weerders .Wouters-Robijn gemaakte 
berekeningen · van de verschuldigde 
huurprijzen slechts betwisten op een 
punt, namelijk als ·zou slechts een provi-
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sie van 100.000 frank zijri betaald tot nog 
toe; dat zij inderdaad voorhouden 
200.000 frank te hebben afbetaald, dat ze 
zich voor het overige ertoe beperken te 
beweren dat, zo zij hun huurgelden niet 
regelmatig betalen, dit enkel te wijten is 
aan het feit dat hun « onderhuurster >> 

Jung zou nalaten haar huurgelden te 
storten; dat dit argument geen steek 
houdt alleen al gezien de uitdrukkelijk 
aangegane verbintenissen in de huur
overeenkomst 'Van 31 juli 1968, en ook 
om de door de eerste rechter opgegeven 
redenen dat, indien er eventueel een 
genotsderving is wegens het uitblijven 
van centrale verwarming en warm water 
gedurende zekere periode, ei· moet wor
den op gewezen dat v'erweerder Wouters 
onmiddelijk bestekken heeft aange
vraagd om de toestand te verhelpen en 
inderdaad de centrale verwarming en de 
voorgevels heeft vernieuwd en het dak 
herschilderd, 

terwijl, eerste onderdeel, de eisers 
Ruysseveldt-Hellinckx in conclusie 
staande hielden dat de oorspronkelijke 
vordering van de verweerders Wouters:.. 
Robijn geenszins strekte tot betaling van ° 
huurprijzen en deze vordering, die niet 
steunde op een akte in de dagvaarding 
vermeld, voor het eerst in hoger beroep 
was gesteld en derhalve niet ontvanke
lljk was; de vonnissen daarop niet heb
ben geantwoord (schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet, 807, 808, 
1042 en 1068 van het Gerechtelijk Wet.,. 
hoek), 

tweede onderdeel, de 0 vonnissen van ° 
24 jar1Uari 1977 en van 30 sep
tember 1977 de eisers provisioneel ver
oordelen tot betaling van de achterstal
lige huurgelden van 100.000 frank en 
520.041 frank zonder te beslissen over de 
door de eisers bij conclusie v<;tn · 
3 juni 1977 opgeworpen betwisting aan
gaande de tweede · betaling van 
100.000 frank; de· vonnissen . desaan
gaande evenmin zijn gemotiveerd 
(schending van de artikelen 1138; 3°, van 
het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet), 

dcrde onderdeel, de eisers Ruysse
veldt-Hellinckx in hun akte van hoger 
beroep niet alleen staande hiel<,ien dat 
zij de huurgelden niet meer betaalden 
omdat hun· onderhtiurder Jung zulks 
naliet maar ook 'omdat de verweerdets 
Wouters-Robijn aah hun wezenlijke ver
plichtingen' van· onderhoud te kort kwa
men, nanielijk doordat de centrale ver
.warming door· sleet niet· meer werkte en 
:zulks ten gevolge van de milatigheden 

van de verweerders Wouters-Robijn; het. 
vonnis van 30 september 1977 de bewijs:: 
kracht van deze akte van hoger beroep 
vari 22 oktober 1977 miskent (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek), 

vierde onderdeel, uit de vaststellingeri 
van het vonnis van 30 september 1977 
zelf volgt dat . er in het hotel geen 
centrale verwarming -of warm water was 
van juli tot december 1975, zodat .de 
eisers Ruysseveldt-Hellirickx terecht de· 
<< exceptio non adimpleti conti·actus » 
inriepen en de betaling ·van huurgelden 

o weigerden; het feit dat .de ver:weerders 
Wouters-Robijn aan hun wezenlijke ver,. 
plichtingen van onderhoud te kart kwa
men, namelijk doordat de centrale ver
warming door sleet niet 'meer werkte e:r:t 
zulks ten gevolge van de nalatigheden 
van de verweerders W:outers-Robijn; het 
vonni~ v<;tn 30 september 1977 de bewijs,
kracht van deze akte van hoger beroep 
van 22 oktober 1977 miskent (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 vim 
het Burgerlijk Wetboek), 

vierde onderdeel1 uit de vaststellingeh 
van het vonnis van· 30 september 1977 
zelf volgt dat er · in ·het hotel geen 
centrale verwarming noch warm water 
was van juli tot december 1975, zodat. d~ 

· eisers Ruysseyeldt-Hellinckx. terecht .de 
« Exceptio non · adimpleti contractus » 
inriepen en de betaling van huurge\dt!n 
weigerden; het feit dat verweerders 
Wouters-Robijn onmiddellijk bestekken 
bestelden· en nog andere werken uitvoer
den daaraan nie:ts afdoet (schending van 
de artikelen 1131, 1134, 1134, 1720, 1721, 
1724° en .1728 van het Burgerlijk Wet~ 
boek). ' 

W at het eerste onderdeel betreft : 
. Overwegende dat de. eisers Ruys
seveldt-Hellinckx in condusie vast
stelden « dat . in de dagvaarding 
nooit betaling van de· huurgelden 
werd gevraagd , en verder, in ver
band , met de vordering van 
123.380 frank voor achterstallige 
huur en van 47.952 frank vodr 
grondbelastingen, dat deze niet 
berustte « op een feit of een akte, 
reeds in de dagvaarding aange
voerd »; 

Overwegende dat uit deze vast
;telling nochtans geen concreet 
rechtsgevolg werd afgeleid en me~r 
bepc;tald de niet-ontvankelijkheid 
van. dat deel van . <:le eis niet w~r_d 
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gevorderd, zodat de vonnissen' 
hierop niet dienden te antwom·den; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, in bedoelde conclusie, in 
tegenstelling met wat in het onder
dee! wordt voorgehouden, geenszins 
werd ingeroepen dat de vordering 
voor het eerst in hager beroep werd 
gesteld ep derhalve niet-ont
yankelijk was; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het onderdeel 
niet ontvankelijk is in zoverre het 
tegen het vonnis van 24 januari 1977 
is gericht, vermits de in het onder
dee! bedoelde betwisting slechts bij 
conclusie van 3 juni 1977 werd 
opgeworpen; 

Overwegende dat het vonnis van 
30 september 1977 enerzijds vast
stelt dat de verweerders sub 1 voor 
achterstallige huur een bedrag van 
620.041 frank vorderen, hetzij 
720.041 frank verminderd met een 
betaalde provisie van 100.000 frank, 
anderdeels melding maakt van het· 
feit dat de eisers beweren 
200.000 frank te hebben afbetaald,. 
en vervolgens oordeelt << dat er dan 
ook aanleiding toe bestaat de echt
genoten Ruysseveldt-Hellinckx te 
veroordelen tot betaling van een 
provisie van 520.041 frank »; 

Overwegende dat de eisers aldus 
ten onrechte beweren dat zij en tot 
100.000 frank en tot 520.041 frank 
werden veroordeeld, vermits bij de 
'bepaling ·vim dit Iaatste bedrag' 
rekening werd gehouden met de ' 
eerst gemelde som van 100.000 frank 
en met de tweede som van 
100.000 frank, die de eisers beweer
den te hebben betaald; 

Dat het onderdeel op een ver
keerde lezing van het vonnis stoelt 
~n derhalve niet ontvankelijk is; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de eisers in hun 

akte van hager beroep lieten gelden 
dat de niet-betaling van de huurgel
den << enkel en aileen lag in het ;J;eit 

dat ook appellante (bedoeld zijnde 
derde eiseres) als hoofdhuurster 
niet door haar onderhuurster werd 
betaald om de reeds voornoemde 
reden van niet-werking van de cen
trale verwarming »; 

Overweg~nde dat, nu de niet
werking van de centrale verwar
ming enkel werd aangehaald als 
reden waarom de onderhuurster 
niet betaalde, de vaststelling van het 
vonnis << dat ze (de eisers) zich voor 
het overige ertoe beperken te bewe
ren dat, zo zijn hun huurgelden niet 
regelmatig betalen, dit enkel is te 
wijten aan het feit dat hun ' onder
huurster' Jung zou nalaten haar 
huurgelden te storten » met de akte 
van hager beroep niet onverenig
baar is; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag ~ist; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het vonnis, zon-

. der op deze pun ten te worden 
aangevochten, vaststelt, enerzijds, 
dat de centrale verwarming en boi
ler in juli 1975 buiten gebruik 
raakten en de herstelling was· 
beeindigd in december 1975, ander
zijds, dat de gevorderde achterstal
lige huurgelden betrekking hebben 
op een periode van 1 oktober 1975 
tot en met juni 1977; 

Overwegende dat de excepfjo non 
adimpleti contractus niet meer is 
dan een tijdelijke exceptie, die een 
partij de mogelijkheid geeft de uit
voering van haar verbintenissen uit 
te stellen tot op het ogenblik dat de 
andere partij haar verbintenissen 
uitvoert of aanbiedt deze uit te 
voeren; dat ze bovendien vereist dat 
de wanuitvoering van de tegenpartij 
aan haar fout is te wijten; dat in dit 
verband het vonnis van de eerste 
rechter, waarnaar in het bestreden 
vonnis wordt verwezen; erop wijst 
dat wanneer de verweerders sub 1 
het uitblijven van centrale verwar
ming en warm water hebben verna
men, zij onmiddellljk bestekken 
hebben aangevraagd om de toestand 
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te verhelpen en inderdaad de cen
trale verwarming hebben ver
nieuwd, de voorgevels hebben 
geschilderd en het dak hebben her
steld; dat de rechter er aldus op 
wijst dat voor zover er een tekort
koming geweest is van de verhuur
ders deze onmiddellijk , het nodige 
hebben gedaan om dit te verhelpen, 
zodat er geen reden was, ten aan
zien van de huurders om de beta
ling van de huurgelden uit te stel
len; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 10, 11, III, 
van de wet van 30 april 1951 op de 
handelshuurovereenkomsten met het 
oog op de bescherming vari het handels
fonds, vormend afdeling IIbis van 
hoofdstuk II van titel VIII van boek III 
van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewij
zigd door de wet van 29 juni 1955, 1337, 
1338 van het Burgerlijk Wetboek, 17, 
1044 en 1045 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat het vonnis van gedeeltelijke 
bevestiging van 30 september 1977 de 
door de eisers Ruysseveldt-Hellinckx 
tegen de verweerders Sorrentino-De 
Coninck ingestelde vordering tot vrijwa
ring en tussenkomst niet toelaatbaar 
verklaart op grond dat de echtgenoten 
Sorrentino-De Coninck het pand verlie
ten (afgifte van sleutels op 20 juni 1974 
zonder voorbehoud van de echtgenoten 
Ruysseveldt-Hellinckx) met de goedkeu
ring van de hoofdhuurster via hun 
lasthebber Van de Casteele, gevolmach
tigde van de personenvenn6otschap met 
beperkte aansprakelijkheid Biercentrale 
Ruysseveldt, die hun immers de waar
borg van 100.000 frank terugbetaalden, 
. terwijl, eerste onderdeel, de verweer

ders Sorrentino-De Coninck, die hun 
overeenkomst van onderhuur volledig 
aan verweerster Jung hadden afgestaan, 
desondanks boofdelijk bleven gehouden 
tot alle verbintenissen voortvloeiend uit 
de door hen met de eisers Ruysseveldt· 
Hellinckx aanvankelijk gesloten onder
verhuring en de eisers aan deze aan
sprakelijkheid niet geldig konden verza
ken voor het verloop van de kwestieuze. 
huurtermijn (schending van de arti
kelen 10 en 11, III, van de wet van 
30 april1951), 

tweede onderdeel, in alle geval het feit 
dat, bij d~ afstand van 20 juni 197A, de· 

verweerders Sorrentino-De Coninck het 
pand verlieten met afgifte van de sleu
tels en teruggave van hun waarborg, 
geenszins inhoudt dat de eisers Ruysse
veldt-Hellinckx aan de hoofdelijke ver
plichtingen van Sorrentino-De Coninck 
zouden hebben verzaakt (schending van 
de artikelen 1044, 1045 van het Gerechte
lijk Wetboek, 1337 en 1338 van het 
Burgerlijk Wetboek), 

derde onderdeel, het vonnis dan ook 
geheel ten onrechte de door de eisers 
Ruysseveldt-Hellinckx ingestelde vorde
ring in vrijwaring en tussenkomst tegen 
de gewezen onderhuurders Sorrenti
no-De Coninck ontoelaatbaar heeft ver
klaard, daar de eisers zowel hoedanig
heid als belang bij deze vordering had
den (schending van alle wets
bepalingen) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de bepaling van 

het bij artikel 1, 3", van de wet van 
29 juni 1955 vervangen artikel 11, 
III, van de wet van 30 april 1951 
betreffende de handelshuur, luidens 
welke de oorspronkelijke huurder 
hoofdelijk blijft gehouden tot alle 
uit de aanvankelijke huur voort
vloeiende verplichtingen, is beperkt 
tot de betrekkingen van de verhuur
der met de hoofdhuurder en de 
onderhuurder; dat evenwel deze 
bepaling geen toepassing vindt op 
de betrekkingen tussen de hoofd
huurder en de onderhuurder, zodat 
qe hoofdhuurder de onderhuurder 
van al de verplichtingen die hij 
tegenover hem (de hoofdhuurder) 
had aangegaan kan vrijstellen; dat 
deze regeling geen afbreuk doet aan 
de gebeurlijke verplichtingen res
pectievelijk van de hoofdhuurder en 
van de onderhuurder tegenover de 
verhuurder; 

Dat, vermits ten deze enkel de 
betrekkingen tussen de hoofdhuur
der en de onderhuurder werden 
bedoeld, het onderdeel naar recht 
faalt; 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat de afstand van 
een recht strikt moet ·worden ge!n
terpreteerd en slechts uit feiten, · 
welke voor geeu andere uitlegging 
vatbaar zijn, kan worden afgeleid; 
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:~ Overwegende dat de rechter die weerders Sorrentino-De Coninck en De 
\(aststelt' dat de hoofdhuurder- Coninck-De Cuyper te vrijwaren met 
verhuurder in onderhuur, in .de betrekking tot aile veroordelingen die 

tegen dezen werden uitgesproken ten 
afstand VC\n de huur door de onder-· voordele van verweerster Jung op 
huurder aan een nieuwe onderhuur- grand ·: dat verweerster Jung terecht 
der heeft toegestemd, dat die · ver- inroept dat de litigieuze overeenkomsten 
huurder de sleutels 'uit de handen van 20 juni 1974 behept zijn met bedrog, 
van de uittredende onderhuurder gepleegd door ·de echtgenoten Sorrenti
heeft ontvangen en de waarborgen no-De Coninck en door de lasthebber 
die deze onderhuurder had gegeven, van de echtgenoten Ruysseveldt-Hel-
h · k linckx; dat deze .overeenkomsten dan 
. eeft teruggegeven, hieruit wettelij ook nietig dienen verklaard « ex tunc , 

kan afleiden dat de. verhuurder. lastens voornoemden; dat de litigieuze 
aldus afstand heeft gedaan van de overeenkomsten van 20 juni 1974 werden 
verplichtingen van de ,aftredende gesloten tussen de echtgenoten Sorrenti
onderhuurder jegens hem; no-De Coninck en De Coninck-Hordies 

Dat het onderdeel niet kan wor- en Jung met medeweten van de gevol-
den aangenomen; · · machtigde van de personenvennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid Biercen
Wat het derde onderdeel betreft : trale Ruysseveldt, tegen. wie klacht werd 
Overwegende dat · het beroepen neergelegd hetgeen leidde tot buitenver

voilrtis de · vordering in vrijwaring volgingstelling; dat de eerste rechter 
· .1 alhoewel hij toegeeft dat de echtgenoten 

van de eisers · Ruysseve dt-Hellinckx Sorrentino in het litigieus contract « ces
ontvankelijk doch niet gegrond ver- s/on de bail ,, van 20 juni 1974 alleen 
klaarde tegenover de echtgenoten aansprakelijk zijn voor de vergissing in 
Sorrentino-De Cuyper ·en niet ont- d~ opgave van de duur van de 
vankelijk tegenover· de echtgenoten onderhuur », hij ze niettemin ten 
De Coninck-De Cuyper en· Hor- onrechte buiten zake heeft gesteld, dat 
dies-De'Coninck; hij anderzijds terecht deze vordering 

gegrond heeft· verklaard teri overstaan 
Overwegertde dat het bestreden van Charles De Coninck, vermits deze 

vonnis het beroepen vonnis.dienom~ laatste de som van 500.000 frank 
trent bevestigt .met de. . enkele opstreek, 
« verbetering » dat de . eis van de ·. terwijl, eerste onderdeel, het vonnis, 
ec.htgenoten Ruysseveldt-Hellinckx, dat vaststelt dat de verweerders Sorren
tegen de echtgenoten · De tina-be Coninck aileen aansprakelijk 
Coninck-De Cuyper en Hordies-De, zijn voor de vergissing in de opgave van 
Coninck << niet toelao.tbaar » wordt de duur van de onderhuur in de « ces-

. sion de bail» van 20 juli 1974, dan ook 
verklaard in plaats van << niet ten onrechte beslist dat de eisers Ruys-
pritvankelijk »; seveldt-Hellinckx, door toedoen van hun 

Dat het onderdeel, d.at steunt OP lasthebber, bij deze overeenkomst 
· een verke~rde lezing van het von- hedrog zouden hebben gepleegd; dat 
nis, feitelijke grondslag mist; deze motieven zowel wat .betreft de 

aansprakelijke persoon als de daad 
" Over het vijfde middel, afgeleid uit de tegenstrijdig, vaag en. duister zijn 
schending van de artikelen 97 van de· (schending van artikel 97 van de Grond
Grondwet, 6, 1108, 1109, 1116, 1117; 1131,. wet), 
1133, 1304, 1599 van het Burgerlijk tweede onderdeel, het feit dat de 
Wetboek, 17 van het Gerechtelijk Wet- verweerders Sorrentino-De Concinck 
boek, alsmede van het algemeen rechts- aileen aansprakelijk zijn voor de vergis
beginsel « ira us omnia corrumpit », sing begaan in de vermelding van de 

doordat het vonnis van gedeeltelijke d'uur van de onderhuur in de huurover
bevestiging van 30 september 1977 de dracht van 20 juni 1974 geenszins wette
door de eisers Ruysseveldt-Hellinckx· lijk de beslissing rechtvaardigt dat 'de 
tegen verweerster Jung ingestelde vorde- eisers Ruysseveldt-Hellinckx, door toe
ring tot tussenkomst, vrijwaring en beta- doen van hun lasthebber, in diezelfde 
ling van huurgelden afwijst, de overeen- afstand bedrog zouden hebben gepleegd 
ko.msten van 20 juni 1974 << ex tuna » (schending van de artikelen 1108,. 11~_9, 
nietig verklaart en de eisers Ruysse- 1116, 1117 e:h 1304 van het BurgerhJk 
veldt.:.Hellinckx veroordeelt om de Vtli'- Wetboek), · ·· 
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derde onderdeel, het vonnis, dat vast

stelt dat De C0ninck Charles, bij de 
verkoop van het handelsfonds de koop
prijs van 500.000 frank opstl:eek en hem 
samen met de Sorr~ntino-De Con~nck en 
De Cuyper veroordeelt deze aan Jung 
terug te betalen, ten onrechte de ·eisers 
Ruysseveldt-Hellinckx, die· van dezEO · 
koopprijs niets hebben ontvangen, ver
oordeelt om de verweerders Sorrenti
no-D~ Coninck en De Coninck-De Cuy
per, die mee het bedrog zouden hebben 
~epleegd, te vrijwaren tegen alle veroor
.lelingen ten gunste van Jung uitgespr()
ken (schending van de artikelen 1108, 
1109, 1116, 1117, 1131, 1133, 1599 van het 
Burgerlijk Wetboek · en 17 van het 
Gerechtelijk Wetboek, alsmede van het 
bedoeld algemeen vechtsbeginsel) : 

Wat het eerste en tweede onder-· 
.deel betreft : 

Overwegende dat het vonnis in 
verband met ·de overeenkomsten 
van 20 juni 1974 oordeelt, enerzijds, 
dat Jung terecht inroept dat deze 
<< behept zijn met bedrog (gepleegd 
door de echtgenoten Sorrentino-De 
Coninck en de lasthebber van de 
echtgenoten Ruysseveldt-Hellinckx) 
», anderzijds << dat de eerste rechter 
alhoewel hij toegeeft dat de echtge
noten Sorrentino (wat betreft) het 
litigieus contract << cession de baiJ'>> 

. in dato 20 juni 1974 alleen verant-
woordelijk zijn voor de vergissing in 

· de opgave van duur' van de 
<< onderhuur >>, hij ze niettemin ten 
onrechte buiten zake heeft 
gesteld >>; 

Overwegende dat, zo zulks op het 
.eerste gezicht strijdig zou kunnen 
lijken, de uitdrukking << alleen ver
antwoordelijk zijn voor de vergis
sing in de opgave van de duur van 
de onderhuur >> nochtans dient 
gezien te worden in het licht van de 
genomen conclusies; 

Dat immers partij Jul).g voor de 
eerste rechter bij conclusie een eis 
in tussenkomst en vrijwaring 
instelde, enerzijds tegen de perso
nenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid << Ruysseveldt , -~ 

· anderzijds tegen de echtgenoten 
Sorrentino, De Coninck en Hordies; 

Dat uit de conclusie van deze 
laats.ten bliH~.t gat werd betwist dat 

al deze echtelieden bij de bedoelde 
akte van 20 juni 1974 waren betrok
ken; 

Dat, gelet op deze conclusie, de in 
het vonnis gebr.uikte uitdrukking 
« de echtgenoten Sorrentino al
leen >>, enkel bedoelt, bij wijze van 
antwoord op die conclusie, de echtg
genoten De Coninck en Hordies uit 
te sluiten; 

Dat de eerste twee onderdelen, de 
stoelen op een verkeerde interpreta
tie van het vonnis, derhalve feite
lijke grondslag missen; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de stukken 

van de rechtspleging, waarop het 
Hof vermag acht te slaan, niet blijkt 
dat het middel voor de rechter in 
hoger beroep werd opgeworpen; dat 
· het de open bare orde niet raakt; 

Dat het onderdeel niet voor het 
eerst v66r het Hof mag worden 
opgeworpen en het derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Over het zesde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 19, 20, 21, 23, 
24, 25, 26, 608, 609, 769, 793, 794 en 
1042 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het vonnis van gedeeltelijke 
bevestiging van 30 september 1977 de 
vordering van de eisers tegen verweer
ster Jung tot betaling van achterstallige 
huurgelden verwerpt op grond dat ver
weerster Jung niet als onderhuurster 
kan worden beschouwd en het derhalve 

1 ten onrechte · is dat deze rechtbank in 
haar provisioneel vonnis van 
11 maart 1977 alvorens recht te doen 
verweerster Jung veroordeelde tot een 
provisie van 100.000 .frank, 

terwijl, eerste onderdeel, het vonnis 
van 11 maart 1977, nate hebben vastge
steld dat verweerster Jung erkende 
huurgelden versch~ldigd te zijn, de pro
visie had toegekend aan de eisers Ruy
seveldt-Hellinckx voor rekening van wie 
het zal behoren, het weze deze eisers of 
de Biercentrale, zodat het vonnis van 
30 september 1977 ten onrechte deze 
beslissing ongedaan heeft gemaakt 
:schending van de artikelen 19, 20, 21, 
608, 609, 769, 793, 794 Em 1042 van het 
Gerechtelijk Wetboek), 

tweede onderdeel, het vonnis van 
30 september 1977 het gezag van 
gewijsde van het vonnis van 



-672-
11 maart 1977 miskent daar dit had 
beslist dat de eisers in beginsel waren 
gerechtigd de huurgelden, die verweer
ster Jung erkende schuldig te zijn, te 
oniyangen (schending van de arti
kelen 23, 24, 25 en 26 van het Gerechte
lijk Weiboek) : 

Wat de twee onderdelen samen 
betreft: 

Overwergende dat de rechter in 
hoger beroep bij tussenvonnis van 
11 maart 1977 vaststelt dat partij 
Jung niet ontkent achterstallige 
huurgelden verschuldigd te zijn 
maar dat zij de omvang er van 
betwist, oordeelt « dat alvorens in 
het raam van de respectieve beroe
pen te beslissen wie gerechtigd is 
deze huurgelden te innen, hetzij de 
echtgenoten Ruysseveldt hetzij de 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Biercentrale 
Ruysseveldt, het gerechtvaardigd ~n 
billijk voorkomt overeenkomstrg 
artikel 19 van het Gerechtelijk Wet-· 
hoek-- medege'intimeerde J ung te 
veroordelen tot betaling van een 
provisie van 100.000 frank aan de 
E)Chtgenoten Ruysseveldt voor reke
ning van wie het zal behoren », en 
« alvorens verder recht te doen >>, 

partij Jung veroordeelt « tot beta
ling aan de heer en mevrouw Ruys
seveldt-Hellinckx wegens achter
stallige huurgelden de som van 
100.000 frank ten provisionele titel 
voor rekening van wie het zal 
behoren.»; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
het vonnis van 11 maart 1977 een 
eindvonnis is wat betreft het ver
schuldigd zijn van huurgelden door 
partij Jung, waarvan deze overigens 
het principe aanvaardde, en enkel 
een vonnis « alvorens recht te 
doen » is wat betreft de vooraf

. gaande maatregel om de toestand 
van de partijen voorlopig te regelen 
in afwachting dat zal worden beslist 
aan wie de verschuldigde gelden 
toekornen, hetzij aan de echtelieden 
Ruysseveldt-Hellinckx, hetzij aan de 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid « Biercentrale 
Ruysseveldt »; 

Overwegende immers dat, in 
zoverre het vonnis beslist dat partij 
Jung achterstallige huurgelden is 
verschuldigd, hetzij aan de echtelie
den RuyssevelQ.t-Hellinckx, hetzij 
aan de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid « Bier
centrale Ruysseveldt », en haar tot 
betaling veroordeelt, de rechtsmacht 
van de reenter over dat geschilpunt, 
behoudens de latere bepaling van 
de begunstigde en de definitieve 
vaststelling van het bedrag, uitgeput 
is, en op dat punt s.lecht.s kon 
worden bestreden door de rechts
middelen bij de wet b~paald; 

Dat derhalve het bestreden von
nis niet vermocht op die beslissing 
terug te komen en meteen het gezag 
van gewijsde, aan de eindbesliss_ing 
op dat punt verbonden V?-naf de 
uitspraak, miskent; 

Dat het middel gegrond is; 

Overwegende dat de verwerping 
van de voorziening wat de eerste 
vijf middelen betreft, elk belang 
ontneemt aan de in subsidiaire orde 
gevorderde bindendverklaring van 
het arrest ten opzichte van de 
verweerders sub 5; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis van 30 septem
ber 1977, doch enkel in zoverre het· 
uitspraak doet over de vordering in 
tussenkomst en vrijwaring van de 
eerste twee eisers tegen verweerster 
sub 4, wat de betaling van de 
huurgelden betreft, · en over de 
kosten van die vordering; verwerpt 
de voorziening voor het overige, 
alsmede de subsidiaire vordering tot 
bindendverklaring van het arrest; 
veroordeelt de eisers in viervijfde 
van de kosten; houdt eenvijfde V<l.n 
de kosten aan en zegt dat erover 
door de feitenrechter zal worden 
beslist; beveelt dat van dit arrest 
melding zal gemaakt worden op de 
kant van het gedeeltelijl:c ve~;nie
tigde vonnis van ao september 1977; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Rechtbank van EE:lrste aan
leg te Leuven, zitting houdend.e in 
hoger beroep. 
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· 7 februari 1979- 1" kamer- Voorzit
tei' : de h. Wauters, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Boon. - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Hou
tekier, De Gryse, Biitzler. · 

1• l<AMER- 8 februari 1979 

1° RECHTEN VAN DE MENS- ART. 6, 
§ 1, EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE 

'MENS - OPENBAARHEID - BEPALING NIET 
TOEPASSELIJK OP TUCHTPROCEDURES EN 
.o.A. NIET OP DIE VOOR DE LEDEN VAN DE 
I3A~IE. 

2° ADVOCAAT - TUCHT - RAAD VAN DE 
ORDE EN TUCHTRAAD VAN BEROEP- OPEN
BAARHEID VOORGESCHREVEN BIJ ART. 6, § 1, 
El,J'I'{OPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS 
- BEPALI~<G J;-llET TOEPASSE~IJK. 

1" en 2° De bepaling van art. 6, · § 1, 
Ew·apees Verdrag. Rechten van de 

. Mens betreffende de openbaarheid van 
het . . vonnis en de del:Ja tten is niet 
toepassel1jk op tuchtprocedw·es, o.a. 
niet op die voor de leden van de 
balie (1). ' 

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

Met de notitie overeenstemmend arrest. 
8 februari 1979 - 1" kamer - Voorzit

ter : de h. Wauters, eers~e voorzit~:r -:
Verslaggever : de h. Meeus - Gebjklw
de,nc/.e conclusie van de h. Duman, pro
cureur-generaal - Advocaat : mr. De 
Gryse. 

'1"-KAMER- 8 iebruari 1979 

1° BEWIJS - BEWIJS DOOR GETUIGEN 
BURGERLIJKE ZAKEN- GETUIGENVERHOOR 
c.- TEGENVERHOOR - ARTT. 51 EN 921, 
GER.W. - GEEN TEGENVERHOOR GEVRAAGD 

BINNEN DE BIJ, ART. 921, DERDE LID, GER;W. 
VOORGESCHREVEN TERMIJN, EVENTuEEL 

VERLENGD OVEREENKOMSTIG ART. 51 VAN 
DAT WETBOEK - GEEN TEGENVERHOOR 
MEER MOGELIJK OP VERZOEK VAN DE 
BETROKKEN PARTIJ. 

4° VONNISSEN EN ARRESTEN- BUR
GERLIJKE ZAKEN - GETUIGENVERHOOR -

TEGENv.E;RHOOR - ARTT. 51 EN 921, 

GEI'\.W. - GEEN TEGENVERHOOR GEVRAAGD 

lSlNNEN DE BJJ, ART. 921, DERDE LID, GER.W ... 

' (1) Raadpl. Cass., 22 sept. 1972 (A.C., 19'Z3, 
89;); i dec. 197'€ (A. C., 1978:, 38Q). . 

VOORGESCHREVEN TERMIJ:N, EVENTVEEL VER• 
LENGD OVEREENKOMSTIG ART. 51 VAN DAT 
WETBOEK - GEEN TEGENVERHOOR MEER 
MOGELIJK OP VEJ;tZOEK VAN DE BETROKKEN 
PARTIJ. 

1 o en 2° Nu de bij art. 921, derde h'd, 
Ger. W. voorgeschreven termijn van 
dertig dagen om een verzeek tot 
tegenverhoor in te dienen niet op• 
straffe van verval is bepaald, kan de 
rechter overeenkomstig art. 51 Ger. W. 
die termiJn voor zijn vervaltiJd, ver
korten of verlengen,' wanneer derhaJve. 
de rechter beslist dat een tegenver-. 
hoar niet meer kan gehouden ·worden 
omdat de betrokken partij dat verhoor 
niet heeft gevraagd binnen de termijn 
van art. 921, derde lid, Ger. W. en die 
termijn evenmin werd verlengd of 
verkort voor zijn vervaltijd, besli'st hii 
niet, met overttreding van art. 860 van. 
dat wetboek, dat een proceshandeliDIJ 
nietig is indien de wet de nietigheid 
ervan niet heeft bevolen, doch handelt 
hij overeenkomstig de wet door vast te 
stellen dat een procedure waarvan de 
voltrekking niet was gevraagd binnen 
de wettelijke termijn, niet meer kon 
plaatshebben. 

(SAUVAGE T. PAQUES) 

ARREST ( vel'taJing) 

RET HOF; - Gelet op het bestre~ 
den arrest, op 25 januari 1978 door' 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen~ 
ding van de artikelen 48, 51, 860·, 861, 
862, 863, 921 van het Gerechtelijk Wet,., 
boek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na te hebben 
aangenomen dat « de termijn van dertig 
dagen waarvan sprake is in artikel 921, 
derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
niet op straffe van verval is bepaald », 
afwijzend beschikt op de door eise11es 
ingestelde vordering tot tegenverhoor, op. 

, grond << dat artikel 51 van het Gerechte-
• lijk Wetboek, dat betrekking heeft op 

niet op straffe van verval bepaalde 
termijnen, bepaalt dat als eentermijn 

' v66r zijn vervaltijd kan worden ve:r~ 
lengd, dat de verlenging niet langer mag 
zijn dan de oorspronkelijke termiin en 
dat nadien geen ver lenging meer mag 
worden toegestaan behalve om gewicl:t
tige redenen en bij. een met redenen 
omklede besliss~ng;, ( ... ) dat het vaststaat 
dat ten deze de ter:roi;in v,a:n artikel 941. 
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d~rde lid, van het Gerechtelijk Wetboek wordt neergelegd ten laatste dertig 
met werd verleng<:I binnen dertig dagen dagen na de verzending van het 
na de kenmsgevmg van het proces- . proces-verbaal van het verhoor 
verbaal van het verhoor ( ... ); dat de . ' 
eerste rechters derhalve terecht van . Overwegende dat, krachtens ar
o01·deeJ. waren dat de door appellante trkel 51 van dat wetboek, de rechter 
ingestelde vordering tot dagbepaling van · de termijnen die niet bp straffe van 
het getuigenverhoor niet kon worden verval zijn bepaald, zoals de in dat 
aa,ngenomen; ( ... ) dat appellante niet artikel 921, derde lid, voorgeschre
aantoont dat .het haar onmogelijk ":'~s v.en termijn, v66r hun vervaltijd kan 
geweest om _bmnen _de ge~telde. termrJn verkorten of verlengen en dat, tenzij 
d~;~ dagbepalmg vo01 haar getmgenv~~- de wet anders bepaalt de veri n-
hoor te. vragen, dat, om verval te vermrJ- . . ' . . e 
den, de onmogelijkheid absoluut moet gmg met l~?ger mag. _ziJn dan de 
zjjn, dat wil zeggen een geval van oor~pronkehJke terJ?IJn en dat 
overmacht .moet vormen; dat het feit dat nadren geen verlengmg meer mag 
gei:ntirn,eerde zijn procedure tussen de . worden toegestaan behalve om 
maand mei ·1972 en de maand gewichtige redenen en bij een met 
fe.bruari 1976 niet heeft bespoedigd, voor redenen omklede beslissing; 
appellante geen beletsel was om haar · 
getuigenverhoor tijdig te doen houden Overwegende dat, door te oorde-
en gee,n orwoorziene en onoverkomelijke len dat de eerste rechters terecht 
gebeJ.U•tenis is die overmacht oplevert; hebben beslist dat de door eiseres 
, ... ): dat het tegenverhoor weliswaar van ingestelde vordering tot dagbepaling 
rechtswege vrij staat doch op voor- . van het tegenverhoor niet kon wor
waarde dat de wettelijk:e voo~·schriften, den aangenomen, enerzijds, omdat 
met .~arne. de voorschnften mzake de ze buiten de bij artikel 921, derde 
termrJnen, m ac~t worden g~nomen; dat lid van het GerechteliJ'k Wetboek 
zulks ten deze met het geval rs », ' . • . 

t .. 1 t'k 1 860 h t G ht 1 .. k voorgeschreven termrJn was mge-
eJ'WlJ ar 1 e van e erec e lJ t ld · d "d d t · 

Wetboek bepaalt; enerzijds, dat, wat de s ,e, en, an er~9 s, om .a erse~~s 
verzuimde of onregelmatig verrichte _voor de verv~ltiJd van dre termrJn 
vorm ook zij, geen proceshandeling nie- geen verlengmg had verkregen ·of 
tig kan worden verklaard indien de wet gevraagd overeenkomstig dat arti
cle nietigheid ervan .. niet uitdrukkelijk kel 51, het hof van beroep de wet 
heeft bevolen en, anderzijds, dat de niet kan hebben geschonden daar 
t~rmijn~n,. behalve de termijnen om een het zich heeft gehouden aan het
rechtsmrddel aan te wenden, slechts dan geen de wet voorschrijft· 
op straffe van verval bepaald worden ' 
wanneer de wet het voorschrijft; Overwegende inzonderheid dat 

Noch ·de bij artikel 921, derde lid, van artikel 860 van bet Gerechtelijk 
het · Gerechtelijk Wetboek voorgeschre- Wetboek, dat volgens eiseres is 
ven termijn van dertig dagen, noch de geschonden, weliswaar bepaalt dat 
bij artikel 51 van dat. wetboek voorge- geen proceshandeling nietig kan 
:;chreven vormen door enige wettelijke . worden verklaard,. mdien de wet de 
bepaling met verval of nietigheid worden 
bedreigd, waaruit volgt dat, I;Jij ontsten- nietigheid ervan niet uitdrukk~lijk 
tenis van een dergelijke tekst, het arrest heeft bevolen en dat de termijnen, 
eiseres niet, op grand van die met uitzondering van de termijnen 
artikelen 921, derde lid, en 51, vervallen om een rechtsmiddel aan te wen
kon verklaren van haar vordering tot den, slechts dan op straffe van 
houden tegenverhoor, .zonder de in het verval worden bepaald wanneer de 
middel vermelde bepalingen en inzon- wet het voorschrijft; dat deze bep~
dei·heid artikel 860 van het Gerechtelijk ling in het onderhavige geval niet 
Wetboek te schenden : van toepassing is, daar het arrest 

Ove~egerl.de dat, volgens arti-· geen proceshandeling nietig ver
·kel 921, tweede en derde lid, van het klaard heeft · en evenmin heeft 
Gerecl).telijk Wetboek, het verzoek- beslist dat een termijn vervallen 
schrift aan de rechter tot vaststel- was, terwijl de wet geen verval 
1irig van ·de plaats, de dag en het vaststelt, doch integendeel zich 
tiur van het tegenverhoor ter griffie heeft gedragen naar een wettelijke 
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bepaling waarbij"wordt voorgeschre
ven een termijn niet te verlengen 
dan. onder de . erin gestelde voor
waarden; 

Dat de uitlegging die eiseres wil 
geven aan artike1 51 junetis 
artikel 92l,·derde lid, en 860 van het 
Gerechtelijk Wetboek aan de eerste 
bepaling. de gevolgen zou ontnemen 
die de wetgever eraan heeft willen 
toekennen; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Om die ·. redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

8 februari 1979 _:_ 1• kamer - VOoTZit
tei· : de· h, Wauters, eerste voorzitter -
Verslaggever : baron Vin<;otte - Ge

·li}'kluidende conclusie van de h. Dumon, 
procui·eur-geileraal - Advocaten : mrs .. 
Simont en Dassesse. · · · 

1• KAMER- 8·februari 1979 

·AA,NSPRAKELIJKHEID 
OVEREENKOMST) 

(BUITEN 
SCHADE 

RAMING EX AEQUO ET BONO - WETIIGHEID 
___: VOORW AARDEN. 

·De rechter dient het bedrag van de 
schade ex aequo et bono vast te stellen 
wanneer geen enkele partij gegevens 
verschaft pi kan verschaffen voor een 
juiste schatting van ·die schade; die 
wijze van schatting mag hij derhalve, 
.niet , aanwenden als de partij die 
pew_eert _benadeeld te zijn, de gegevens 
niet wil voorleggen waarover zij 
beschikt en op grand waarvan het 
bedrag ·van de. schade juist kan wor
den vastgesteld, .of die ertoe kunnen· 
.b1jdragen het ex aequo et bono te 

· ramen bedrag zo juist mogelijk te 
schatten, (Art. 1382 B.W.) 

{~ CiMENTERIES ET BRIQUETERIES REUNIES " 
N.V, T. JANSSEN A., JANSSEN A.M.) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 28 juni 1976 in hoger 
'beroep gewezen . door de Rechtbank 
van E~r$te Aanleg te Luik; 

Over het middel, afgeleid uit de s~hen
ding van de artikelen 544,, 1315, 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van .de 
Grondwet, 

doordat het bt;)streden ·, vonnis. .de 
schade van de verweerders in verband 
met hun fruitoogsten ex aequo et bono 
vaststelt, , , . , 

terwijF uit de vaststellingen van het 
vonnis volgt dat de onmogelijkheid om 
het bedrag van die schade riEniwkeurig 
te ramen het gevolg is van de traagheid 
en van de nalatigheid ,.v;m de 
~erwe.erders : · 

Overwegende dat het vonnis erop 
wijst dat het vonnis van 18 ja
nuari 1968 de verweersters verzocht 
alle dienstige inlichtingen te ver
schaffen tot staving va:n hun vorde
ring ter · vergoeding van de schade 
aan de fruitoogsten; 

Dat het vaststelt dat de verweer
sters echter geen enkel stuk .of 
element ovei:leg·gen ter voldoening 
vim dit verzoek, terwijl het hun 
mogelijk en zelfs gemakkelijk was 
geweest om tijdens de .de batten hun 
factuurboeken over .te leggen als 
bewij s van de algemene evolutie 
van hun· produktie en van de winst 
_die zijeruit haalden; 

bverwegende dat de rechter het 
bedrag van de schade weliswaar ex 
aequo et bono· dient vast te stellen 
wanneer geen van de partijen ele
nienten voor een juiste vaststelling 
ervan verschaft of kan verschaffen, 
docli dat hij zulks niet mag doen 
wanneer de partij die beweert bena
deeld te zijn, weigert qe gegevens 
bij te brengen waarover zij beschikt 
en waardoor, hetzij het bedrag van 
de schade juist kan worden vastge
steld, hetzij het ex aequo et bono te 
ramen bedrag zo nauwkeurig moge
lijk mede kan worden bepaald; 

Dat de ·benadeelde partij ten deze, 
zoals uit de bestreden beslissing 
blijkt, zodanige houding heeft aan
genomen dat een raming ex a(l!quo 
et bono is uitgesloten; 

Dat het middel gegro~d is; 
Oin . die redenen, vernietigt het 

bestreden voimis voor zdver h~t 
uitspraak doet over de .schade aan 



ARREST 

-676 
de fruitoogsten en over de kosten; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van HET HOF; - Gelet op het bestre

den arrest, op 21 januari 1977 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe-

de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; houdt de kosten aan en zegt 
dat de feitenrechter erover zal 
beslissen; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Hoei, zitting hou
dend in hoger beroep. 

8 februari 1979- 1' kamer- Voorzit
ter : de h. Wauters, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Mahillon - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Dumon, 
procureur-generaal - Advocaten : mrs. 
A?siaux en Fally. 

[" KAMER - 9 februari 1979 

BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT 
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BURGER
LUKE ZAKEN - VERZEKERINGSOVEREEN
KOMST- ONGEVALLEN- UITLEGGING VERE
NIGBAAR MET DE BETEKENIS EN DE DRAAG• 
WIJDTE VAN DE AKTE- GEEN MISKENNING 
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. 

De bewijskracht van een akte tot vast
stelling van een verzekedngsovel·een
komst tegen ongevallen met inbeglip 
van dat waarbij de ve1·zekerde de dood 
heeft gevonden, wordt niet miskend 
door de rechte1· die, zonde1· een uitleg
ging te geven welke met die akte niet 
ve1·enigbaar is, beslist dat die verzeke
ling niet gelijk te stellen is met de 
levensverzekedng,. die het ve1ozeke1·de 
1isico afhankelijk stelt van de mense
lijke levensduur (1). (Artt. 1319, 
1320 en 1322 B.W.) 

(RINCK T. DE FEDERALE VERZEKERINGEN C.P.) 

(1) Raadpl. Cass., 3 maart 1978 (A.C, 1978, 
777) .. 

Over het onderscheid tussen de ongevallen
verzekering en de levensverzekering, vgl. artt. 
41 en 43 verzekeringswet 11 juni 1874 en art. 1, 
wet 25 juni 1930 betreffende de controle op de 
levensverzekeringsondernerningen. Nochtans 
dient i.v.m. laatstgenoemde bepa!ing te worden 
gezegd dat zij is opgeheven bij art. 25 K.B. 
12 maart 1976 ter uitvoering van art. 68 van de 
.nieuwe wet betreffimde ~e controle der verze
keringsondernemingen (~ juli 1975). 

zen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 41, 42, 43 van de 
wet van 11 juni 1874 betreffende de 
verzekeringen in het algemeen, 1 van de 
wet van 25 juni 1930 betreffende de 
controle op de levensverzekeringsonder
nemingen, opgeheven door arti
kel 25.1" van het koninklijk besluit van 
12 maart 1976; 38.1" van het koninklijk 
hesluit van 17 juni 1931 houdende alge
mene verordening betreffende het toe
zicht op de levensverzekeringsonderne
mingen, 1319, 1320, 1322 van het Burger
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

do01·dat het arrest de oorspronkelijke 
eis ongegrond verklaart op grond dat 

nu, ingevolge de toepassing van 
artikel 6 van de algemene voorwaarden, 
de verzekering van rechtswege werd 
geschorst "• de verzekeraar (thans ver
weerster) niet gehouden was in de zaak 
tussen te komen en, in antwoord op de 
door eiseres ingeroepen onwettelijkheid 
van genoemd artikel 6 wegens strijdig
heid met artikel 38.1" van het koninklijk 
besluit van 17 juni 1931, beslist dat 
laatstgenoemde bepaling « ten deze niet 
toepasselijk is » daar het « niet redelij
kerwijze (is) vol te houden dat een 
persoonlijke verzekering tegen ongeval
len gelijk te stellen is met een 
levensverzekering », 

terwijl, eerste onderdeel, een verzeke
ringsovereenkomst die, zoals de· tussen 
verweerster en G. 'VanderLeest, echtge
noot van eiseres, op 6 juni 1967 gesloten 
overeenkomst, onder meer, zoals blijkt 
uit de bewoordingen van artikel XII van 
de algemene verzekeringsvoorwaarden, 
tot dekking strekt van het risico van 
overlijden - zij het bij ongeval - en 
waarbij de naleving van de verbintenis
sen die door de verzekeraar worden 
aangegaan aldus afhankelijk is van de 
duur van het menselijk !even, minstens 
gedeeltelijk een levensverzekering is in 
de zin van artikel 41 tot en met 43 van 
de wet van 11 juni 1874 op de verzeke
ringen in het algemeen en van artikel 1 
van de wet van 25 juni 1930, of, wat de 
toepasselijke regelen betreft, ten ~inste 
met een levensverzekering moet worden 
gelijkgesteld, en derhalve in die mate is 
onderworpen aan artikel 38.1 • van het 
koninklijk besluit van 17 juni 1931 
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houdend algemene verordening betref
fende het toezicht op de levensverzeke
ringsondernemingen, luidens hetwelk de 
verzekeraar zich slechts op de sancties 
verbonden aan laattijdige betaling of 
niet-betaling van de premies kan beroe
pen voor zover hij de verzekerde bij 
aangetekend schrijven in gebreke heeft 
gesteld de vervallen premies te betalen 
en hem daarbij heeft gewezen op de 
gevolgen van een laattijdige betaling na 
verloop van een laatste bedenktijd; het 
arrest, derhalve, in zoverre het heeft 
willen beslissen dat de litigieuze over
eenkomst, hoewel zij ook, overeenkom
stig artikel XII van de voorwaarden der 
verzekeringsovereenkomst, het risico 
van overlijden dekt, niet, zelfs niet 
gedeeltelijk, kan worden beschouwd als, 
of kan worden gelijkgesteld met, een 
levensverzekeringsovereenkomst en dat 
bedoeld artikel 38.1" van het koninklijk 
besluit van 17 juni 1931 er derhalve niet 
op toepasselijk is, enerzijds het wettelijk 
begrip « levensverzekering. » miskent en 
derhalve schending inhoudt van de 
artikelen 41, 42 en 43 van de wet- van 
11 juni 1874 op de verzekeringen in het 
algemeen, 1 van de wet van 25 juni 1930 
betreffende de controle op ,de levensver
zekeringsondernemingen en 38.1" van het 
koninklijk besluit van 17 juni 1931, 
anderzijds, de bewijskracht miskent die 
toekomt aan de tussen verweerster en 
G. Van de~ Leest op 6 juni 1967 gesloten 
overeenkomst, meer bepaald aan arti
kel XII van de algemene voorwaarden, 
(schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
boek), 

tweede onderdeel, het arrest geen 
antwoord geeft op het door de conclusie 
van eiseres ingeroepen middel luidens 
hetwelk artikel 1 van de wet van 
25 juni 1930 als levensverzekeringson
dernemingen beschouwt « alle Belgische 
en buitenlandse ondernemingen die ver
bintenissen aangaan waarvan de nale
ving afhankelijk is van de duur van het 
menselijk leven , en dat het koninklijk 
besluit van 17 juni 1931 werd genomen 
in uitvoering van de wet van 
25 juni 1930 en dan ook toepasselijk is 
op die ondernemingen welke door de 
wetgever worden geacht levensverzeke
ringsondernemingen te zijn, zodat het 
arrest niet regelmatig is gemotiveerd 
(schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Wat het 
betreft :, 

tweede onderdeel 

Overwegende dat, na het onder
scheid te hebben onderstreept dat 
tussen de levensverzekering en de 
verzekering tegen ongevallen die de 
dood van de verzekerde veroorza
ken, bestaat, het arrest beslist dat 
de bepaling van artikel 38.1" van l].et 
koninklijk besluit van 17 juni 1931 
ten deze niet toepasselijk is; 

Overwegende dat het arrest 
zodoende impliciet doch zeker oor
deelt dat de naleving van de verbin-' 
tenis van verweerster niet afhanke
lijk is van de duur van het mense
lijk leven, in de zin van artikel 1 
van de wet van 25 juni 1930, en dan 
ook de conclusie van eiseres beant-
woordt; · 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

Wat het eerste onderdeel betreft :. 
Overwegende dat de door eiseres 

overgelegde verzekeringspolis als 
opschrift draagt « persoonlijke 
verzekering tegen lichaamsongeval-' 
len >>; dat, hiidens artikel I van de 
polis, deze verzekering tot doel 
heeft « de · stoffelijke schade te 
herstellen voortspruitende uit 
lichaamsverwondingen overkomen 
aan de verzekerde door uiterlijke, 
geweldige, plotselinge ert onvrijwil.:. 
lige, 't is te zeggen toevallige oorza
ken, voor zover die verwondingen 
rechtstreeks en niet uit andere oor
zaken, binnen het jaar te rekenen 
van de dag van het ongeval, tot 
gevolg hebben het overlijden, werk-:
onbekwaamheid of een vermoede
lijke blijvende vermindering van 
werkbekwaamheid (invaliditeit) bij 
de verzekerde >>; 

Overwegende dat artikel XII van 
de polis luidt : << bij overlijden ten 
gevolge van lichaamsongeval, bij de 
verzekering bepaald, betaalt ver
weerster het kapitaal verzekerd 
.voor het geval van overlijden, indieu 
dit overlijden voorkomt als recl].t
streeks en uitsluitend gevolg van 
het ongeval, onmiddellijk of binnen 
de tijd van een jaar, te rekenen'van 
de dag van het ongE)val >>; 
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Overwegende dat het verzelcerde 
risico aldus is beperkt tot het onge-

ARREST 

val dat .de in de polis beschreven ' . HET HOF; ~ Gelet op het bestre.,
gevolgeri, waaronder het overlijden, · den arrest, Qp 4 januari 1978 door 
binnen eeil bepaalde termijn . het ArbeidshofAe Antwerpen gewe-

. teweegbrengt; zen; 
Overwegende dat daaruit . blijkt 

dat geen van beide voorwaarden die 
voor de tussenkomst · van verweel'
ster zijn vereist, met name enerzijds 
het ongeval ·en anderzijds het over
lijden. ten gevolge van het · ongeva:l 
binnen het jaar van. dit ongeval, 
afzonderlijk kan ·. worden be-, 
schouwd; 

Overwegendi! derhalve dat de v~r~ 
bintenis van verweerster · geenszins 
afhankelijk werd gesteld vari de 
duur van het menselijk leven in de 
zin van de wet van 25. ju:n,i 1930; 

Dat het arrest dan ook van de 
verzekeringspolis geen interpretatie 
geeft die ·met deze akte onverenig
baar is en een juiste toepassing 
maakt van de in het middel aange
haalde wettelijke en reglementaire 
bepalir'lgen; 
; Dat het oriderdeel niet kan wor
den· aangenomen; · 

Om die redenen, verwerpt de 
vootziE:~ning; veroordeelf eiseres in 
de·kosten. 

9 februari· 1979 1" kamer, 
Voorzitter : de h .. de Vreese, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Sury -
GelijkluideiJde . conclusie van .de h. 
Colard, advocaat:..generaal - Advocaten : 
mrs. De G:ryse, Ansiaux. 

: ' ' '• 

Over het m.iddel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 2; § 1, 1", van de 
wet van 27 juni 1969. tot herziening van 
de. b,esluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zeker
heid der arbeiders, 3, 2", 'van het konink-, 
li.ik . besluit van 28 november 1969 tot 
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 
tot herziening. van de besluitwet van 
28 december 1944 betreffende de maat
schappelijke zekerheid der arbeiders,, 
1315, 1316, 1349, 1350 en 1352 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arbeidshof eiser veroor
deelt tot · het betalen van de sociale 

. zekerheidsbijdragen voor de artiesten 
die opvoeringen gaven in het door hem 

, geexploiteerde hachtlokaal, op grond · : 
dat artikel 2, § 1, 1", van· voormelde wet 
van 27 juni 1969 voorschrijft dat de 
Koning de. toepassing van deze wet kan 
uitbreiden tot de personen die arbeid 
verrichten ·in gelijkaardige voorwaarden 
als die van · een arbeidsovereenkomst; 
dat artikel 3, 2", van voormeld koriinklijk 
besluit van 28 november 1969 tot uitvoe
ring van het voormelde artikel 2, § 1, 1" ;· 
bepaalt dat de · toepassing van de wet 
wordt verruimd tot schouwspelartiesten 

·· die tegen betaling van loon aangeworveh· 
worden om op te treden tijdens voorste'l-

1 lingen; dat dit principieel betekent · dat 
degenen die de in artikel 3, 2", vermelde 

· beroepen , uitoefenen, geacht worden 
arbeid .· te verrichten overeenkomstig de 
bepaling van artikel 2, §. 1, 1", zodat 

' enkel moet worden uitgemaakt · of de 
danseressen ten deze aan de omschrij

. ving van .artikel 3, 2", beantwoor:den; dat 
niet kan worden gesteld dat,. om onder 

' de sociale :;;ekerheid te . vallen, de ge-, 
SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS lijkaardigheid in aile elementen, van de 
· -TOEPAS~INGSGEBiim _ BEGRiP. arbeidsovereenkomst, met~ name loon, 

3• KAMER - 12 februari 1979 . 

. · arbeid . en ondergeschiktheid, dient te 
Onder de sociale zek,erheidswetgeving bestaan; derhalve niet verder.moet wor" 
·· voor we1kneme1'S vallen de stliptimses den ingegaan op de elementen waarop 
: dieJe'gen betaling· van loon aangewor~ ' eiser wijst om . de band ·van onderge~ 
! veh woi;den om op te. treden tijdens sehiktheid uitt.e s]uiten, 
' vooi~t~Jjjngen in een nachtclilb, en de . terwijl, eerste Onderdeel, artikel·3; ·2~} 
·. 'il!xploitdht :van de nachtclub die hen · van · .het ... koninklijk .. besluit van 
:; heeft aangeworven.(Art. 2; § 1; 1" wet . 28 november 1969 geenszins het vermoe
L 27 juini' 196.9; art. 3, 2" K.B. 28 nov, den instelt dat de in dit artik(')l vermelde 
~ ·1~6.9} '!.:. ,, ' ' . artiesten arbeid verrichten in gelijkaar-

. 1· ; · L·:r· R ,1' z) , ·~ , dige voorwaarden als die van ei:m · GERY . ·". • 



-679-
ai·beidsovereenkomst, zodat het arbeids-' 
hof, door te beslissen dat degenen die in 
artikel 3, 2", van het kbninkli.ik besluit 
van 28 november 1969 vermelde beroe
pen uitoefenen, geacht worden arbeid te 
verrichten overeenkomstig de bepaling 
van,artikel 2, § 1, 1", van de wet van 
27 juni 1969, de in het micid~l vermelde 
W.etsbepa,lingen schendt; 

tweede onderdeel, ar.tikel 2, § 1, 1 ", van 
de wet van 27 juni · 1969 bepaalt dat de 
Koning de toepassing van deze wet kan 
ui.tbreiden tot de personen die arbeid 

_verrichten in gelijkaardige voorwaarden 
als die van een arbeidsovereenkomst; 
al'tikel 3, 2", van het koninklijk besluit 
van 28 november 1969,. genomen tot 
uitvoering van deze wet, de toepassing 
erva:n heeft verruimd tot schouwspelar
tiesten die tegen betaling van loon 
worden aangeworven om op te treden 
tijderis voorstellingen; bijgevolg de toe
passing van de wet slechts tot de in dit 
artikel 3, 2"., vermelde personen wordt 
verruimd voor zover zij arbeid verrich-. 
ten in gelijkaa,rdige voqrwaarden als die 
van een arbeidsovereenkomst, zodat het 
arbeidshof, door te beslissen dat enkel 
moet worden uitgemaakt of de danseres
sen ,beantwoorden aan de onischrijving 
van artikel 3, 2", van het koninklijk 
besluit van 28 november 1969, de ip het 
middel vermelde wetsbepalingen 
schendt; 

Arbeidsraad te hebben ingewonnen · 
de toepassing van deze wet kan · 
uitbreiden, onder de · voorwa.arden .. 
die Hij bepaalt, tot de personen die 
zonder door een arbeidsovereen" ·· 
komst te zijn verbonden; tegen loon· 
arbeidsprestaties onder het gezag 
van een ander persoon verr,ichten 0f 
die arbeid verrichten in gelijkaar.,. 
dige voorwaarden als die van een, 
arbeidsovereenkomst;. 

Overwegende dat ter uitvoering 
daarvan, bij koninklijk besluit van 
28 november 1969, inzbnderheid 
artikel 3, 2", de toepassing van de 
wet werd verruimd tot, onder meer, 
de schouwspelartiesten . die tegen 
betaling van loon aangewo;rvenwm.::.. 
den om op te treden tijdens voor
stellingen; 

Overwegende · dat de aldus door· 
artikel 3, 2", van het koninklijk 
besluit aangewezen schguwspelar-

. tiesten, indien ze ortde:r de erin 
bepaalde voorwaarden valleri: 
geacht worden personen te zijr:t die 
tegen loon arbeidsprestaties onder· 
het gezag van een ander persoon 

· verrichten of die arbeid verrichten 
in gelijkaardige voorwaarden als die 
~van een arbeidsovereenkomst; 

Overwegende dat ten deze door 
de rechter dus enkel diende te 
worden onderzocht; binnen het 
kader van het ·door eiser in conclu
sie aangevoerde verweer; of de door 
deze laatste in zijn .. nachtclu,q 
tewerkgestelde « stripteuses >r 
schouwspelartiesten waren, en zo ja, 
of zij ; aangeworven · w'erden om, 

· tegen l::ietaling van. loon, op · te · tre
den tijdens voorstellingen; 

. derde onderdeel, de toepassing van de 
wet van 27 juni 1969 wordt verruimd tot 
!ie in artikel 3, 2", van het koninklijk 
besluit van 28 november 1969 vermelde 
personen, die arbeid verrichten in ge
lijkaardige voorwaarden als die van een 
arbeidsovereenkomst, en de gelijkaardig
heid dient te bestaan in alle elementen 
van de arbeidsovereenkomst, .zodat het 
ai·beidshof, door te beslissen dat de 
gelijkaardigheid niet in alle elementen 
van de arbeidsovereenkomst dient . .te 
bestaan en dat het bestaan van een band 
van ondergeschiktheid niet vereist is, de 
i-n het middel vermelde wetsbepalingen 
schendt : Overwegende dat het ar;rest, ~door 
· Wat het eerste en het tweede te beslissen zoals het deed,· eeh 

onderdeel betreft : · juiste toepassing maakt. v~n de in 
, 0 0 de oriderdelen vermelde wettelijke 

Overwegende" dat, lmdens ar,tr- bepalingen; · ' ; · ·· · 
kel 2, § 1, 1, van de wet van ' D · d. d d 1 · ··h. 
27 .juni 1969 tot herziening van de : · .,at e ·on er e en naar ·.l'E~C· t 
besluitwet .van · 28 december 1944 falen; · · ~· •· · ·. ·• 
betreffende de maatschappelijke Wat het derde onderqeeL betreft :. 
zekerheid der arbeiders, de Koning, . Overwegende dat het . arrest 
bijin min!sterraad overlegd besluit beslist dat degenen. die ~ qe ".in 
en· ria het ad vies 'Van de Na:tiorial('>. · artikel 3, · 2", van · .het : konirikifjk 
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besluit van 28 november 1969 ver
melde beroepen uitoefenen, princi
pieel geacht worden arbeid te ver
richten overeenkomstig de bepaling 
van artikel 2, § 1, 1", van de wet van 
27 juni 1969; 

Dat het niettemin in antwoord op 
de conclusie van eiser waarin deze 
een motief van het beroepen vonnis 
becritiseerde, het begrip << arbeid in 
gelijkaardige voorwaarden als die 
van een arbeidsovereenkomst >> 

onderzoekt en beoordeelt zoals in 
het middel vermeld; 

Overwegende dat het onderdeel 
opkomt tegen een ten overvloede 
gegeven motief en derha.lve niet 
ontvankelijk is; 

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

12 februari 1979 - 3' kamer - Voor
zitteJ· : de h. Gerniers, afdelingsvoorzit
ter - Ve1·slaggever : de h. Versee -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. Bi.itzler, DeBruyn. 

3' KAMER - 12 februari 1979 

1° DIENSTPLICHT - MILITIEGERECHTEN 
- TOEPASSING VAN DE TAALWET IN 
BESTUURSZAKEN. 

2° TAALGEBRUIK - DIENSTPLICHT 

MILITIEGERECHTEN - TOEPASSING VAN DE 
TAALWET IN BESTUURSZAKEN. 

3° DIENSTPLICHT- HOGE MILITIERAAD 
- TAALREGELING - DIENSTPLICHTIGE VAN 
DE GEMEENTE VOEREN - AANVRAAG OM 
VRIJLATING OP MORELE GROND - GEBRUIK 
VAN HET NEDERLANDS. 

4° TAALGEBRUIK - DIENSTPLICHT -
H<)GE MILITIERAAD- DIENSTPLICHTIGE VAN 
DE GEMEENTE VOEREN - AANVRAAG OM 
VRIJLATING OP MORELE GROND - GEBRUIK 
VAN HET NEDERLANDS. 

5° CASSATIEMIDDELEN DIENST-
PLICHT - MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING 
HEEFT OP DE BETEKENING VAN DE BESTRE
DEN BESLISSJNG- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

6° DIENSTPLICHT - UITSTEL EN VRIJLA
TING VAN DIENST OP MORELE ORONO - TE 
LAAT INGEDIENDE AANVRAAG - OPHEFFJNG 
VAN HET VERVAL OM UITZONDERLIJKE REDE
NEN- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR 
DE MILITIEGERECHTEN, 

1" en 2" Op de militiegerechten ':njn de 
1·egelen op het gebruik van de talen .in 
bestuurszaken toepasselijk die gelden 
voor de centrale diensten (1) (2). 
(Artt. 1, § 1, 1", 17, § 1, en 39, § 1, 
wetten op het gebruik van de talen in 
bestuurszaken, gecoi:irdineerd op 
18 juli 1966.) 

3" en 4" In het Nederlands gewezen 
wordt de beslissing van de Hoge 
Militiel'aad over een aanvraag om 
v1ijlating op mol'ele grand, ingediend 
dool' een dienstplichtige die op de 
militielijsten van de gemeente Voel'en 
is ii!geschreven (3). (Artt. 3, § 1, 1", 17, 
§ 1, 1", en 39, § 1, wetten op bet 
gebruik van de talen .in bestuurszaken, 
gecoi:irdineerd op 18 juli 1966.) 

5" Niet ontvankelijk, tot' staving van een 
voorziening tegen een beslissing van 
de Hoge Militieraad, is het .r;niddel dat 
enkel betrekking heeft op de beteke
ning van de bestreden beslissing ( 4)., 

6" De militiegerechten ooi·delen op 
onaantastbare wijze over de uitzondeJ'
lijke redenen aangevoerd tot opheffing 
van het veJval van een te laat inge
diende aanvraag om uitstel of vl'ijla· 
ting van dienst op morele grand (5). 
(Art. 20, § 3, Dienstplichtwet.) 

(HEUTS) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 29 november 1978 
door de Hoge Militieraad gewezen;-

(1) Verge!. R.S. 12 nov. 1968, nr. 13208, 
Rijksdienst voor Werknemerspensioenen 
(Verz. arr. 1968, biz 845); 18 feb. en 
17 • okt. 1975, nrs. 16876 en 17221, D'Hoore 
(ibJd., 1975, biz, 165 en 936). 

(2) en (3) Raadpl. de cortclusie O.M. ver
schenen in het Rechtskundig .weekblad, 
1978-1979, kol. 2028. 

(4) Cass,., 4 jan. 1978 (A.C., 1978, biz. 527). 

(5) Cass., 13 ,maart 1978 (A.C., 197~. biz. 824). 
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Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de bepalingen van het 
koninklijk besluit van 18 juli 1966 hou
dende coordinatie van de wetten op het 
gebruik van de talen in bestuurszaken, 

doordat, ofschoon eiser, op grond van 
een faciliteitenstelsel voor de franstali
gen van de gemeente Voeren, zijn aa~
vraag en' zijn akte van hoger beroep m 
de Franse taal opstelde, de ganse proce
dure van de Hoge Militieraad in het 
Nederlands werd gevoerd en de beslis
sing van deze raad in de Nederlandse 
taal werd opgesteld en betekend werd 
zonder Franse vertaling, 

terwijl dit alles in strijd is met de 
bepalingen van voormeld koninklijk 
besluit van 18 juli 1966 : 

Overwegende dat de militiege
rechten de regelen op het gebruik 
van de talen in bestuurszaken die
nen na te leven, die van toepassing 
zijn voor de centrale diensten; 

Overwegende dat, h·achtens arti
kel 39, § 1, van de wetten op het 
gebruik van de talen in bestuursza
ken, gecoi:irdineerd op 18 juli 1966, 
de centrale diensten de zaken 
behandelen in de taal voorgeschre
ven door artikel 17, § 1, van dezelfde 
wetten; dat deze bepaling het 
gebruik van de Nederlandse taal 
voorschrijft, wanneer de te behan
delen zaak gelocaliseerd of locali
seerbaar· is in het Nederlandse taal
,gebied; 

Dat de aanvraag om vrijlating van 
dienst op morele grond gelocali
seerd is in de gemeente waar de 
dienstplichtige op de militielijsten is 
ingeschreven; 

Overwegende dat de Hoge Militie
raad bij de bestreden beslissing 
'uitspraak doet over eisers aanvraag 
om vrijlating op morele grond over
eenkomstig artikel 12, § 1, 5", van de 
dienstplichtwetten, gecoi:irdineerd 
op 30 april 1962; dat eiser inge
schreven is op de militielijsten van 
de gemeente Voeren, gelegen in de 
provincie Limburg; dat, ook al is de 
gemeente Voeren, krachtens arti
kel 8, 10°, van de wetten op het 
georuik van de talen in bestuursza
ken, een taalgrensgemeente, die, ter 
bescherming van haar minderheid, 

met een speciale taalregeling is 
begi£tigd, alle gemeenten van yoor,
noemde provincie, luidens artikel 3, 
§ 1, 1", van dezelfde wetten, in het 
Nederlandse taalgebied gelegen zijn; 

Overwegende dat de Hoge Militie
raad derhalve, zonder schending 
van de laatstgenoemde wetten, de 
bestreden beslissing in het Neder
lands heeft gewezen; 

Dat het middel op dit stuk naar 
recht faalt; 

Overwegende dat, in zoverre het 
betrekking heeft op de betekening 
van de beslissing, het middel niet 
ontvankelijk is; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 12, § 1, 5", 
en 20, § 3, van de dienstplichtwetten, 
gecoordineerd op 30 april 1962, 

doordat de beslissing eisers aanvraag 
om vrijlating van dienst afwijst, als 
l<iattijdig en niet ontvankelijk, op grond 
dat de ingeroepen uitzonderlijke rede
nen van het te laat indienen van. de 
aanvraag niet kunnen worden aangeno
men, 

terwijl eiser, die reeds in de eerste 
dagen van januari 1977 een aanvraag om 
vrijlating tot de gewezen burgemeester 
van Remersdaal had gericht, slechts na 
31 januari 1977 vernam dat deze laatste, 
wegens een op 10 januari 1977 overko
men dodelijk ongeval, in de onmogelijk
heid had verkeerd het nodige gevolg aan 
deze_ aanvraag te geven, en terwijl het 
negeren van de omstandigheid dat een 
tijdige aanvraag werd ingediend en dat 
dam·door slechts achteraf een nieuwe 
aanvraag kon worden gedaan, een 
schending uitmaakt van de notie en het 
rechtsbegrip « uitzonderlijke redenen '' 
zoals door artikel 20, § 3, van voormelde 
dienstplichtwetten bepaald : 

Overwegende dat de feitelijke 
beoordeling van de uitzonderlijke 
redenen, die een dienstplichtige van 
de uitsluiting kunnen ontheffen, tot 
de bevoegdheid van de militiege
rechten behoort; dat die beoordeling 
in cassatie onaantastbaar is; 

Dat, zonder het begrip « uitzon
ierlijke redenen » te schenden, de 
Hoge Militieraad heeft kunnen oor
delen dat de ingeroepen redenen 
niet uitzonderlijk waren in de zin 
19-n voormelde wetsbepaling; 
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Dat het middel niet kan worden 
-aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

12 februari 1979 - 3" kamer - Voor
zitteJ· en verslaggever : de h. Gerniers, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal. 

3' KAMER - 12 februari 1979 

DIENSTPLICHT - UITSTEL EN VRIJLATING 

VAN DIENST OP MORELE GROND- OPGENO
MEN KINDEREN - MET VOLLE BROEDERS EN 
ZUSTERS GELIJKGESTELD - VOORWAARDEN 
VAN GELIJKSTELLING. 

De kinderen die door de ouders van de 
dienstplichtige of door een hunner zijn 
opgenomen en op het ogenblik van de 
aanvraag om uitstel of VJijlating van 
dienst op morele grand sinds ten 
minste vijf jaar fiscaal ten Jaste van 
het gezin zijn, worden met voile broe
ders en zusters van de dienstplichtige . 
gelijkgesteld, indien zij op het ogen
blik van de aanvraag ongehuwd zijn 
en 1·egelmatig dee] uitmaken van het 
gezin. (Art. 17, 6 1, 1" en 2" Dienst
plichtwet.) 

(BOONEN} 

ARREST 

RET HOF;- Gelet op de bestre
'den beslissing, op 21 november 1978 
door de Hoge Militieraad gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 12, § 1, 4", en 17, 
§ 1, 1" en 2", van de dienstplichtwetten, 
gecoordineerd op 30 april 1962, 

doordat de Hoge Militieraad vrijlating 
van dienst weigert op grond dat de 
wetgever doelbewust een onderscheid 
heeft willen maken tussen enerzijds het 
begrip « kind " en anderzijds het begrip 
« volle broeders en zusters "• 

te1wijl dit zeker niet de opzet is van 
de wet, vermits de bij artikel 17, § 1, 
1" en 2", bepaalde gelijkstellingen, naar 
luid van de parlementaire voorbereiding, 
als een « sodale maatregel ten voordele 
van verdienstelijke families " moeten 
worden aangezien, zodat de opgenomen 

kinderen voor gelijkstellmg m aanmer
king komen; de beslissing in strijd is 
met de letter van de wet, nu zij oordeelt 
dat de bij artikel 17, § 1, 2", bepaalde 
gelijkstellingen met wettige kinderen 
slechts van toepassing zijn op de bepa
lingen van de dienstplichtwetten die 
betrekking hebben op « kinderen », met 
name de bepalingen van de artikelen 10, 
§ 1, 1" en 5", 11 en 12, § 1, 7", van de 
dienstplichtwetten; in artikel 12, § 1, 4", 
van de dienstplichtwetten enkel sprake 
is van « broeders en zusters >> en niet 
van « volle broeders en zusters >>; het 
« doelbewuste " onderscheid ook niet uit 
de tekst van artikel 17, § 1, 1" en 2", 
blijkt, vermits andere kinderen van een 
der echtgenoten gelijkgesteld worden 
met volle broeders en zusters en 
erkende natuurlijke kinderen met wet
tige kinderen : 

Overwegende dat, krachtens 
artikel 12, § 1, 4", van de dienst
plichtwetten, de ingeschrevene die 
ten minste vijf broeders of zusters 
in leven heeft, onder bepaalde voor-· 
waarden van dienst kan worden 
vrijgelaten; 

Dat, krachtens artikel 17, § i, 1", 
van dezelfde wetten, met voile broe
:lers en zusters worden gelijkgesteld 
de << broeders en zusters van 
:lezelfde vader of dezelfde moeder >>, 

evenals de andere kinderen van een 
der echtgenoten, indien deze kinde
ren op het ogenblik van de aan
vraag ongehuwd zijn en regelmatig 
deel uitmaken van het gezin; 

Dat, luidens het bepaalde onder 
2" van hetzelfde artikel 17, § 1, met 
wettige kinderen worden gelijkge~ 

steld de erkende natuurlijke kinde
ren, de geadopteerde kinderen en 
de opgenomen kinderen, die op het 
ogenblik van de aanvraag sinds ten 
minste vijf jaar fiscaal ten laste zijn 
van het gezin; 

Overwegende dat de gelijkstelling 
;an de in artikel 17, § 1, 2", 
genoemde kinde1·en met wettige 
kinderen ook geldt voor de interpre
tatie van het begrip « kinderen >> in 
de zin van het bepaalde onder 1" van 
dit artikel; 

Dat derhalve de kinderen die 
door de ouders van de dienstplich
tige of door een hunner zijn opge-
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nomen en sedert vijf jaar ten laste 
van het gezin zfjn, dienen te worden 
beschouwd als kinderen van een der 
echtgenoten in de zin van artikel 17, 
§ 1, 1", en met volle broeders en 
zusters worden gelijkgesteld, indien 
zij op het ogenblik van de aanvraag 
ongehuwd zijn en regelmatig deel 
uitmaken van het gezin; 

Overwegen.de dat de Hoge Militie
raad de in het middel ingeroepen 
wetsbepalingen schendt door te 
beslissen dat eiser niet voldoet aan 
alle vereisten van artikel 12, § 1, 4", 
van de dienstplichtwetten om de 
enkele ·· · reden dat de opgenomen 
kinderen niet als volle broeders en 
zusters kunnen worden beschouwd; 

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 vernie
tigde beslissing; verwij st de zaak 
naar de Hoge Militieraad, anders 
samengesteld. 

12 februari 1979 - 3' kamer - Voor
zitter en verslagge1rer : de h. Gerniers, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advotaat-
genei·aal. · 

3'' KAMER- 12 februari 1979 

WERKLOOSHEID - RECHT OP WERK

LOOSHEII:iSUITK"RING - HUISARBEIDERS -

ART. 130 VAN RET KONINKLIJK BESLUIT 

VAN 20 DEC. 1963 TOEPASSELIJK. 

Art. 130 K.B. 20 dec. 1963, luidens 
hetwelk werkloosheidsuitkel'ing in 
beginsel maar wordt toegekend in 
geval van werkloosheid in een volle
dige dienstbetrekking en dat de voor
waarden bepaalt waaronder de werk
nemer met een onvolledige dienstbe
trekking werkloosheidsuitkering kan 
genietep, is toepasselijk op de lmisar
beiders (1). 

(R.V.A. T. LAEVERE!':) 

(1) Cass., 12 juni 1978 (A. C., 1978, 1198). 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 10 november 1977 
door het Arbeidshof te Brussel 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 130 en 148 van het koninklijk 
'Jesluit van 20 december 1963 betreffende 
.:trbeidsvoorziening en werkloosheid, 
zoals het werd gewijzigd en aangevuld, 
wat betreft voornoemd artikel 130, door 
artikel 2 van het koninklijk besluit van 
18 februari 1965, artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 18 februari 1965, 
artikel 2 van het koninklijk besluit van 
24 oktober 1967 en artikel 1 van het 
koninklijk besluit van. 4 mei 1973, en uit 
de schending van de artikelen 10 en 
18 van het ministerieel besluit van 
4 juni 1964 inzake werkloosheid, zoals 
het werd aangevuld en gewijzigd, wat 
betreft artikel 10, door. het ministerieel 
besluit van ·15 december 1976 en, wat 
betreft artikel 18, ·door de ministeriiHe 
'Jesluiten van 15 december 1965 en 
.2 oktober 1971, 

doordat, na vastgesteld te hebben dat 
de wetgever de huisarbeiders noodzake
lijk uitsloot van de toepassing van voor
noemd artikel 130, § 1, en dat « de 
wetgever nochtans anderzijds eigen spe:
cifieke regelen . stelde voor de vergoed
baarheid van de onvrijwillig werkloze 
huisarbeiders, die bovendien een stren~ 
ger karakter · bezitten dan die gesteld 
voor de werknemers in de 
onderneming », het arrest oordeelt dat 
deze werknemers « moeten voldoen aan 
de vereisten van toelaatbaarheid >> en dat 
zij « nadien voor hun vergoedbaarheid 
moeten voldoen aan de voorwaarden van 
.ro01·meld artikel 148, zonder dat voor 
hen nag verdere normen gesteld worderi 
betreffende het volledig of onvolledig 
kar:;tkter van hun dienstbetrekking », en 
bijgevolg het vonnis waartegen hager 
beroep, bevestigt op grand dat het. niet 
betwist is dat verweerster enerzijds op 
het ogenblik van haar aanvraag tot het 
bekomen van de werkloosheidsuitkerin~ 
gen de hoedanigheid van gerechtigde 
bezat en dat zij anderzijds voldeed aan 
de vereisten van bedoeld artikel 148; 

terw1)1, om aanspraak te maken op de 
toekenning van werkloosheidsuitkering 
en bijgevolg vergoedbaar te zijn, iedere 
werknemer, eens toelaatbaar tot het 
voordeel van de werkloosheidsuitkerin.:, 
gen, het bewijs moet leveren dat hij 
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voldoet aan de voorwaarden daartoe 
vereist, met name dat hij tewerkgesteld 
was in een volledige dienstbetrekl}ing, in 
de zin van artikel 130, § 1, van het · 
vermelde koninklijk besluit, althans in 
een onvolledige dienstbetrekking, in de 
zin van § 2 van ditzelfde artikel 130; niet 
wordt afgeweken van deze regels wan
neer, zoals in dit geval, de aanvrager van 
uitkeringen een huisarbeider is, vermits 
de bepalingen van artikel 148 van het 
voornoemde koninklijk besluit, dat de 
toekenningsvoorwaarden eigen aan deze 
categorie van arbeiders bepaalt, niet, in 
tegenstelling met wat het arrest zegt, de 
algemene voorwaarden van toepassing 
voor alle werknemers vervangen, doch 
met deze voorwaarden te cumuleren 
zijn; daaruit volgt dat, door , zoals in dit 
geval, de voorwaarden voor de vergoed
baarheid van verweerster inzake werk
loosheidsuitkering te beperl{en tot de 
enkele voorwaarden opgesomd in het 
voornoemde artikel 148, het ari·est deze 
bepaling schendt alsook die van vermeld 
artikel 130 en derhalve niet wettelijk 
verantwoord noch, bijgevolg, regelmatig 
gemotiveerd is : 

Overwegende dat in principe 
werkloosheidsuitkering maar wordt 
toegekend in geval van werkloos
heid in een volledige dienstbetrek
king; dat van deze bepaling van 
artikel 130, § 1, van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963 betref
fende arbeidsvoorziening en werk
loosheid wordt afgeweken in § 2, die 
·de voorwaarden bepaalt waaronder 
de werknemer met een onvolledige 
dienstbetrekking niettemin binnen 
bepaalde grenzen werkloosheidsuit
kering kan genieten; 

Overwegende dat geen bepaling 
de huisarbeiders aan deze voor
schriften onttrekt; dat artikel 148 
van hetzelfde konipklijk besluit 
daaraan bijkomende voorwaarden 
stelt voor huisarbeiders; 

Overwegende dat uit wat vooraf
gaat volgt dat de huisarbeider moet 
bewijzen dat hij werkloos is in een 
volledige dienstbetrekking; dat, bij 
gebreke dit bewijs te leveren, hij 
mag bewijzen dat hij de voorwaar
den vervult waarin werknemers met 
een onvolledige dienstbetrekking 
werkloosheidsuitkering kunnen ge
nieten; 

Dat het · arbeidshof artikel 130 
schendt door dit artikel niet toepas
selijk te verklaren op huisarbeiders; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat · mel
ding van het onderhavige arrest zal 
gemaakt worden op de kant van de 
vernietigde beslissing; gelet op 
artikel 1017, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 
eiser in de kosten; verwijst de zaak 
naar het Arbeidshof te Antwerpen. 

12 februari 1979 - 3' kamer - Voor
zitter : de h. Qerniers, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Mahillon -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Simont, Houtekier. 

2' KAMER- 13 februari 1979 

1° VOORZIENING IN CASSATiE 
- PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSA-

TIE TE VOORZIEN - STRAFZAKEN - VOOR
ZIENING VAN EEN BEKLAi'>.GDE - VOORZIE
NING ,GERICHT TEGEN DE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING TEGEN EEN MEDEBE
KLAAGDE- NIET ONTVANKELIJKE VOORZIE
NING. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BIJ CON
CLUSIE VOORGEDRAGEN VERWEER DAT TER 
ZAKE NIET MEER DIENEND IS WEGENS DE 
VASTSTELLINGEN VAN DE RECHTER- GEEi'{ 
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER HIEROP 
TE ANTWOORDEN. 

3° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - WEGVERKEERS
ONGEVAL - BESLISSING WAARBIJ EEN 
BESTUURDER ALLEEN AANSPRAKELIJK 
WORDT VERKLAARD VOOR DE SCHADE -
GEEN VASTSTELLING WAARUIT KAN WORDEN 
AFGELEID DAT DE SCHADE ZICH OOK ZOU 
HEBBEN VOORGEDAAN ZONDER DE FOUT DIE 
TEN LASTE VAN HET SLACHTOFFER VAN HET 
ONGEVAL IS VASTGESTELD - NIET WETTE
LIJK VERANTWOORDE BESLISSING. 

4° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BESLIS
SING WAARBIJ ALLE AANSPRAKELIJI\:HEID 
VOOR EEN .ONGEVAL TEN LASTE VAN DE 
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BEKLAAGDE WORDT GELEGD - GEEN ANT
WQORD .OP DE CONCLUSIE WAARIN AAN HET 
SLACHTOFFER EEN FOUT WORDT TOEGE
SCHREVEN WAARDOOR HET ONGEVAL MEDE. 
IS VEROORZAAKT - VERNIETIGING DIE ZICH 
NIET UITSTREKT TOT DE BESLISSING DAT DE 
BEKLAAGDE EEN FOUT HEEFT BEGAAN 
WAARVOOR HIJ AANSPRAKELIJk IS. 

5° VOORZIENING IN CASSATIE 
- VORM - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE 
PARTIJ - VOORZIENING NIET BETEKEND -
NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING. 

1" Een beklaagde is niet bevoegd om 
zich in cassatie te voorzien tegen de 
beslissing op de tegen . een medebe
klaagde ingestelde strafvordering (1). 
(Art. 216 Sv.) 

2" De feitenrechter behoeft11iet nade1· te 
antwoorden op een b1j conclusie voor
gedragen verweer dat niet mee1· ter 
zake dienend is wegens de vaststellin
gen van z1j'n beslissing (2). (Art. 
97 Gw.) 

3" Niet wettelljk verantwoord is de 
IJ.eslissing, waarbij een bestuw·der 
aileen aansprakelijk wordt verklaard 
voor de gevolgen van een wegver
keersongeval, als zij niet vaststelt dat 
de schade, zoals zij zich heeft voorge
daan, oak zou veroorzaakt z1jn zonder 
de fout die ten Jaste van het slachtof
fer van het ongeval is vastgesteld (3). 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

4" Wanneer een beslissing, waarbij aile 
aansprakelijkheid vo01· een ongeval 
ten laste van de beklaagde wo1·dt 
gelegd, vemietigd wordt · op grand dat 
de i:echter niet geantwoord heeft op de 
conclusle waa1in aan het slachtoffer 
een fout wordt toegeschreven waar
door het ongeval mede is veroorzaakt, 
strekt de vernietiging zich niet uit tot 
de beslissing dat de beklaagde een 
tout heeft begaan waarvoor hij aan
spl·akelijk is (4). 

(1) Cass,, 8 nov. 1978 (A.C., 1979, nr. 146). 

(2) Cas~.. 12 oct. 1977 (A.C., 1978, 198); vgl. 
Cass., 23 mei 1978 (ibid., 1978, 1122) en 
10 okf. 1978, en, in burgerlijke zaken, Cass., 
13 dec. 1978. 

. (3) Cass., 16 nov. 1977 (A.C., 1978, 310); vgl. 
Cass., 24 jan. 1978 en 23 mei 1978 (ibid., 1978, 
618 en 1117); raadpl. ook Cass., 14 sept. 
1977 (ibid .• 1978. 60). I 

(4) Cass., 16 nov. 1977 (A.C., 1978, 310). 

5" Niet ontvankel~J}c is de voorziening 
van een burgeriljke part1j die niet is 
betekend aan de part1j teg·en wie ze is 
gericht (5). (Art. 418 Sv.) 

(LEVENS T. GOYVAERTS, PATROONKAS N.V.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 20 september 1978 in 
boger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brugge; 

A. Op de voorziening van eiser, 
beklaagde : 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing waar
bij verweerder, medebeklaagde, op 
de strafvordering veroordeeld 
wordt: 

Overwegende dat eiser geen hoe
danigheid heeft om tegen zodanige 
beslissing cassatieberoep in te stel
len; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing waar
bij eiser op de strafvordering ver
oordeeld wordt : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 12.4 van het 
Wegverkeersreglement, 1382, 1383, 1384 
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het vonnis eiser veroordeelt 
wegens inbreuk op artikel 12.4 van het 
Wegverkeersreglement op grond dat hij 
de hoofdweg heeft verlaten om links af 
te slaan naar de oprit van de woning 
nr. 105 ten einde zijn wagen aldaar op te 
stellen, en een dergelijke beweging een 
maneuver inhoudt, 

terwijl eiser in zijn conclusie had 
betoogd dat hij de plaatsgesteldheid 
kende en Goyvaerts trouwens op een 
grote afstand had zien aankomen, voor
aleer het zicht hem ontnomen werd door 
de verhoogde beplanting op de vlucht
heuvel, en hij alzo rechtmatig mocht 
vermoeden dat wegens de aanwezigheid, 
op de weg die rechts van de vluchtheu
vel gelegen is, van een verkeersbord 

(5) Cass., 11 okt. 1978 en 8 nov. 1978 (A.C., 
'979, nrs. 97 en 146). 
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« verboden voor iedere bestuurder -
uitgezonderd plaatselijk verkeer "• Goy
vaerts de vluchtheuvel reglementair 
langs links zou voorbijrijden ofwel ter 
Jlaatse zou stoppen, zodat de rijwijze 
.ran Goyvaerts de normale en redelijke 
vooruitzichten van eiser heeft bedrogen 
en aldus een voor eiser niet te voorziene 
hindernis daarstelde, en het vonnis deze 
rechtvaardigingsgrond niet weerlegt : 

Overwegende dat het vonnis de 

verwachten dat verweerder, die hij 
van op afstand bemerkt had maar 
tijdelijk aan zijn zicht onttrokken 
was, hetzij de vluchtheuvel aan zijn 
rechterkant zou laten, hetr;ij ter 
plaatse zou stilhouden, nu dit ver
weer, ingevolge de evenvermelde 
vaststellingen, niet meer dienend 
was; 

Dat het middel niet kan worden 
beslissing niet aileen doet steunen aangenomen; 
op de in het middel aangehaalde 
overweging maar bovendien op vol
. gende beschouwingen : « Levens, 
die een maneuver uitvoerde, diende 
in elk geval voorrang te verlenen 
aan de bestuurder Goyvaerts, die hij 
trouwens vooraf had opgemerkt en 
die op normale wijze de rijbaan 
volgde, al was deze slechts voor het 
plaatselijk verkeer opengesteld; de 
verplichting voorrang te verlenen is 
immers van algemene aard en 

Over het tweede middel, 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van niet;_gheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

houdt geen verband met het in acht III. In zoverre de voorziening 
nemen door de andere bestuurder gericht is tegen de beslissing op de 
van de voorschriften van het ver- door de verweerders tegen eiser 
keersreglement, met name die ingestelde civielrechtelijke vorderin
welke de verboden richting betref-. gen; 
fen, en ipso facto die welke plaatse
lijk verkeer betreffen »; 

Overwegende dat het vonnis 
.aldus, inzonderheid door aan te 
merken dat verweerder op normale 
wijze de rijbaan volgde al was deze 
slechts voor het plaatselijk verkeer 
opengesteld, impliciet maar zeker te 
kennen geeft, eensdeels, dat verkeer 
komende uit de door verweerder 
gevolgde weg voor eiser tot de 
normale verwachtingen moest beho
-ren en, anderdeels, dat de rijwijze 
van verweerder, afgezien van het 
niet in acht nemen van het ver
keersteken, niet verschilde van die 
van een plaatselijke weggebruiker 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382, 1383, 
1384 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis oordeelt dat de 
verkeersovertreding gepleegd door ver
weerder zonder causaal verband is met 
het ongeval, op grond dat eiser, die een 
maneuver uitvoerde, in elk geval voor
rang diende te verlenen aan verweerder, 
en dat de verplichting om voorrang te 
verlenen van algemene aard is en geen 
verband houdt met het in acht nemen 
door de andere bestuurder van de voor
schriften van het verkeersreglement, en 
alzo de volledige aansprakelijkheid voor 
het ongeval ten laste van eiser legt, 

die reglementair uit die weg zou terwijl het oorzakelijk verband tussen 
zijn komen gereden; dat het vonnis · een bewezen verklaarde inbreuk en het 
zodoende antwoordt op eisers con- daarop volgend ongeval slechts kan ont
clusie waarin was betoogd dat ver- kend worden door vast te stellen dat het 
weerder voor eiser een niet te 'ongeval ook zonder die fout zou gebeurd 
voorziene hindernis opleverde; zijn en de schadelijke gevolgen ervan 

dezelfde zouden geweest zijn, en het 
Overwegende dat het vonnis niet vonnis dienaangaande geen enkele ver

meer behoefde te antwoorden op melding bevat ofschoon dit middel door 
het gedeelte van de concluii;ie · eiser reeds in zijn conclusie was 
waarin was betoogd dat eiser mocht: · opgeworpen : 
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Overwegende dat het vonnis aan
neemt dat verweerder het verbods
teken « verboden toegang voor 
iedere bestuurder, behalve voor 
plaatselijk verkeer , genegeerd 
he eft; 

Overwegende dat het vonnis, door 
te oordelen dat eiser, die een 
maneuver uitvoerde, in elk geval 
10orrang diende te verlenen aan 
verweerder en dat de verplichting 
voorrang te verlenen van algemene 
aard is en geen verband houdt met 
het in acht nemen door de andere· 
bestuurder van de voorschriften van 
het Wegverkeersreglement, de 
beslissing waarbij verweerder van 
elke aansprakelijkheid voor zijn 
eigen schade ontslagen wordt, niet 
wettelijk verantwoordt; 

Dat immers uit die overweging 
noch uit enige andere vermelding 
van het vonnis kan worden afgeleid 
dat het ongeval, zoals het zich heeft 
voorgedaan, ook zonder de fout van 
verweerder zou zijn gebeurd; 

Dat het middel gegrond is; 

B. Op de voorziening van eiser als 
bunterlijke partij, gericht tegen de 
beslissing waarbij de door eiser 
tegen verweerder ingestelde civiel
rechtelijke vordering, ongegrond 
wordt verklaard : 

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

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, vernietigt het · 
bestreden vonnis in zoverre het 
uitspraak doet op de door de ver
weerders tegen eiser ingestelde 
civielrechtelijke vordertngeri., be
halve in zoverre het beslist dat eiser 
een fout heeft begaan in oorzakelijk 
verband met het ongeval; verwerpt 
de voorzieningen voor het overige; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis-

sing; veroordeelt eiser aan de ene 
kant en de verweerders aan de 
andere kant ieder in de helft van de 
kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Kortrijk, zitting houdende 
in hoger beroep. 

13 februari 1979 - 2' kamer -
Voorzitter : ridder de Schaetzen; afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Lebbe - Gelijkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Van Roy, Mechelen, 
Vander Ghote, Brugge, Lust, Brugge. 

2' KAMER - 13 februilri 1979 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
- PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSA
TIE TE VOORZIEN - STRAFZAKEN - VOOR
ZIENING VAN EEN BEKLAAGDE - VOORZIE
NING GERICHT TEGEN DE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING TEGEN EEN MEDEBE
KLAAGDE- NIET ONTVANKELIJKE VOORZIE
NING. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
- PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSA
TIE TE VOORZIEN - STRAFZAKEN - VOOR
ZIEN!NG VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ -
VOORZIENING TEGEN DE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING - ONTV ANKELIJKHEID 
BEPERKT TOT DE VEROORDELING VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ IN DE DOOR HET 
OPENBAAR MIN!STERIE GEMAAKTE VERVOL
GINGSKOSTEN. 

3°'VOORZIENING IN CASSATIE 
- VORM - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE 
PARTIJ - VOORZIENING NIET BETEKEND -
NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING. 

1o Een beklaagde is niet bevoegd om 
zich in cassatie te voorzien tegen de 
beslissing op de tegen een medebe
klaagde ingestelde strafvordel'ing (1). 
(Art. 216 Sv.) 

2° De. v_oorz_iening van de burgerlijke 
pal'tij . tegen de beslissing op de straf
vordel'ing is slechts ontvankelijk in 
zoverre zij betrekking heeft op de 
ve1·oordeling van die partij in de door 
het openbaar ministerie gemaakte 
kosten (2). 

(1) Zie het voorgaand arrest, alsmede 
noot 1. 

(2) Cass., 9 mei 1977 (A.C., 1977, 920); vgl. 
Cass., 21 sent. 1977 (ibid., 1978, 102) en 8 nov 
1978 (ibid, 1979, nr. 146). · 
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3" Niet oiltvankelijk is de t/oorziening 

van een burgerhjke partjj die niet is 
betekend aan de partjj tegen wie zij is 
gericht (1). (Art. 418 Sv.) 

(DE NEVE T. VAN BRUWAENE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 17 oktober 1978 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Gent; 

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

a) eiser : 
Overwegende dat de substantiele 

of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen; 

b) verweerder 
Overwegende dat eiser als 

beklaagde geen hoedanigheid heeft 
om ca$satieberoep in te stellen 
tegen de beslissing van vrijspraak 
van een medebeklaagde; dat zijn 
voorziening in zoverre niet ontvan
kelijk is; 

Overwegende dat eiser als burger
lijke partij die in kosten van de 
strafvordering tegen die medebe
klaagde .is veroordeeld, bevoegd is 
orh tegen deze beslissing cassatiebe
roep in te · stellen, maar geen mid del 
aanvoert; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing ~p de 
door eiser tegen verweerder mge
stelde civielrechtelijke vordering : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 

· slaan, niet blijkt dat eiser zijn 
cassatieberoep heeft doen beteke
nen aan verweerder, tegen wie het 
gericht is; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

(1) Z!e 
n~t5. 

het voorgaand arrest, a}s~: 

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

13 februari 1979 - 2" kamer 
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Soetaert - Gehjkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, advocaat-generaal. 

2'' KAMER- 13 februa!'i 1979 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP EEN 
BEOORDELING VAN DE FEITENRECHTER 
NIET ONTVANKELJ,JK MIDDEL. 

2° BEWIJS - STRAFZAKEN - GEVAL 
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER BEWIJS
MIDDEL VOORSCHRIJFT - ONAANTASTBARE 
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - RECHTER DIE BEPAALDE 
BEWIJSMIDDELEN ALS OVERTUIGENDER 
BESCHOUWT DAN ANDERE - GEEN CONCLU
SIE QIENAANGAANDE - GEEN VERPLICHTING 
VOOR DE RECHTER DIE BEOORDELING TE 
MOTIVEREN. 

4° BEWIJS - STRAFZAKEN - STRAFVORDE
RING - ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN 
SLAGEN OF VERWONDINGEN EN VLUCHTMIS
DR!JF - BESLISSING VOLGENS WELKE DE 
BEKLAAGDE DE SCHADE AAN ZIJN VOERTUIG 
NIET KAN VERKLAREN - BESLISSING DIE, OM 
DE TELASTLEGGINGEN BEWEZEN TE VERKLA
REN, BOVENDIEN OP DE ANDERE GEGEVENS 
VAN DE ZAAK STEUNT - GEEN OiVIKERING 
VAN DE BEWIJSLAST. 

1" Niet ontvankelijk is het middel dat 
klitiek oefent op een feitel~jke beoor
deling van de rechter (2). (Art. 95 Gw.) 

2" Wannee1; in strafzaken, de wet geen 
bijzonder bewijsmiddel vooJ·schl'ijft, 
beoordeelt de rechter in feite en 
derhalve op onaantastbare wijze de 
bewijswaarde van de elementen 
waarop hij zijn overtuiging grondt (3). 

(2) Cass., 7 feb. 1978 (A.C., 1978, 676), 8 nov. 
en 12 dec. 1978 (ibid., 1979, nrs. 147 en 207). 

(.a) (;~s., 8 nov. 1978 (A.C., 1979, nr. 147). 
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3" BU ontste1itenis van een conclusie: 

dienaangaande, is de rechter niet 
veiplicht de redenen op te geven 
waarom hij bepaalde bewijsmiddelen 
als meer overtuigend beschouwt dan 
andere (1). (Art. 97 Gw.) 

4" De regel inzake de bewijslast wordl 
niet geschonden doo1· de rechter die, 
om de telastleggingen « onopzettelijk 
toebrengen van slagen of ver
wondingen » en " vluchtmisdnjr " 
bewezen te Ferklaren, niet enkel 
steunt op de negutieve oFerwegingen 
dat de beklaagde de schade aan z1j"n 
l'Oertuig niet kan Ferkluren, maur ook 
op de andere gegeFens Fan de zaak 

(2). 

(DE WEERDT T. NATIONAAL VERBOND 
VA:-l SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN, 

V ANDEKEERE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 november 1978 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

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

0Fer het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet en 
van het algemeen rechtsbeginsel volgens 
hetwelk twijfel aan de beklaagde ten 
goede komt, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
wegens het aan verweerder onopzettelijk 
toebrengen van slagen of verwondingen 
bij een verkeersongeval en wegens 
vluchtmisdrijf op de volgende gronden : 
" Op de linkervoorhoek van het voertuig 
dat ten tijde van het ongeval eigendom 
was van de beklaagde werden lichte 
beschadigingen vastgesteld welke ondes
kundig werden hersteld maar waarom
trent de beklaagde elke uitleg verschul-
digd blijft >> ... « Van zijn kant verklaart 
de garagist Aldeweireld dat hij de rech
terkant van het voertuig herstelde. Hij 
spreekt niet van beschadigingen of her
stellingen aan de linkervoorhoek. Zij 
waren zeer licht en kunnen hem gebeur-

(1) Cass., 2,1 juni 1978 (A.C., 1978, 1231}. 

(2} Raadpl. Cass., 30 nov. 1977 (A.C., 1978, 
~~ . 

lijk ontgaan zijn >> ... « Uit het samen-
brengen van deze menigvuldige, nauw
keurige en overeenstemmende gegevens 
moet besloten worden dat de beklaagde 
zich heeft schuldig gemaakt aan de hem 
ten laste gelegde feiten >> ... « De 
omstandigheid dat de ooggetuige earlier 
gemeend heeft een vrouw of althans een 
persoon met lange hm·en te hebben 
ontwaard als passagier in het aanrijdend 
voertuig, terwijl Van Daele Claudine 
verklaarde dat de beklaagde in de her
berg in gezelschap was van een kaal
hoofdige, alsmede de omstandigheid dat 
de herbergier Van Daele Hieronymus, 
na eerst toch van een « Gerard >> uit 
Heist te hebben gesproken, achteraf 
beweert de beklaagde niet te herkennen 
als zijnde de persoon die zijn herberg 
bezocht, terwijl de beklaagde zelf toe
geeft af en toe de herberg te bezoeken, 
zijn al te braze en al te onbetrouwbare 
beoordelingselementen om er rekening 
te kunnen mee houden >>, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest de 
redenen niet aangeeft waarom de voor 
eiser voordelige elementen als « te 
broos >> en « te onbetrouwbaar >> van de 
hand worden gewezen, zodat het arrest 
onvoldoende is gemotiveerd; 

tweede onderdeel, in strijd met de 
bewoordingen van het arrest, de 
bedoelde elementen . niet broos en onbe
trouwbaar zijn, nu Carlier de enige 
ooggetuige was en uit zijn verklaring 
blijkt dat de dader vergezel,d was van 

. een persoon met lange haren en dus niet 
de persoon was die door de minderjarige 
Van Daele Claudine werd aangewezen, 
vermits deze, althans volgens diezelfde. 
Van Daele Claudine, in gezelschap ver

, keerde van een kaalhoofdige, zodat het 
arrest het beginsel « in dubio pro reo >> 

miskent; 
derde onderdeel, het arrest, door als 

bezwarend te beschouw!m het feit dat 
eiser « elke uitleg verschuldigd blijft , 
over de beschadigingen aan de linker
voorhoek van zijn voertuig, opnieuw het 

. evenaangehaalde beginsel miskent nu de 
beklaagde niets behoeft te bewijzen, 
eiser geen uitleg verschuldigd was over 
de oorzaak van de schade en hij zeker 
niet het negatief bewijs behoefde te 
leveren dat hij niet in een ongeval 
betrokken was, vermits de bewijslast 
uitsluitend op het openbaar ministerie 
en eventueel op de burgerlijke partijen 
rust; 

vierde onderdeel, de stelling dat de 
beschadigingen of hel'stellingen aan de 
linkervoorhoek van het voertuig aah een 
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carrossier zoals Aldeweireld zouden zijn 
ontgaan zeer onwaarschijnlijk is, te 
meer daar die plaats aansluit bij een 
door diezelfde canossier hersteld stuk, 
zodat ook die motivering gebrekkig is, 
daar deze uiterst Iichte sporen nog een 
restant kunnen zijn van vroegere her
stellingen te Roeselare; 

vijfde onderdeel, het arrest, uit het 
enkel feit dat geen van de ondervraagde 
garagisten een herstelling zou hebben 
uitgevoerd niet kon afleiden dat de 
herstelling zeker door eiser zelf werd 
uitgevoerd, nu de beschadigingen en de 
herstellingen evenzeer na de verkoop 
van de wagen kunnen zijn geschied; 

zesde onderdeel, de beslissing aldus 
nog enkel is gegrond op de verklaring 
van een persoon, namelijk Van Daele 
Claudine, welke pas na een jaar contact 
met de politie opnam en het ongeval zelf 
niet heeft gezien, zodat het arrest ten 
onrechte gewaagt van « menigvuldige, 
nauwkeurige en overeenstemmende 
gegevens » en de motivering onvol
doende is om tot de veroordeling te 
leiden: 

Wat het 
betreft : 

tweede onderdeel 

, Dat het onderdeel in zoverre fei
telijke grondslag mist; 

Overwegende dat het onderdeel 
voor het overige opkomt tegen de 
onaantastbare beoordeling van de 
feitelijke gegevens van de zaak door 
de feitenrechter en derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, nu eiser in zijn 

conclusie geen bijzondere redenen 
had doen gelden om de betrouw
baarheid van de evengemelde ele
menten te doen aannemen en ze bij 
voorkeur te doen aanhouden boven · 
·:le andere elementen van de zaak, 
het arrest niet behoefde te precise
ren om welke redenen het die 
~lementen als broos en onbetrouw
baar beschouwde en de andere 
bewij selementen overtuigender 
:tchtte; 

Dat het -onderdeel niet kan wor
_::len aang~nomen; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest; door 

als bezwarend te beschouwen dat 
eiser elke uitleg verschuldigd blijft 
over de beschadigingen aan de lin
kervoorhoek van zijn voertuig, 
aileen te kennen geeft dat het gemis 
aan redelijke uitleg over een gebeu
ren waarvan hij riormaal niet onwe
tend kon zijn, als een feitelijk 
gegeven, samen met de andere 
gegevens van de zaak, in aanmer
king wordt genomen ter heoordeling 
van de telastleggingen; dat het 
zodoende geenszins aan eiser oplegt 
zijn onschuld te bewijzen en de 
regels betreffende de bewijslast in 
strafzaken niet schendt; 

Dat het onderdeel riiet kan wor
den aangenomen; 

W at het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat dit onderdeel 

opkomt tegen de onaantastbare 
beoordeling van de feitelijke gege
vens door de feitenrechter en der
halve niet ontvankelij:lc is; 

Wat het vijfde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel, 

in zoverre het aanvoert dat het 
arrest de bedoelde gevolgtl'ekking 
afleidt uit het enkel · feit dat de 
ondervraagde garagisten dit werk 
niet hebben verricht, feitelijke 
grondslag mist nu het oordeel van 
het hof van beroep, volgens hetwelk 
eiser zelf de herstelling uitvoerde, 
ook op andere gegevens steunt, 
namelijk op het gebrek aan uitleg 
yanwege eiser, de ondeskundige uit
voering en het aantreffen van het 
nodige materieel in zijn bezit; 

Dat het onderdeel voor het ove'
rige de feitelijke beoordeling van de 
gegevens aanvecht en in zoverre 
niet ontvankelijk is; 

Wat het zesde onderdeel betreft : 

Dat derhalve dit onderdeel feite
lijk grondslag mist; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht .is tegen de beslissing op de 
civielrechtelijke vordering : 
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1" ingesteld door Vandekeere : 
Overwegende dat het arrest het 

beroepen vonnis bevestigt, waarbij 
eiser werd veroordeeld tot het beta
len van een voorschot en een qes
kundige werd aangesteld; dat het de 
zaak naar de eerste rechter terug
wijst voor verdere behandeling; 

· Dat zodanige beslissing geen 
eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering en evenmin uit
spraak doet over een geschil inzake 
bevoegdheid; 

Dat derha~ve de voorziening niet 
ontvankelijk is; 

2" ingesteld door het Nationaal 
Verbond der Socialistische 
Mutualiteiten : 

Overwegi:mde d,at eiser geen bij
zonder middel aanvoert; 

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

13 februari 1979 - 2" kamer -
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslagge1ier : de h. 
Lebbe - Gelijkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Geerinckx, Brugge. 

2" KAMER - 13 februari 1979 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF

ZAKEN - VOORZIENING TEGEN EEN ARREST 
. DAT HET VERZET WEGENS NIET-

VERSCHJ.JNJNG ONGEDAAN VERKLAART -
DRAAGWIJDTE VAN DE VOORZ!ENING. 

De v_oorziening ingesteld tegen een 
an·est dat een verzet wegens niet
verschij'ning ongedaan veJ*laart, 
werpt geen andere kwestie op dan die 
van de wettigheid van die beslis
sing(1). 

(GATTO) 

(l) Cass., 19 sept. 1978; raadpl. Cass., 30 okt. 
_ 1922 (Bull. et Pass., 1923, 339). · 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest op 28 juli 1978 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen: 

Overwegende dat de voorziening 
die gericht is tegen een arrest 
waarbij wegens niet-verschijning 
van eiser het verzet ongedaan wordt 
verklaard, aan het Hof geen andere 
vraag voorlegt dan die te weten of 
het arrest het verzet wettig heeft 
verworpen door de vs.ststelling van 
het herhaald verstek van eiser; 

Overwegende dat het enige door 
eiser aangevoerde middel uitslui
tend betrekking heeft op de verja
ring van de strafvordering die· zou 
ingetreden zijn, en derhalve niet 
ontvankelijk is; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. · 

13 februari 1979 - 2" kamer 
Voorzitter : riddei· de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Delva - Gelijkluidende conclusie van de 
mevr. Liekendael, advokaat-generaal 
Advocaat : mr. De Baeck. 

2" KAMER - 13 februari 1979 

0 WEGVERKEER - RICHTINGSVERANDE
RING - WEGVERKEERSREGL. 1 DEC. 1975 -
BESTUURDER DIE OP EEN KRUISPUNT LINKS 
WIL AFSLAAN- TOE TE PASSEN REGELS. 

2° WEGVERKEER - RICHTINGSVERANDE
RING- WEGVERKEERSREGL., ART. 19.3.3°
VERPLICHTING TEGENLIGGERS TE LATEN 
VOORGAAN - DIE VERPLICHTING VEREIST 
NIET DAT HET VERKEER VAN DIE BESTUUR
DERS NORMAAL GESCH!EDT. 

3° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- MIDDEL GEGROND OP EEN RECHTSDWA
LJNG VAN DE RECHTER - DWA,I..JNG W AAR-
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DOOR DE WETTIGHEJD VAN HET BESCHIK
KENDE GEDEELTE NIET WORDT BE.iKVLOED
MIDDEL ZONDER BELA:\'G. 

1" De beweging om op een knzispunt 
{jnks af te slaan ten einde de r~jbaan 
te verlaten, wordt niet geregeld b1j de 
artt. 12.4 en 12.5 Wegver.keersregl. 
1 dec. 1975, maar wei b~j de artt. 
19.1 en 19.3 van dat reglement (1). 

2" De verplichting van art. 19.3.3" Weg
veJkeersregl. 1 dec. 1975, dat de 
bestuurder die Jinks afslaat, FOOITang 
moet Ferlenen aan de tegenliggers op 
de Tijbaan die hij gaat verlaten, Fereist 
niet dat het veTkeel' van die bestuul'
ders nol'maal geschiedt (2). 

3" Niet ontv<mkelij.k, bij gebrek aan 
belc?ng, is het mjddel dat aan de 
rechter verw1jt een rechts
dwaling te hebben begaan, wanneer 
die rechtsdwaling de wethgheid van 
het bestreden beschi.k.kende gedeelte 
niet bei!wloedt (3). 

(DEVOLDERE T. OVERSTEYNS) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 oktober 1978 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen: 

DFe1· het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 418 van het 
Strafwetboek, 10.1.1" en 3", 12.4, 19.3.3" en 
61.1.2" en 5" van het Wegverkeersregle
_ment, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
wegens overtreding van artikel 418 van 
het Strafwetboek, beslist dat hij alleen 
aansprakelijk is voor het · ongeval en 
hem veroordeelt tot schadeloosstelling 
van verweerder op grond « dat 

(1) Cass., 10 okt. 1978 (A.C. 19'78; rir. · 93). 

(2) Ingevolge art. 25-3 Wegverkeersregl. 
14 maart 1968 mocht een bestuurder die van 
richting wou veranderen, het normaal verkeer 
van de weggebruikers die hem tegemoet 
kwamen op de rijbaan die hij ging verlaten 
niet hinderel}. Dat verbod gold dus aileen als 
het verkeer van die weggebruikers normaal 
geschiedde (Cass., 30 sept. 1974, A.C., 1975, 140) · 
en 20 dec. 1978. 

{3) Cass., 23 mei 1977 (A.C., 1978, 969); 
raadpl. in burg. zaken Cass., 2 dec., 1977 (ibid 
'i978, 401); vgl. Cass., 17 aug., 1978 (ibid., 1978, 
1291) 

artikel 17 van het Wegverkeersreglement 
iedere bestuurder die een maneuver wil 
uitvoeren verplicht de andere bestuur
ders te Iaten voorgaan, zonder die ver
I)lichting afhankelijk te stellen van de 
voorwaarde dat het maneuver de nor
male gang van de andere bestuurders 
zou verhinderen of belemmeren; ... dat 
deze regel een algemeen· karakter ver
toont en met name geen verband houdt 
met het in acht nemen van de voor
schriften van het Wegverkeersi·eglement, 
voor zover hun plots opdagen niet 
onvoorzienbaar is ... >> en dat eiser « die 

· zijn voertuig tot stilstand had gebracht · 
om links af te slaan, opnieuw aanzette 
zonder na te gaan of hij zulks kon doen 
zonder gevaar voor ongevallen; dat,· had 
hij de nodige voorzichtigheid aan de dag 
gelegd, hij het tegenliggend voertuig kon 
en moest zien aankomen; dat, al mocht 
de bestuurder van dit voertuig het kruis
punt op onvoorzichtige wijze zijn 'opge
reden, beklaagde dan nag deze voorzien
bare tegenligger had moeten Iaten voor
gaan »; en anderzijds dat « het onder
zoek immers niet heeft uitgewezen dat 

·de burgerlijke partij Oversti2yns een fout 
in oorzakelijk verband met het ongeval 
zou hebben begaan, dat niet bewezen is 
dat hij een overdreven snelheid ontwik
kelde, door het _rode Iicht reed, of bij het 
aangaan van het oranje-gele Iicht, dit 
licht nog niet zo dicht genaderd was dat 
hij op voldoende veilige wijze had kun
nen stoppen; dat de getuigen Ffamine, 
Malliet en Depauw tegenstrijdige verkla
ringen hebben afgelegd; dat er geen 
afdoende elementen zijn om een van 
deze verklaringen boven de andere te 
verkiezen », 

terwijl eiser, zoals het arrest aanmerkt 
« zijn voertuig tot stilstand had gebracht 
om naar links af te slaan , » en deze 
beweging niet valt onder artikel 12.4 van 
het Wegverkeersreglement · (door het 
arrest ten onrechte aangehaald als 
zijnde artikel 17, daar het ongeval 
gebeurde op 19 september 1976 dus na 
de in werkingtreding van het koninklijk 
besluit van 1 december 1975 overeen
koms~ig artikel 86 van dit koninklijk 
beslurt, maar wei valt onder arti
·kel 19.3.3° van dit koninklijk besluit, en 
het arrest niet besluit dat verweerder 
het verkeerslicht zou voorbijgereden zijn 
toen het rood was en alleszins, althans 
impliciet, aanneemt dat het toen oran
je-geel was zonder vast te stellen dat 
verweerder dit oranje-gele Iicht regelma
tig w&s voorbijgereden, en evenmin dat 
eiser naar links zou zijn afgedraaid 
vooraleer de naar links gerichte groene 
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pijl wat hem betreft was aangegaan; de 
weggebruiker die zijn voertuig tot stil
stand. brengt om links af te slaan, een 
beweging · uitvoert waarop niet 
artikel 12.4 (yroeger artikel 17) van het 
Wegverkeersreglement, maar wel 
artikel 19.3.3" (vroeger artikel 25.3) van 
toepassing . is, zelfs zo qe afslaande 
bestuurder die zich eerst naar links 
he'eft begeven, .heeft moeten stoppen om 
de beweging correct uit te voeren; deze 
weggebruiker die, zoals eiser, voortrijdt 
in de richting waarin hij afslaat, enkel 
voorrang moet verlenen aan de bestuur
ders die op regelmatige wijze uit andere 
richtingen kwamen en aan de voetgan
gers, en het · arrest niet vaststelt dat 
verweerder op regelmatige wijze uit de 
andere richting kwam en alleszins niet 
uitsluit ·dat deze overdreven snel zou 
gereden hebben : · 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het aanvoert dat eiser, bij 
het. links . afslaan, • enkel door gang 
moest verlenen aan die bestuurders 
die OP regelmatige wijze uit andere 
richtingen kwamen en aan de voet..: 
gangers, steunt op een feitelijk 
gegfvenvolgens hetwelk eiser zich 
z6u hebben bevonden in de door 
artikel 61.1.5" van het Wegverkeers
reglement beoogde verkeerssituatie 
van· de bestuurder die mag doorrij
den in de richting aangeduid door 
een tegelijk met een rood of oran
je-geel licht brandende groene pijl; 
dat, nu dit gegeven uit het arrest 
niet blijkt, het middel het Hof zou 
verplichten feitelijke gegevens na te 
gaan; derhalve feiten met recht 
vermengt en niet ontvankelijk is; 

·oveJ.'wegende dat het arrest het 
eiser ten laste gelegde feit van het 
onopzettelijk toebrengen van slagen 
of verwondingen aari verweerder, 
bij een, verkeersongeval, bewezen 
verklaart op grond · dat hij, na zijn 
voertuig tot stilstand te hebben 
gebracht om links af te slaan, 
opnieuw had aangezet zonder er 
zich van te vergewissen of hij dit 
kon zonder gevaar voor ongevallen; 

Overwegende dat de door het 
arrest in aanmerking genomen ver
plichting om de tegenligger die, 
zoals het arrest ten deze vaststelt, 
een te voorziene hindernis uit-

maakt, te laten voorgaan, zowel 
geldt voor de bestuurder die naar 
links afslaat als voor degene di~ een · 
maneuver uitvoert; 

Dat immers het ten deze toepas
selijk artikel 19.3.3" van het Wegver
keersreglement van 1 decem
ber 1975 aan de naar links 
afslaande bestuurder de verplichting 
oplegt voorrang te verlenen aan de 
tegenliggers op de rijbaan die hij 
gaat verlaten, zonder die verplich
ting afhankelijk te stellen van het al 
dan niet normale verkeer van die 
tegenliggers; 

Dat nu de in het middel aange
voerde rechtsdwaling de wettigheid 

. van de beslissing niet kan bei:nvloe
den, het middel, bij gebrek aan 
belang, evenmin ontvankelijk is; . 

En overwegende, wat de beslis
sing op de .strafvordering betreft, 
dat de substanW~le of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechts
vormen in acht zijn genomen en de 
beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

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

13 februari 1979 - 2" kamer -
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever _: de h. 
Delva - Gedeeltelijk gelijkluidende con-

. clusie (t) van mevr. Liekendael, advo7 
caat-gen:eraal - Advocaten : mrs. Bas
mans, Leuven, Houtekier. 

(1) Het openbaar ministerie had geoordeeld 
dat de eiser zich had beroepen op een middel 
over de beslissing op de burgerlijke rechtsvor
dering, door aan het arrest te verwijten hem 
aileen aansprakelijk te verklaren voor het 
ongeval, zonder een fout van de vetweerder, 
inz. zijn overdreven snelheid, uit te sluiten, en 
dat op dat mid del diende te worden · geant
woord, door vast te stel!en dat het hof van 
beroep, uit de overwegingeli van het arrest 
wettig had kunnen afleiden dat de verweerdet 
geen fout had begaan en derhalve beslissen 
dat de eiser volledig aansprakelijk was voor 
het ongeval. 
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2' KAMER - 13 februari 1979 

1° AFSTAND - STRAFZAKEN - BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING - UITDRUKKE
LIJKE AFSTAND DOOR EEN ADVOCAA'!' B!.T 
HET HOF VAN CASSATIE - BEHOEFT GEEN 
HODDER TE ZIJN VAN EEN BI.JZONDERE VOL
MACHT. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
- AFSTAND - STRAFZAKEN - BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING - U!TDRUKKE
LIJKE AFSTAND DOOR EEN ADVOCAAT B!J 
HET HOF VAN CASSATIE - BEHOEFT GEEN 
HODDER TE ZIJN VAN EEN BIJZONDERE VOL
MACHT. 

1" en 2o Wanneer de afstand wordt 
gedaan door een advocaat bij het Hof 
. van Cassatie; behoeft deze geen hou
der .te z~jn van een bijzondere vol
macht, zelfs indien het gaat om een 
afstand van een rechtsvordeling (1). 
{Artt. 479, 1e lid, en 824, tweede lid 
Ger. W.; wet 16 feb. i961, gew. bij 

art. 6 wet 20 dec., 1974). 

(N.M.B.S. T. GUNS, « DE VERENIGDE MEESTERS » 

N.V.) 

ARREST 

· . HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 oktober 1978 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen, waarbij uitsluitend uitspraak 
wordt gedaart over het saldo van de 
aan eiseres, burgerlijke partij, toe
komende schadevergoeding; 
- · Overwegende dat eiseres, bij akte 
rieergelegd ter griffie van het Hof 
en ondertekend door Mr. L; De 
Gryse; advocaat bij het Hof, ver
klaart afstand te doen van de voor- . 
ziening; 

Om die redenen, verleent akte 
v~m de afstand; veroordeelt eiseres 
in de kosten. 

13 februari 1979 - 2" kamer -
Vo01zitter : ridder de Schaetzen, afde
Jingsvoorzitter ~ Verslaggever : . de h. 
Lebbe - Ge]jjkluidende conclus1e van 
n:levr. Liekendael, advocaat-generaal 
Advocaat : !hr. De Gryse. 

· (1) ·over de toepassing van die regel in 
burgerlijke . zaken, raadpl. Cass., 5 feb., 
1976 (A.C., 1976, 662) en de noot get. J.V.) 

2• KAMER- 13 februari 1979 

VOORZIENING IN CASSATIE --' STRAF-. . 
ZAKEN- VEROORDELEND ARREST VAN HET 
MILITAIR GERECHTSHOF - BEVEL TOT VER
ZEKERDE INBEWARINGSTELLING - VERWER, 
PING VAN DE :VOORZIENING IN CASSATIE 
TEGEN HET VEROORDELEND BESCHIKKENDE 
GEDEELTE - VOORZIEN!NG TEGEN HET 
BEVEL TOT VERZEKERDE INBEWARINGSTEL, 
LING DOELLOOS GEWORDEN. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, 
is de voorziening in cassatie· van ·de 
veroordeelde tegen de beslissing van 
het Militair Gerechtshof waarbij; ingec 
volge zijn veroordeling, zijn onmiddel0 

lijke verzekerde inbewaringsteljjhg, 
wordt bevolen, wanneer de veroorde~ 
Jende beslissing in kracht van 
gewijsde is gegaan (2}. 

·(VERBQUW) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre...: 
den arrest, op 22 november 1978 
door het Militair Gerechtshof gewe"' 
zen; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing waar-" 
bij eiser op de strafvorderiiig wordt 
veroordeeld; · · . ' 

II. In zoverre de voorzieni:qg 
gericht is tegen de beslissing waar:
bij de verzekerde inbewaringstelling 
van eiser, wegens de veroordeling 
voor de feiten van de telastleggin-" 
gen B, 1, 2, 3, en Cwordt bevolen : . 

Overwegende dat nu, ingevolge de 
verwerping van de voorziening 
tegen de veroordelende beslissing, 
deze laatste in kracht van gewijsde 
is gegaan, de voorziening tegen het 
bevel tot verzekerde inbewaringstel-
ling doelloos is geworden; - · 

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

13 februari 1979 - 2" kamer 
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter · - Verslaggever : de ~h. 
Lebbe - Gehjkluidende _ conclusie van 
mevr. Liekendae!, advocaat-generaal. 

(2) Raadpl. Cass., 10 okt. 1966 (A.C., 1967, 
186 en de noot), en 3 jan. 1972 (A.C., 1972, 426); 
vgl. Cass., 29 maart Hi77 (ibid., 1977, 817). 
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2' KAMER - 13 februari 1979 

1° CASSATIE - PROCEDURE - STRAFZA

KEN CASSATIEBEROEP VAN EEN 
BEKLAAGDE TEGEN TWEE ARRESTEN WAAR
BIJ HIJ WORDT VEROORDEELD ~ INDIENING 
VAN EEN ENKEL VERZOEKSCHRIFT TOT STA
VING VAN TWEE CASSATIEBEROEPEN - VOE
GING VAN BEIDE ZAKEN. 

2" VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND
HAVING VAN DE HECHTENIS WET 
VAN 20 .APRIL 1874, ART. 5- AANWEZIGHEID 
VAN BEZWAREN-: REDENGEVING- BEGRIP. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND
HAVING VAN DE HECHTENIS- ARREST DAT 
DE DOOR DE PROCUREUR-GENERAAL IN ZIJN 
SCHRIFTELIJKE VORDERINGEN AANGE
VOERDE REDENEN . OVERNEElVIT - ARREST 
REGELlVIATIG lVIET REDENEN OMKLEED _:_ 
BEGRIP.-

4° VOORLOPIGE HECHTENIS -:- HAND

HAVING VAN DE HECHTENIS WET 
VAN 20 APRIL 1874, ART. 5, GEW .. BIJ 
ART. 3 WET 13 MAART 1973 - REDENGE~ 

VING. 

5° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND-
HAVING VAN DE HECHTENIS 

. WET 20 APRIL 1874, ART. 5- ERNSTIGEEN 

U!TZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN NOG 
V)':_RDER ,AANWEZIG - BEOORDELING DOOR 
DE FEITE!'JRECHTER. 

6° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER - VOOR
LOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING VAN DE 

.HECHTENIS - WET VAN 20 APRIL 1874 
ART. 5 - NOG ERNSTIGE EN UITZONDER~ 
LIJKE OMSTANDIGHEDEN AANWEZIG 
BEOORDELING DOOR DE FE!TENRECHTER. 

1" Als de beklaagde, tot staving va~ de 
cassatieberoepen die hij in twee 
afzonderlijke akten tegen twee te zij
nen 1aste gewezen veroordelende ar
resten heeft ingesteld, slechts een 
enkel verzoekschrif~ · indient, kan het 
/[of beide beroepen samenvoegen (1). 

2:·- Hoewel de onderzoeksgerechten, a is 
zij de voorlopige hechtenis handhaven, 
hun beslissi:qg met redenen moeten 
omkleden, zoals zulks is voorgeschre
ven bij. art. 5 Wet 20.april 1874, zijn zij 

_(1) Raadpl. Cass., 15 mei 1973 (A.C., 1973, 
8 1 B); vgl. Cass., 20 Jllh 1977 (ibid., 1977, 1129) 

evenwel, bij gebrek aan een conclusiE 
dienaangaande, niet ve1plicht hoven· 
dien uitdrukkelijk vast te stellen da; 
er voldoende bezwaren aanwezis 
zijn (2). 

3" Regelmatig met redenen omkleed h 
het arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling dat, rechtdoendE 
over de handhaving van de .Foorlopig€ 
h(!chtenis, zegt dat het de door de 
procureur-generaal in zijn schnfteiijki 
vorderingen aangeFoerde redenen 
oFerneemt, zonder ze echter uitdruk.: 
keiijk weer te geven, als die redenen 
van die aard zijn dat zij · dat arrest 
regelmatig- met redenen kunnen 
omkleden (3). (Art. 5, wet 20 aprill874, 
gew., art. 3 wet 13 maart 1973.) 

4" De e1'nstige en uitzonderlijke omstan-~ 
digheden die de1mate de openbare' 
veiligheid raken dat de voorlopige 
hechtenis moet worden gehandhaafd, 
worden · onder vermelding van gege
vens eigen aan de zaak of de pe1·soon: 
lijkheid van de verdachte nauwkeurig 
omschreven door het arrest Fan de 
kamer van inbeschuldigingstelling 
waalin wordt gewezen op de gevaa1·~ 

.lijke geestesgesteldheid van de 1rer~ 
dachte alsmede op het gevaar .dat Jnf 
het verde1· onderzoek zou dwaisbo
men, met name dam· te .beletten dat 
nog niet ·teruggevonden voorwe1pen 
worden opgespoord(4). . . ·-

5" en 6" Het onderzoeksgerecht beooi·
deelt op onaantastb<p·e wijze in Ieite 
of er nog ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden aanwezig zijn die de. 
opt'mbare veiligheid raken en waar
door de voorlopige hechtenis moet 
worden gehandhaafd (5). 

(JELTI} 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre-. 
den an·esten, op 16 januari 1979 
door het Hof van Beroep te Gent,.
kamer van inbeschuldigingstelling, · 
gewe7~n; 

(2) Cass:, 27 sept. 1978 (A.C., Hi79). 

(3) Cass., 17 aug. 1976 (A. C., 1976, 1242). 

(4) Raadpl. C'ass .. 20 juli 1977 (A.C., 197.7, 
1129). 

-(5) Rac~dpl La~~,, 21 april 1975 (A.C., 1975\ 
~31) 
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Overwegende dat eiser op 

16 januari 1979 bij onderscheiden 
akten cassatieberoep heeft ingesteld 
tegen de twee bestreden arresten 
die, op hager beroep van de procu
reur des Konings, de beschikkingen 
van de Raadkamer te Gent teniet 
doen waarbij de bevelen tot aan
houding werden opgeheven die op 
14 en 18 oktober 1978 ten laste van 
eiser waren verleend wegens dief
stal met geweld of bedreiging 
gepleegd op 22 maart 1978 ten 
nadele van Egerickx Jean, en, in de 
nacht van 9 op 10 oktober 1978, ten 
nadele van Wille Rufin; 

Overwegende dat eiser op 
26 januari 1979 op de griffie van het 
Hof van Beroep te Gent slechts een 
verzoekschrift heeft ingediend 
betreffende de twee arresten, zodat 
er reden is om de voorzieningen 
samen te voegen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 5 van de wet van 
20 april 1874, zoals gewijzigd door de wet 
van 13 maart 1973, 

doordat de bestreden an·esten de 
beroepen beschikkingen ·van de raadka
mer teniet doen en de handhaving van 
de voorlopige hechtenis van eiser beslis
sen op grand : « dat de bierna vermelde 
gegeveps, eigen aan de zaak of aan de 
persoonlijkheid van de verdachte, ern
stige en uitzonderlijke omstandigheden 
uitmaken die dermate de openbare vei
ligheid raken dat de handhaving van de 
voorlopige hechtenis van verdachte 
erdoor vereist is »; ~ 

terwijl bet niet is bewezen dat eiser 
de vermeende diefstal ten nadele van 
Egerickx Jean heeft gepleegd, en de 
feiten ten nadele van Wille Rufin in hun 
gans bijzondere context dienen te wor
den gesitueerd; in dit laatste geval 
verdachte in elk geval de bedreiging en 
de . diefstallen van welke geldsommen 
oak ontkent; de feitenrechter zich bier
over trouwens te gepasten tijde zal 
uitspreken; momenteel geen ernstige en 
uitzonder!ijke omstandigheden meer 
bestaan, die de openbare veiligheid 
raken, zodat de hechtenis niet moet 
worden gehandhaafd; de beschikkingen 
van de raadkamer van 8 december 1978 
en 5 januari 1979 dit duidelijk aantonen, 
terwijl de bestreden arresten nalaten 

rimivvkeurig de omstandigheden voor 
handhaving te beschrijven; de gegevens 
eigen aan de zaak en/of de persoonlijk
heid van de verdachte evenmin afdoende 
werden bewezen, zodat de bestreden 
arresten de in het middel aangewezen 
wetsbepa]ingen ;>chenden : 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het aanvoert dat er geen 
voldoende bezwaren aanwezig zijn, 
niet kan worden aangenomen, nu de 
onderzoeksgerechten, hoewel zij 
inzake voorlopige hechtenis hun 
beslissing met redenen moeten 
omkleden, zoals voorgeschreven 
door artikel 5 van de wet van 
20 april 1874, evenwel, bij ontsten
tenis van conclusie desaangaande, 
zoals ten deze,. niet verplicht zijn 
bovendien uitdrukkelijk vast te stel
len dat er voldoende bezwaren aan
wezig zijn; 

Overwegende · dat de arresten, bij 
overneming van de redenen aange
voerd in de schriftelijke vorderin
gen van het openbaar ministerie, 
vaststellen dat de feiten zeer ernstig 
zijn en in dat verband omstandighe
den vermelden die eigen zijn aan de 
persoon van de verdachte, namelijk 
diens gevaarlijke geestesgesteld
heid; dat ze tevens zowel de aan de 
zaak als aan de persoon van de 
verdachte eigen gegevens vermelden 
door vast te stellen dat het onder
zoek nog niet kon worden afgeslo
ten en door te wijzen op de vrees 
dat de verdachte, indien hij in 
vrijheid werd gesteld, het verder 
onderzoek zoveel mogelijk zou 
dwarsbomen; dat de arresten daar
omtrent preciseren dat de gestolen 
zaken niet werden teruggevonden 
en de verdachte de opsporingen 
naar die zaken, bij zijn invrijheid
stelling, zou kunnen belemmeren; 

Overwegende dat de arresten 
aldus, met aanwijzing van de aan de 
verdachte en aan de zaak eigen 
gegevens, de ernstige en uitzonder
lijke omstandigheden preciseren die 
dermate de openbare veiligheid 
raken dat de voorlopige hechtenis 
van eiser moet worden gehand
haafd; 
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Overwegende dat het middel, voor 
zover het betwist dat die ernstige en 
uitzonderlijke omstandigheden ten 
deze nog aanwezig zijn, tegen de 
onaantastbare beoordeling van het 
onderzoeksgerecht opkomt en mits
dien niet ontvankelijk is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissin-. 
gen overeenkomstig de wet zijn 
gewezen; 

Om die redenen, voegt de zaken 
ingeschreven op de algemene rol 
onder ··de nummers 5272 en 
5273 samen; verwerpt de voorzienin
gen; veroordeelt. eiser in de kosten. 

13 februari 1979 - 2" kamer -
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
!ingsvoorzitter -. Verslaggever : de h. 
Delva - Gelijklf.lir;fende conclusie van 
mevr. Liekendael, advpcaat-generaal -
Adyocaat : mr. Verwilghen, Dender,-
monde. · 

2" KAMER- 14 februari 1979 

GERECHTSKOSTEN ~ STRAFZAKEN 

STRAFVORDERING - HOGER BEROEP VAN 
HET OPENBAAR MINISTERIE ALLEEN - BE
VESTIGING VAN DE BEROEPEN BESLISSING -
VEROORDELING VAN DE. BEKLAAGDE IN DE 
KOSTEN VAN HET HOGER BEROEP- ONWET
TIGHEID. 

Wanneer de appelrechter op het enkel 
hager beroep van het openbaar mi
nisteJie de beslissing van de eerste 
rechter bevestigt, kunnen de kosten 
van het hager beroep, zelfs niet 
gedeeltelijk, ten Jaste van de be
klaagde worden gelegd (1). (Art. 3, 
eerste lid, wet 1 juni 1849.) 

(SOENS T. WEGENFONDS) 

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

14 februari 1979 - 2" kamer -
Voorzitter : de h. Legros; afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Bosly 
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Colard, advocaat-generaal. 

(1) Cass., 6 mei 1974 (A.C., 1974, 996) en 
9 dec. 1974 (ibid., 1975, 425). 

2• KAMER- 14 februari 1979 

1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) BESLISSING 
WAARBIJ DE BENADEELDE VOOR DEZELFDE 
SCHADE TWEEMAAL WORDT VERGOED -
ONWETTIGHEID. 

2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BUR
GERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ 
DIE ZICH NIET OF ONREGELMATIG IN CASSA
TIE HEEIT VOORZIEN - GEVOLG T.A.V. DE 
BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PAR
TIJ. 

1" Onwettig is de beslissing waarb1j de 
benadeelde pa1·tij vo01· dezelfde schade 
tweemaal wordt vergoed (1). (Artt. 
1382 en 1::lll0 ts. w .J . 

2• Indien de beslissing waarbij de 
beklaagde op de burgerlijke rechtsvor
deJing is veroordeeld, op diens voOJ'
ziening wordt vernietigd en de burger
rechteliik aansprakelijke parbi zii:h 
niet of onregelmatig in cassatie heeft 
vool"Zien; heeft de beslissing waarbij 
de vo01· die veroordeling burgeuechte-= 
J~jk aansprakelijke partij is veroor
. deeld, geen bestaansreden meer (3). 

.(DIERCKX, « BUTJENS » N.V. T. HALLEUX) 

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

· 14 februari 1979 - 2" kamer -
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Strana!·d -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Colard, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. De Bruyn, Fally. 

2• KAMER--' 14 februari 1979 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - SCHADE- VOER
TUIG VERNIELD --' BELASTING OVER DE TOE
GEVOEGDE WAARDE- SCHADE DIE VOOR DE 
BENADEELDE VOORTVLOEIT UIT DE BETA
LING VAN DE BELASTING BIJ DE AANKOOP 
VAN EEN VERVANGINGSVOERTUIG- BEGRIP. 

Wanneer een voertuig bij een ongeval is 
vernield, bestaat de schade die voor de 
benadeelde voortvloeit uit de betaling 
van de belasting over de toegevoegde 

rzJ Cass., 24 feb. 1975 (A.C., 1975, 711). 

(3) Cass., 7 feb. 1979 (A.C., 1979, nr. 308). 
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waarde bij de aankoop yan een ;'el'
vangingsvoel'tuig, slechts wanneer en 
voor zover genoemde bell:lsting is 
betl:lald (1). 

(CLOSTRUi\1 T. CA.BAY) 

ARREST ( vert/:l]ing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 6 oktober 1978 in 
hoger beroep gewezeri door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik; 

Overwegende dat het vonnis 
enkel over de burgerlijke belangen 
uitspraak doet; 

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

doordat,, het vonnis, na te hebben 
vastgesteld dat het door eiser veroor
zaakte ongeval het totaal verlies van 
verweerders voertuig tot gevolg heeft 

.gehad, dat de waarde van dat voertuig 
v66r het ongeval 132.000 frank bedroeg 
maar dat verweerder, ter vervanging van 
het verongelukte voertuig, een wagen 
heeft gekocht ter waarde van 
90.000 frank, .. eiser vervolgens veroordeelt 
om aan verweerder 10.500 frank als 
hoofdsom te betalen, zijnde ' 25 pet. 
belasting over de toegevoegde waarde op 
het verschil tussen de prijs van het 
vervangingsvoertuig en de · prijs van· het 
verongelukte voertuig, en het middel 
verwerpt waarin eiser aanvoerde dat hij 
inzake die. belasting slechts de belasting 
op de prijs van het vervangingsvoertuig 
hoefde te betalen en het vonnis die 
verwerping steunt op grond dat aan 
verweerder de·· aankoopprijs dient te 
worden toegekend voor een met het 
vernielde voertuig gelijkwaardige wagen, 
in welke prijs de belasting begrepen is 
die berekend is op de waarde van de 
verongelukte wagen en niet op grond 
van de minder hoge aankoopprijs van 
een. vervangingswagen,. 

terwijl de vermogensvermindering 
voor de benadeelde namelijk voortvloeit 
uit de betaling VCJll die belasting en de 
schade dan ook slechts bestaat indien en 
miarmate die belasth:1g werd betaald : 

(1) Cass., 19 okt. 1977 (A.C., 1978, 235); 
Raadpl. Cuss. 31 maart 1905 (Bull. en Pas., 
1955, I, 847) en de noot onder dat arrest. 

Zie .ook ,nrs. 7· en 8. van de voetnoot get. 
Kirkpatrick, onder Cuss., 29 mei 1973 m Rev. 
Crit. JU.r oe!ge, 1973, biz. fi77 .en vlg. 

Overwegende dat de persobn ·die 
aansprakelijk is voor het ongeval 
waardoor andermans voertuig totaal 
vernield is, aan de benadeelde het 
bedrag moet terugbetalen van de 
belasting. ·over de toegevoegde 
waarde dat bij· de aankoop van het 
vervangingsvoertuig we1·kelijk. werd 
betaald en niet het bedrag van die 
belasting berekend op de waarde 
van het vervangen voertuig v66r het 
ongeval, voqr zover evenwel. de 
waarde van het vervimgingsvoertuig 
de waarde .• van het vervangen voer
tuig niet te boven gaat; 

Dat de vermogensvermindering 
voor de benadeelde namelijk voort
vloeit uit de betaling van die belas
ting en de Schade dan ook slechts 
bestaat indien en voor zover die 
belasting werd betaald; 

Dat het middel gegrond is; · 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vorinis; beveelt dat van 
dit arrest melding zal ' worden 
gemaakt op de kant van de verhie
tigde beslissing; veroordeelt · ver
weerder in de. lwsten; verwijst de 
zaak naar de · Coi'rectionele Recht
bank te Hoei, zitting houde.Q.d in 
hoger beroep ... 

14 februari 1979 - 2' kamer -
Voorzitter : de. h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Ve1:Slaggever .: de h. Bosly -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Colard, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Ansiaux. 

2' KA.MER -14 februiui 1979 

1° WEGVERKEER- BESTUREN VAN EEN 

VOERTUIG IN STAAT VA.N ALCOHOLI:'-iTOXJCA

TIE- WEGVERKEERSWET, ART. 34-1°- ii'IIXI

MUM GELDBOETE. 

2° WEGVERKEER '-- BESTUI'\EN VAN EEN 
VOERTUIG IN STAAT VAN A.LCOHOLINTOXICA

TIE- WEGVERKEERSWET, ART. 34-1°- GEEN 
VERZA.CHTE;I.'DE Oii'ISTA!\'DIGHEDE:'f. 

3° CASSATIE - CASSA.TIEBEROEP VA:'-1 DE 

PROCUREUR-GE:'\ERA.i\1, - STRAFZAKCN -
SV., ART. 441 :._· vol'i:xrs WMRBIJ. DE 
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BEKI,AAGDE IS VEROORDEELD TOT EE!II 
STRAF BENEDEN HET WETTELIJKE MINIMUM 
- .CASSATIE ZONDER VERWIJZING. 

1" De geldboete opgelopen door de gene 
die in staat van alcoholintoxicatie op 
een openbare plaats een voel'tuig 
bestuurt, mag niet minder bedragen 
dan honderd frank (1). (Art. 34, 1" Weg
verkeerswet.) 

2" Op eezi openbare plaats een voertuig 
besturen in staat van alcoholintoxica
tie mag, zelfs met aanneming van 
lferzachtende omstandigheden, door de 
rechter niet worden gestraft met strai
ten beneden het minimum gesteld bij 
art. 34-1", Wegverkeerswet (2). 
(Art. 100, eerste lid, Sw.) 

3"W<mneer op het cassatieberoep van de 
procureur-generaal, ingesteld met toe
passing van art. 441 Sv., het Hoi een 
lfonnis waarbij de beldaagde is vei"Oor
deeld tot een straf beneden het wette
lijke minimum vel'Ilietigt, geschiedt de 
ve1nietiging zonder ve1·wijzing en 
wordt . de vel'Ilietigde beslissing 
gehandhaafd, in zoverre zij aan de 
· 1reroordee!de ten goede komt (3). (Art. 
441 Sv.) · 

(PROCUREUR-GENERAAL IN HET HOF VAN CAS
SATIE IN ZAKE VANDINGENEN) 

ARREST ( vertaJing) 

.HET HOF;- Gelet op de hierna 
volgende vordering van de procu
reur,-generaal in het Hof van Cassa.:. 
tie : · 

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

)> De · ondergetekende procureur
generaal heeft de eer hierbij te 
verklaren dat de minister van Justi
tie · hem·. bij een brief van 
21 november 1978, met kenmerken 
Bestuur der Wetgeving, nr. 
7 /130.836/388-PD/CP, bevel heeft 
gegeven om overeenkomstig artikel 
441. van het . Weiboek van Strafvor
dering bl.j j.1et Hof het in kracht van 

. gewijsde getreden vonnis aan te 

(1) (2) Raadpl. Cass.,24 ap!'i\1972 (A.C:., 1972, 
796). . 

(3) C~s., 10 rtov. 1975 (A.C, 1976, 323) en de 
noot. · 

geven dat op 17 februari 1978 door 
de politierechtbank te Tubeke gewe
zen werd en. waarbij Vandingenen 
Guy Stephan, paswerker, geboren ·te 
,Halle op 22 februari 1953; wonende 
te Tubeke, rue de la Deporta
tion 214, tot een enkele geldboete 
van vijftig .frank veroordeeld werd 
en voor een rnaand vervallen werd 
verklaard van het recht tot sturen, 
ter zake dat hij te Kasteelbrakel; •op 
19 december 1977, een. voertuig 
heeft bestuurd op de openbare weg 
a) terwijl hij niet in staat was te 
sturen en b) na alcoholisch.e dr.an
ken in zodanige hoeveelheid te heb
ben gebruikt dat het alcoholgehalte 
van zijn bloed op het ogenblik dat 
hij· bestuurde ten minste 0,8 gram 
per liter bedroeg, welke laatste 
overtreding aan zijn persoonlijk 
toedoen te wijten was. · · 

» De aldus uitgesproken straf is 
onwettig omdat een geldboete ·· van 
vijftig frank lager ligt dan de wette
lijk bepaalde minimumstraf. 

» Wegens de feitelijke .eenheid 
diende' voor di<::) misdrijven ;namelijk 
de zwaarste straf te worden uitge
sproken, en· dat is in · onderliavig 
geval de . straf die is voorgeschreven 
bij artikel 34 van de wet betreffende 
de politie .over het wegverkeer, te 
weten een gevangenisstraf van vijf
tien dagen tot drie maanden en een 
geldboete van honderd tot duizend 
frankof een van die straffen aileen; 
in strijd· met wat bij •het vonnis 
wordt aangenomen, kon overigens 
artikel 85 van het Strafwetboek ten 
deze geen toepassing vinden. 

>> Om die redenen, vordert de 
·ondergetekende procureur-generaal 
dat het Hof gelieve .het aangegeven 
vonnis te vernietigen, te bevelen dat 
van zijn arrest melding zal worden 
gemaak:t op de kant van de vernie
tigde beslissing en te .beschikken 
dat er geen grond is tot verwijztpg. 

» Bruss~l, 27 november. 1978 .. 
» Voor de procureur-generaal, 

» De advocaa:t:..generaal, 
» (w.g.) Colard >>; · 



-700-

Gelet op artikel 441 van het 
Wetboek van Strafvordering; met 
aanneming van de gronden van de 
bovenstaande vordering, vernietigt 
het aangegeven vonnis dat op 
17 februari 1978 door de politie
rechtbank te Tubeke werd gewezen; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de vernietigde beslissing; beschikt 
dat er geen grond is tot verwijzing. 

14 februari 1979 - 2" kamer -
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - VerslaggeveJ' : de h. Sace 
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Colard, advocaat-generaal. 

2" KAMER- 14 februari 1979. 

1° WEGVERKEER - VERVALLENvERKLA
RING VAN HET RECHT TOT STDREN- HER
STEL IN HET RECHT TOT STDREN AFHANKE
LIJK GEMAAKT VAN HET SLAGEN VOOR EEN 
ONDERZOEK - WEGVERKEERSWET, ART. 

47 VOOR DE WIJZIGING ERVAN DOOR DE WET 

VAN 9 JDLI 1976 - GEEN TOEPASSING OP 
HODDERS VAN BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN. 

2° CASSATIE - - CASSATIEBEROEP VAN 
DE PROCDREDR-GENERAAL - STRAFZAKEN

ART. 441, WETBOEK VAN STRAFVORDERING
VONNIS WAARBIJ DE HODDER VAN EEN BUI
TENLANDS RIJBEWIJS VEROORDEELD WORDT 

WEGENS OVERTREDING VAN ART. 47 WEG
VERKEERSWET, VOOR DE WIJZIGING VAN DAT 

ARTIKEL DOOR DE WET VAN 9 JDLI 1976-
ART. 47 IS N!ET VAN TOEPASSING OP DE 
HODDER VAN EEN BUITENLANDS RIJBEWIJS 
EN DE TEGEN HEM U!TGESPROKEN VERVAL
LENVERKLARING VAN HET RECHT TOT STU 
REN IS GEEINDIGD - CASSATIE ZONDER 
VERWIJZING. 

1• Art. 47 van de Wegve1*eerswet, zoaJs· 
het luidde v66r de wijziging ervan 
door de wet van 9 juli 1976 en volgens 
hetwelk hij die verval van het recht 
tot sturen had opgelopen, wanneer dat 
ve1val geiHndigd was, een motorvoer
tuig slechts mocht besturen mits hij 
met goed gevolg een onderzoek had 
ondergaan, tenzij hij hie1·van was vl'if 
gesteld, was niet van toepassing op de 
houders van buitenlandse rijbewij. 
zen (1). 

2" Op het cassatieberoep van de procu
reur-generaal, ingesteld overeenkoms
tig art. 441 Sv., vernietigt het Hoi, 
zonder verwijzing, het vonnis waarbij 
de houder van een buitenlands rijbe
wijs, wiens veTval van het J'echt tot 
sturen geeindigd was, veroordeeld 
wordt wegens overtreding van art. 47 
WegveJ*eerswet (2) (3). (Art. 47 Weg
verkeerswet, v66r de wijziging ervan 
door de wet van 9 juli 1976; art. 441 
Sv.) 

(PROCUREUR-GENERAAL IN HET HOF 
VAN CASSATIE IN ZAKE ESPAGNET) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de vol
gende vordering van de procureur
generaal in het Hof van Cassatie : 

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

» De ondergetekende procureur
generaal heeft de eer hierbij te 
verklaren dat de Minister van Justi
tie hem bij een brief van 
30 november 1978, met kenmerken 
Bestuur der Wetgeving, nr. 
7/130.836/377 A.P./Div. PD/JD bevel 
heeft gegeven om overeenkomstig 
artikel 441 van. het Wetboek van 
Strafvordering bij het Hof aangifte 
te doen van het in kracht van 
gewijsde getreden vonnis dat op 
26 oktober 1977 door de Correctio
nele Rechtbank te Aarlen werd 
gewezen en voor zover Espagnet 
Patrick, handelaar van beroep, 
geboren te Mont-Saint-Martin 
(Frankrijk) op 1 januari 1950, ver
blijvende te Florenville, place 
Albert r, 31a, veroordeeld werd tot 
een waand gevangenisstraf en een 

(1) en (2) Art. 16, § 3, Wet 9 jnli 1976 tot 
aanvuling van art. 38, Wegverkeerswet, bepaalt 
eveneens dat de rechter het herstel in het 
recht tot sturen van een bestuurder die van 
dat recht vervallen is verklaard, niet afhanke
lijk mag maken van het slagen voor een 
theoretisch, praktisch, geneeskundig en psy
chologisch onderzoek wanneer de overtreder 
houder is van een buitenlands rijbewijs. 

(3) Raadpl. Cass., 5 okt. 1976 (A.C., 1977, 
143). 
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geldboete van vijfhonderd frank als
ook voor drie maanden vervallen 
werd verklaard van het recht tot 
sturen, ter zake dat hij te Virton en 
elders in het gerechtelijk arrondis
sement Aarlen, tusse11- 14 januari en 
14 februari 1977, en meer in het 
bijzonder op 13 februari 1977, meer
maals een motorvoertuig heeft 
bestuurd zonder het bij artikel 47 
van de wet betreffende de politie 
over het wegverkeer voorgeschreven 
onderzoek met goed gevolg te heb
be.n ondergaan ( coordinatie van 
16 maart 1968) nadat hij bij een in 
kracht van gewijsde getreden arrest 
van het Hof van Beroep te Luik op 
17 oktober 1975 vervallen werd ver
klaard van het recht tot sturen en 
daarbij niet van het onderzoek werd 
vrijgesteld. 

» Voormeld arrest van het Hoi 
van Beroep te Luik heeft betrekking 
op feiten die gepleegd werden op 
12 jun~ 1973, op welke datum Espag
net in Frankrijk woonde en houder 
was van een Frans rijbewijs. 

>> Naar luid van het laatste lid van 
het ten tijde van dat arrest van 
kracht zijnde artikel 4 7 van de 
Wegverkeerswet, was de bepaling 
van het eerste lid van dat artikel 
niet van toepassing op de houder 
van een buitenlands rijbewijs. 
Opdat .Espagnet na afloop van he1 
tegen hem uitgesproken verval 
opnieuw het recht zou hebben een 
voertuig te besturen op de openbare 
weg was het dus niet nodig dat het 
arrest hem, in voorkomend geval 
van het onderzoek ontsloeg, wat het 
arrest ook niet gedaan heeft. 

» Daaruit volgt dat het rijverbod 
dat het arrest van 17 oktober 1975 
aan Espagnet had opgelegd en dat 
op 13 juli 1976 was ingegaan, moest 
5eacht worden te zijn geeindigd op 
13 januari 1977. 

» Het aangegeven vonnis heeft 
ius Espagnet onwettig veroordeeld 
wegens de voormelde tenlasteleg
ging. 

» Om die redenen, vordert · de 
ondergetekende procureur-generaal 

dat het Hof gelieve het aangegeven 
vonnis te vernietigen in zoverre het 
Espagnet veroordeelt ter zake dat 
hij een voertuig . bestuurd heeft op 
de openbare Weg zonder het bij 
artikel 47 van de Wegverkeerswet 
voorgeschreven onderzoek met goed 
gevolg te hebben ondergaan, nadat 
hij vervallen was verklaard van het 
recht tot sturen; te bevelen dat van 
zijn arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing en te 
beschikken dat er geen grand 
bestaat tot verwijzing. 

» Brussel, 5 december 1978. 

» Voor de procureur-generaal, 
» De advocaat-generaal, 

» ( w.g.) Colard »; 

Gelet op artikel 441 van het 
W etboek van Strafvordering; met 
aanneming van de gronden van 
bovenstaande vordering; vernietigt 
het aangegeven vonnis van de Cor
rectionele Rechtbank te Aarlen, in 
zoverre dat vonnis Espagnet veroor
deelt ter zake dat hij een voertuig 
bestuurd heeft op de openbare weg 
zonder het bij artikel 4 7 van de wet 
betreffende de politie over het weg
verkeer voorgeschreven onderzoek 
met goed gevolg te hebben onder
gaan nadat hij vervallen was ver
klaard van het recht tot sturen; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; beschikt dat er geen grand 
bestaat tot verwijzing. 

14 februari 1979 - 2" kamer -
Vool'zittel' : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Ve1·sJaggeve1' : de h. Sace 
GeiJj'kluidende conclusie van de h. 
Colard, adyocaat-generaal. 

2" KAMER- 14 februari 1979 

1° RECHTBEGINSELEN (ALGEMENE) 
- STRAFZAKEN - TWEEDE VEROORDELING 
WEGENS EEN ZELFDE FElT- SCHENDING VAN 
HET BEGINSEL < NON BIS IN IDEM '· 



-702-
2'l CASSATIE ~ 'CASSATIEBEROEP VAN DE 
: PROCUREUR-GENERAAL -'- STRAFZAKEN -
WETBOEK VAN STRAFVORD_ERING, ART. 441-
VONNIS TOT, ,VEROORDELING VAN EEN· 
BEKLAAGDE DIE REEDS ,VROEGER WEGENS: 
HETZELFDE FElT ~S VEROORDEELD - VER
NIETIGING ZONDER VERWIJZING. 

1" Een algemeen rechtsbeginsel ·is het 
verbod volgens hetwelk de rechter een 
beklaagde niet mag veroordelen 
wegens een feit waarvoor deze reeds 
vroeger is veJ·oo1·deeld (1). 

2" Op het cassatieberoep van de procu
J'ew·-geneJ·aal, ingesteld met toepas
sing van art. 441 Sv., vernietigt het 
Hoi zonder ve1wijzing het vonnis van· 
de cOJiectionele rechtbank waarbij 

, .een beklaagde is. veroorcfeeld we gens• 
een feit waa1-voor liij meds vroeger is 
veroOJ.·deeld (2). (Art. 441 Sv.) 

(PROCURE;UR-GENERAAL BIJ HET HOF 
VAN CASSATIE IN ZAKE DESMEDT) 

ARREST ( vel'tafing) 

HET HOF; --'-' Gelet op de hierna 
volgende vordedn:g van de procu
reur:.:.generaal in het Hof van Cassa-
tie : · 

« Aan de tweede kamer van het 
Hof van Cassatie; · 
. » De , ondergetekende procureur

generaai. .heeft de eer. hierbij t~ 
verklaren dat de minister van Justi
tie hem bij . een . brief . van 
30 november 1978, met kenmerken 
Bestuur der Wetgeving m.lmmer 
7/130,836/387 AP-PD/JD, bevel heeft 
gegeven om overeenkomstig arti
kel 441 van het Wetboek van Straf
vordering bij het Hof het in kracht 
van gewijsde getreden vonnis aan te 
geven dat op 21 december 1977 door 
de Cortectionele R:echtbank te 
Dinant gewezen werd. en waarbij 
Desmedt, Gustaa£, Prosper, be
diende, geboren te Sint
Pieters-Leeuw op 13 mei 1930t~' 
wonende te Wemmel, J. De Ridder
laan 95, tot een geldboete van vijftig 
frank veroordeeld werd ter zake dat 
h!j in 1968 te Fronville zonder 

(1) en (2) Cass., 20 sept. 1978' (A. C., 1979, 50). 

voorafgaande; · schriftelijke en uit
drukkelijke vergunning van bet col
lege van burgemeester en schepe
nen een chalet heeft gebouwd op 
een terrein dat voorkomt onder het 
nummer 1264 van de kadastrale 
legger, afdeling E 100 men 100 n. 

» Die veroordeling werd uitge-' 
sproken terwijl bovengenoeinde 
reeds vroeger voor hetzelfde feit 
was veroordeeld bij een · vonnis dat 
op 29 juni 1977 door dezelfde recht
bank was gewezen, zodat het aange
geven vonnis gewezen is met scherr
ding vari het algemeen rechtsbegin
sel << non bis in idem >> en derhalve 
onwettig is. 

. >> Om die redenen, vordert de 
ondergetekende procureur-generaal 
dat het Hof gelieve het aangegeven 
vonnis te vernietigen, te bevel en· dat 
van zijn arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing en te beschikken 
dat er geen grond is tot verwijzing. , · 

» Brussel, 6 december 1978. · 

» Voor·de procureur-generaal, 
» De advocaat-generaal, 

» (w.g:) Colard »; 

Gelet op artikel 441 van het 
Wetboek van Strafvordeting; m'et 
aanneming van de gronden van de 
bovenstaande · vordering, vernietigt 
het · aangegeven vonnis dat op 
21 december 1977 door de Correctio
nele Rechtbank . te Dinant :werd 
gewezen; beveelt dat,, van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde . beslissing; 
beschikt dat er geen grond is tot 
verwijzing. 

'14 februari · 1979 - 2~ kamer -'
Voorzitter : de · h, Legros, afdelingsvoor
zitter- Verslaggever: de. h; Str.anard-:
Geljjkluidende . .conclusie van de h. 
Colard, advocaat-'generaal. 

2" KAMER- 14 februari 1979, 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFzAKEN 
- HOF VAN ASSISEN - MIDDEL TEN BETOGE 
DAT DE RECHTEN VAN DE VERDEDJGING ZIJN 

: GESCHONDEN WEGENS WEIGE,RING EEN STUK 
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BIJ HET DOSSIERTE VOEGEN ~ WDDEL DAT 
NIET VOOR. HET EERST VOOR HET HOF KAN 
WQRDE)'j VOORGF;DRAGEN. 

2°, RECHTE;N 1 VAN DE VE):WEDIGING 
- STRAFZAKEN - HOI' VAN ASSISEN -

. SCHENDIXd VAN DE REc'HTEN VAN I)E VER~ 
DEDIGING c.:.: MIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT 
GEWEIGERD WERD EEN STUK BIJ HET DOS
SIER TE VOEGEN ~· BESCHULDIQDE DIE ZICH 
OVER DE ZAAK ZELF HEEl"!' . VERDEDIGD 

• ZONDER TE ZEGGEN DAT ZIJN:RECHTEN VAN 
'VERDEDIGING WAREN GESCHONDEN 
SCHENDING VOQR HET HOI' AANGEVOERD -

.. ~lq' ONTVANKEJelJK MIDDI,'L. 

3° HOF VAN ASSISEN - VERZOEK OM 
EEN. ONDERZOEKSMAATREGEL - STILZWIJ~ 
G'ENDE'AFSTAND -VOORWAARDEN. 

4" JtE;CHTEN VAN DE VERDEDIGING 
- HOF VAN ASSISEN _:.· ;VERDRAG TOT 

BESCHERMiNG VAN DE RECHTEN VAN DE 
. MENS EN DE FUNDAMENTELE VR!JHEDEN -
ART. 6, § 3 -I:)CHENDING VAN DIE BEPALINQ 

• N.IET AI' TE.rLEIDEN UIT HET• FElT DAT HET 
'l{QF VAN ASS IS EN BEPAALDE GETUIGEN° NIET 

), ,. '' ,,, , ' ' '; -- ,, 
ONDERVRAAGD, DOEN ONDERVRAGEN OF 
OPGERO.EPEN HEEIT, ALS DE BESCHULDIGDE 
OM DiE ONDERZOEKSDADEJ\j NIET HEEFT 
GEVRAAGD. . 

1" ~~. 2~ Niet.~'ntyankelijk is het ~iddeJ 
dat door de b(!schuldigcie is afgeleid 
uit de schendlng van de'.rechten van 
de verdediging, daar wei·d geweiger(i 
een stuk bij het dossier te voegen, als 
die beschuldigde zich over de zaak zelf 
heeft vez·dedigd zonder te zeggen dat 

· zijn z·ec.hten van verdediging waren 
gesph~mden (1). 

3" De afstand dom· de beschuldigde van 
een vel'Zoek tot voeging van stukken 
kan stilzwijgend gebeureii en kan 
woz·den afgeleid uit feiten die voor 

. geen andere uitlegging vatbaar ·zijn, 

. . zoals de verdere . vooz·tzetting van . de 
((ieb{Jtten tot de sluiting, ervan zondez· 
ep.ig verzet van qe beschuldigde of van 
zijn ·z:aadsman tegen de verwezping 
van het vel'Zoek tot voeging (2). 

4" , Schen(ijng van. tlJ;t. 6, § 3, d, Verdrag 
Rw:;hten. van de. Mens kan niet hie.ruit 
worden afgeleid dat het Hof . yan 

... (1), Raadpl. · Cass .. 6 maart .1972 (A.C., 1972, 
622)' 29 maart en 2 m~i 1977 (ibjd., 1977, 820 en 
89p},' . ' 

(2) Cass., 17 maart 1975 (A.C., 1975, 794-) .. 

Assisen bepaalde ge,tuigezJ niet onder
vraagd, doen ondervragen of opgeroe-. 
pen heeft, als uit de gedingstukken 
niet biljkt dat de beschuldigde om die 
ondeJ'Zoeksdaden heef't gev1·aagd. 

(LEMPERE) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; -'- Gelet op het bestre
den arrest, op 13 december 1978 
gewezen door het Hof van Assisen 

. van de provincie Luik; 

Over het middel, afgeleid uitde scherr
ding van de rechten van de verdediging 
en van artikel 6.3.d' van het Verdrag tot 
bescherming vari de · rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, 

. ondel)tekend te Rome en goedgekeurd 
bij de wet van 13 mei 1955, · 

dooi·dat de voorzitter van het Hof van 
Assisen van de provincie Luik het ver• 
zoek heeft afgewezen waar1n de verdedi
ging vroeg dat pe dossiers nuinmer 
5722 van de Jeugdrechtbank te.Luik en 
nummer 7457FAM van de prQct)reu~·,des 
Konings te Luik, afdeling gezin; betref
fende het gezin zouden worden gevoegd 
bij het dossier van de zaak; op grand dat 
hij in de onmogelijkheid verkeert die 
twee dossiers te doen overleggen, nu de 
wet hem zulks verbiedt ten gevolge van 
de minderjarigheid van het slachtoffer, 

terwijl de voorzitter van het Hof van 
Assisen door zijn weigering aldus te 
motiveren, slechts heeft kunnen steunen 
op artikel 55 van de wet van 8 april 1965 
betreffende de jeugdbescher~ing, welk 
artikel in beginsel enkel betrekking 
heeft op de minderjarige en de burger~ 
lijke partij en niet door anaiogie kan 
worden uitgebreid; een dergelijke voe
ging die in het belang van een beschul
digde gevraagd wordt niet verboden kan 
worden w'anneer diens verdediging eist 
dat het gedrag van het slachtoffer bewe
zen wordt;. nu de dos~iers noodzakelij
kerwijze betrekking hadden op een 
periode omstreeks het ogenblik dat eiser 
de hem verweten feiten had begaan de 
afwijzing v~n het .· ;verzoek tot voeging 
van de dossiers, het voor d~. verdediging 
onmogelijk gemaakt heeft ae namen vah 
de getuigen te achterhalen ·en door het 
Hof van Assisen de gl'!tuige'n te doen 
horen, die hij voor zijn verdediging 
nuttig achtte om hem in te lichten over 
het gedrag van de minderjarige : 
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a) In zoverre het middel de 
schending· van de rechten van de 
verdediging aanvoert : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser, die na de 
afwijzing van zijn verzoek tot voe
ging van de in het middel aangege
ven dossiers zich over de zaak zelf 
verdedigd heeft, voor bet Hof. van 
Assisen zou aangevoerd hebben dat 
ingevolge die afwijzing zijn recht op 
verdediging werd geschonden; 

Dat het middel dat niet voor het 
eerst voor het Hof kan ·worden 
voorgedragen, in dat opzicht nieuw 
en niet ontvankelijk is; 

b) In zoverre het middel de 
schending aanvoert vim artikel 6.3.d 
van het Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de 
fundamentele · vrijheden, onderte
kend te Rome en. goedgekeurd bij 
de wet van 13 mei 1955 : 

Overwegende dat geen enkele 
wetsbepaling de beschuldigde belet 
afstand te doen van een verzoek om 
een aanvullend onderzoek; 

Overwegende dat die afstand stil-
zwijgend kan-zijn; . . 

. Dat de afstand van een recht 
strikt moet ge'interpreteerd worden 
en aileen mag worden a:fgeleid uit 
feiten die voor geen andere inter
pretatie vatbaar zijn; cl,at die nood
zakelijke afstand precies voortvloeit 
uit de . volgende · overwegingen en 
feiten; 

Dat aangaande het mondeling 
verzoek van de verdediging van de 
beschuldigde tot voeging van de. in 
het .middel aangegeven dossiers het 
·proces-verbaal van .. ·de terechtzi.tting 
van 11 deceniber 1978 enerzijds 
vermeldt .dat de voorzitter gea;nt
woqrd hee~t dat hij · op de in het 
middel vermelde grond in de onmo.: 
gelijkheid verkeerde die twee dos
siers te doen overleggen, en ander
zijds vaststelt dat geen enkele 
opmerking dienaangaande naar 
voor werd geb1'acht; 

Dat noch op de terechtzitting van 
11 december 1978 noch op een 
andere zitting eiser of zijn raads
man dienaangaande enige vraag 
hebben gesteld waarover het Hof 
van Assisen zich had moeten uit
spreken en dat er geen sprake meer 
is geweest de dossiers te voegen; 

Dat, nu de debatten tot de slui
ting werden voortgezet zonder ver
zet of opmerking van de beschul
digde of zijn raadsman tegen die 
maatregel, zulks impliceert, zonder 
dat een andere interpretatie moge
lijk is, dat de beschuldigde afstand 
heeft gedaan van zijn verzoek; 

Overwegende dat, wat het overige 
betreft, uit de stukken waarop hef 
Hof vermag acht te slaan, niet blijkt 
dat eiser een verzoek aan het Hof 
van Assisen heeft voorgelegd waar
over het zich had dienen uit te 
spreken en waarbij naast het ver
h0or van de in de zaak gehoorde 
getuigen oak om een aanvullend 
onderzoek werd verzocht waarbij 
gevraagd werd orri de reeds bekende 
of nag te identificeren getuigen a 
charge te ondervragen of te doen 
ondervragen en om het oproepeh, en 
de ondervraging van getuigeq a 

· decharge te doen geschieden op 
dezelfde voorwaarden als het geval 
is met de getuigen a charge, dit 
:tiles om hem in staat te stellen. het 
Hof voor te ·Jichten over het gedrag 
van de minderjarige in de periode 
van de feiten; . · 

Dat het middel in dat opzicht niet 
kan worden aangenomen; 

En overwegende dat de substan
jiHe of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen. in 
acht zijn genomen' en. de beslissing 
overeenkomstig de wet· is gewezen; 

· Om die redenen, · vei"Werpt de 
1oorziening; veroordeelt eiser in de 
'{osten. 

14 februari 1979 - 2• kamer -
VooJ"Zittel' .: de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Vel'siaggeveJ' : de h. Strai1ard -:
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Colard, advocaat-generaal - Advocaat ': 
mr. Puigman, Luik. 
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2• KAMER:__ 14 februari 1979 ARREST (veda ling) 

1° VOORZIENING IN CASSATIE HET HOF;- Gelet op het bestre-
- PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSA-' den arrest op 7 december 1978 door 
TIE TE VOORZIEN - STR.f\FZAKEN - VOOR- het H'of van Beroep te Brussel 
ZIENING DOOR EEN BEKLAAGDE - VOORZIE-
NING TEGEN DE BESLISSING OP DE RECHTS- gewezen; 
VORDERING VAN HET OPENBMR MINISTERIE 
TEGEN EEN MEDEBEKLMGDE - NIET-
ONTVANKEL!JKE VQORZIENING. 

2° STRAF - VERBEURDVERKLARING 
GEEN VASTSTELLINGEN VAN DE BIJ DE·WET 
GESTELDE VEREISTEN 
VEERDE BESLISSING. 

NlET GEMO'):'I-

3° VOORZIENING IN CASSATIE 
- STRAFZAKEN -· VEROORDELEND ARREST 
-BEVEL TOT ONM!DDELLIJKE'MNHOUDING 
- VOORZIENING TEGEN DE VEROORDELENDE 
BESLISSING VERWORPEN, BEHOUDENS WAT 
DE VERBEURDVERKLARING BETREFT -

. VOORZIENING TEGEN HET BEVEL TOT 
QNMIDDELLIJKE MNHOUDING ZONDER 

· BELANG. 

1" . Een bekla'agde is niet bevoegd OL1 
zich in cassatie te VOOJ'Zien tegen de 
beslissing op de rechtsvoJ·dering van 
bet openbaar mi1iisterie tegen een 
medebeklaagde (1). (Art. 216 Sv.) 

2" Niet gemotiveerd is de beslissing 
waarbij in strafzaken verbeurdveJ*la
rLng wordt ilitgespioken zonder vast tE 
stellen dat de bij de wet gestelde 
voorwaarden vervuld zijn (2) (Art. 
97 Gw., art. 42 Sw.; Wet 24 feb. 1921, 
gew. door de wet 9 juli 1975, art. 4, 
§ 6). 

3'' Wannee1· de beklaagde zich in cassa
ti'e .h.eeft voorzien tegen een vemorde
Jend an·est waarbij zijn onmiddellijke 
aanhouding wordt gelast en het 
beschikkende gedeelte ten gevolge van 
de verwe1ping van . de voorziening 
tegen de vemordelende · beslissing, 
behoudens wat de verbeurdveJ*laring 
bet'reft, in kracht van gewijsde is 
gegaan behoudens wat genoemde veJ'
beurdverklaring betreft, verliest de 
voorziening tegen het bevel tot onmid
dellijke [lanhouding haar bestaansre
den (3). 

(ROSSEEL,VASERMAN T. REGWAN EA) 

(1) Cass., 13 feo 1979-(:A.C., 1971, nr. 321). 

(2) en (3) Cass.,. 29 rnaart 1977 (A.C; 1977, 
817). 

A. In zoverre de voorzieningen 
van de eisers, beklaagden, gericht 
zijn tegen de beslissingen op de 
strafvordering jegens Regwan, 
Abousmil, Autmizguine en Aber
man, medebeklaagden : 

· Ovei'Wegende · dat de ' eisers niet 
bevoegd zijn om zich .. tegen die 
besllssingen in cassatie te voorzien; 

B. In zoverre . de voorzieningen. 
van de eisers gericht zijn tegeri de 
beslissingen waarbij zij op de t~gen 
hen ingestelde strafvordering ver
oordeeld worden : 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 4, § 6, van de wet van 
2·1 februari 1921 betreffende. het verh,an
::i.elen van de giftstoffen, slaapmiddelen 
en verdovende middelen, ontsmettings
stoffen . en antiseptica, gewijzigd. bij de 
wet van 9 juli 1975 : 

Overwegende dat het arrest t~n 
laste van de eisers de ver beurdv~r.., 
klaring uitspreekt va'n · de verda~ 
vende middelen welke in beslag 
werden genomen en ter griffie van 

, de correctionele rechtbank onder 
het nr. 6220/77 Werden neergelegd, 
zonder vast t~ stellen dat de. voor-

. waarderi aanwezig zijn voor . l;lft 
opleggen vari deze straf, die is 
bepaald bij artikel. . 4,. § 6, ·van 
voormelde wet van 24 februari 1921, 
gewijzigd bij de. wet van 9 juli 1975; 

En · overwegende dat, voor .. het 
· overige, de substantiele of op straffe 
van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvorrp.en in acht zijn genomen 
en de beslissingen geen onwettig
heid bevatten, die op de voorziening 
van de. eiser,s zou kunnen opgewor

. pen worden; 

C. In zciverre de :voorziening .van 
. de eiser Vaserman gericht is tegen 
· het bevel waarbij zijn · onmiddellijke 
aanhouding wordt bevolen; · 
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Overwegende dat; nu eisers voor

ziening tegen de veroordelende 
beslissing, beboudens wat de ver
beurdverklaring betreft, verworpen 
wordt, die beslissing in kracht van 
gewijsde is gegaan, behoudens wat 
de verbeurdverklaring betreft; 

Dat de , voorziening tegen het 
bevel tot onmiddellijke aanhouding 
derhalve , geen bestaansreden meer 
heeft; , 

.()m die , redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, in, zoverre bet ten 
laste van de, eisers de verbeurdver
klaring van de inbeslaggenomen 
verdovende middelen uitspreekt; 
v~rir.ei·pt de , voorzieningen · voor bet 
overige;.veroordeelt de eisers in vier 
vijfde van , de kosten en .laat de 
overige kosten ten laste van, de 
Staat; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van· de gedeeltelijk vernietigde• 
beslissing; verwijst ,de aidus 
bep'erkte ~aak miar het Hof van 
Be~·oep te Bergen. 

14 februari 1979 - ' 2" kamer -
VooJ·zitteJ· : de h. Legros, afde!ihgsvoor
zitter - , Ve~slaggever : de h. Sace 
Gelijkluidende , conclusie van de h'. 
Colard, adyoc~~t.:.generaal. 

i i ' ~ 1 : 

2• KAMER--'- 14 februari 1979 

1° CASSATIE- STRAFZAKEN- CASSATIE
BEROEP VAN DE PRQCUREUR~GENERAAL -

I WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 441-
' VONNIS VAN DE' CORRECTIONELE RECHTBANK 

TOT VEROORDELiliiG VAN EEN MINDERJARIGE 
VAN BENEDEN~ DE LEEFTIJD 'VAN ACHTTIEN 

1 .JAAR OP DE DATU:M VAN HET FElT- VERNIE. 
TIGINa. 

2°. VERWIJZING NA CASSATIE 
·-...:.. STRAFZAKEN- CASSATI.EBEROEP VAN DE 
IPROCUREUR-GENERAAL; INGESTELD MET 
TOEPASSING VAN ART. 441 SV. - VERNIETI
GING VAN EEN VONNIS VAN DE CORRECTIO
NELE RECHTBANK TOT VEROORDELJNG VAN 
EEN MINDERJARIGE BENEDEN DE LEEFTIJD· 
VAN ACHTTlEN JAAR OP DE I>A'TlJM VAN HET' 
FElT - MINDERJARIGE I EN OUDERS, I VOOG
DEN OF DEGENEN DIE' DE MINDERJARIGE 
ONDER HUN. BEWARING HEBBEN EN WIER 

WOOl\'- EN YERBLIJFPLAATS l:'ol HET.BUITEN
LAXD IS GELEGEN - VERWIJZING NAAR DE 
PROCUREUR DES KONINGS VAN DE PLAATS 
WAAR HET M!SDRIJF IS GEPLEEGD. 

1" Op ,het cassatiebel'Oep van .de pl'Ocu
rel.{r-generaal, ingesteld met toepas-

. sii1g van . ad. 441 Sv., vemiftligt. het 
Hoi het vo.nnis waarb~i de COl'l'ectjo
nele rechtbank een beklaagde veJ'OQI'
deelt die, toen het feit werd gepleegd 
waarop de ve1·oordeling was geg1·ond, 
nag geen achttien jaa1· oud was (1) · 
(Art. 441 Sv.; art. 36, 4"; Jeugdbescher-
mingswet 8 april 1965.) · . . 

2" Wanneer op het cassatieberoep van de 
. pi'ocw·ew·-generaal, ingesteld met toe

passing van art. 441 Sv., het Hof een 
vonnis vernietigt van de coi'J'ectionele 

, J'echtbank tot vei·ooJ·deling van een 
minderjarige beneden de leeftijd van 
achttieil jaar wegens een als misd1ijf 

' omsch1·even feit dat is gepleegd tben 
die minderjalige nag geen achttien 
jaar oud was, ve1·wijst het de · zaak 
naar de pi·ocureur des Konings van de 

. plaats waar het misd1ijf is gepleegd, 
als de minderja1ige, zijn oude1·s, .voog
den of degenen die de minde1;jalige 
onder hun bewaling hebben, in Belgie 
noch woon-, noch vei·blijfplaats heb
ben (2) (Artt. 23 en 441 Sv. en artt, 36, 
4"en 44 Jeugdbeschermingswet.) ' 

(PROCUREUR-GENERAAL 
IN HET HOF VAN CASSATIE, 

IN ZAKE B ... ) 

. ARREST ( vel'taling) 

HET HOF; - Gelet op de hie~·na 
volgeride, vordering van de procu
reur-generaal in het Hof van Cassa
tie : 

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

» De. ondergetekende procureur
generaal heeft . de eer hierbij te 
verklaren dat de Minister van Justi
tie hem bij een brief van 29 de
cember 1978, met kenmerken 
Bestuur der Wetgeving nr. 
7/130.836/393 AP/Voorzieningen 
PD/JD, bevel heeft gegeven om 
overeenkomstig artikel 441 van het 

· (1) en (2) Cass., U maart 1975 (A.c., 1975,. 
776). 
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Wetboek ·van ,Strafvordering · bij · het bdvenstaande vordering, · vernietigt 
Hof het in kracht van gewijsde het aangegeven vonms dat op 
getreden vohnis aan te geven dat op 7 ·januari 1976 door de Correctionele 
7 jamiari 1976 door de Correctionele Rechtbank te Brussel' werd gewe
Rechtbank te Brussel gewezen werd zen; beveelt dat van dit arrest 
en waarbij Baldi Rocco, handelaar, melding zal worden gemaakt op de 
geboren te Riesi (ItaW~). zonder . kant van de vernietigde beslissing; 
vaste · verblijfplaats ' in Belgie, tot· · verwijst de zaak naar de procureur 
een jaar gevangenisstraf en tot een des Konings te Brussel. ' 
geldboete van vierhonderd frank · ' · 
veroordeeld werd om tussen .14 februari · 1979 - 2" kamer -
1 . mei 1975 en ·4 november 1975 Vool'zittel' : de h .. Legros, afdelingsvoor-

. · · zitter .......;. Vel'slaggeveJ· : de h. Screvens -
souteneui· te zijn geweest. . . Gelijkluidende conclusie van de h. 

>> Uit een ~p 3 mei 1976 door de Colard, advocaat-generaal. 
ambtenaar van de burgerlijke stand 
te Riesi uitgereikt uittreksel· uit de 
geboorteakte .. alsook uit . een op 
2~. juni · ~977 · . door, de Corie<;tionele 
I}~chtbank te, Brussel uitgesproken 
vonnis tot toepasbaarheid blijkt dat 
bovengenoemde·. geboren · is te · Riesi 
op 24 november 1957 en niet op 
24 februari 1954 zoals bleek U:it het 
dossier dat geleid · heeft tot het 
aangegeven vqrir\.is. · · 

,~ Bal,di Rocco .had dus de leeftijd 
van. 18 jaar niet bereikt op het 
ogenblik waarop hij zich schuldig 
gemaakt heeft aan de feiten waar
voor hij, veroorqeeld is; hier\iit volgt 
dat · aUeeh de' jeugdrechtbank be
voegd was om van die feiten kennis 
te nemen en dathet vonnis van de 
Correctionele Rechtbarik te Brussel 
van 7 januari 197(\ gewezen is met 
schending van artikeL 36, 4o van de 
wet van 8 april 1965 betreffende•de 
jeugdbescherming. 

• » . bm diE! red.enen ' vor<:lert ·.de 
ondergetekende . prpcurel,.lr-gene"raal 
dat .het Hof geliev.e · het aangegeven 
vonnis te vernietigen, te bevelen · dat 
van zijn arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van· de ver;nie
tigde beslis,Sing en de .zaak te ver
wijzen .. naar de .· p~ocureur des 
~q~ingl> te Brussel. 

. ,; '13russe1, 4 htnuari 1979. 
· · >> Vooi: de ptocureur1gen'~xaal, 

>> De advocaat-generaal, · 
» (w.g.) Cblard >>; 

Gelet op . artikel 441 van het 
Wet~oek . van . Strafyordering; met 
aanneming van de gronden van de 

2" KAMER - 14 febru'~ri 1979. 

CASSATIE - STRAFZAKEN - VOORZitNING 
VAN DE PROCUREUR-GENERAAL -' WETBOEK 
VAN STRAFVORDERING, ART. 441 '_, VONNIS 

1WAARBIJ.. EEN VEROORDELING WORDT UITGE
SPROKEN VOOR EEN VERJAARD MISDRJJ.F -
VERNIETIGING ZONDER VERWIJ~I!i'f1 

Op de vool'ziening van de • pl'ocul'eUI'
.. genemal, ingesteld met toepasslng. van 
' al't. 441 $v., vel'Ilietigt het Hof zondel' 
vel'wijzing, het vonn,is . waal'bij een 
Vf!l'pol'deling is uitgesproken wegens 
een ovel'lreding die verjaal'd was.( 1 ). 

(PROCUREUR-GENERAAL 
IN HET HOF VAN CASSATIE 
IN ZAKE WEIBEL, ~,ATIE,AUj 

'ARREST ( VeJ·taJing) 

HET HOF; - Gelet op de vorde-
• ring van de procureU:r-gerieraal in 
het Hof van Cassatie, i luidend als 
volgt : ·' 

« Aan de. tw'eede liamer van hct 
Hof van Ca~satie.. . . . . 

>> De ondergetekEm.de procureur
generaal heeft de eer hierbij uiteen 
te zetten dat de Minister van. Justi
tie hem bif schrijven' v.an 9 ja-

r nuari 1979, Bestuur . der Wetgeving, 
nr. 7/130:836/411/AP/Pour\rois, bevel 
heeft gegeven bij het Hof overeen

'komstig artikel 441 van het Wetboek 
van Strafvordering aangifte te doen 

' • ' \ ', ' , I ' ! 

~1) Cass~. 2.0 Sflpt. ~978 (A.C., 19:79, nr.45) .. · 
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van het in kl·acht van gewijsde 
gegane vonnis van 21 juni 1978, van 
de Correctionele Rechtbank te Mar
che-en-Famenne, voor zover dat 
vonnis: 

>> 1) Weibel Bernard, Emile, Ghis
lain, zonder beroep, geboren te 
Lomprez op 22 september 1957, 
wonende te W ellin, deelgemeente 
van Lomprez, in woonwagen, rue de 
Gedinne; 

>> 2) Catteau Clement, metaalhan
delaar, geboren te Hampteau op 
15 oktober 1947, wonende te Sam
me-Leuze, deelgemeente van Net
tinne, in woonwagen, veroordeelt, 
ieder tot een geldboete van twintig 
frank wegens overtreding van 
artikel 559, 1", van het Strafwetboek, 
welk feit op 8 juni 1977 te Hatton, 
deelgemeente van Melreux, werd 
gepleegd (tenlastelegging 2). 

» Daar de verjaring van de straf
vordering niet is geschorst, zijn die 
veroordelingen welke meer dan een 
jaar na de feiten zijn uitgesproken, 
in strijd met de wet, meer bepaald 
met de artikelen 21 tot 25 van de 
wet van 17 apdl 1878 krachtens 
welke de strafvordering verjaarc). 
was op de dag van het vonnis. 

)) orri die redenen, vordert de 
ondergetekende procureur-generaal 
dat het den Hove behage het aange
geven vonnis, voor zover het ge
noemden veroordeelt wegens over
treding van artikel 559, 1" van het 
Strafwetboek, · · te vernietigen, te 
bevelen dat van zijn arrest melding· 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing en te beslissen dat er geen 
gronc). i:;; tot verwijzing. 

de Correctionele Rechtbank te Mai'
che-en-Famenne voor zover het de 
genoemden veroordeelt wegens 
overtreding van artikel 559, lo, van 
het Strafwetboek; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; beslist 
dat er geen grond is tot verwijzing: 

14 februari 1979 - 2' kamer -'
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Stranard -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Colard, advocaat-generaal. 

2' KAMER - 14 februari 1979 

REGELING VAN RECHTSGEBIED 
_.:. STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER WAARBI.J EEN VERDACHTE 
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK 
WORDT VERWEZEN WEGENS EEN REGELMA
TIG· GECORRECTIONALISEERDE MISDAAD, 
WEGENS EEN ANDERE NIET GECORRECTIONA
LISEERDE MISDAAD, EN EEN ALS WANBE
DRIJF GEKWALIFICEERD FElT- BESLISSING 
WAARBIJ HET VONNISGERECHT ZICH VOOR 
DE HELE ZAAK ONBEVOEGD VERKLAART -
BESLISSINGEN MET KRACHT VAN GEWIJSDE 
-'- BESLISSING INZAKE DE BEVOEGDHEID 
SCHIJNBAAR GEGROND - GEDEELTELIJKE 
VERNIEriGING VAN DE BESCHIKKING- VER
WIJZING NAAR DE KAMER VAN INBESCHUL
DIGINGSTELLING. 

Wannee1· de J'aadklimer een verdachte 
naar de correctionele rechtbank heeft 
verwezen, wegens een regelmatig 
gecorrectionaliseeJ·de misdaad, wegens 
een andere niet gecorrectionaliseerde 
misdaad en een daannee samenhan~ 
gend wanbedrijf, en het vonnisge1·echt 
zich vo01· de hele zaak onbevoegd 
verklaard · heeft, onderzoekt het If of, 
op een verzoek tot 1·egeling vim 
rechtsgebied, of beide beslissingen in 
kracht van gewijsde zijn gegaan, of 
een van de misdaden niet is gecorrec
tionaliseerd, en of de feiten samen~ 
hangend zijn; zo ja, dan vernietigt het 
Hoi de beschikking van de raadkame1· 

>! ~russel, 12 januari 1979. behalve in zoverre het voor de gecor-, 
>> Voor de procureur-generaai, rectionaliseerde misdaad verzachtende 

» De advocaat-generaal, omstandigheden heeft in aanmerking 

( ) 
genomen en verwijst de zaak naar de 

» g. Colard. » kame1· van inbeschuldigingstelling (1). 

Gelet Op artikel 441 van het (PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS, IN 
Wetboek van Strafvordering; met ZAKE HENNEBERTJ 
aanneming van de gronden van 
deze vordering, vetnietigt het aan
gegeven vonnis vap. 21 j.uni 1978 van (1) Cass., 8 nov. 1978 (A.C., 1979, nr. 151). 
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ARREST ( vertafing) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift tot regeling van rechts
gebied op 4 januari 1979 door de 
procureur des Konings te Verviers 
ingediend; 

Overwegende dat Hennebert 
Jean-Marie, Nicolas, Michel, gebo
ren te Eupen op 4 juli 1958, 
wonende te Raeren, Rottstrasse. 15, 
werkman in een bakkerij, bij 
beschikking van de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Verviers, van 17 november 197B 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Verviers werd verwezen om : 1. te 
Raeren, in de nacht van 18 op 
19 september 1978 de in artikel 510 
van het Strafwetboek vermelde 
onroerende eigendommen, maar 
buiten het in dat artikel omschre
ven geval, in brand te hebben 
gestoken met de omstandigheid dat 
de brand 's nachts werd gesticht; 
2. te Raeren, in de nacht van 18 op 
19 september 1978·, opzettelijk de 
roerende goederen die aan een 
andere toebehoren in brand te heb
ben gestoken, een daad die aan 
anderen ernstig nadeel kon berok
kenen, ter zake hooimijten die toe
behoren aan Scheen Edgard in 
brand te hebben gestoken, waarbij 
laatstgenoemde een schade van 
ongeveer zestienduizend frank heeft 
geleden; 3. te Raeren, in de nacht 
van 19 op 20 september 1978, monu
menten of andere voorwerpen te 
hebben vernield, neergehaald, ver
minkt of beschadigd die bestemd 
zijn tot algemeen nut en door de 
bevoegde overheid met haar machti
ging zijn opgericht, ten deze een eel 
die aan de Belgische Staat toebe
ho01·de te hebben beschadigd; 

Overwegende dat de beschikking. 
verzachtende omstandigheden aan
neemt betreffende de feiten van de 
tenlastelegging 1 en oordeelt dat de 
feiten van de tenlastelegging 2 en 
3 met correctionele straffen straf-
baar zijn; · 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Verviers bij vonnis 

van 12 december 1978 vaststelt dat 
de feiten van de tenlastelegging 
2 bij nacht zijn begaan · en bij 
toepassing van de artikelen 512 en 
513 van het Strafwetboek met 
opsluiting strafbaar zijn; 

Dat de rechtbank er op wijst dat 
die feiten een misdaad op1everen 
die niet is gecorrectionaliseerd bij 
de beschikking van de raadkamer 
en beslist dat zij wegens de sam~n
hang tussen de drie tenlasteleggin
gen niet bevoegd is om uitspraak te 
doen over de strafvordering jegens 
ie beklaagde; 

Overwegende dat de beschikking 
van 17 november 1978, in zoven'e de 
beklaagde daarbij naar de correctio
nele rechtbank wordt verwezen, en 
het vonnis van 12 december 1978 in 
kracht van gewijsde zijn gegaan en 
dat uit hun tegenstrijdigheid een 
geschil van rechtsmacht is ontstaan 
dat de rechtsgang belemmert; 

Overwegende dat de in de ten
lastelegging 2 bedoelde feiten de in 
de artikelen 512, eerste lid, en 
513 van het Strafwetboek bepaalde 
misdaad schijnen op te leveren en 
er samenhang schijnt te bestaan 
met de feiten van de tenlasteleggin
gen 1 en 3; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernhhigt 
de beschikking van de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Verviers van 17 novem
ber 1978, behalve in zoverre daarbij 
beslist wordt dat de aan de 
beklaagde ten laste .gelegde feiten 
uit hoofde van de tenlastelegging 
1 wegens verzachtende omstandig
heden slechts kunnen leiden tot de 
toepassing van correctionele straf
fen; beveelt dat van dit arrest mel-

. ding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de kamer van 
inbeschuldigingstelling van het Hof 
van Beroep te Luik. 
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14 februari 1979 _: 2" karher -

VoorzitteJ' :, de h. Legros, afdelingsvoon
zitter.- Verslaggeve1· : de h. Screvens -
Gebjkluidende conclusie van de h. 
Colard,. advocaat-generaal. 

2" KAMER- 14 februari 1979 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
- BEVOEGDHEID- STRAFZAKEN- RAAD-
KAMER DIE EEN BEKLAAGDE WEGENS EEN 
WANBEDRIJF, MET AANNEMING VAN VER
ZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN, VERWIJST 
NAAR DE BEVOEGDE POLITIERECHTBANK -
WANBEDRIJF GEPLEEGD BUITEN HET ARRON
DISSEMENT - BEKLAAGDE DIE GEEN VER
BLIJFPLAATS HEEFT IN HET ARRONDISSE
MENT EN DAAR NIET IS GEVONDEN - ONBE
VOEGDHEID VAN DE RAADKAMER VAN DIT 
ARRONDISSEMENT. 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN --,- VONNISGERECHT DAT 
VAN EEN MISDRIJF KENNIS NEEMT DOOR 
EEN BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER -
VONNTSGERECHT DAT ZICH « RATIONE LOCI » 

ONBEVOEGD VERKLAART MISDRIJF 
GEPLEEGD BUITEN HET ARRONDISSEMENT -
BEKLAAGDE DIE ZIJN VERBLIJFPLAATS NIET 
IN HET ARRONDISSEMENT . HEEFT EN DAAR 
NIET · IS GEVONDEN - REGELING VAN 
RECHTSGEBIED - VERNIE;TIGING VAN DE 
BESCHIKKING- VERWIJZING VAN DE ZAAK 
NAAR DE BEVOEGDE PROCUREUR DES 
KONINGS. 

1" De 1·aadkamer van een rechtbank van 
eerste aanleg is niet bevoegd om een 
wanbedrijf te contraventionaliseren 
dat buiten haar al'J'ondissement is 
gepleegd en dat toegeschreven wordt 
aan een beklaagde die daar geen 
verbl~ifplaats heeft en er niet is gevon
den (1). (Sv., artt. 23, 29 en 63.) 

2o Wanneer het vonnisgerecht, dat van 
een misdrijf kennis neemt door een 
beschikking van de raadkame1~ zich 
ratione loci onbevoegd verklaart en de 
i·aadkamer zelfratione loci onbevoegd 
was, wordt de beschikking vernietigd· 
door het Hoi, dat het rechtsgebied 
regelt, en wordt de zaak naar de 
bevoegde procureur des Konings ver
wezeJJ (2). 

(PROCUREUR DES I<ONINGS TE DDIANT IN ZAKE 
CAITIN, BLONDEAU) 

·(1) en (2) Cass., 14 juni 1978 (.!l.C., 1978, 
1207). 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift tot regeling van rechts
gebied op 8 januari. 1979 door de 
procureur • des Konings te Dinant 
ingediend; 

Overwegende dat de raadkatner 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Di;nant, bij beschikking van 
24 januari 1978, met aanneming van 
verzachtende omstandigheden, Cat
tin Marcel, Jean, Ghislain, geboren 
te Namen op 16 oktober 1940, vod
denraper, wonende te Anhee 
(Denee), rue d'Ermeton 20, (in 
woonwagen), en Blondeau Hem;i, 
Jules, Ghislain, Joseph, geboren.te 
Marcinelle op 25 mei 1914, gepensio
neerde, wonende te Boussu-lez
Mons, rue Adolphe Mahieu 42, naar 
de bevoegde politierechtbank heeft 
verwezen ter zake dat zij te Anhee 
op 28 oktober 1977, door gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg maar 
zonder het oogmerk om de persoon 
van een ander aan te ran:den bij een 
door hun eigen toedoen veroorzaakt 
verkeersongeval, onopzettelijk sla
gen of verwondingen hebben toege
bracht, heiden aan Maury Nathalie, 
Cattin Marie-Jose, Cattin Odile en 
Blondeau Y:veline, en eerstge;., 
noemde aan Blondeau Henri; · 

Overwegende dat de Politierecht~ 
bank te Dinant zich bij vonnis yan 
14 december 1978 onbevoegd heeft 
verklaard om van de zaak kennis te 
nemen op grond « dat de dagvaar
ding slaat op te Anhee begane 
feiten, maar die feiten zich hebb~m 
voorgeda::m te Anhee, dat een wijk 
is van DenMe; dat in de beschik
king tot verwijzing eveneens Anhee 
vermeld stond; dat Denee dee! uit
maakt van het · gerechtelijk kanton 
Fo.sse-la-Ville >>; · 

Overwegende dat de beschikkin:g 
van de raadkamer eh het vbnnis 
van de politierechtbank in kracht 
van gewijsde zijn gegaan en dat uit 
hun tegenstrijdigheid een · • geschil 
van rechtsmacht is ontstaan dat de 
rech:tsgang belemmert: 
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Overwegende dat uit de rechtsple
ging blijkt te volgen dat de aan de 
beklaagden ten laste gelegde feiten 
werden begaan te Anhee op het 
grondgebied van de vroegere ge
meente Denee, dat nog altijd 
behoort tot het gerechtelijk arron
dissement N amen, en dat de 
beklaagden of een van hen niet 
verbleven in het gerechtelijk arron
dissement Dinant en er ook niet 
werden aangetroffen; 

Dat, derhalve, de raadkamer van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg . te 
Dinant l'atione loci onbevoegd was 
om de beklaagden naar het vonnis
gerecht te verwijzen; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de beschikking van de raadkamer 
van de · Rechtbank van Eerste Aan
leg te Dinant van 24 januari 1978; 
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 Eer
ste Aanleg te Namen. 

14 februari 1979 ..,..- 2' kamer -
.Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
z1tter - Verslaggev(!r : de h. Stranard -
Gelijkluidende . conqlusje van de h. 
Colard, advocaat-generaa!. 

1' KAMER- 15 februari 1979 

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - UITKERING 

)ELDIN ART: 301 B.W., VERVANGEN BIJ 
ART. 1 WET 9 JULI 1975, TEN GUNSTE VAN 

DE ECHTGENOOT DIE DE ECHTSCHEIDING 
HEEFT VERKREGEN - UITKERINGSVERHO
GING- VOORWAARDEN. 

Indien de uitkering, bedoeld in art. 301, 
§ ,J, B.W., ingevolge omstandigheden 
onc7fhankelijk van de wil van de uitke
ringsgerechtigde, in ruime mate ontoe
reilr;end is geworden om Jaatstge

. noemde, rekening hou,dend met z1jn 
inkomsten en. mogelijkheden, in staat 
te stellen in zijn bestaan te VOOI"Zien 
op een geliJkwaardige W1jze aJs.tijdens 

het samenleven, kai1 de rechtbank de 
uitkering verhogen; n:iet wettelijk ver
antwoord is dan ook de .beslissing van 
de rechter dat die uitkezing wordt 

. verhoogd op gmnd aileen dat de 
inkomsten van de uitkeringsplichtige 
zijn verhoogd (1). (Art. 301, §§ 1 en 3, 
B.W.). . 

(C ... T.l\1 ... ) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre:
den vonnis, op 23 november 1977 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eel'ste · .Aanleg te 
Nijvel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 301 Van het 
Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wet 

, van 9 juli 1975, inzonderheid §§ 1 en 3, 
e.n 97 van de Grondwet, 
. doordat het vonnis verweerster, een 
maandelijkse uitkering van 11.500 frank 
toekent op grand van artikel 301 van h.et 
Burgerlijk Wetboek, op grand dat het 
bedrag van 1.5QO frank in 19(.\2 door de 
rechtbank op grond van eisers ink'om-

. sten in 1959 (58.458 frank) werd vastge~ 
steld; dat de •eerste rechter heeft geoor~ 
deeld dat er niet werd aangetoond dat 
(eiser) over meer geld ·beschikte en dat 
de uitkering pijgevo~g enkel moest .aan
gepast worden rekeJ?.ing . houdende met 
de muntontwaarding; dat in werkelijk~ 
heid uit de in de debatten overgelegde 
stukken blijkt dat (eiser) voor het. aan~ 
slagjaar 1977 een totaal belastbaar inko
men van 1.025.025 frank heeft aangege
ven; dat (verweerster) in 1977, 
246.820 frank heeft verdiend; dat aldus 
het gevraagde bedrag ten belope va.n 
12.500 frank per .rriaand volledig verant~ 
woord lijkt, · 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 301 
van het Burgerlijk Wetboek de rechtei· 
de mogelijkheid verleent om het bedrag 

·van de uitkering na echtscheiding te 
verhogen indien de uitkering ingevolge 
omstandigheden onafhankelijk van de 
wil van de 'llitkeringsgerechtigde, ontoe
reikend is geworden om. hem instaat te 
stellen in zijn bestaan te voorzien op een 
gelijkwaardige wijze als tijdens het 
samenleven; warmeer de uitkeririg vol
staat om hem een dergelijk besti:mn te 
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waarborgen, de zelfs belimgrijke verho
ging van de inkomsten van de uitke
ringsverschuldigde niet in aanmerking 
kan worden genomen, zodat het vonnis, 
door een vermeerdering van de uitkering 
toe te staan enkel op grond dat uit de in 
de debatten ingebrachte stukken blijkt 
dat eisers inkomsten sinds de echtschei
ding gevoelig vermeerderd zijn, 
artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; 

tweede onderdeel, de rechtbank dus 
om de in het eerste onderdeel van het 
middel aangehaalde redenen, het 
beschikkende gedeelte van zijn vonnis 
hee£t Iaten steunen op een onwettige 
reden,.die in strijd komt met de bepalin
gen van artikel 301 van het Burgerlijk 
Wetboek; dat zij daardoor de bestreden 
beslissing niet passend motiveert als 
vereist bij artikel 97 van de Grondwet : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat uit de combiner

tie van de §§ 1 en 3, eerste lid, van 
m:tikel 301 van het Burgerlijk Wet
hoek,. vervangen door artikel 1 van 
de wet van 9 juli. 1975, volgt dat. de 
rechtbank de uitkering na echt
scheiding kan verhogen 1ndien die 
uitkering, ingevolge omstandighe
den onafhankelijk van de wil van 
de1 uitkeringsgerechtigde, in ruime 
mate ontoereikend is om deze, reke
ning houdende met zijn inkomsten 
en niogelijkheden, in staat te stellen 
in zijn bestaan te voorzien op een 
gelijkwaardige wijze als tijdens het 
samenleven; 

Dat de rechter bijgevolg door aan 
verweerster de gevraagde uitke
ringsverhoging toe te kenne;n, enkel 
op grond dat eisers inkomsten . toe
genom en zijn, zijn beslissing riiet 
wettelijk verantwoordt; . 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat van 
dit arrest melding wordt gemaakt 
op de, kant van de vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat de feitenrechter et·over zal 
beslissen; verwijst de zaak naar de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel, zitting houdend in hoger 
beroep.· · 

15 februari 1979 - 1" kamer -
Voorzitter : de h. Meei1s, wnd. voorzitter 
- Verslaggever : baron Vinc;otte -
Gel~ikluidende conclusie van mevr. Lie~ 
kendael, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Biitzler. 

1" KAMER- 15 februari 1979 

1° HUUR VAN GQEDEREN- HANDELSc 

HUUR - ONDERVERHURING OF HUUROVER' 
DRACHT- ONDERVERHURING OF HUUROVER
DRACHT DOOR DE OVEREENKOMST VERSO
DEN - OVERDRACHT VAN DE HUUR SAMEN 

-MET-DE OVERiiR.ACH'i' ·vAN DE HANDELS

ZAAK _:_ ART. 10 HANDELSHUURWET 30 APRIL 

1951 - VERZET VAN DE VERHUURDER 
WETTIGE RER.&_N_:=_BE;QRIP. 

2° OVEREENKOMST VERBINDENDE 
KRACHT TUSSEN PARTIJEN - RECHTER DIE 
AAN DE OVEREENKOMST HET GEVOLG TOEc 
KENT DAT ZIJ, VOLGENS DE UITLEGGING DIE 
HIJ ERAAN GEEFT, WETTELI.JK TUSSEN DE 
'PARTIJEN HEEFT- GEEN SCHENDING VAN 

ART. 1134 B.W. 

3° BEWIJS - BEWI.JS DOOR GESCHRIFT -
BEWIJSKRACHT - BURGERL!JKE ZAKEN -
BEG RIP. 

1" Om uitspraak te doen over de geldig
heid van het met redeiien omkleed 
verzet van de verhuurder tegen de 
overdracht van de handelshuurover
eenkomst of tegen de onderverhwing 
die samen geschiedt met de over
dracht of de verhul'ing van de han
delszaak en slaat op de gezamenlijke 
1·echten van de hoofdhuurde1; heeft de 
rechter de door de partijen ten aan
zien van een derde aangegane verbin
tenis wettig kunnen beschouwen als 
een element ter beoordeling van de 
« wettige 1·eden " bedoeld in art. 10, 
derde lid, Handelshuurwe.t 30 apdl 
1951 (1). 

(1) Bij de voorbereiding van de Handels
humwet van 30 april 1951 heeft de Comrrussie 
voor Economische .Zaken en Middenstand. van 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers een 
amendement verworpen strekkende tot beper
king van het recht van de verhuurder wettige 
verzetsgronden te doen gelden tegen de ver
vanging van. de oorspronke!ijke huurder door 
een nieuwe !murder. 
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2" De veuhindende kracht van een over

eenkomst wo1·d1; niet miskend door de 
l'echter die aan de. avereenkomst het 
gevolg toekent dat zij, volgens de 
uitlegging die h1:; eraan geeft, wettelijk 
tussen de pm·tiJen heeft (2). (Art. 
l134B.W.). 

3" De• hewijskracht van een akte tot 
vaststelling van een overeenkomst 
wo1·dt. niet miskend door de rechter 
die daaraan een uitlegging geeft welke 
verenigbaar is met de zin en de 
draagwijdte ervan (3). 

(SMEYERS, MAST. WARGNIES, WASTEELS) 

ARREST (VertalJng) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonn1s1 op 4 april 1977 irl hoger 
heroep g~wezen door de Reehtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel; 

Overhet middel,. afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1, 10, 11, vervat in 
de wet van 30 april 1951 op de handels
huurovereenkomsten met het oog op de 
bescherming van: het handelsfonds, hou
dende. afdeling 'llbis v,an hoofdstuk II 
van .. titel VUI . v,an boek Ill van het 
Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de.wet 
van 29.juni 1955,. 1134, 1135, 1319, 1320, 
1~22 van het Burgerli'j).l: Wetboek, 
1717 van dat wetboek, gewij:.;ig<;l )Jij d€ 
wet van 4! november 1969, en 97 van 'de 
Grandwet; 

dooi·dat het vonnis, enerzijds, de oor· 
spronkelijke rechtsvoi·derihg van· de 
eisers verwerpt' die ertoe strekte . het 
~terzet· van de verweerders tegen de 
overdracht van de huurovereenkomst en 
de. handelsz!lak " Le Club· "• gelegen te 
Elsene,. Boo·ndaelse. steenweg,. niet ver
antwoord t~ doen .verklaren en, ander
zijds, hun fechtsvordering tot het beko~ 

Vo1gens ae commJsste moest het de ver
huurder vrij staan zijn wettige bezwaren te 
doen geldim zowel t.av. de vervanging zelf als 
t.a.v. de eventuele nieuwe · huurder; de· com
missie· .oordeelde dat het. begrip: « wettige 
reden. » . en het toezicht van de rechter 
volstonden om willekeurig optreden van de 
verhuurder te beletten (raadpl. verslag namens 
de. Commissie voor Economische zaken en 
Middenstand.. dopr de heer Humblet, 
Pasin 1951, biz. 351 en vlg., inz. biz. 361). 

(2)·Cass., lU nov.1978 (AG., 1979, nr. 135). 

(S}Cass., 29 sept. l978, noot3 (ibid., 19'19, 
nr. 74); veri. Cass., 10 nov. 1979. nr. 153\ 

men van schadevergoeding niet gegronct 
verklaart op grond dat de eise1:s niet 
aantonen dat de vennootschap Brassico 
met die overdracht heeft ingestemd, 
'zoals is bedongen in de overeenkomst 
van 17 september i972 tussen de partijen 
en die vennootschap; dat de naamloze 

. vem10otschap Brassico in haar brief van 
11 juni 1974 aan de raadsman van de 
eisers bevestigde dat zij bereid was om 
aan de twee overnemers Meira en Lages 
een lening toe te staan; dat in die tekst 
geen enkel vaststaand akkoord voorkomt 
betrekkelijk de geplande overdracht 
doch• aileen de bevestfging van een 
aan genoemde overdracht voorafgaand 
leningsvoorstel; dat de zin « de, lenings~ 
overeenkomsten- werden trouwens· sinds 
30 april jongstleden opgesteld » aantoont 
dat de· naamloze vennootschap Bnissico 
sedert meer dan een maand op de 
handtekening van de twee overnemers 
wachtte; dat die overeenkomsten nooit 
werden ondertekend door Meira of 
Lages die intussen het: land had verla
ten, aangezien hij om persoonlijke rede~ 
nen van de geplande overname had 
afgezien; dat de naamloze vennootschap 
Brassico, ondanks het feit dat ·de heer 
Lages zieh teruggetrokken had, toch ·de 
lening aan de· heer Meira aileen w1lde 
toekennen, als de eisers bereid waren 
om hoofdelijke en ondeelbare schulde
naars te zijn; dat de naamloze. ¥ennoot
schap Brassico in haar brief van 
30 . januari 1976 aan meester Cornil; 

· raadsman van de heer Meira; dat feit 
bevestigt en vermeldt dat de eisers die 
waarborg hebben geweigerd; dat uit die 
gegevens volgt dat de naamloze vl'mnoot
schap Brassico niet definitie£ ingestemd 
h~eft met de overdracht v,an de handels-· 
zmik en dat het door de verweerders; 
aal).gevoerd.e motief verantwoord is, 

'terwiiJ; eerste ondeZ:deel, de bepaFng 
waai-in werd overeengekomen dat de 
verweerders zich ertoe verbonden zicb 
tegen elll;e door de. eisers geplande 
huuroverdracht te verzettim indien de 
naamloze vennootschap •·Brassico zulks 
vroeg, ge~n hinderpaal kan vormen v~or 
de litigieuze overdracht, die samen met 
de overdracht van de han.delszaak ge
beurde en al de rechten van de eisers 
betrof; het vonnis bijgevolg ten onrechte 
zegt dat het verzet van de verweerders. 
geldig is nu het steunt up dit beding, dat. 
de geldigheid van de verbintenissen van 
de. eisers aan de goedkeuring van een 
andere partij dan de verhuurder onder
werpt, waardoor de wettelijke .bescher
mmg van de e1sers wordt vermmderd, en 



dat. bijgevolg door nietigheid Is aange
tast (scbending van de artikelen 1, 10, 11, 
vervat in de wet van 30 april 1951 en 
1717 van bet Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, bet vonnis, dat 
beslist dat bet verzet van de verweerders 
verantwoord is om de enkele reden dat 
de naamloze vennootscbap Brassico haar 
instemming niet had betuigd, niet ant
woordt op de conclusie in boger beroep 
van de eisers, waarin uitdrukke!ijk werd 
betoogd dat de overdracht die vennoot
schap geenszins benadeelde, welke trou
wens slechts een lener en niet de 
verhuurder was; daaruit volgt dat bet 
vonnis, hoewel bet zegt dat bet verzet 
van de verweerders verantwoord is, de 
waarde van dat verzet niet heeft onder
zocht; die waarde hoe dan ook ten 
aanzien van de verweerders had moeten 
worden beoordeeld (schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet en 10 ver
vat in de wet van 30 april 1951); 

de1·de onderdeel, uit de motieven van 
bet vonnis niet kan worden afgeleid of 
bet gebrek aan instemming met de 
overdracht vanwege de naamloze ven
nootschap Brassico werd beschouwd als 
een feit dat op zicbzelf bet verzet van de 
verweerders tegen de overdracht recht
vaardigde omdat het in de overeenkomst 
W'ls bedongen ·of omdat bet, nog om 
andere motieven, een geldige reden voor 
verzet vormde; de wettigheid van bet 
vonnis aldus niet kan worden onder
zocht (schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 1134 van bet Burgerlijk 
Wetboek en 10 vervat in· de wet van 
30 april 1951 ); 

vjerde onderdeel, de verweerders zich 
door het litigieuze beding hadden ver
bonden om zich tegen de overdracht van 
de buurovereenkomst te verzetten indien 
Brassico zulks vroeg; bet vonnis, nu het 
dat. verzet gegrond verklaart omdat de 
naamloze vennootschap Brassico niet 
ingestemd had met de overdracbt, de 
verbindende kracbt en de bewijskracht 
van die overeenkomst schendt (schen
ding van de artikelen 1134, 1135, 1319, 
1320 en 1322 van bet Burgerlijk 
Wetboek): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het vonnis, om 

het verzet van de verweerders 
gegrond te verklaren tegen de over
dracht van de huurovereenkomst en 
van de door de eisers geexploiteerde 
handelszaak, aan de heren Meira en 
Lages, en nadien alleen aan de heer 

. Meira, eerst vaststelt dat de eisei's 
niet aantonen dat de naamloze ven
nootschap Brassico, die hun een 
belangrijke lening had toegestaan 
en die van plan was geweest een 
lening toe te staan aan de overne
mers, nadien aan Meira, voor zover 
de eisers zich hoofdelijke .en ondeel-'
bare schuldenaars verklaarden, wat 
zij geweigerd hebben en vervolgens 
beslist dat de naamloze vennoot
schap Brassico niet definitief inge
stemd heeft met de overdracht van 
de handelszaak en dat deze door de 
verweerders aangevoerde reden ver
antwoord is; 

Overwegende dat de wet op 
de handelshuurovereenkomsten niet 
belet dat de door de partijen ten 
aanzien van een derde aangegane 
verbintenissen in aanmerking .. zou
den worden genomen als een gege., 
ven dat de rechter toelaat de wet-. 
tige reden te beoordelen waarom de 
verhuurder weigert in te steminen 
met de door de huurder geplande 
overdracht; dat de wetgever immei·s 
de rechter . dienaangaande een zo 
groot mogelijke beoordelingsy1·ijheid 
heeft willen geven; dat het vonnis 
bijgevolg, zonder een van de in het 
onderdeel van het middel aange~ 
haalde wettelijke bepalingen te 
schenden, heeft kunnen .· beslissen 
dat, gelet op de houding van de 
vennootschap Brassico, het verzet 
van de verweerders, · eigenam's van 
het pand, tegen de overdracht vail 
de huurovereenkomst op een. wet
tige reden steunde; 

Wat het tweede en het derde 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat. het vonnis, dat< 
de waarde van het verzet beoorqeelL 
ten aanzien van de verweerde.rs, · 
door, zoals uit het antwoord op het 
eerste onderdeel blljkt, de rederien: 
te preciseren waarom het oordeelL 
dat de verweerders wettige rederi.en 
hadden om zich tegen de overdracht 
te verzetten, de conclusie van ·de 
eisers beantwoordt en niet aan 
de aangevoerde dubbelzmmnghe1d 
lljdt; 
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Wat het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat door te beslis

sen dat de vennootschap Brassico 
niet definitief heeft ingestemd met 
de overdracht van de handelszaak 
en dat de door de verweerders 
aangevoerde reden bijgevolg verant
woord .is, het vonnis de zin en 
draagwijdte van het contractueel 
beding niet miskent en evenmin de 
verbindende kracht van dat beding, 
waardoor de verweerders zich voor
dien hadden verbonden om de ven
nootschap Brassico in te lichten 
over de vraag van de eisers tot 
overdracht van de huurovereen
komst en zich tegen die overdracht 
te verzetten indien die vennoot
schap zulks vroeg; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel kan worden aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt de eisers in 
dekosten. 

15 februari 1979 - 1" kamer -
Vool'Zitter : de h. Meeus, wnd. voorzitter 
- Verslatgever : de h. Clason - Gelijk
luidende conclusie van mevr. Liekendael 
- Advocaat: mr. Houtekier. 

1• KAMER - 16 februari 1979 

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE - BUR
GERLIJKE ZAKEN - ENKELE, TEN OVER
VLOEDE DOOR DE RECHTER GEUITE MENING 
ZONDER TE BESLISSEN OVER EEN GESCHIL
PUNT- GEEN GEZAG VAN GEWIJSDE. 

2° BEWIJS - SCHRIFTELIJK BEWIJS -
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN -BURGER
LUKE ZAKEN - CONCLUSIE - BESLISSING 
DIE VASTSTELT DAT DE CONCLUSIE VAN EEN 
DER APPELLANTEN HAAR HOGER BEROEP 
BEPERKT TOT DE ONTVANKELIJKHEID VAN 
EEN WEDEREIS EN TOT DE DAARUIT VOORT
VLOEIENDE GEVOLGEN - CONCLUSIE DIE 
OOK DE GRONDSLAG VAN DE OORSPRONKE
LIJKE HOOFDEIS BETWIST - MISKENNING 
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DIE CONCLUSIE. 

1° De enkele mening die de rechter ten 
overvloede uit, zonder over een 
geschilpunt te beslissen, heeft geen 
gezag van gewijsde. 

2° De bewijskracht van de conclusie van 
een der appellanten wordt miskend 
door de rechter die beslist dat haar 
hager beroep zich beperkt tot een 
betwisting van de ontvankelijkheid 
van haar wedereis en de daaruit voor 
haar voortvloeiende gevolgen, terwijl 
die conclusie oak de grondslag van de 
oorspronkelijke hoofdeis betwistte. 

(DIETRICHS T. MARKEY) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 juni 1977 in hager 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Antwerpen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 23, 25, 780, 
1042 van het Gerechtelijk Wetboek, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat · het vonnis enerzijds eiser~s 
v~roordeelt tot betaling van 58.620 frarik 
aan verweerster en anderzijds de door 
eiseres ingestelde tegeneis verwerpt die 
ertoe strekte te hor:en zeggen voor recht 
dat er door de partijen ondertussen .een 
nieuw huurcontract was gesloten en dat 
eiseres dienvolgens gerechtigd was het 
pand gelegen te Antwerpen, Arn;ie 
Duivelstraat 6, opnieuw te betrekken, ~n 
verweerster te horen veroordelen tot 
schadevergoeding, en die beslissingen 
hierop grondt : dat het voorwerp van. de 
wedereis, met dezelfde oorzaak, reeds in 
een vorige procedure tussen deielfde 
partijen definitief werd beslecht door 
vonnis van 10 oktober 1975 van· de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Ant
werpen, houdende bevestiging van het 
vonnis van 14 november 1974 van de 
vrederechter van het tweede kanton; dat 
deze vonnissen de ontbinding van de 
huurovereenkomst ten laste van eiseres 
hebben uitgesproken betreffende het 
litigieuze pand en dat voormeld vonnis 
van 10 oktober 1975 uitdrukkelijk heeft 
aangemerkt dat door niets is bewezen 
dat de partijen, na het vonnis, waartegen 
hager beroep, zijn overeengekomen het 
huurcontract voort te zetten; dat ten 
deze in verband met de wedereis geen 
nieuwe betwisting tussen de partijen 
wordt opgeworpen, · doch de thans uitge
lokte betwisting precies dezelfde is als 
die waarvoor reeds werd gestatueerd 
door een vonnis dat kracht van gewijsde 
verkregen heeft tussen de partijen, 
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terwijl, eerste onderdeel, het vonnis 

van 10 oktober 1975 van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Antwerpen, door 
bevestiging van het beroepen vonnis van 
14 november 1974 van de Vrederechtei 
van het tweede kanton van Antwerpen, 
het tussen partijen gesloten huurcon
wact ten laste van eiseres wegens wan
betaling verbreekt en het gezag van 
gewijsde van deze beslissingen tot deze 
beschikking en motivering is beperkt 
(schending van de artikelen 23, 25, 780, 
1042 van het Gerechtelijk Wetboek, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek), 

tweede onderdeel, het motief van het 
voormeld vonnis van 10 oktober 1975, 
volgens hetwelk door niets is bewezen 
dat de partijen na het beroepen vonnis 
van 14 november 1974 zijn overeengeko
men het huurcontract voort te zetten 
een loutere Opinie van de rechter is, die 
geenszins noodzakelijk en onafscheid
baar is verbonden met het beschikkend 
gedeelte, zodat dit motief geen gezag van 
gewijsde heeft (schending van de 
artikelen 23, 25 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Ovefwegende dat het voimis van 
de Re,Cht~ank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen\ van 10 oktober 1975 
enerzijds het vonnis van de eerste 
rechter bevestigde, waarbij eiseres 
werd veroorqeeld om achterstallige 
huurgelden en een wederverhu
ringsvergoeding te betalen, en waar
bij de huurovereenkomst werd ont
bonden en eiseres werd veroordeeld 
om het verhuurde pand te verlaten; 
dat het vonnis anderzijds de weder
eis van eiseres, in hager beroep 
gesteld, niet ontvankelijk verklaar
de, omdat ze hiermede een nieuwe 
betwisting had opgeworpen, te 
weten dat de partijen na het vonnis 
waartegen hager beroep, waren 
overeengekomen het huurcontract 
voort te zetten; 

Overwegende dat de op dit punt 
uitgesproken niet-ontvankelijkheid 
van het hager beroep een beoorde
ling ten grande uitsluit, zodat de in 
verband met de grand van de zaak 
gemaakte beschouwing « dat door 
niets is bewezen dat partijen na het 

vonnis waartegen hager beroep zijn 
overeengekomen het. huurcontract 
voort te zetten » niet kan worden 
aangezien als een motief dat nood
zakelijk en onafscheidelijk is ver
bonden met het dispositief van het 
vonnis, en evenmin als een afzon
derlijke beslissing, vermits deze met 
het dispositief onverenigbaar zou 
zijn; 

Overwegende dat bedoelde be
schouwing dan ook slechts een lou
tere, op overbodige wijze. uitge
drukte, opinie van de rechter uit
maakt, waaraan het gezag van 
gewijsde niet is verbonden; 

Overwegende dat uit het voor'
gaande blijkt dat het bestreden 
vonnis enerzijds het begrip van het 
gezag van gewijsde schendt door dit 
gezag te hechten aan de volzin « dat 
door niets is bewezen dat partijen 
na het vonnis waartegen hager 
beroep zijn overeengekomen het 
huurcontract voort te zetten »,.en 
anderzijds het gezag van het 
gewijsde en de bewijskracht van.het 
vonnis van 10 oktober 1975 schendt 
door te beslissen dat bij bevestiging 

· van het vonnis van de eerste rech
ter, de wedereis van eiseres niet 
ontvankelijk was, omdat « de thans 
uitgelokte betwisting precies 
dezelfde is als die waarover reeds 
werd gestatueerd en kracht van 
· gewijsde verwierf tussen de 
partijen »; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending v?n de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 1138, 
3", van 'het Gerechtelijk Wetboek en van 
het algemeen rechtsbeginsel van de eer
biediging van de rechten van de verdedi
ging, 

doordat het vonnis eiseres veroordeelt 
tot betaling van 58.620 frank aan ver
weerster op grond dat het hager beroep 
van eiseres zich beperkt tot de betwis
ting aangaande de . uitgesproken niet
ontvankehjkheid van haar wedereis en 
de daaruit voor haar voortvloeiende 
15evolgen, 
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't~rwijl, eerst(;J onderdeel, eiseres 

integendeel in haar aanvullende conclu- . 
sie · ook de hoofdeis van verweerster tot 
schadevergoeding betwistte en namelijk 
staande hield dat de door de expert in 
acht genomen schade vooraf bestond 
door vetusteit en dat zij herstellingen en 
vernieuwingen had aangebracht, zodat 
het vonnis de bewijskracht van deze 
conclusie · miskent (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek), 

tweede onderdeel, het vonnis verzuimt 
over. de door eiseres tegenover de hoofd
eis van verweerster aangevoerde betwis
tingen en wezen uitspraak te doen 
(schending van artikel 1138,_ .3°, van het 
Gerechtelijk Wetboek en van het alge
meen rechtsbeginsel) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

overwegende dat eiseres, die in 
haar :verzoekschrift tot hoger beroep 
vqrderde de oorspronkelijke hoofd
eis niet-toelaatbaar althans onge
grond te verklaren, om redenen. 
ontleend aan haar wedereis in ver
band · met de door haar ingeroepen 
overeenkomst om het huurcontract, 
niettegenstaande het tussengeko
men .vonnis van verbreking van de 
huur, voort te zetten, bij aanvul
lende conclusie de oorspronkelijke 
hoofdeis ook op zichzelf betwistte, 
op grond van de verouderde en 
vervallen toestand van het gebouw 
bij het aangaan van de huurceel, 
het feit dat geen enkele bijkomende 
beschadiging werd aangericht, en 
dat zij integendeel heel wat herstel
lingen en vernieuwingen op eigen 
kosten had gedaan, er bijvoegend 
dat de gevorderde schadevergoeding 
alleszins diende te worden vermin
derd met de opbrengst van de 
verkoop van de roerende goederen, 
die zich in het kwestieuze pand 
bevonden doch, na haar, uitdrijving 
uit de woning, openbaar werden 
verkocht; 

· Overwegende dat zij daaruit een 

ongegrond te verklaren », zich tot 
bovenbedoelde redengeving uit
strekte; 

Overwegende dat, door vast te 
stellen « dat het peroep van eiseres 
in hoger beroep zich beperkt tot de 
betwisting aangaande de uitgespro
ken niet-ontvankelijkheid van haar 
wedereis en de daaruit voor haar 
voortvloeiende gevolgen », het von
nis de bewijskracht van de conclu
sie van eiseres miskent; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op het eerste onderdeel van 
het eerste middel en op het tweede 
onderdeel van het tweede middel, 
die tot geen ruimere cassatie aanlei
ding kunnen geven, vernietigt het 
bestreden vonnis, behalve in zoverre 
het boger beroep ontvankelijk wordt 
verklaard en de wedereis wegens 
tergend en roekeloos geding ontvan
kelijk doch ongegrond wordt ver
klaard; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op. de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing. 

16 februari 1979- 1• kamer- Voor
zitter : de h. Wauters, eerste voorzitter 
- .Verslaggever : de h. Boon - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Krings, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier, De Baeck. 

1 e KAMER - 16 februari 1979 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
.CONCLUSIE - MIDDEL DAT TER ZAKE NIET 
MEER DIENEND IS WEGENS DE BESLISSING 
VAN DE RECHTER - GEEN VERPLICHTING 
VOOR DE RECHTER DAAROP TE ANTWOOR
DEN. 

juridische consequentie had getrok- ' 2° OVEREENKOMST ~ GEWOONTE ,EN 
ken, vermits de herhaling in haar 
aanvullende conclusie van haar vor'-

1 

dering om de oorspronkelijke vorde
ring « niet toelaatb<Yor alleszins 

GEBRUIK - BESLISSING VAN DE RECH,TER 
DAT DE PARTIJEN, BIJ OVEREENKOMST, VAN 
EEN GEWOONTE MOCHTEN AFWIJKEN -WET
TIGHEID- VOORWAARDE. 
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1 o De rechter behoeft niet te antwoorden 

op een bij conclusie aangevoerd mid
del, dat wegens zijn beslissing niet 
meer ter zake dienend is (1). 

2° De rechter beslist wettig dat bij 
overeenkomst mag worden afgeweken 
van de gewoonte volgens welke, in de 
haven van Antwerpen, de door de 
inlader gedane kosten om de goederen 
tot aan het schip te brengen, ten laste 
van de vezvoerder zijn, nu geen enkele 
regel van openbare orde zulks ver
biedt. 

(COMPTOIR BELGE DES TRANSPORTS INDUS
TRIELS FRANBELTI N.V., SOCIETE ALSACIENNE 
DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE MDL

HOUSE N.V. T. PAKISTA6'J SCHIPPING LTD., EIFFE 
& C N.V.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 juni 1977 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Overwegende dat de voorziening, 
bij loutere verschrijving als datum 
van het arrest vermeldt 
« 19 juni 1977 » in plaats van 
29 juni 1977; 

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

doordat het arrest de stelling van de 
huidige eiseressen verwerpt volgens 
welke, door de bijvoerkosten te willen 
rekenen buiten de vracht om, in het 
kader van de verkoop F.O.B.-Antwerpen 
en << vrachtliner-terms »-Antwerpen, de 
rederijen en hun agenten tweemaal 
betaling derzelfde bijvoerkosten eisen en 
eenzijdig het te Antwerpen bestaande 
gebruik schenden, en die verwerpi!l,g 
hierop grondt dat : afgezien van het feit 
dat men ten deze met een oneigenlijke 
F.O.B.-verkoop te doen heeft vermits 
blijkbaar de verkoper-inlader en niet de 
koper, met de zeevervoerder contrac
teerde, in elk geval vaststaat dat de 

(1) Cass., 29 juni 1978 (A.C., 1978, 1275). Op 
dezelfde dag zijn twee arresten in dezelfde ziR 
gewezen inzake MARSON A., CASsiERS p.v.b.a. 
CONTINHO & C

0 
n.v. t. PAKISTAN SHIPPING LDT, 

SANEXOUMAR n.v., en inzake AGFA GEVAERT n.v. t. 
HANSA LINE DEUTSCHE DAMPFCHIFFAaT GESEL-' 
LSCHAFT n.v., op voorzieningen tegen de arre
sten van 29 juni 1977 van het Hof van Beroep 
te Antwerpen. 

voorwaarden van de verkoop als dusda
nig de zeevervoe;rder niet aanbelangen 
en aan deze niet kunnen worden opge
drongen en dat, in de traditionele opvat
ting inzake F.O.B.-levering te Antwer
pen, de rederij de kosten van bijvoer 
vanuit de perimeter tot aan het schip op 
zich neemt, doch een en ander enkel de 
wederzijdse rechten en verplichtingen 
van koper en verkoper aanbelangt, 

terwijl zulks geen antwoord biedt op
de stellingen door de huidige eiseressen 
uitvoerig uiteengezet in conclusie 
waarin : 1 o de stelling volgens welke de 
F.O.B.-aanleveraars medecontractanten 
zouden zijn van de rederij uitdrukkelijk 
wordt verworpen onder meer om de 
redenen a) dat het feit dat de verkoper 
als inlader vermeld staat in de cognosse
menten de evidentie zelf is, het cognos
sement het bewijs uitmakende dat de 
reder, optredende voor rekening van de 
koper, de koopwaar ontving van de 
verkoper; b) dat de F.O.B.-verkoper 
en/of zijn commissionair concreet 
afspraak maakt met het schip om te 
bepalen wanneer en in welk schip zal 
worden geladen, ook evident is in de 
F.O.B.-verkoop, daar er immers een 
synchronisatie moet bestaan tussen de 
verkoper enerzijds en de vervoerder van 
de kopers anderzijds om te bepalen in 
welk schip en op welke tijd de koopwaar 
aan de koper moet worden geleverd; 
c) dat het ook zo is dat de commissio
nair-expediteur dikwijls voor rekening 
van de koper de bevrachting in orde 
brengt en zelfs, in sommige omstandig
heden, betaalt doch dan optredende 
uiteraard niet voor rekening van een 
F.O.B.-verkoper of voor een inlader, 
doch wei voor de bestemmeling; 2° werd 
gesteld dat de relaties tussen aanlever
aar en rederij onderworpen bleven aan 
de voorwaarden van de geunificeerde 
laadbrieven welke duidelijk stellen « de 
verplichting voor de partijen zich naar 
alles wat voorafgaat te schikken ( artikel 
12) » en << alles wat voorafgaat » nu juist 
de rechtskrachtige Antwerpen-F.O.B.
gewoonte uitmaakt (onder andere de 
artikelen 2 en 6); 3° uiteengezet werd dat 
de inladers de gelden van de bijvoer
kosten onder dwang en protest hadden 
gestort ten einde de cognossementen te 
bekomen, daar de inladers geen prakti
sche mogelijkheid hadden over andere 
lijnen te transporteren : 

Overwegende dat uit de conclusie 
van de eiseressen blijkt dat zij de in 
het middel onder 1 o aangehaalde 
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gegevens deden gelden tot staving 
van hun stelling, luidens welke, in 
het kader van de F.O.B.-verkoop, de 
rederij de .bijvoerkosten niet mocht 
eisen van. de inladers, omdat de 
verkoper niet met de zeevervoerder 
contracteert en deze bijvoerkosten 
een onderdeel van de vracht uitma
ken en dan ook door de koper 
dien\'m te worden betaald; 

Overwegende dat, na gereleveerd 
te hebben dat van de zijde van de 
inlader tevergeefs het begrip F.O.B. 
en « vracht-linerterms-Antwerpen » 
tot staving van zijn stelling wordt 
ingeroepen, daar de F.O.B.-verkoop 
niets anders is dan een vorm van 
maritieme verkoop waarin de koop
waar voor risico van de verkoper 
blijft tot op het ogenblik dat de 
zeevervoerder, met wie de koper 
heeft gecontracteerd, ze in ont
v~mgst neemt, dit het ogenblik 
zijnde waarop de koopwaar moet 
worden beschouwd als afgeleverd 
aan de koper, het arrest oordeelt 
dat « in elk geval » vaststaat dat de 
voorwaarden van de verkoop als 
dusdanig de zeevervoerder niet aan
belangen en aan deze niet kunnen 
worden opgedrongen, · dat in het 
kader van de traditionele opvatting 
inzake F.O.B.-levering te Antwerpen 
de verkoper, altbans voor bepaalde 
koopwaren, aan zijn verplichting tot 
levering heeft voldaan door de goe
deren in de perimeter van bet schip 
af te leveren in plaats van onder 
takel, wijl tevens gebruikelijk was 
en in vele gevallen nog is dat de 
rederij de kosten van bijvoer vanuit 
de perimeter tot aan het scbip op 
zicb neemt, doch een en ander 
enkel 'de wederzijdse recbten en 
verplicbtingen van koper en verko
per aanbelangt en dat, zo de 
F.O.B.-prijzen steeds zijn berekend 
in functie van· bet zeevervoer en 
derhalve ook in functie van bet 
'gebruik dat de zeevervoerder de 
bijvoer van · de goederen op zicb 
!,lam, ait enkel de F.O.B.-prijs en 
niet het ~.O.B.-principe als dusd<~.
nig,.in het gedrang' brengt; 

Overwegende dat het arrest 
zodoende te kennen geeft dat de 
voorwaarden van de F.O.B.-verkoop 
de zeevervoerder niet binden, zodat 
de koopovereenkomst de zeever
voerder niet verhindert, op grond 
van de vervoerovereenkomst, v66r 
het afleveren van het cognossement, 
de betaling van bijvoerkosten te 
eisen van de inlader ongeacht of 
deze laatste al dan niet voor reke
ning van de koper optreedt; 

Overwegende dat, nu het hof van 
beroep deze stelling aannam, bet 
geen verplichting had voormelde 
conclusie van de eiseressen nader te 
beantwoorden, die niet meer ter 
zake dienend was; 

Overwegende dat, wat de onder 
2o van het middel bepaalde stelling 
van de conclusie van de eiseressen 
betreft, het arrest oordeelt dat in 
bet licbt van de getroffen regeling 
om bet twistpunt aan een gerecbte
lijke beslissing te onderwerpen -
regeling waarbij werd overeengeko
men dat de bijvoerkosten zouden 
worden betaald en afzonderlijk 
gecomptabiliseerd, dat de inladers 
niet afzonderlijk moesten proteste
ren en dat de betwisting aan de 
recbtbanken zou worden voorgelegd 
- de oppositie van de zijde van de 
inladers tegen het verzaken van het 
gebruik niet als een argument kan 
worden ingeroepen en evenmin een 
beroep kan worden gedaan op 
zekere bepalingen van de laadbrie
ven, « mate's receipts, notes de 
cubage >> en dergelijke, in de mate 
dat deze nog de vroeger gangbare 
formules weergeven; 

Dat het arrest zodoende de con
clusie van de eiseressen beant
woordt, hun stelling verwerpt en de 
redenen van die beslissing opgeeft; 

Overwegende dat, wat de onder 
3o van het middel vermelde aanvoe
ring van de conclusie van de eise
ressen betreft, nu het arrest rele
veert dat het betwiste bedrag, vol
gens de eiseressen, « ·onder druk en 
mits protest » werd betaald en nu 
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het oorcteelt, zoals hierboven ver
meld, dat de oppositie van de inla
ders tegen het verzaken van het 
gebruik niet als een argument kan 
worden ingeroepen in het licht van· 
de getroffen regeling, het eveneens, 
althans impliciet, de conclusie van 
de eiseressen beantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1134, 
1135 en 1160 van bet Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat bet arrest bet boger beroep 
teelaatbaar en gegrond verklaart, bet 
aangevochten vonnis teniet doet en de 
oorspronkelijke vordering van de eise
ressen ongegrond verklaart en derhalve 
beslist dat dezen gehouden zijn de 
betwiste « cargo handling charges » te 

de wilsovereenstemming te beslissen dat 
dit gebruik voor de toekomst kan wor
den uitgesloten door een eenzijdige 
beslissing van een contractpartij, 
bekendgemaak;; aan de medecontractant, 
zodanig dat deze laatste, ondanks zitin 
uitdrukkelijk verzet, door bet hof van 
beroep vastgesteld, door deze eenzijdige 
beslissing is gebonden; 2° in de hypo
these dat bet arrest integendeel oordeelt 
dat bet gebruik of de gewoonte dat geldt 
buiten elke contractuele verhouding om, 
bet evenmin wettelijk mocht beslissen 
dat, bij ontstentenis van wilsovereen
stemming, de uitschakeling vail deze 
gewoonte door eenzijdige beslissing gel
dig kon worden verwezenlijkt en de 
inladers kon binden'(schending van aile 
in bet middel aangehaalde bepalingen) : 

Wat beide onderdelen samen 
betreft : 

dragen op grond dat bet bestendige Overwegende dat het arrest ener
gebruik, door bet hof van beroep als zijds beslist dat zo het niet zou 
vaststaande-erkend, volgens. hetwe1k bet opgaan dat een partij na het ont
schip de bijvoerkosten op zich nam, voor staan van het contract een aloude 
de toekomst rechtsgeldig kon worden gewoonte zou willen uitschakelen, 
uitgeschakeld omdat de verweersters 
zich niet door enige overeenkomst of zulks niet het geval is wanneer een 
door eenzijdige belofte zouden hebben partij v66r het ontstaan van het 
verbonden hun vervoercontracten steeds contract stelt dat zij slechts tot 
onder toepassing van de gewoonte te contracteren is bereid mits uitslui
zullen sluiten, en OJ::!ldat de J.!itsluiting_ · tirig van de bestaande gebruiken of 
van bet gebruik of de gewoonte als een · gewoonten; dat het ook nog beslist 
voorwaarde voor het sluiten van vervoer- dat, al kunnen de gebruiken en 
overeenkomsten rechtsgeldig tot stand gewoonten, vooral in het handels
kwam en verbindend was voor de inla-
ders, nu de verweersters uitdrukkelijk recht, tot een werkelijk gewoonte-
de medecontractanten daarvan op de recht uitgroeien, zulks nochtans 
hoogte hadden gesteld, dit alles onder . niet impliceert dat ervan niet kan 
voorwendsel dat een van de partijen, die worden afgeweken, tenzij een regel 
wil contracteren, bet recht heeft te van openbare orde zulks .zou verbie
stellen dat zij daartoe aileen bereid is den, wat ten deze evenmin het ,geval 
mits met uitsluiting van de bestaande is; 
gebruiken of gewoonten, 

terwijl, eerste onderdeel, bet arrest ' 
volkomen in bet onzekere laat of bet van · 
oordeel is dat het ingeroepen gebruik of · 
gewoonte een contractueel gebruik is dat 
uiteraard slechts kan worden ingeroepen ' 
tussen partijen die in contractuele ver- · 
houdingen zijn en worden geacht naar 1 
dit gebruik te hebben verwezen, dan wei · 
een gewoonte is die zich opdringt buiten 
elke contractuele verhouding (schendin~ 
van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, 1° in de hypothese 
dat het arrest oordeelt dat bet ingeroe
pen gebruik onderverstaan was in de 
contractuele verhoudingen tussen par- : 
tijen. bet strijdig is met bet beginsel van 

Overwegende dat het arrest 
anderzijds bes1ist dat niet kan wor
den ontkend dat de verweersters 
uitdrukkelijk hebben kenbaar 
.gemaakt dat verdere contracten met 
hen slechts konden worden aange
gaan met uitsluiting van de toepas
sing van het bestaande gebruik;, de 
bestaande usantie of gewoonte, of 
hoe men het ook noemen wil, en dat 
de medecontractanten daarvan qp 
de hoogte werden gesteld, wat door 
de betaling van de bij:voerkosten en 
de dienomtrent getroffen regeling, 
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in afwachting van een gerechtelijke 
beslissing, ondubbelzinnig is beves
tigd; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
het arrest geenszins beslist dat een 
eenzijdige beslissing van een con
tracterende partij de andere partij 
hee"ft ,gebonden en evenmin dat die 
partij was gebonden ondanks de 
afwezigheid van wilsovereenstem
ming, :doch enkel oordeelt dat een 
van de partijen als voorwaarde van 
de te sluiten contracten heeft 
gesteld dat voor de toekomst b.et 
gebruik of de gewoonte zou worden 
uitgesloten, en dat .de nieuwe con
tracten onder die voorwaarde wer
den 'gesloten, onder voorbehoud het 
geschil gerechtelijk te laten beslech-
ten; · 

Dat het arrest derhalve niet ver
der moest bepalen of het ingeroe
pen gebruik een contractueel 
gebruik ~was, dan wel een gewoonte 
die zich ·. buiten elke contractuele 
verhouding opdrong, vermits in 
beide stellingen de partijen ervan 
contractueel mochten afwijken; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om· ' die ' redenen, verwerpt .de 
vo0rziening; veroordeelt de eiseres
sen in de kosten. 

26 februari 1979 - 1" kamer - Vaor
zitter : de h. Wauters, eerste voorzitter 
- Verslaggever : de h. Sury - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generl;l.al- Advocaten: mrs. J. Van 
Ry:q., L. Simont. 

•1 '·KAMER -·16 fe.bruari 1979 

19 REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
MOTIVERINGSVERPLICHTING - VORMVER
EISTE. 

2° ONA:ANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER - BUR
GERLIJKE ZAKEN - NOODZAAK OF . OPPOR
TUNITEIT VAN .EEN ONDERZOEKSMAATREGEL 
...:..ONAANTASTBA'RE"BEOORDELING. 

1° De verplichting .de .vonnissen ··en ar·· 
resten te motiveren is ·een .vormverei
ste; de omstandigheid dat een reden 
naar recht verkeerd .is Jevert geen 
schending op van artikel 97 van ·de 
Grondwet (1). 

2° De feitenrechter oordeelt op onaan
tastbare wijze of, gelet op de g~ge.vens 
van de zaak, de persoonlijke .verschij
ning van de partijen .al dan niet moet 
worden bevolen (2). 

(L ... T. M ... } 

ARREST 

HET HOF; - Gelet 0p het bestre
den arrest, op 17 .februari .19.78 ,door 
het Hof van Beroep te Gent oP 
verwijzing gewezen; 

Gelet op het do0r het Hof , op 
7 maart 1975 gewezen arrest:(8·). 

Over het middel, afgeleid uii de.$chen
ding van de artikelen 97 van de Grona~ 
wet, 992 en 1263 van het Gerechtelijk 
Wetboek, · 

doordat het arrest, waar eiseres bij 
conclusie in hoofdorde had gevraagd de 
persoonlijke verschijning van cde pa:rti,jen 
te bevelen, dit verzo.ek :afwijst .op :grond 
van de overweging dat de aangevaagde 
persoonlijke verschijning van de partijen 
en hun verhoor omtrent ,de •door lde 
vrouw aangeklaagde buitenspouige sek
suele gedragingen, des te >min ·van. die 
aard zouden zijn dat zi~ · enige nuttige 
opheldering in het geding zouden .aa:n~ 
brengen, nu het blijkt uit de gegeven.s 
van de zaak dat iedere partij halsstarrig 
volhardt in zijn eigen voorstelling van de 
litigieuze feiten; het arrest aldus over 
het nut van de persoonlijke verschijning 
vooroordeelt, 

terwijl het nut van de gevorderde 
maatregel slechts kan blijken na ;bet 
houden van de persoonlijke w.erscllij
ning; .dat het feit dat .de partijen,.elkaar 
tegenl\preken, .geen .reden ;is om ,de 
persoonlijke verschijning uit te ,sluiten; 
dat integendeel de contradictorische Ner
klaring van de ;parttjen aan1eidir}g .zal 

(1) Raadpl. Cass., .10 dan. 1979 .(A•C., •19:79, 
nr .. 2.47). 

(2) Raadpl. Cass., 16 jan. 1976 1(AtC., '1976, 
583). 

(3) (A,C,,,197li, ,7~). 
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zijn om de persoonlijke verschijning van 
de partijen te bevelen; het arrest aldus 
onregelmatig en onwettelijk is gemoti
veerd (sehending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat het middel niet 
aangeeft waarin en hoe het arrest 
artikel 1263 van het Gerechtelijk 
Wetboek zou schenden; dat het in 
zoverre niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat eiser de 
gegrondheid van de redengeving 
van het arrest betwist; 

Overwegende enerzijds dat dit 
veiwijt geen· schending oplevert van 
het vormvereiste van artikel 97 van 
de Grondwet; dat anderzijds de 
feitenrechter op onaantastbare 
wijze .erover oordeelt of hij al dan 
niet de . persoonlijke verschijning 
van de· partijen beveelt, naar gelang 
hij die maatregel al dan niet nuttig 
acht; 

Dat het m!ddel in zoverre niet 
kan. worden aangenomen; 

. ,. Om· die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

' 16 februari 1979 - 1' kainer - Voor
zitter : de h. Wauters, eerste voorzitter 
"'--o Verslaggever: de h. Versee- Gelijk
luidende conclusie van de h. Krings, 
advoeaat-generaal - Advocaat : mr. De 
Baeek. 

3' KAMER - 19 februari 1979 

1° RUST- EN OVERLEVINGSPEN-
. SIOEN - WERKNEMERS - UITKERING 
AAN EEN GEPENSIONEERD WERKNEMER VAN 

. 'EEN MIJNWERKERSPENSIOEN, VAN DE 
TEGENWAARDE VAN STEENKOLENBEDELIN

.. GEN, VAN EEN DEEL VAN EEN MIJNWERKERS-
1 'PENSIOEN BETAALD TER UITVOERING VAN 

DE DUITSE WET EN VAN UITKERINGEN 
WEGENS BEROEPSZIEKTEN - AMBTSHALVE 
TERUGVORDERING DOOR DE RIJKSKAS VOOR 

'RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOENEN VAN DE 
TEN ONRECHTE UITGEKEERDE PRESTATIES 

. ; ·-:- GRENZEN. · 

2° OPENBARE ORDE- - SCHULDVERGE
LIJKING- NIET VAN OPENBARE ORDE. 

1" Wanneer een gepensioneerde werkne
mer een mijnwerkerspensioen, de 
tegenwaarde van steenkolenbedelin
gen en een dee] van een mijnwerkers
pensioen betaald ter uitvoering van de 
Duitse wet; alsmede uitkeringen 
wegens beroepsziekten ontvangt en de 
Rijkskas voor rust- en overlevingspen
sioenen de door haar ten onrechte 
gedane uitkeringen ambtshalve terug
vordert; kan de in art. 1410, § 4, Ger. W: 
bedoelde afhouding van 10 pet. enkel 
van de Belgische en buitenlandse pen
sioenuitkeringen worden gedaan zon
der toevoeging van de vergoedingen 
wegens beroepsziekten. 

2" Schuldvergelijking raakt de openbare 
orde niet en moet aan de rechter 
gevraagd worden (1). (Art. 1289 B.W.). 

(RIJKSKAS VOOR RUST- EN OVERLEVINGSPENSI-
OENEN T. KRZAK) . 

ARREST ( verta]ing) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 1 april 1977 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het midde], afgeleid uit de sehen
ding van de artikelen 1289, 1290, 1291, 
1293 van bet Burgerlijk Wetboek, 1410, 
inzonderbeid §§ 1, 2 en 4, . van bet 
Gereehtelijk Wetboek, zoals bet gewij
zigd is bij de wet van 12 mei 1971, en 
97 van de Grondwet, 

doordat, ter gegrondverklaring van bet 
beroep van verweerder tegen de beslui
ten van eiseres om de b~taling van zijn 
rustpensioen op te seborten ten einde 
bet ten onreehte aan hem betaalde en 
niet betwiste bedrag van 153.617 frank 
terug te innen, gelet op het feit dat het 
bedrag van dit pensioen geen 10 pet. 
bedroeg van bet samengevoegd bedrag 
van bet rustpensioen en van de rente die 
verweerder van bet Fonds voor Beroeps
ziekten ontving, bet arrest, dat vaststelt 
dat « de vraag is of, voor de vaststelling 
van de afhouding. van 10 pet; op bet 
bedrag van het rustpensioen (van ver
weerder), (eiseres) al dan niet het reeht 
had die 10 pet te berekenen op het 
samengevoegd bedrag van de voordelen 
inzake pensioen (Belgiseh rustpensioen 
sensu stricto, steenkoolbedeling en Duits 
pensioen) en van de door bet Fonds voor 

(1) Cass., 7 maart 1929 (Bull. et Pas. 1929, I, 
121). ' ' " 
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Beroepsziekten betaalde vergoeding "• 
" voor reebt verklaart dat (eiseres) 
volgens artikel 1410, § 4, van bet Gereeh
telijk Wetboek belemaal geen rekening 
mag houden met de uitkering ten laste 
van bet Fonds voor de beroepsziekten 
om bet bedrag van de wettelijke afbou
ding van 10 pet. bedoeld in die bepaling 
vast te stellen; zegt dat ten deze de 
enige afboudingen die, overeenkomstig 
voormelde bepaling, ambtsbalve mogen 
worden gedaan op de te vervallen maan
delijkse betalingen van bet Belgiscb 
rustpensioen van mijnwerker van (ver
weerder), aileen mogen worden bere
kend op grond van het bedrag van dat 
rustpensioen en van de tegenwaarde in 
geld van de desbetreffende steenkoolbe
deling, alsmede, in voorkomend geval, 
van bet bedrag van het Duitse pensioen
gedeelte dat de betrokkene ontvangt, 
met uitsluiting van voormelde uitkering 
wegens beroepsziekte », op grand dat 
<< de nieuwe bepaling van artikel 1410, 
§ 4, van bet Gereebtelijk Wetboek all~en 
tot doel had de gerecbtigde op de soe1ale 
uitkering of prestatie te besebermen 
door de Staat en de uitbetalingsinstellin
gen bet reebt te ontnemen dat ze tot dan 
toe bezaten om ambtshalve ... en tot 
volledige terugbetaling van het ten 
onreehte betaalde beslag te mogen leg
gen op alle vervallen uitkeringen of 
prestaties »i dat geenszins blijkt dat de 
opstellers van het Gerechtelijk Wetboek 
in de redaetie van die tekst, voor de 
vaststelling van de grondslag van de 
afhoudingen, hebben willen afwijken 
van de basissen die voorkwamen in 
artikel 21, § 2, van de wet van 
13 juni 1966; dat derhalve de uitdrukking 
" tot beloop van 10 pet. van iedere latere 
prestatie » ten aanzien van de Rijkskas 
voor rust- en overlevingspensioenen 
enkel kan slaan op een gedeelte van de 
prestaties dat zijzelf als uitbetalingsin
stelling moet betalen of versehaffen; dat 
dienaangaande (in vergelijking met 
artikel 21 van de wet van 13 juni 1966) 
een enkele verduidelijking wordt gege
ven in de nieuwe bepaling die eraan 
toevoegt " voor het bepalen van deze 
10 pet. wordt het bedrag van die presta
tie desgevallend verhoogd met de over
eenkomstige prestatie die krachtens een 
of meer buitenlandse regelingen wordt 
genoten »; dat op grond van deze 
aanvullende tekst niet kan worden aan
genomen, wel integendeel, dat de afhou
dingen van 10 pet. op de maandelijkse 
pensioenbetalingen berekend mogen 
worden op grond van het samengevoegd 
bedrag van dat pensioen en de door het 

Fonds vocir de beroepsziekten betaalde 
uitkering », " dat deze handelwijze 
reehtstreeks in strijd is met het nage-. 
streefde doel, namelijk beperking van de· 
afhoudingen », dat « elke arguinentatie 
die steunt op artikel 1411 van het 
Gereehtelijk Wetboek moet worden ver
worpen, daar deze bepaling klaarblijke
lijk betrekking heeft op een heel andere 
toestand "• dat " de tekst van § 4 van 
artikel 1410 van het Gereehtelijk Wet
hoek, evenals elke andere afwijkende 
bepaling, restrietief moet worden uitge
legd in dier voege dat de ten onreehte 
uitgekeerde prestaties niet ambtshalve 
mogen worden teruggei:nd buiten. de in 
die § 4 bepaalde grenzen .», «. dat 
toelating tot samenvoeging van a:lle so
ciale voordelen om de grondslag van de 
wettelijke afhouding van· 10 pet. tl:i 
bepalen er in feite toe zou leiden de 
litigieuze tekst zijn inhoud te ontnemen 
en het doel van de wetgever te 
miskennen >>, · .. 

terwijl noeh de tekst van artikel 1410, 
§ 4, van het Gereehtelijk Wetboek, noeh. 
de parlementaire voorbereiqing .eiseres 
verbieden prestaties die . ten onrechte 
uitgekeerd zijn uit de middelen l;>edoeld 
in artikel 1410, § 4, ten,tg te .innen door 
op de prestaties die zij aan de schulde:
naar van het ten onrechte betaalde l;>lijft 
·uitkeren een afhouding van 10. pet. te. 
do en die . berekend wordt op alle sociale 
uitkeringen welke die schuldenaar ont-. 
vangt, wanneer die sociale prest~ties .. en 
uitkeringen, hetzij van nature 1dentie.k 
zijn sensu stricto, hetzij, althans boven 
een bepaald grensbedrag, niet mogen 
worden samengevoegd; het rustpensioe;n 
en de rente van het Fonds voor Beroeps
ziekten niet mochten worden samenge
voegd boven een bepaald grensbeP,r!,\g 
zoals uit het arrest blijkt, daar het ten 
onrechte aan verweerder uitgekeerde 
bedrag · « het rechtstreeks gevolg was van 
de tenuitvoerlegging van een .op 
14 april 1975 ter kennis gebrachte beslis
sing van de Rij~sdienst voor. we!kne
merspensioenen d1e, gelet op het fe1t dat _ 
aan de betrokkene vanaf 21 decem'-· 
ber 1973 een uitkering van het Fonds 
voor Beroepsziekten werd toegekend van 
179.484 frank bruto per jaar., het bedrag 
van het rustpensioen vanaf 
1 januari 1974 verminderde tot. 
7.802 frank per jaar onder aftrek van 
een Duits gedeelte van 204 DM.; de 
grondslag die eiseres aldus voor - de ~ 
berekening van de afhouding van 10 pet. 
in aanmerking heeft genomen trouwens 
helemaal geen gevaar oplevert ,voor de. 
doelstellingen van artikel 1410, § 4, van 
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het Gerechtelijk. Wetboek, namelijk dat 
de gerechtigde op sociale uitkeringen 
niet gedurende een bepaalde periode van 
enige betaling zou verstoken blijven; 
immers, hoewel de door eiseres verrichte 
afhouding kan leiden tot voorlopige 
opschor.ting v;an iedere betaling van 
harentwege, welke afhouding sleehts 
10 pet. bedraagt van alle in aanmerking 
genomen sociale prestaties, de schulde
naar van het ten onreehte betaalde 
niettemin ten minste 90 pet. van die 
prestaties blijft ontvangen, zoals ver
we.erder in het onderhavige geval; ten 
slotte, voor zover artikel 1410, § 4, doelt 
op de ambtslilalve teruginning door een 
uitbetalingsinstelling van ten onreehte 
ui~gekeerde prestaties bij latere betalin
gen door de zelfde instelling, zoals 
eiseres, .het ,sleehts een toepassing is van 
de w:erking van de .schuldvergelijking en 
een voor de gerechtigde op sociale 
prestaties al .dan niet .gunstige aanpas
sing 'is van de eombinatie van de 
artikelen 1289, 1290, 1291 en 1293 van het 
Burgerlijk Wetboek, enerzijds, 1410, §§ 1 
en '2, van het Gerechtelijk Wetboek, 
anderzijds, in deze zin dat de uitbeta
liD,gsinstelling als sehuldeiseres van een 
ten onreeh.te uitgekeerd bedrag sleehts 
schuldvergelijking kan toepassen tot 
beloop van 10 pet. van het bedrag van de 
sociale prestaties van dezelfde aard (in 
de zin als bovenvermeld} in plaats dat op 
die schuldvergelijking 'toepassing· wordt 

. gemaakt van de grenzen van 
artikel 1410, §§ 1 en 2; artikel 1410, § 4, 
derhalve aan eiseres helemaal geen van 
het gemeen reeht afwijkende bevoegdhe
den toekent, maar zelfs in bepaalde 
opz'ichten haar compensatiemogelijkhe
den vermindert, zodat de restrictieve· 
uitlegging die het arrest uitsluitend ten 
voordele van de schuldenaars van het 
ten onrechte betaalde geeft geenszins 
verantwoord is; het arrest derhalve aile 
in het middel vermelde wettelijke bepa
lim:a:en sehendt .: 

Overwegende dat volgens 
artikel 1410, § 1, 2°, yan het Gerech
teli!}k Wetboek, onder de in · 
artikel 1409 van dat wetboek 
gestelde :voorwaarden, beslag mag 
worden ge1egd op de pensioenen, 
aanpassingsuitkeringen, renten, 
rentebijdragen of a:Is pensioenen, 
aanpassingsuitkeringen, renten, 
rentebijdr,agen of als .pensioen gel- · 
dende voor.delen b~taald kraehtens 
een ·:wet; 

Dat, in afwijking van die regels, 
voormeld artikel 1410 in § 4 bepaalt 
dat de prestaties die ten onreehte 
uitgekeerd zijn onder meer uit de 
middelen van het Nationaal Pensi
oenfonds voor mijnwerkers en van 
het Fonds voor de beroepsziekten 
ambtshalve terugge'ind kunnen wor
den tot beloop van 10 pet. van 
iedere latere prestatie ten gunste 
van de gerechtigde en dat, voor het 
bepalen van die 10 pet., het bedrag 
van die prestatie desnoods verhoogd 
wordt met de overeenkomstige pre
$tatie die krachtens een of meer 
buitenlandse ·regelingen wordt uit
gekeerd; 

Overwegende dat die .bepaliJ?.g, 
welke afwijkt van de regels van 
voormelde artikelen 1409 en 1410, 
§ 1, betreffende het beslag op soei
ale prestaties, op beperkende wijze 
moet worden uitgelegd en, ter bepa
ling van het bedrag waarop een 
instelling, die pensioenen moet 
betalen, die afhouding ambtshalve 
mag doen, niet toestaat het bedrag 
van de later door haar versehul:
digde termijnen te verhogen met de 
prestaties die door een andere Bel
gisehe instelling van soeiale zeker
heid worden uitgekeerd; 

Overwegende dat het arrest, der-. 
halve, door te beslissen dat eiseres 
ambtshalve sleehts 10 pet. moeht 
afhouden van het bedrag van de 
termijnen van het mijnwerkerspen
sioen die ze aan verweerder moet 
uitkeren, zonder rekening te hou
den met de vergoedingen die het 
Fonds voor de beroepsziekten aan 
hem betaalt, artikel 1410 van het 
Gereehtelijk Wetboek niet schendt; 

Dat het middel in dit opzieht naar 
reeht faalt; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre daarin sehending van de 
regels inzake sehuldvergelijking· 
wordt aangevoerd, en het niet door 
een van de partijen is opgeworpen, 
:loor de feitenreehter niet op eigen 
lnitiatief in het geding is gebraeht 
~n ook de openbare orde niet raakt, 
nieuw en bijgevolg niet ontvankelijk 
is; 
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Overwegende dat het middel, in 
zoverre .schending van artikel 97 
van de Grondwet wordt aangevoerd 
en niet wordt aangegeven in welk 
opzicht het arrest strijdig is met het 
vormvoorschrift van dat artikel, bij 
gebrek aan nauwkeurigheid niet 
ontvankelijk is; 

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

19 tebruari 1979 - 3° kamer -
Voorzitter : de h. Gerniers, a:fdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Closon 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Duchatelet, advocaat-generaal 
Advocaten : mrs. Dassesse, Houtekier. 

3• KAMER - 19 februari 1979 

HOGER BDROEP - BURGERLIJKE ZAKEN 
- VONl'.\IS DAT DE VORDERING VAN EEN 
PARTIJ HEEFT VERWORPEN - HOGER 
BEROEP VAN DE VERWEERDER- NIET ONT
VANKELIJR HOGER BEROEP. 

Het door de verweerder ingesteld hager 
beroep tegen de beslissing tot verwer
ping 1 an de oorspronkelJjke vordering 
is m 'd :Jntvankelijk bij gebrelr aan 
belang(l). (Artt. 17, 1042, Ger.W.). 

(LAMBERT T. RIJKSINSTITUUT VOOR DE 
SOCIALE VEFZE;KERINGEN VAN DE ZELFSTAN

DIGEN) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 november 1977 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 2, 12, 13, 
14, 17, 18, 21, 73, 103, 700, 807' 808, 809, 
812, 1042, 1050, 1052, 1056, 1068 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 6 van bet Burger
lijk Wetboek, en van het algemeen 
recbtsbeginsel inzake de eerbiediging 
van de recbten van de verdediging, 

doordat bet arrest bet boger beroep 
van verweerder ontvankelijk verklaart 
en beslist. enerzijds, dat er geen. termen 

(11 Raadpl. Cass., 22 maart 1968 (A.C: 1968, 
964); Cass., Fr., 21 april 1970 (J.C:P., 1970, IV, 
1r. 5744). 

aanwezig zijn om eiseres van 
1 januari 1972 tot 30 juni 1972 een 
overlevingspensioen toe te kennen, en 
anderzijds, dat bet toegekende overle~ 
vingspensioen niet vanaf 1 juli 1972 kan 
worden betaald, op grond dat het hoger 
beroep van: verweerder tegen een vonnis 
dat in eerste aanleg is gewezen zoals hij 
voor de rechtbank heeft gevraagd, ont
vankelijk is wanneer het gemotiv:eerd is 
door het feit dat inkomsten die de 
rechtbank niet kende en de uitoefening 
van een niet aangegeven beroepswerk
zaam~eid . aan het licht zijn gekomen; 
dat d1e fe1ten het hoger beroep in deze 
zaak van openbare orde ontvankelijk 
maken en van toepassing op aile ele
menten van de administratieve beslis
sing die zonder beperking bij de eerste 
rechter aanhangig was, 

ter:vifl, eerste onderdeel, het beroepen 
vonms was gewezen zoals verweerder 
had gevraagd en deze er, derhalve, geen 
belang bij had om tegen die beslissing 
hoger beroep in te stellen ( schertdjng 
van de artikelen 17, 18, 21, 1042, 10501 
1052 en 1056 van het Gerechtelijk Wet
hoek); 

tweede onderdeel, de tegenvorderin
gen van verweerder om bet Arbeidshof 
te doen zeggen dat eiseres geen recht 
had op een overlevingspensioen van 
1 januari 1972 tot 30 juni 1972 en dat bet 
haar toegekende pensioen haar niet 
vanaf 1 juli 1972 kon worden betaald 
niet aan de eerste rechter waren voorge
legd en de rechter in boger beroep er 
derhalve niet wettig kon over beslissen; 
inzake de ontvankelijkheid van die 
nieuwe vorderingen de bepalingen van 
het Gerecbtelijk Wetboek van toepassing 
blijven en noch het feit dat de procedure 
strekt tot wijziging van een administra
tieve beslissing, nocb bet feit dat het 
gaat om een zaak van openbare orde de 
toepassing van dit wetboek kan. bel etten 
(schending van de artikelen 1, 2, 12, 13, 
14, 17, 18, 21, 73, 103, 700, 807, 808, 809, 
812, 1042, 1050, 1056, 1068 van bet 
Gerechtelijk Wetboek en 6 van bet 
Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, bet arrest eiseres een 
instantie van recbtspraak doet verliezen 
en aldus de recbten van de verdediging 
miskent ( schending van voormeld alge
meen rechtsbeginse1) : 

Wat net eerste onaerdeel betrett; 
Overwegende dat, bij vonnis van 

19 oktober 1973, de arbeidsrecht
bank, die aldus volledig inging op 
de conclusie die verweerder voor die 
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rechtbank had genomen, zich 
beperkte tot verwerping van het 
beroep van eiseres om een overle
vingspensioen als weduwe van een 
zelfstandige te verkrijgen dat groter 
was dan het pensioen dat bij beslis
sing van verweerder was vastge
steld; 

bverwegende dat verweerder op 
22 oktober 1976 niettemin boger 
b.eroep heeft ingesteld tegen dit 
vonnis en dat dit boger beroep er 
aileen toe strekte de uitspraak te 
bekomen dat eiseres voor bepaalde 
perioden geen betaling zou ontvan
gen van het pensioen dat door de 
beslissing zelf van verweerder was 
toegekend; 
... Overwegende dat bet arrest, op de 
in bet middel vermelde gronden, dat 
boger beroep van verweerder ont
vangt en over de grond van de zaak 
llitspraak doet op . de in bet middel 
aangegeven wijze; 

Overwegende dat, naar luid van 
artil$:el 17 van bet Gerecbtelijk Wet
hoek, de recbtsvordering niet kan 
worden toegelaten indien de eiser 
geen hoedanigbeid en geen belang 
heeft om ze in te dienen; dat deze 
regel ook · geldt voor de rechtsmid
delen, die slechts kunnen aange
wend worden door de partijen die 
benadeeld werden door de beslis
~;ing diE~ zij bestrijden; 
- Dat een partij wier vordering in 
eerste aanleg werd ingewilligd, der
halve·, tegen die beslissing geen 
boger beroep kan instellen; 

:bat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

; 

En overwegende dat, krachtens de 
artikelen 581, 1017, tweede lid, 
en 1111, lid 4, van bet Gerecbtelijk 
W etboek, uitspraak moet worden 
gedaan over de kosten; 

. Oni die red en en, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerder 
in de kosten; verwijst de zaak naar 
het A.rbeidshof te Brussel. 

19 februari 1979 - 3• kamer -
Voorzitter : de h. Gerniers, wnd. voorzit
ter - Verslaggever : baron Vin~otte -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Duchatelet, advocaat-generaal 
Advocaten : mrs. Houtekier, Fally. 

3• KAMER - 19 februari 1979 

1° COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN
KOMST - KONINKLIJK BESLUIT TOT 
ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN 
EEN IN PARITAIR COMITE GESLOTEN COL-
LECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 
TERUGWERKING- BEPERKING. 

2° WETTEN EN BESLUITEN - KONINK
LIJK BESLUIT TOT ALGEMEEN VERBINDEND
VERKLARING VAN EEN IN PARITAIR COMITE 
GESLOTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN
KOMST- TERUGWERKING- BEPERKING. 

1" en 2" Het koninklijk besluit tot alge
meen verbindendverklaring van een 
collectieve arbeidsovereenkomst heeft 
uitwerking met ingang van de datum 
waarop de overeenkomst in werking 
treedt, zonder dat het evenwel meer 
dan een jaar v66r de bekendmaking 
ervan in het Belgisch Staatsblad kan 
terugwe1*en (1). (Art. 32, C.A.O.-Wet.) 

(HOTEL ATLANTA N.V. T. PETIT) 

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

19 februari 1979 - 3" kamer - Voor
zitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : baron Vin~otte -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Duchatelet, advocaat-generaal 
Advocaat : mr. Biitzler. 

2" KAMER - 29 februari 1979 

1° HERZIENING- VEROORDELING DOOR 
HET MILITAIR GERECHT - NIEUW FEIT -
VERWIJZING VOOR ONDERZOEK NAAR EEN 
HOF VAN BEROEP. 

2° HERZIENING - VEROORDELING TOT 
EEN ENKELE STRAF WEGENS VERSCHEIDENE 
MISDRIJVEN- AANVOEREN VAN EEN NIEUW 
FEIT WAARUIT DE ONSCHULD VAN DE VER
OORDEELDE SCHIJNT TE VOLGEN M.B.T. EEN 

(1) Raadpl. Cass., 28 nov 1973 (A.C., 1974 
357). • 



-727-
VAN DIE MISDRIJVEN - STRAFWETIELIJK 
VERANTWOORD DOOR DE ANDERE MISDRIJ
VEN- AANVRAAG TOT HERZIENING ONTVAN
KELIJK. 

3° HERZIENING VEROORDELING 
WEGENS VERSCHEIDENE TELASTLEGGINGEN 
- ADVIES VAN DRIE ADVOCATEN - GUNSTIG 
ADVIES OVER DE HERZI)':NING VOOR EEN 

. ENKELE TELASTLEGGING - AANVRAAG ONT
V ANKE~IJK VOOR DIE ENKELE TELASTLEG
GING EN NIET ONTVANKELIJK VOOR DE 
ANDERE TELASTLEGGINGEN. 

4° HERZIENING - NIEUW FElT - FElT 
WAARUIT HET BEWIJS NIET ZOU VOLGEN DAT 
DE VEROORDEELDE ONSCHULDIG IS OF DAT. 
EENSTRENGERE STRAFWET IS TOEGEPAST
NIET ONTVANKELIJKE AANVRAAG. 

5° HERZIENING - VEROORDEELDE WET
TELIJK ONBEKWAAM VERKLAARD- BENOE
MING VAN EEN CURATOR VOOR ZIJN VERDE
DIGING. 

1° Wanneer in een regelmatig voorge
dragen verzoekschrift tot herziening, 
tegen een door een militair gerecht· 
uitgesproken beslissing, een feit wordt 
aangevoerd dat zich heeft voorgedaan 
sedert de veroordeling of dat de aan
vrager ten tijde van het geding niet 
heeft kunnen aantonen, waaruit het 
bewijs schijnt te volgen, en naar 
verzoekers bewering volgt, dat hij 
onschuldig is, willigt het Hoi de aan
vraag in en beveelt dat deze door een 
hoi van beroep zal worden onderzocht 
(1). (Artt. 443, 3°; 445, al. 3, Sv.) 

2° Als wegens verscheidene misdrijven 
een enkele straf is uitgesproken dan is 
een regelmatig voorgedragen aanvraag 
tot herziening, die gegrond is up een 
nieuw feit waaruit schijnt te volgen 
~dat de veroordeelde onschuldig is 
m.b.t. ·een van die misdrijven ontvan
kelijk voor dat ene misdrijf, oak al is 
de straf wettelijk verantwoord door de 
andere misdrijven (2). (Artt. 443, 3°, 
444 en 445 Sv.). (Impliciet) 

(1) Cass., 5 maart 1956 (Bull. et Pas., 1956, I, 
710); 22 dec. 1958, '(Bull. et Pas., 1959, I, 42); 
13 maart 1961 {ibid., 1961, I, 763); 29 okt. 
1962 (ibid., 1963, I, 267); 11 mei 1964 (ibid., 
1974, I,.964); 3 mei 1967 (A.C., 1976, 1066). 

(2) en (3) Cass., 2 dec. 1946 (Bull. et Pas., 
1a46, I, 459) en de conclusie van eerste 
advocaat-generaal, toen advocaat-generaal 
Janssens de Bisthoven. 

3° Indien tot staving van. een verzoek
schi:ift tot herziening van een door, J;.et 
militair gerecht uitgesproken vero(Jr~ 
deling wegens verschillende telastleg
gingen enkel voor de herziening ·win 
een van die telastleggingen, een gun; 
stig advies van drie advocaten ·is 
voorgedragen, verklaart het Hoi·· de· 
aanvraag m.b.t. die. telastlegging on~
vankelijk en niet ontvaneklijk vooz• 
zover zzj betrekking heeft op de ver
oordeling wegens de feiteh van de 
andere telastleggingen (3). · · 

4° Niet ontvankelijk is de aanvraag tot 
herziening gegrond op de aanvoering 
van een nieuw feit, wanneer uit dit 
feit het bewijs .. niet volgt dat. dfJ 
aanvragez· onschuldig is of dat eeli 
strengere strafwet is toegepast dan die 
welke hij werkelijk heeft overtreden 
(4). (Sv., art. 443, 39.) · · 

5° Wanneer de aanvrager tot herziening 
wettelijk o.(lbekwaam is verklaard; 
benoemt.het Hoi een curator voor zijn 
verdediging, die hem bijde rechtsple~ 
ging in herziening zal vertegenwoordi.:. 
gen (5). (Art. 444, lid 4,Sv.) · · · 

(BIJTIEBIER M.-J., E,A.) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet' op het v~r~ 
zoekschrift getekend door mr. Lud.o
vic De Gryse, advocaat bij het Hof, 
en neergelegd ter griffie van ·· het 
Hof op 13 oktober 1978, · waarbij' : 
1° Bijttebier Michel-Joseph, geboreri 

. (4) Cass., 29 juni 1908 (Bull. et Pas., 1908, I, 
282); 9 dec. 1918 (ibid., 1919, I, 17); 11 mei 1927 
(ibid., 1927, I, 286); 13 mei 1946 (Bull. et Pas., 
1946, I, 189); 6 okt. 1947 (ibid., 1947, I, 401); 
25 okt. 1971 (A.C., 1972, 207). 

(5) Cass., 2 sept. 1955 (Bull. et Pas., 1955, I, 
1273); 11 dec. 1967 (A.C., 1968, 531). De eiser 
Byttebier Michel was in voorlopige' vrijheid 
gesteld. De tegen hem bij de veroordelende 
beslissing uitgesproken ontzetting was dus. 
niet opgeheven (raadpl. art. 7 wet 31 mei 1888, 
gew. bij wet 11 jan. 1955); VANHOUDT en 

'CALEWAERT, dl. III, nr. 1Q08.67i, .. vgl. iri geval van 
voorWaardelijke invrijheidsteiling, Cass. 
28 juni 1954 (Bull. et Pas., 1963, I; 267 en noot, 
blz. 268). Ten aanzien van Byttebier Marcel 
was de uitvoering van de straf door verjaring 
vervallen, zodat aan de ontzetting een einde 
was gekomen (zie : artt. 89 en 90 Sw.; TRoussE:, 
Noveiles, Droit penal, dl. I, 1, nr. 1076; 
CONSTANT, Traite eJementaire de droit penal, dl. 
II, nr 811). · · 
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te Heestert op 24 mef 1897, thans I· trecht), te Arendortk, te Meerdonk, 
wonende te Antwerpen, Blauw- . te Neufchateau, te Bastenaken,. en 
moezelstraat 5, 2" Bijttebier Marcel, of elders in Belgie, te Duinkerken, 
geboren te Heestert op 8 okto- te Tourcoing, te Calais, te Boulogne, 
be'l' 1905, thans wonende te Las te Sengatte, te Etaples, te Wime
Heras, Provincinia Mendoza, Repu- reux, en of elders in Frankrijk, 
blica Argentina, Calle San Martin tussen 1 mei 1940 en 1 september 
359, en 3" zoveel nodig, Bijttebier 1944 : als afgevaardigde-beheerders, 
Maurits, wonende te Oostduinkerke, beheerders of/ en bestuurders van 
Laze-Visserpad 7, broeder van de de firma « naamloze vennootschap 
eerste twee verzoekers en in hun Firma Bijttebier gebroeders » aan 
naam optredend, herziening vragen de vijanden van den Staat, hulp in 
van. het arrest ten opzichte van de soldaten, mann en, geld, levensmid:. 
eerste twee verzoekers bij verstek :lelen, wapens of munitie verschaft 
gewezen door het Krijgshof, eerste te hebben, 't zij dat het misdrijf 
Vlaamse kamer, op 7 oktober 1949, gepleegd werd tegenover Belgie, of 
dat onder meer : 1) de eerste en de tegenover de geallieerden van Bel
tweede verzoeker op de strafvorde- gie, optredende tegen den gemeen
ring veroordeelt tot de doodstraf, schappelijken vijand, 't zij dat het 
hen afgezet verklaart van de titels, gepleegd werd tegen een Staat, die, 
graden, openbare ambten, bedienin- ze_lfs afgezien van een verdrag van 
gen en diensten waarmee zij bondgenootschap, oorlog voert tegen 
bekleed zijn, tegen hen de .!evens- een Staat, waarmee Belgie zelf in 
lange ontzetting van de rechten oorlog is, het misdrijf gepleegd 
vermeld bij artikel 31 van het Straf- zijnde uit winstbejag, met de 
wetboek uitspreekt, hen levenslang omstandigheid dat verdachten 
vervallen ·verklaart van de rechten woonden in een door den vijand 
vermeld bij artikel 123sexies van bezet grondgebied, en dat zij; hetzij 
het Strafwetboek, de aanplakking rechtstreeks, hetzij door tussenper
van het arrest beveelt zoals voorge- soon of als tussenpersonen aan de 
schreven bij artikel 18 van het vijanden van den. Staat, hulp ver
Strafwetboek, vaststelt dat de ver- schaft hebben in soldaten; mannen, 
oordeelden na het verstrijken van geld, levensmiddelen voor de ravi
de termijn van verzet van rechts- taillering van den vijand, oorlogs
wege vervallen zullen zijn van de • materiaal voor aanval of verdedi
Belgische nationaliteit, verklaart dat ging, eigenlijk gezegde oorlogsmuni
de winsten en baten uit hun bedrij- tie, losse stukken voor de vervaardi
vigheid ontstaan, hetzij het bedrag . ging van dat materiaal of die muni-
50:000.000 frank, eigendom van de tie, kledings- of uitrustingsstukken 
Schatkist zijn, de verbeurdverkla- 'waarvan zij wisten dat zij voor 
ring uitspreekt van de zaken die tot militair gebruik bestemd waren of 
het plegen van de misdrijven heb- dat zij voor hen een onderneming 
ben gediend, ertoe bestemd waren van werken tot het aanleggen, 
of erQ:oor verkregen werden; en hen inrichten of camoufleren van ver
solidair in de kosten veroordeelt, sterkingen, luchtvaartterreinen of 
kosten. invorderbaar bij middel van alle andere voor militaire doelein
lijfsdwang waarvan de duur voor den bestemde bouwwerken of 
ieder van hen op drie maanden installaties hebben ingericht of 
wordt bepaald, om de volgende mis- geleid; b) te Sint-Denijs-Westrem 
drijven· te hebben gepleegd : a) (wat de eerste verzoeker betreft -
tenlastelegging A : te Gent (met tenlastelegging E) en te Kortrijk 
uitzondering van de opruimingswer- (wat de tweede verzoeker betreft -
ken te Merelbeke en Gent- tenlastelegging E) of elders in Bel
Zeehaven), te Ursel, te De Panne, te gie tussen 10 mei 1940 en 29 januari 
0ostende; te Brugge, te Vlamer- 1943 : als dader; mededader, of 
tinge, te Knokke, te Wetteren (Kwa- med~plichtige deelgenomen te heb-
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ben aan het vervormen door den Gelet op de met redenen omklede 
vijand van wettelijke instellingen of adviezen uitgebracht door mr. De 
inrichtingen, de getrouwheid der Baeck, advocaat bij het Hof, en mrs. 
burgers jegens den Koning en der. De Rycke en Haus, advocaten te 
Staat in oorlogstijd aan het wanke· Gent, die tien jaar ingeschreven zijn 
len te hebben gebracht of met een op het tableau, het advies van mr. 
kwaad opzet 's vijands politiek of De Rycke, na diens overlijden, over
plannen in de hand te hebben genomen zijnde door mr. Delwaide, 
gewerkt (artikel 118bis van het advocaat te Antwerpen, die even
Strafwetboek, gewijzigd door ~ens tien jaar ingeschreven is op 
artikel 1 van de wet van het tableau; 
19 juli 1934); c) te Sint-Denijs- Gelet op de aanmaning tot tus
Westrem (wat de eerste verzoeker senkomst aan de burgerlijke partij, 
betreft - tenlastelegging q en te de Belgische Staat, minister van 
Kortrijk (wat de tweede verzoeker Financien, gedaan bij regelmatig 
betreft - tenlastelegging F) of elders exploot; 
in Belgie tussen 28 januari 1943 en Overwegende dat de burgerlijke 
1 september 1944 : als dader, mede-
dader of medeplichtige : deelgeno- partij niet is verschenen; 
men te hebben aan het vervormen Overwegende dat het arrest, 
door den vijand van wettelijke · waarvan de herziening wordt 
instellingen of inrichtingen, de gevraagd, kracht van gewijsde heeft 
trouw der burgers jegens Koning en bekomen; 
Staat in oorlogstijd aan het wanke- Overwegende dat de verzoekers, 
len te hebben gebracht, of wetens, tot staving van hun aanvraag tot 
's vijands politiek of oogme:rken te herziening, die steunt op artikel 443, 
hebben gediend (artikel ll8bis van 3• van het Wetboek van Strafvorde
het Strafwetboek, gewijzigd door ring, aanvoeren dat het bewijs van 
artikel 3, r van de Besluitwet van 17 hun onschuld volgt uit feiten die 
december 1942), wetens een propa- zich hebben voorgedaan sinds hun 
ganda geleid, door enigerlei middel veroordeling of uit omstandigheden, 
gevoerd, uitgelokt, geholpen of die zij ten tijde van het geding niet 
begunstigd te hebben, gericht tegen hebben kunnen inroepen, te weten 
den weerstand, tegen den vijand of het bekomen, « na intensief speur
diens bondgenoten, of strekkende werk en door gunstig toeval », van 
tot het deelnemen aan het vervor- de geschreven verklaringen van vier 
men door den vijand van wettelijke topfunctionarissen van de « Organi
instellingen of inrichtingen, het aan sation Todt », de genaamden Kauf
het wankelen brengen in oorlogs- mann, R.K. Metzner, W. Sarl~w en 
tijd, van de trouw der burgers Wo Plantenius, alsmede van een 
jegens Koning en Staat, het wetens geschreven verklaring van architect 
dienen van 's vijands politiek of E. Verstraete, die de werken van de 
oogmerken (artikel 118bis van het « Reichsschule Flandern » te Kwa
Strafwetboek, gewijzigd door arti- trecht had gecoordineerd; 
kel 3, alinea 2, van de Besluitwet Overwegende dat, volgens de ver
van 17 december 1942); 2) de eerste zoekers, de verklaringen van de vier 
en de tweede verzoeker samen met eerstgenoemden de afwezigheid bij 
de naamloze vennootschap Firma· de verzoekers bevestigen zowel van 
]3ijttebier gebroeders, thans naam- vdjwillige medewerking met de 
loze vennootschap Austrabo, solidair vijand als van winstbejag en aanto
veroordeelt tot betaling aan de Bel- nen dat zij gehandeld h.ebben onder 
gische Staat, burgerlijke partij, van een onweerstaanbare dwang; dat de 
een schadevergoeding van verzoekers aanvoeren : dat die ver-
200.000.000 frank met de gerechte- klaringen bewijzen dat de firma van 
lijke intresten en de kosten; de verzoekers geheel en al in beslag 
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genomen werd door de vijand, zij 
zich aan de bevelen van de « Orga
nisation Todt » niet konden onttrek
ken en zelfs de leiding van de 
onderneming niet meer hadden; dat 
door die verklaringen de overwegin
gen van het arrest van het Krijgs
hof betreffende het gebruiken van 
de pers, het vrijwillig aanwe.rven 
van werklieden ·en het sturen van 
prijsaanbiedingen worden tegenge
sproken, en de overwegingen betref
fende het aanwerven van onderaan
nemers en betreffende de opeisings
bevelen in een totaal ander daglicht 
worden gesteld; dat aldus de hoofd
elementen, door het arrest aange
houden om de wil tot medewerking 
met de vijand bij de verzoekers 
aanwezig te achten en om, op grond 
hiervan, de rechtvaardiging door 
heirkracht te verwerpen, worden· 
ontzenuwd; dat uit die verklaringen 
zelfs blijkt dat door de verzoekers 
met tegenzin aan de bevelen van de 
« Organisation Todt » gevolg werd 
gegeven; dat ten slotte de verklaring 
van architect E, Verstraete aantoont 
dat de· Rijksschool te Kwatrecht • 
door het Krijgshof ten onrechte als 
een SS-politieschool tot opleiding 
van de leden van een militaire 
organisatie werd beschouwd en dat 
de werken aan die school de uit
werking waren van een culturele 
uitwisseling zonder militair doel; 

Overwegende dat de verzoekers 
uit het geheel van die verklaringen
afleiden dat zij van die aard zijn dat 
zij niet aileen de tegen hen aange
houden telastlegging van economi'
sche collaboratie (telastlegging A) 
zouden ontzenuwen, maar. ook die 
van politieke collaboratie (telastleg
gingen B, C, E en F), daar uit die 
verklaringen zou blijken dat de 
verzoekers nooit de wil hebben 
gehad mee te werken aan de doel
einden van de politiek van de' 
vijand; · 

Overwegende dat uit de overge
legde adviezen blijkt : 1" dat in het 
advies van mr. De Baeck de in het 
verzoekschrift bedoelde nieuwe ver
klaringen aileen worden onderzocht 
met betrekking tot de telastlegging 

A ( economische collaboratie) en dat 
het verleende gunstig advies enkel 
betrekking heeft op de herziening 
van de veroordeling wegens de fei
ten van die telastlegging; 2" dat in 
het advies van mr. De Rycke de 
nieuwe verklaringen insgelijks 
aileen worden onderzocht met 
betrekking tot de feiten van eco
nomische collaboratie en de rede
nen niet worden aangegeven 
waarom die verklaringen een gun
stig advies met betrekking tot de 
andere telastleggingen zouden ver
antwoorden; 3" dat in het advies van 
mr. Haus uitdrukkelijk wordt aan
gemerkt dat de nieuwe verklaringen 
aHeen betrekking hebben op de 
feiten van de telastlegging A; dat 
weliswaar het advies aanneemt dat 
het Krijgshof, indien het die 
omstandi.gheden had gekend, 
« anders » zou hebben gestatueerd, 
in die zin dat het de feiten van de 
telastlegging A niet bewezen zou. 
hebben verklaard en wegens de 
feiten van de telastleggingen B, C, E 
en F niet de zware veroordeHngen 
zou hebben uitgesproken, bevat in 
het arrest van 7 oktober 1949; dat 
echter, nu er met betrekking tot de 
herziening van de veroordeling 
wegens de feiten B, C, E en F enkel 
gunstig blijkt te zijn geadviseerd 
omdat de nieuwe feiten van die 
aard zijn dat, indien het Krijgshof 
die had gekend, wellicht een lich
tere straf zou zijn uitgesproken en 
niet omdat de onschuld van de 
verzoekers eruit schijnt te volgen of 
een strengere strafwet zou zijn toe
gepast dan die welke werkelijk 
overtreden werd, het advies aileen 
als gunstig advies in de zin van 
artikel 443 van het Wetboek van 
Strafvordering in aanmerking kan 
·worden genomen voor zover het 
betrekking heeft op de feiten van de 
telastlegging A; 

Dat hieruit volgt dat, nu alleen 
voor de herziening van de veroorde
li.ng wegens de telastlegging A een 
gunstig advies van drie advocaten 
wordt overgelegd, de aanvraag tot 
herziening, voor zover zij betrek
king heeft op de veroordeling 
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wegens de feiten van de overige I kwaamheid van eerste verzoeker, 
telastleggingen, van meet af als niet benoemt als curator voor zijn verde
ontvankelijk moet worden verwor- diging mr. Delwaide, advocaat te 
pen; Antwerpen, die de eerste verzoeker 

Overwegende dat de aanvragers bij de rechtsplegi!lg tot herzienin.g 
aanvoeren dat zij de in hun ver- zal verte_genwoordrgen; verklaart. _drt 
zoekschrift bedoelde nieuwe verkla- arrest bmdend voor de purgerhJke 
ringen niet hebben kunnen voor- partij; houdt de beslissing over de 
brengen ten tijde van het geding, kosten aan. 
daar die slechts na 1974 werden 
afgelegd en dat de genoemde perso
nen tijdens het proces niet konden 
gehoord worden omdat hun namen 
en verblijfplaatsen onbekend waren 
en slechts in 1974 en 1975 konden 
worden ontdekt; 

Overwegende dat het bewijs van 
de onschuld van de verzoekers ten 
aanzien van de telastlegging A 
eventueel zou kunnen volgen en 
naar de bewering van de verzoekers 

20 februari 1979 - 2' kamer - Voor
zitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Lebbe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal. 

2' KAMER - 20 februari 1979 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - DUBBELZIN-
NIGE REDENEN - GEEN GEMOTIVEERDE 

volgt uit de vorengemelde feiten en BESLISSING. 

omstandigheden die zich voorge
daan hebben sedert de veroordeling 
en waarvan zij het bestaan · niet 
hebben kunnen aantonen ten tijde 
van het geding; 

Dat, krachtens artikel 443, 3" van 
het Wetboek van Strafvordering, de 
aanvraag tot herziening in zoverre 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat het verzoek tot 
aanstelling van een curator voor de 
verdediging, voor zover het door 
tweede verzoeker is ingediend, niet 
kan worden ingewilligd, nu de bij 
artikel 444, vierde lid van het Wet
boek van Strafvordering vereiste 
voorwaarden niet zijn vervuld, daar 
de straf, na omzetting, verjaard is; 

Om die redenen, gelet op dE. 1 

artikelen 443, 444 en 445 van het 
Wetboek van Strafvordering, ver
klaart de aanvraag tot herziening 
on,tvankelijk doch alleen voor zover 
zij betrekking heeft op de feiten van 
de telastlegging A; beveelt dat de 
aldus beperkte aanvraag zal worden 
onderzocht door het Hof van Beroep 
te Antwerpen ten einde na te gaan 
of de tot staving ervan aangevoerde 
niel].we feiten of omstandighe.den 
beslissend genoeg schijnen om de 
zaak te herzien; en gezien de onbe-

2° WEGVERKEER - VOORRANG - WEG-

VERKEERSREGLEMENT 1 DEC. 1975, ART. 

12.3.2 - VOORRANGHEBBENDE BESTUURDER 
DIE STOPT EN ZICH OPNIEUW IN BEWEGING 
ZET - MANEUVER DAT DOOR DE ANDERE 
BESTUURDER NIET KON WORDEN BEMERKT
GEEN VERLIES VAN VOORRANG. 

1" Niet regelmatig gemotiveerd is de 
beslissing waarvan het beschikkende 
gedeelte op dubbelzinnige redenen" is 
gegrond (1). (Art. 97 Gw.) 

2" De bestuurder die voorrang geniet 
verliest zijn voon·ang niet wanneer hij 
stopt en zich vervolgens opnieuw in 
beweging zet, indien dat maneuver 
door de andere bestuurder niet kon 
worden bemerkt (2). (Art. 12.3.2 Weg
ver keersregl.) 

IDE COCK T. BRODEL) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 13 november 1978 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Dender
monde; 

(1) Cass., 26 april 1977 (A.C., 1977, 881). 

(2) ·cass., 26 april 1978 (A.C., 1978, 987); 
25 okt. 1978. 
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I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen verweerster ingestelde 
strafvordering : 

Overwegende dat eiser, burger
lijke partij, die niet in kosten van 
de strafvordering is veroordeeld, 
geen hoedanigheid heeft om tegen 
die beslissing cassatieberoep in te 
stellen; 

Dat de voorziening niet ontvanke· · 
lijk is; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 163 van het Wetboek van 
Strafvordering, 12.3.2 en 12.4 van het 
Wegverkeersreglement, 

doordat de beslissing van de recht
bank onder meer als volgt wordt 
gemotiveerd : " dat de huidige tekst van 
het Wegverkeersreglement zonder verder 
beperking bepaalt dat de bestuurder die 
voorrang heeft, deze voorrang verliest 
wanneer hij zijn voertuig opnieuw in 
beweging brengt, na gestopt te hebben ,, 

terwijl eiser in zijn conclusie ste1de 
dat hij de voorrang niet had verloren 
loor te stoppen en vervolgens terug aan 
..e zetten, daar' dit maneuver niet kon 
worden opgemerkt door de andere 
bestuurder, hierbij verwijzend naar de 
arresten van het Hof; 

en terwijl de tekst van het huidige 
artikel 12.3.2 van het Weg-verkeersreg1e
ment berust op de rechtspraak die 
steunt op de bepalingen inzake het 
uitvoeren van een maneuver - het 
huidige artikel 12.4 van het Wegver
keersreglement - (cfr. Verslag aan de 
Koning van de minister van Verkeers
wezen en de huidige tekst van 
artikel 12.3.2 van het Wegverkeersregle
ment derhalve geenszins afbreuk doet 
aan het criterium van de zichtbaarheid 
van het maneuver door de andere 
bestuurder; 

zodat het von:nis, door ab initio het 
criterium van de zichtbaarheid van het 
maneuver uit te sluiten en te ste1len dat 
de huidige tekst van artikel 12.3.2 va:r. 
het Wegverkeersreglement letteriij1 
dient te worden toegepast " zonder 
verdere beperking », afbreuk doet aar 
de draagwijdte van de voormeldE 

artikelen 12.3.2 en 12.4 van het Wegver
keersreglement en dus zijn beslissing 
niet voldoende motiveert en niet wette
lijk rechtvaardigt : 

Overwegende dat het vonnis, in 
antwoord op het verweer aange
haald in het middel, de als misken
ning van de voorrang van rechts 
opnieuw gekwalificeerde overtre
ding aan de zijde van verweerster 
niet bewezen verklaart, onder meer 
op de volgende gronden : dat eiser 

· heeft verklaard dat hij ter hoogte 
van de aansluiting van de Rotstraat 
(die hij uitreed) en de Ascopstraat 
(waarin verweerster van links te 
zijn opzichte aankwam) ... stopte en 
zijn voertuig hierna opnieuw in 
beweging bracht na zich al dan niet 
doelmatig van het verkeer in de 
Ascopstraat te hebben vergewist, 
zulks hoofctzakelijk van het eventu
eel van rechts komend verkeer; dat 
hieruit meteen volgt dat deze stil
stand klaarblijkelijk zkhtbaar was 
voor het voorranghebbend verkeer 
dat iets vroege:r zicht kreeg; dat 
aldus toch duidelijk vaststaat dat 
eiser ten gevolge van bovengemelde 
stilstand de ve:rpli.chting had de 
andere bestuurders te laten voor
gaan; ... dat de in de conclusie van 
eiser aangehaalde cassatierecht
spraak :niets afdoet van het feit dat 
de hvidige tekst van het W egver
keersreglement zonder ve:rdere 
beperki.ng bepaalt dat de bestuurder 
die voorrang heeft, deze voorrang 
verHest wanneer hij zijn voertuig 
op:nieuw in beweging brengt, na 
gestopt te hebben; dat de 
beklaagde (thans verweerster) zich 
in de gegeven om.standigheden 
klaarbHjkelijk heeft bevonden voor 
ee:n onvoorzienbare hinde:rnis, mede 
gelet op de plaatsgesteldheid, de 
localisatie van de schade en de 
omva:ng ervan; 

Overwegende dat het vonnis aldus 
in de onzekerheid laat of de rech
ters in feite oordelen dat eiser de 
voorrang van rechts had verloren 
omdat hij gestopt had terwijl deze 
:stilstand door vervveerster kon wor-

. den gezien, dan wei of zij in rechte 
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oordelen dat een bestuurder die 
voorrang van rechts heeft, die voor-· 
rang verliest zodra hij stopt, zelfs 
wanneer die stilstand door de' 
bestuurder die voorrang moet verle
nen, niet kan worden gezien; 

Dat deze dubbelzinnigheid gelijk
staat met een gebrek aan redenge
ving en het vonnis derhalve niet 
regelmatig met redenen is omkleed; 

Dat het middel in zoverre 
gegrond is; 

Om die redenen, en ongeacht de 
overige door eiser aangevoerde mid
delen, die niet tot ruimere cassatie 
kunnen leiden, vernietigt het 
bestreden vonnis in zoverre het 
uitspraak doet op de civielrechte
lijke vordering van eiser; verwerpt 
de voorziening voor het overige; 
beveelt dat van dit arrest meldil!-g 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk verriietigde be-sUs
sing; veroordeelt eiser in de helft 
van de kosten en verweerster in de 
overige kosten; verwij st de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Oudenaarde, zitting 
houdende in hoger beroep. 

20 februari 1979 - 2" kamer - Voo.r
zitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Soetaert - Gelijk
luidende conclusie van de h. Krings, 
advocaat-generaal - Advocaten : mr. 
Dilles, Dendermonde. 

2° KAMER - 2(1 februarl 19'69 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
A~RESTEN - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - CONCLUSIE - BESLISSING DIE' 
OP GROND VAN BEPAALDE FEITELIJKE GEGE
VENS, HIERMEE STRIJDIGE EN ANDERE FEI
TELIJKE GEGEVENS VAN DE CONCLUSIE VER
WERPT - REGELW!ATIG MET REDENEN 
OMKLEDE BESLISSING. 

2° WEGVERKEER - VOORRANG - WEG

VERKEERSREGL., ART. 12.3.1 - VOORRANG 
VAN RECHTS- VOORRANG HANGT NIET AF 
VAN DE MANIER WAAROP DE VOORRli.NGHEB
BENDE BESTUDRDER RiJDT- Ul'IZONDERING. 

1° Regelmatig met redenim omkleed is 
de beslissing die, op grond van 
bepaalde feitelijke gegevens, hiermee 
strijdige of andere feitelijke gegevens 
van de conclusie veJWerpt (1). (Art. 
97 Gw.) 

2° De voorrang welke art. 12.3.1 Wegver
keersregl. aan de van rechts komende 
bestuurder erkent, hangt niet af van 
de manier waarop die bestuurder rijdt 
op de weg waarop hij zich bevindt en 
blijft bestaan zelfs indien hij in een 
verboden richting rijdt; zijn plotse
linge aanwezigheid kan evenwel, in 
bepaalde omstandigheden, een niet te 
voo.rziene gebeurtenis zijn voor de 
voorrangschuldige bestuurder (2). 

(CORNEILLIE T. HEIRWEGH A., P.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 november 1978 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Antwerpen; 

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

Overwegende dat eiseres noch als 
beklaagde, noch als burgerlijke par
tij die niet in kosten van de straf
vordering is veroordeeld, enige hoe
danigheid heeft om tegen die beslis
sing cassatieberoep in te stellen; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

H. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen eiseres ingestelde strafvorde
ring en op de burgerlijke rechtsvor
deringen ingesteld door eiseres 
tegen de verweerders en door ver
weerster tegen eiseres : 

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

'van artikel 97 van de Grondwet, 
doordat het vonnis eiseres veroordeelt 

uit hoofde van miskenning van de voor
rang van rech.ts op een kruispunt, en dit 

(1) Cass., 6 feb. 1979 (A.C.., 1979-80, 641}. 

(2) Cass., 29 nov. 1976 (A. C., 1977, 350\. 
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onder meer op grond dat « de voorrang 
van recbts geldt op grond van objectieve 
criteria en geenszins afbankelijk is van 
de subjectieve kennis van de plaatselijke 
verkeerstoestand, zoals beklaagde die 
blijkt te bezitten ''• 

terwijl, bet vonnis niet antwoordt op 
bet verweer van eiseres, die in baar 
conclusie uitdrukkelijk staande bield, 
dat zij (bierdoor) niet aileen verrast 
werd omdat zij de plaatselijke reglemen
tering kende, docb ook daar zij op bet 
kruispunt aan de Reyndersstraat bet 
verkeersteken F 19 bemerkte, eri dat zij 
derbalve kon vaststellen dat bet eenricb
tingsverkeer in de Reyndersstraat op dat 
ogenblik wei- degeli}k van - toepassirig 
was, en dus geen voertuig van die kant 
diende te verwacbten, zodat bet vonnis 
niet regelmatig gemotiveerd is; 

het tweede afgeleid uit de scbending 
van de artikelen 12.3.1 van bet Wegver
keersreglement en 97 van de Grondwet 
en het algemeen rechtsbeginsel van de 
eerbiediging van de rechten van verdedi
ging, 

doordat bet vonnis oordeelt dat de 
voorrang van rechts geldt en blijft 
bestaan vermits deze voorrang onafban
kelijk is van de wijze waarop de voor
rangbebbende bestuurdei: ri.]dt op de 
voorrangsweg, en dat in de onderhavige 
verkeerssituatie de van recbts komende 
bestuurder niet noodzakelijkerwijze een 
onvoorzienbare hindernis vormt, 

terwijl het vonnis geen rekening 
boudt met de aanwezigbeid en de zicht-' 
baarheid voor eiseres van bet verkeers
teken F 19, en de gevolgen biervan voor 
de toepassing van artikel 12.3.1 van het 
Wegverkeersreglement bijgevolg niet 
heeft onderzocbt : 

Overwegende dat het vonnis, na 
verweerder te hebben schuldig ver
klaard aan overtreding van arti.kel 5 
van het Wegverkeersreglement, op 
grond dat hij het kruispunt is 
opgereden in de voor hem bij ver
keersteken verboden richting, aan 
de reeds aangehaalde overwegingen · 
nog toevoegt dat het geenszi.ns 
bewezen is dat het voertuig van 
Heirwegh Peter, thans verweerder, 
een onvoorzienbar:e hindernis voor 
beklaagde, thans eiseres, zou 
gevireest zijn, beklaagde trouwens' de 
lichtbundels van het voertuig van 
Heirwegh zeer gemakkelijk kon 
opmeyk~n zodat iedere verrassing 

en onvoorzienbaarheid uitgesloten 
was, het geenszins bewezen is dat 
Heirwegh een onaangepaste snel
heid zou gehad hebben; dat het 
vonnis voorts de redenen aangeeft 
waarom het oordeelt dat de snelheid 
van Heirwegh niet onaangepast was 
en dat het door hem bestuurde 
voertuig behoorlijk verlicht was; 

Overwegende dat het vonnis 
aldus, eensdeels, door de feitelijke 
redenen te vermelden waarom het 
verrassing en niet zienbaarheid uit
sluit, antwoordt op de conclusie van 
eiseres, waarin deze uit andere fei
ten, met name het zien van het 
verkeersteken F 19, het bewijs 
afleidde dat zij wel verrast was door 
een niet te voorziene hindernis; dat 
het vonnis anderdeels, door te ont
kennen dat verweerder een niet te 
voorziene hindernis voor eiseres zou 
hebben uitgemaakt, de beslissing 
dat de voorrang van rechts ter zake 
gold, wette1ijk rechtvaardigt; 

Overwegende dat eiseres voor het 
overige verzuimt aan te geven 
waarin de schending van de rechten 
van haar verdediging kan hebben 
bestaan; 

Dat de middelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

En overwegende, wat de beslis
sing op de tegen eiseres ingestelde 
strafvordering betreft, dat de sub
stantiEHe of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zi.jn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten" 

20 februari 1979 - 2• kamer - Voor
zitter : baron Richard, vooriitter -
Verslaggever : de h. Soetaert - Gelijk
luidende conclusie van de h. Krings, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr" 
Deprez, Antwerpen" 
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2• KAMER - 20 febmari 1979 

1° CASSATIElVHDDELEN- STRAFZAKEN 
- MIDDEL Wi\AR!N WORDT AANGEVOERD DAT 
DE EENHEID VAN RECHTSPRAAK IS GESCH.ON
DEN- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2° RONDZWERVEN VAN KWAADAAR
DIGE DIEREN STRAFWETBOEK 
ART. 556, 2° - KWAADiiARDIG DIER -
BEGRIP. 

3° OVERTREDING STRAF'vVETBOEK, 
ART. 556, 2° - KWAADi\.ARDIG DIER -

BEG RIP. 

4° BEWIJS STRAFZAKEN GENAL 
Wi\ARIN DE WET GEEN BlJZONDER BEW1JS-
MIDDEL VOORSCHRIJIT - ONAANTASTBARE 
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER ··
GRENZEN. 

5° RONDZWERVEN VAN KWP.AfJ./AAR~ 
DlGE DlEREN STRAFWETBOEK, 
.ART. 556, 2~ - KVvA.I\.DAARD!G DIER -

BEWARING- BEGRIP. 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
de:n vonnis, op 8 december 1978 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Gent; 

Over het middel, hieruit afgeleid dat 
het vonnis eiser veroordeelt wegens 
overtreding van artikel 556, 2°, van het 
Strafwetboek, om een woest of kwaad
aardig dier, namelijk een hond, te heb
ben laten rondzwerven, op grond dat : 
« artikel 556, zo van het Strafwetboek het 
schadeveroorza.kend karakter van de 
inbreuk niet als essentiiHe vereiste voor 
de strafbaarheid stelt; het feit van een 
kw:aadaardig dier zonder bewaking te 
laten rondlopen op zich zelf voldoende 
is; het vaststaat dat de hond van de 
beklaagde inderdaad kwaadaardig was 
gelet op de verkiaring van de heer Bral 
(de klager) en het feit dat de politie van 
Evergem de beklaagde reeds verv<rittigd 
had dat hij zijn hond niet mocht laten 
rondlopen; de telastlegging in hoofde 

5° OVERTREDING STRAFWETBOEK van de beklaagde bewezen is gebleven 
ART. 556, ?,0 _ EWAADAARDIG mER_ EEWA- en door de eerste rechter op gepaste 
RING - BEGRIP. 

1° Niet onrvankelljk is het .rx:dclc!el 
w-aarin WOfdt aangev{)erd dat cle ee11~ 
heid van rechtspraak is geschon~ 
den (1). 

wijze beteug·2ld werd >>, 

terwijl, eerste onderdeel, de recht
spr&.B.k en de rechtsleer unaniem van 
oordeel zijn dat een hond (( in se )) geen 
kwaadaardig of wild dier is, tenzij hij de 
gewoonte heeft voorbijgangers aan te 
vaUen of razend is, waarbij de nadruk 

2° en 3° Van een in de zin van · wordt gelegd op het vereiste ·van een 
art, 556, 2°, Sw., is er sp.rake als bet. permanente kwaadaardigheid, en de' 
dier kwaar;tcyardig is op- bet ogenbl;·k I rechter in . hoger . beroep do:ze ei_gen
van de te1ten; zulks behoeft geen schappen met wethg kon afleuien u1t de 
bestendighel'd, verklaring van de k1ager en de verkla-

ring van de poiitie, nu, enerzi.jds, de 
4° lngeval de wet geen klager geen enkel bewijs van zijn bewe-

middel oplegt, mag ring heeft voorgelegd, die verklaring op 
overtuiging gronden op aile voorge~ , geen enkel punt het voorwerp heeft 
Jegde gegevens die de partJJen Vlfij uitgemaakt van enig onderzoek en de 
bebben kunnen bespreken, o.a, op de. kl!iger belangh.ebbende is bij de vetoor
verklaring van de klager (2), de king van eiser, en, anderzijds, de 

5° en 6° Het misdrijf hedoeld in art. 556, 
2°, Sw; vereist niet dat ae eigena.ar of 
de bewaarder gewoonlijk het dier 
zonder bewaking iaten (3), 

(Y\ITGAT) 

U) Cass., 17 okt. 1966 (A: c., 196?, 217). 

verklaring van de politie geen enkel 
verband heeft met de woestheid of de 
kviJaadaardigheid van het dier en door 
de rechter ten onrechte in die zin wordt 
ingeroepen; 

t.weede onderdeel, de verklaring van 
de politie, zoals zij in het vonnis is 

, aangehaalol., uit haar context is gerukt 
· en lngekort om een interpretatie in die 
zin mogeHjk te maken, nu de volledige 

uW r~~~f.12f~s~, ig7~e?J);916 ' e)t Pas,, . tekst van de verkla:ring h;i~t : (( Tyt~::'t 
' ' ,, - e · 1 \ -·~·· 495 · · werd reeds 'iiYoeger verwlttlgd dat ZlJn 

(3) RraAux en TR'Jl!SSE, L?s
0 

codes de police, 1l hom:! niet op ~e openbare weg __ mocht 
dl. I, blz. 133; R.Pp.B. v Contravention, ! loslopen >>, heo;geen eerd';;r W~:JSt op 
nr. 136; Pand. Belges, v Divagation, nr. 6. i. mbreuk op de arti~elen 8, 1 en 3 , en 55, 
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2", van bet"Wegverkeersreglement en de 
bevestiging van bet uitbreken van het 
dier inboudt, vermits indien het dier 
werkelijk als kwaadaardig bekend was 
de politie bet ongetwijfeld niet bij een 
eenvoudige verwittiging had gelaten; 

derde onderdeel, het vonnis niet ant
woordt op het door eiser in zijn conclu
sie ontwikkelde argument betreffende 
het permanent karakter van de woest
heid en de kwaadaardigheid, als vereiste 
voor de strafbaarheid; 

vierde onderdeel, de rechter, uit het 
louter ontsnappen van het dier niet 
wettig kon afleiden dat eiser zijn bond 
beeft « Iaten rondzwerven », nu hiertoe 
vereist is dat de eigenaar gewoonlijk het 
dier zonder enige bewaking aan zijn lot 
overlaat op plaatsen voor het publiek 
toegankelijk, wat ten deze niet het geval 
was, daar bet enkel is gegaan om enkele 
ontsnappingen en binnendringen in een 
weide die op amper honderd meter van 
eisers woning gelegen is; 

vijfde onderdeel, het vonnis, door zon
der motivering te stellen dat het feit een 
kwaadaardig dier zonder bewaking te 
laten rondlopen (hetgeen heel wat ep.ger 
is dan rondzwerven) reeds op zich zelf 
strafbaar is, niet antwoordt op eisers 
conclusie waarin was betoogd dat er ten 
deze geen sprake van was dat het dier 
aan zich zelf werd overgelaten zonder 
bewaking in plaatsen voor het publiek 
toegankelijk, zoals vereist is bij 
artikel 556, 2", van het Strafwetboek; 

zesde onderdeel, eiser strafrechtelijk 
veroordeeld wordt op een eenvoudige 
klacht van een medeburger zonder dat 
een onderzoek wordt ingesteld naar de 
gegrondheid van die klacht : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het onderdeel, 

in zoverre het, eensdeels, de scben
ding van de eenstemmi.ge recbt
spraak aanvoert en, anderdee!s 
opkomt tegen de onaantastbare 
beoordeling doo:r de feitenrecbter 
van de kwaadaardigbeid van bet 
dier en van de draagwijdte van de· 
in dat verband als bewijsmiddelen 
aangevoerde verklaringen waarvan 
de mogelijke betekenissen niet wor
den miskend, niet ontvankelijk is; 

bverwegende dat bet onderdeel, 
in zoverre het aanvoert dat bet voor 
de st:rafbaa:rheid op grond van 
artikel 556, 2° van het Strafwetboek 

vereist is dat bet dier niet alleen op 
bet ogenblik van de feiten maar op 
« permanente wijze » kwaadaardig 
is, een voorwaarde aan de wet 
toevoegt en derhalve faalt naar 
:recbt; 

Dat het insgelijks faalt naar recht 
in zoverre het aanvoert -dat bet 
vonnis de beslissing niet kan laten 
steunen op de verklaring van de 
klage:r, vermits de rechter, wanneer, 
zoals ten deze de wet geen bijzon-' 
der bewijsmiddel oplegt, zijn over
tuiging mag gronden op aile regel
matig bekomen gegevens, die de 
partijen vrij hebben kunnen bespre
ken; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat bet vonnis de· 
ve:rkla:ring van de politie op zake-

. lijke wijze weergeeft; dat bet die 
verklaring niet interp:reteert en bij 
de beoordeling van de draagwijdte 
ervan de mogelijke betekenissen 
ervan niet miskent; 

Dat bet onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

W at bet derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiser in zijn 

conclusie had betoogd dat een bond, 
niet beg:repen is onder de woeste of 
kwaadaardige dieren, tenzij bewe
zen is dat hij de gewoonte heeft de 
voorbijgangers aan te vallen, en dat 
zijn hond tot op heden mens noch 
dier kwaad heeft berokkend; 

Overwegende dat het vonnis, door 
te wijzen op de verkla:ring van Bral 
en op de vroegere tussenkomst van. 
de poli.tie, waarvan het proces
verbaal melding maakt, de redenen 
aangeeft waarop bet steunt om aan 
te nemen dat eisers bond inderdaad 
kwaadaardig was; dat het zodoende 
eisers conclusie beantwoo:rdt; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

W at het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat bet onderdeel, 

in zoverre bet aanvoert dat, voor de 
· toepassing van a:rtikel 556, 2o van het 
Strafwetboek, het vereist is dat de 
eigeY}aar « g_ewoonlijj{ » het dier 
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zonder bewaking laat, aan de wet 
•.~en voorwaarde toevoegt die zij niet 
inhoudt en derhalve faalt naar 
recht; 

Overwegende dat de feitenrechter 
op onaantastbare wijze in feite oor
deelt of de beklaagde het dier heeft 
laten rondzwerven; dat het onder
dee!, in zoverre het aanvoert dat ten 
deze de rechter niet uit de feitelijke 
gegevens heeft kunnen afleiden dat 
eiser zich hieraan schuldig heeft 
gemaakt, tegen die beoordeling 
opkomt en derhalve niet ontvanke
lijk is; 

Wat het vijfde onderdeel betreft: 
Overwegende dat eiser in zijn 

conclusie had aangevoerd dat « in 
het licht van de feiten er geen 
sprake kan zijn van het aan zich 
zelf overlaten van een dier zonder 
waakzaamheid in plaatsen voor het 
publiek toegankelijk »; 

Overwegende dat het vonnis, door 
de telastlegging bewezen te verkla
ren en de feitelijke gegevens aan te 
wijzen waarop die beslissing steunt, 
te weten de verklaring van Bral en 
die van de politie, eisers conclusie 
beantwoordt; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

Wat het zesde onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de in het 

middel aangehaalde motivering 
bliikt. dat eiser niet vero~rc1_~el<!_ 
wordt op. de enkele klacht van de 
benadeelde, maar ook op grond van 
de vaststellingen van de politie; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

20 februari 1979 - 2' kamer - Voor
zitter : baron Richard - Verslaggever : 
de h. Lebbe - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Krings, advocaat-generaal -
Advocaat : mr. Spanoghe, Gent. 

2' KAMER- 21 februari 1979 

1° HOF VAN ASSISEN- RECHT VAN DE 
VOORZITTER VAN HET HOF VAN ASSISEN DE 
BESCHULDIGDE TE ONDERVRAGEN NA DE 
REPLIEKEN EN V66R HET SLUITEN VAN DE 
DEBATTEN. 

2° HOF VAN ASSISEN- WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING, ART. 335 - RECHT VAN 
DE BESCHULDIGDE HET LAATSTE WOORD TF 
HEBBEN. 

3° HOF VAN ASSISEN - WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING, ART. 343 - DE GEZWORE
NEN MOGEN DE BERAADSLAGINGSKAMER 
NIET VERLATEN- BEG RIP. 

4° HOF VAN ASSISEN- WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING, .ART. 341 - AAN DE 
GEZWORENEN MOGEN GEEN SCHRIFTELIJKE 
VERKLARINGEN VAN DE GETUIGEN WORDEN 
OVERHANDIGD. 

5° HOF VAN ASSISEN - GERECHTELIJK 
WETBOEK, ART. 121- SAMENSTELLING VAN 
HET HOF VAN ASSISEN - ASSESSOREN -
AANWIJZING DOOR DE VOORZITTER VAN DE 
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG IN DE 
ZETEL WAARVAN DE ASSISEN WORDEN 
GEHOUDEN- BEGRIP. 

6° HOF VAN ASSISEN - GERECHTELIJK 
WETBOEK, ART. 121- SAMENSTELLING VAN 
HET HOF VAN ASSISEN - ASSESSOREN -
AANWIJZING - ASSESSOREN, RECHTERS IN 
DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG IN DE 
ZETEL WAARVAN DE ASSISEN WORDEN. 
GEHOUDEN - ASSESSOREN DIE MOETEN 
WORDEN GEACHT DOOR DE VOORZITTER VAN 
DEZE RECB.'"TBANK TE ZIJN AANGEWEZEN. 

'7° HOF VAN ASSISEN - GERECHTELIJK 
WETBOEK, ART. 243 - ARRESTEN WAARBIJ' 
OPGEROEPEN WERKENDE EN TOEGEVOEGDE 
GEZWORENEN WORDEN VRIJGESTELD- AARD 
VAN DIE BESLISSINGEN. 

Om die redenen, verwerpt de 8° HOF vAN ASSISEN - GERECHTELIJK 
voorziening; veroordeelt eiser in de WETBOEK, ARTT. 243 EN vw.- REDEN VAN 
kosten. VRIJSTELLINO VAN DE GEZWORENEN BEKEND 
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)'<ADAT DE NAAM VAN DE GEZWORENE IN EEN 
BUS IS GELEGD- UITSPRAAK VAN HET HOF 
OVER DE VRIJSTELLING- VOORWAARDEN. 

9° VONNISSEN EN ARRESTEN 
- STRAFZAKEN - GETUIGEN- VERHOOR 
ALS GETUIGE, TIJDENS HET ONDERZOEK TER 
TERECHTZITTING, VAN EEN BUITEN VERVOL
GING GESTELDE MEDEVERDACHTE - WET
TIGHEID. 

10° RECHTEN VAN DE VERDE-
DIGING- STRAFZAKEN- VERHOOR ALS 
GETUIGE, TIJDENS HET ONDERZOEK TER 
TERECHTZITTING, VAN EEN BUITEN VERVOL
GING GESTELDE MEDEVERDACHTE - GEEN 
SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DEVER
DEDIGING. 

11° HOF VAN ASSISEN- GERECHTELIJK 
WETBOEK, ART. 127 - MAGISTRAAT DIE IN 
DE ZAAK ALS OPENBAAR MINISTERIE IS 
OPGETREDEN - DIE MAGISTRAAT MAG DE 
ASSISEN NIET VOORZITTEN. 

~2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
- GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 127 -
MAGISTRAAT DIE Il') DE ZAAK ALS OPENBAI\.R 
MINISTERIE IS OPGETREDEN - DIE MAGIS- 1 
GISTRAAT !VIAG. DE fl.s$ISEN NI~;I: Y9~Qll:?J:r
TEN. 

13° HOF VAN ASSISEN - GERECHTELIJK 
WETBOEK,ART. 127-0NDERZOEKSRECHTER 
DIE AAN DE PROCUREUR DES KONINGS EEN 
KAi'J'TSCHRIFT HEEFT GEZONDEN MET ·DE 
VERMELDING « TER ATTENTIE » VAN EEN 
MAGISTRAAT VAN HET OPENBAAR MINI
STEH!E MET D!ENS NA_I\.M ER.BIJ - DIE 
ENKELE OMSTAND!GHE!D SILUIT NAET IN DAT 
DIE MAGISTRAAT IN DE ZAAK ALS OPE!IJBAAR 
MINISTERIE IS OPGETR.EDEN - ARREST 
GEWEZEN DOOR HET HOF VAN ASSISEN, TOEN 
HET WERD VOORGEZETEN DOOR DIE MA
GISTRAAT DIE O!IJDERTUSSEN TOT RAADS
HEER IN HET HOF VAN BEROEP WAS 
BENOE!VID- GEE!IJ NIETIGHEID. 

14° RECHTERUJKE ORGANISATIE 
- GERECHTEL!JK . WETBOEK, ART. 127 -

ONDERZOEKSRECHTER DIE AAN DE PROCU
REUR DES KONINGS EEN KANTSCHRAFT· 
HEEFT GEZONDEN MET DE VERMELDING. 
« TER A'ITE!\TTIE, VAN EEN M.A.GISTRAAT VAl\f, 
HET OPENBAAR MINISTERIE MET DIENS 
NAAM ERBIJ- DIE ENKELE OMSTANDIGHEID 
SLUIT NIET IN DAT DIE !VJAGISTRAAT IN DE 
ZAAK ALS OPENBAAR MINISTERIE IS OPGE-· 
TREDEN -ARREST GEWEZEN DOOR HET HOF 
VAN ASSISEN, TOEN HET WERD VOORGEZE
TEN DOOR DIE MAGIS~JMAT DIE ONDERTUS
SEN TOT RAADSHEER IN HET HOF VAN· 
BEROEP WAS BENOEMD- GEEN NIETIGHEID. 

15° RECHTEN VAN DE MENS - VER
DRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECHTEN 
VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJ

HEDEN, ART. 6.1- RECHT OP EEN ONPARTIJ
DIGE HECHTERLJJKE INSTANTIE- BEG RIP. 

16° RECHTSBEGINSELEN (ALGE-
MENE) - ALGEMEEN BEGINSEL VAN HET, 
RECHT OP DE ONPARTJJDIGHEID VAN DE 
RECHTER- BEG RIP. 

17° RECHTEN VAN DE MENS - VER

DRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECHTEN 
VAN DE MENS EN DE FUNDAMENfELE VRIJ

HEDEN, ART. 6.1. -RECHT OP EEN ONPARTIJ
DIGE RECHTERLIJKE INSTANT!E - BEG RIP. 

18° RECHTSBEGINSELEN (ALGE-
MENE) - ALGEMEEN BEGINSEL VAN HET 
RECHT OP DE ONPARTIJDIGHE!D VAN DE 
RECHTER -BEG RIP. 

19° RECHTEN VAN DE MENS 
- VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE 
RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAlVIEN

TELE VRIJHEDEN, ART. 6.1. - RECHT OP EEN 
ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTAN'!'IE -
KANTSCHRIFT DOOR DE ONDERZOEESRECH

TER AAN EEN MET NAME VERMELD MAGIS
TRAAT VAN HET OPENBAAR lVIINISTERIE 
GEZONDEN, WAARUIT NIET BLIJKT DAT HIJ 
:dET HEEFT ONTVANGEN OF DAT HlJ ZICH 
DAARDOOR MET DE Z.AAK HEEFT BEZIGGE

. HOUDEN - piE ENKELE OMSTA..NDIGHEID 
SLUIT NIET IN DAT DIE MAGISTPAI\.T IN DE 
ZAAK IS OPGETREDEN IN DE UITOEFENING 
OF NAAR _I\ANLEXDING VAN DE UITOEFENING 
VAN ZIJN AMBT ALS MAGISTRAI\.T VAN HET 
OPENBAAR MHIJISTERIE - ARREST GEWEZEN 
DOOR HET HOF VAN ASSISEN T•JEN HET 
WERD VOORGEZETEN DOOR DIE M.I\.GISTRAAT 
DIE ONDERTUSSEN TOT RAADSHEER IN HET 
HOF VAN BEROEP WAS BENOEMD - GEEN 
SCHENDING VAN HET RECHT OF EEN Ol\JPAR
TIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE, 

20° RECHTSBEmNSElLEN (AlLGE-
MENE} - ALGEMEEN BEGINSEL VAN HET 
RECHT OP .DE ONPARTIJD1GHE1D VAN DE 
RECHTER - KI\.N'!'SCHRIFT DOOR DE ONDER
ZOEKSRECHTER AAN EEN MET NAME VER
MELD MAGISTRAAT VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE GEZONDE!IJ, WAA,rtUIT NIET 
BLIJKT DAT HIJ HET HEEFT ONTVANGEN OF 
DAT HIJ ZICH DAARDOOR MET DE ZAAK 
HEEFT BEZIGGEHOUDEN - DIE ENKELE 
OMSTANDIGHEID SLUTI' NIET IN DAT -DIE 
MAGISTRMT IN DE ZJl.AK IS OPGETREDEN IN 
DE UlTOEFENING VAN ZEN AMBT ALS MA
G!STRAAT VAN HET OPENBAAR MINISTERIE
ARREST GEWEZEN DOOR HET HOF VAN ASSI-
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ARREST GEWEZEN DOOR HET HOF VAN ASSI
SEN TOEN HET WERD VOORGEZETEN DOOR 
DIE MAGISTRAAT DIE ONDERTUSSEN TOT 
RAADSHEER IN HET HOF VAN BEROEP WAS 
BENOEMD - GEEN SCHENDING VAN HET 
ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VAN DE 
ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER. 

1 o Noch uit art. 335 Sv. noch uit enige 
andere wettelijke bepaling blijkt dat 
de voorzitter van het Hof van Assisen 
de beschuldigde niet meer mag onder
vragen na de replieken en v66r het 
sluiten van de debatten. 

2° De beschuldigde of zijn raadsman 
hebben altijd het Jaatste woord (1). 
(Art. 335, derde lid, Sv.) 

3° Art. 343 Sv. verbiedt alleen dat de 
gezworenen de beraadslagingskame1· 
vel'laten nadat de beraadslaging is 
begonnen. 

4° Art. 341 Sv. verbiedt aileen dat schrif
telijke verklaringen van de getuigen 
aan de gezworenen worden overhan
digd(2). 

5° Uit de enkele vermelding van het 
beginsel van de keuze der assessoren 
tussen de oudst benoemde ondervoor
zitters en de rechters, Jaat ad. 121 
Ger. w.-de vool'Zitter van cfe rechtbank 
van eerste aanleg in de zetel waarvan 
,de assisen worden gehouden oordelen 
welke aanwijzingen, gelet op de 
behoeften van de dienst zowel in het 
Hoi van Assisen als in de rechtbank, 
het best de rechtsbedeling kunnen 
verzekeren; daaruit volgt dat de voor
zitter, wanneer hij niet de oudstbe
noemde magistraten aanwijst, niet 
moet vaststellen dat deze verhinderd 
zijn wegens hun dienst of wegens een 
andere gewettigde oorzaak (3). 

6° De 1·echters die behoren tot rechtbank 
van eerste aanleg in de zetel waarvan 
de assisen worden gehouden en die als 
assessoren zitting hebben in het Hof 
van Assisen, moeten worden geacht. 

(1) Raadpl. Cass., 21 mei 1962 (BulL en Pas., 
1962, I, 1073). 

(2) Raadpl. Cass., 3 maart 1958 (Bull. en 
Pas., 1958, I, 726); raadpl. Cass., 1 dec. 
1874 (Bull. en Pas., 1875, 1, 372) en Cass., 
15 maart 1926 (ibid, 1926, I, 299) : onder 
" schriftelijke verklaringen » verstaat art. 341 
Sv. de verklaringen die vof;Jr de onderzoeksma
gistraten worden afgelegd. 

(3} Cass., 2 feb. 1976 (A. C., 1976, 646). 

l 

door de voorzitter van de vorenver
melde rechtbank te z1jn aangewezen 
(4). (Art. 121, eerste lid, Ger. W.) 

7° De arresten waarbij het Hoi van 
Assisen, met toepassing van art. 243' 
Ger. W, de opgeroepen werkende of 
toegevoegde gezworenen ambtshalve 
of op aanvraag vrijstelt, zijn ]outer 
administratieve handelingen waarin 
de beschuldigden niet mogen tussen
komen en die aan hun toezicht ont
snappen (5). 

8° Jndien de reden van vrijstelling pas 
bekend is als de naam van de gezwo
rene in de bus is gelegd, mag het Hoi 
van Assisen over de vrijstelling uit
spraak doen voor zover de beschul
digde en de procureur-generaal over 
een wettig aantal wrakingen beschik
ken. (Artt. 243 en vlg. Ger.W.) 

go Geen enkele wettelijke bepaling ver
biedt dat een buiten vervolging 
gestelde medeverdachte tijdens het 
onderzoek ter terechtzitting als 
getuige wordt gehoord (6). 

10° De rechten van de verdediging wor
den niet geschonden door de rechter 
die tijdens het onderzoek ter terecht
zitting een buiten vervolging gestelde 
medeverdachte als getuige hoort(7). 

11° en 12° Op straffe van nietigheid 
mogen de magistraten die als open
baar ministerie zijn opgetreden, de 
assisen niet voorzitter. (Art. 127 

Ger.w.) 

13° en 14° Uit het enkele feit dat de 
onderzoeksrechter aan de procureur 
des Konings een kantschrift heeft 
overgezonden met de vermelding << ter 
attentie » van een magistraat van het 
openbaar ministerie met diens naam 
erbij, waarin aan de procureur des 
Konings wordt gevraagd zijn beslis
sing te doen kennen over de aangifte 
van de feiten door het parket aan de 
buitenlandse overheid, betreffende een 
medevel'dachte, volgt niet noodzakelijk 
dat de met name vermelde magistraat 
in de zaak als openbaar ministerie is 

(4) Cass., 2 feb. 1971 (A.C., 1971, 536) 

(5) Cass., 2 feb. 1976 (A.C., 1976, 646) 

(6) Raadpl. Cass., 19 april 193'1 (Bull. en 
Pas., 1937, I, 116). 

(7) Zie noot ( 6). 
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opgetreden, zodat het arrest dat in 
dezelfde zaak is gewezen door het Hot 
van Assisen, toen het werd voorgeze
ten door die magistraat die ondertus
sen tot raadsheer in het hot van 
beroe_p was benoemd, niet nietig is ( 1 ). 

15° en 16° Jngevolge art. 6.1 Verdrag 
Rechten van de Mens en krachtens 
het algemeen rechtsbeginsel van de 
onpartijdigheid van de rechter, is 
iedere rechter van wie men terecht 
kan vermoeden dat hij niet de onpar
tijdigheid aan de dag zal Jeggen 
waarop ieder beschuldigde recht heeft, 
ertoe gehouden zich van deelnemin{f 
aan de beslissinQ" te onthouden (2). 

17o en 18° Opdat kan worden geoordeeld 
dat een rechter eventueel niet onpar
tijdig zal zijn nadat hij vroeger in 
dezelfde zaak als magistraat van het 
openbaar ministerie is opgetreden, 
behoeft hij niet noodzakelijk te zijn 
opgetreden om een persoonlijk stand
punt in te nemen of een bepaalde 
daad van vervolging of onderzoek te 
verrichten. 

19o en 20o Uit het enkele feit dat een 
kantschrift· door een onderzoeksrech
ter aan een met name vermelde ma
gistraat van het openbaar ministerie is 
gezonden, waaruit niet blijkt dat dez6 
het heeft ontvangen of dat hij zich. 
daardoor met de zaak, al was het 
onrechtstreeks heeft beziggehouden 
valt niet af te leiden dat hij in de · 
uitoefening van zijn ambt als magis
tJ·aat van het openbaar ministerie is' 
$traat van het openbaar ministerie is 
opgetreden; art. 6.1 Verdrag Rechten 
van de Mens en het algemeen rechts
beginsel van de onpartijdigheid van de 
rechter zijn dus niet geschonden door 
het arrest dat is gewezen door het Hof · 
van Assisen, toen het werd voorueze-

ten door die magistraat die ondertus
sen tot raadsheer in het hoi van 
beroep was genoemd. 

(PIERSACK) 

ARREST ( Vertafing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 november 1978 
door het Hof van Assisen van de 
provincie Brabant gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 335 van het Wet
hoek · van Strafvordering en van de 
rechten van de verdediging, 

doordat, de voorzitter van het hof van 
assisen zich na het antwoord van eisers 
raadsman tot eiser heeft gewend en hem 
gezegd heeft : « Piersack, uw raadsman 
heeft gewag gemaakt van uw oprecht
heid tijdens het onderzoek; zou u mij nu 
lmnnen zeggen wie u de revolver Thorus 
gegeven heeft », waarop de beschuldigde 
gezegd heeft dat hij daarop niet kon 
antwoorden, 

terwijl, eerste onderdeel, de voorzitter 
na de antwoorden en de replieken niet 
meer tussenbeide mag komen, tenzij om 
een laatste maal het woord aan de 
beschuldigde te verlenen en de debatten 
gesloten te verklaren; 

tweede ·onderdeel, de beschuldigde of 
zijn raadsman altijd het laatste woord 
moet hebben : 

Overwegende dat, enerzijds, noch 
uit arlikel 335 van het Wetboek van 
Strafvordering noch uit enige 
andere wetsbepaling blijkt dat het 
de voorzitter van het hof van assi
sen zou verboden zijn de beschul
di.gde nog te onderv:ragen na de 
replieken en v66r het sluiten van de 
debatten; 

--~----=========~n Overwegende dat, anderzijds, vol
(1} Raadpl. Cass., 17 sept. 1858 (Bull. en 

Pas., 1858, I, 334) en de conclusie van de 
advocaat-generaal Cloquette, 22 nov. 1909 
(ibid., 1909, I, 445) en de conclusie van de 
procureur-generaal Terlinden, toen eerste 
advocaat-generaal, 13 juni 1910 (ibid, 1910, I, 
345), 3 feb. 1920 (ibid., 1920, I, 48), 19 feb. 
1840 (ibid., 1940, I, 55), 11 feb. 1942 (ibid, 1942, 
I, 32), 8 feb. 1954 (t-..vee arresten) (ibid., 1954, K, 
509 en 5ll), 18 mei 1971 (A.C., 1971, 936), 
22 okt. 1971 (ibid., 1972, I, 193), 8 jan. 
1974 (ibid, 1974, 505), 26 april 1977 (ibid., l'iYr!, 
880} en 10 jan. 1978 (ibid .. 1978, 550). 

(2) Raadpl. Cass., 31 mei 1978 (A.C., 1976, 
1083). 

gens het proces-verbaal van de 
teredntzitting, eiser het laatste 
woord heeft gehad, wat trouwens uit 
het mi~del bli.jkt; 

Dat het m.iddel niet kan worden 
aa!Olgenomen; 

Over het tweede middel, afge!eid uit 
de schending van de arti.kelen 341 en 
342 van het Wetboek van Strafvordering, 

doordat, nadat de voorzitter van het 
hof van assisen de vragen gesteld had en 
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de gezworenen alle nodige uitleg ver
strekt had, de hoofdman van de jury aan 
de voorzitter vroeg dat een zwart bord 
ter beschikking van de jury zou worden 
gesteld om tijdens de beraadslaging 
verscheidene reconstructies te kunnen 
uitvoeren; de voorzitter de zitting heeft 
geschorst gedurende de tijd die nodig 
was om een bard te zoeken, dat was 
ongeveer een half uur, en de jury 
teruggekeerd is naar de beraadslagings
zaal, die niet gesloten was zodat de 
gezworenen vrij in de gangen konden 
gaan, 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens 
artikel 342 van het Wetboek van Straf
vordering, de gezworenen vanaf het 
ogenblik dat de vragen gesteld zijn en 
aan hen overhandigd zich naar hun 
kamer dienen te begeven om er te 
beraadslagen en de zitting niet mag 
geschorst worden; 

tweede onderdeel, de overhandiging 
van een zwart bord aan de gezworenen 
om verscheidene reconstructies uit te 
voeren niet valt onder de handelingen 
die zijn voorgeschreven door artikel 341 
van het Wetboek van Strafvordering 
naar luid waarvan de voorzitter aan de 
gezworenen samen met de akte van 
beschuldiging, de processen-verbaal die 
het misdrijf vaststellen en de proces
stukken met uitzondering van de schrif
telijke verklaringen van de getuigen, 
overhandigt : 

Over de twee onderdelen samen : 
Overwegende dat, ook al wanm 

de beweringen van het middel juist, 
dat middel in elk geval niet zou 
kunnen worden aangenomen; 

Overwegende immers dat arti
kel 342 van het Wetboek van Straf
vordering niet gebiedt dat de 
gezworenen, nadat de vragen ge
steld zijn, zich onmiddeHijk naar 
hun kamer begeven om te beraad
slagen; 

Dat. in afwachting dat de door de 
hoofdman van de jury gevraagde 
maatregel werd uitgevoerd, de voor
zitter de zitting heeft kunnen schor
sen; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 343 van dat zelfde wetboek, het 
verlaten van de beraadslagingska-

mer aan de gezworenen slechts 
verboden is vanaf het ogenblik dat 
de beraadslaging begonnen is; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 341 van het W etboek van 
Strafvordering, enkel de schrifte
lijke verklaringen van de getuigen 
niet aan de gezworenen mogen 
overhandigd worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 121 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het Hof van Assisen van 
Brabant dat uitspraak heeft gedaan in 
de zaak van eiser, naast de voorzitter, 
ook samengesteld was uit de rechters 
Scholler en de la Vallee Poussin van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, 

terwijl, eerste onderdeel, de brief 
waarin de eerste voorzitter van het hof 
van beroep de voorzitter van het hof van 
assisen ervan in kennis stelt dat de 
voorzitter van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel die rechters heeft 
aangewezen als assessoren, niet bewijst 
dat de oudstbenoemde ondervoorzitters 
en rechters in de rechtbank verhinderd 
zijn; 

tweede onderdeel, die brief niet gete
kend is: 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat krachtens arti

kel 121 van het Gerechtelijk Wet
hoek, waarin enkel wordt bepaald 
dat de assessoren voor elke -zaak 
door de voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg worden aangewe
zen ... « onder de oudstbenoemde 
ondervoorzitters en rechters in die 
rechtbank ,, de voorzitter ··van de 
rechtbank van eerste aanleg in de 
zetel waarvan de assisen worden 
gehouden, oordeelt welke aanwijzin
gen, gelet op de behoeften vail de 
dienst zowel in het hof van assisen 
als in de rechtbank, het best de 
rechtsbedeling kunnen verzekeren; 

Dat daaruit volgt dat, wanneer de 
voorzitter van de rechtbank de 
oudstbenoemde rechters niet aan
wijst, hij er niet toe gehouden is 
vast te stellen dat die rechters 
verhinderd zijn; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel naar recht faalt; 
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Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de rechters 

Scholler en de la Vallee Poussin als 
rechters-assessoren zitting hebben 
gehouden; 

Overwegende dat de rechters die 
behoren tot de rechtbank van eerste 
aanleg in de zetel waarvan de 
assisen worden gehouden en die als 
assessoren zitting hebben in het hof 
van assisen moeten worden geacht 
door de voorzitter van voormelde 
rechtbank te zijn aangewezen; 

· Dat het tweede onderdeel van het 
middel niet ontvankelijk is bij 
gebrek aan belang; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 243 en 
244 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het hof van assisen de wer
kende gezworene Pyck vrijgesteld heeft 
van zijn ambt nadat zijn naam reeds in 
de bus was gelegd; er beslist werd, zulks 
zonder dat de verdediging daartegen een 
opmerking naar voren heeft gebracht, 
wat daarom nog niet haar akkoord met 
die beslissing impliceert, dat de naam 
van die werkende gezworene uit de bus 
van de werkende gezworenen zou ver
wijderd worden indien hij uit die bus 
kwam, die naam niet zou meetellen voor 
de vaststelling van het aantal in de bus 
neer te leggen namen van gezworenen, 
en dat bijgevolg, nu er, de naam van de 
werkende gezworene Pyck niet meegere
kend, slechts vierentwintig namen 
waren, terwijl het vereiste aantal acht
entwintig was, omdat twee plaatsvervan
gende gezworenen dienden te worden 
geloot, vier namen zouden worden 
getrokken uit de bus van de toegevoegde 
gezworenen ter aanvulling van het aan
tal in de· bus van de werkende gezwore
nen gelegde namen; nu de naam van de 
gezworene Pyck uit de bus was geko
men, hij daaruit met instemming van 
aile betrokken partijen werd verwijderd, 
welke instemming zonder waarde is in 
een materie die de openbare orde raakt, 

terwijl het Gerechtelijk Wetboek niet 
bepaalt dat er nog een vrijstelling mag 
worden verleend, nadat de namen reeds 
in de bus zijn gelegd : 

Overwegende dat het middel niet 
ontvankelijk is in zoverre het be
trekking heeft op de vrijstelling van 
die gezworene, daar het hier om een 

!outer administratieve handeling 
gaat; 

Overwegende dat voor het ove
rige, wanneer een reden van vrij
stelling van een gezworene pas 
bek.end raakt nadat diens naam 
reeds in de bus is gelegd, het aan 
het hof van assisen niet verboden is 
over die vrijstelling uitspraak te 
doen, voor zover, zoals hier het 
geval was, de beschuldigde en de 
procureur-generaal het wettelijk 
aantal gezworenen kunnen wraken; 

Dat het middel in dat opzicht niet 
kan worden aangenomen; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van de rechten van de verde
diging doordat Constantinos Kavalias die 
buiten vervolging werd gesteld in 
dezelfde zaak als die van eiser, als 
getuige onder eed werd gehoord over 
feiten die waren gepleegd op een tijdstip 
dat hij « nog in de zaak betrokken was 
wegens moord », 

terwijl die getuige daardoor in zulk 
een toestand werd gebracht dat hij 
aileen maar kon trachten zich te 
rechtvaardigen : 

Overwegende dat enerzijds geen 
enkele wetsbepaling verbiedt bij de 
behandeling ter terechtzitting een 
oud-medeverdachte die buiten ver
volging werd gesteld, als getuige te 
horen; 

Overwegende dat ande:rzijds, naar 
luid van artikel 319 van het Wet'

. boek van Strafvordering, de be
schuldigde of zijn raadsman de 
getuige, -na zijn - getuigenis, bij 
monde van de voorzitter vragen 
kunnen stellen en zowel tegen hem 
als tegen zijn getuigenis alles kun
nen inbrengen wat tot de verdedi
ging van de beschuldigde dienstig 
kan zijn; 

Dat aldus de rechten van de 
verdediging niet geschonden werden 
door het in het middel bedoelde 
verhoor; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het zesde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 127 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 
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doordat rpadsheer Van de Walle het ,. Overwegende dat uit de stukken 

hof van a;Ssisen in eisers zaak heeft waarop het Ho~ ve~1:nag acht te 
voorgezeten, slaan, evenwel met bhJkt dat, nadat 

terwijl uit het dossier blijkt dat hij als het in het middel vermelde kant-: 
eerste substituut van de procur·eur des schrift op het parket van de procu
Konings een kantschrift van de onder- reur des Konings te Brussel ontvan
zoeksrechter Preuv:eneers heeft ontvan- gen is, de heer Van de Walle, op dat 
gen, welk kantschnft laatstgenoemde op ogenblik eerste substituut van de· 
4 februari 1977 aan de procur~ur des ur des Konings te Brussel; 
Konings te Brussel heeft gencht en procure . .., f 
waarop de met de hand geschreven enige besli~~mg hee1.t g~nomen o 
vermelding voorkwam « ter attentie van Op welke WlJZ€ dan OOk lS Opgetre
de heer P. Van de Walle "• wat erop wijst den in de uitoefening van de straf
dat de heer Van de Walle en niet een vordering wegens de litigieuze fei
andere magistraat van het parket zich ten· 
met het dossier bezighield en d~ heer Overwegende dat van een rechter, 
Van de Walle derh<:lv.e L al.s magistraat wanneer hij vroeger in dezelfde 
van het <?penbaar mmlSLene op een of zaak als magistraat van het open-
andere WlJZe deelgenomen heeft aan de . . . . t d k 
behandeling van de zaak betreffende baar m1mstene IS opg~. re en, an 
eiser : gezegd worden dat hlJ . eventueel 

Ove1wegende dat naar luid van 
artikel 127 van het Gerechtelijk 
Wetboek, « op straffe van nietigheid, 
de magistraten die als openbaar 
ministerie zijn opgetreden ... de 
assisen niet mogen voorzitten ... »; 

Overwegende dat de onderzoeks
rechter in het in het middel ver
meld kantschrift aan de procureur 
des Konings vroeg hem in kennis te 
stellen van zijn beslissing aan
gaande de aangifte van de feiten 
door het parket aan . de I'ortugese 
overheden betreffende een persoon 
die betrokken was in de ten laste 
van eiser gelegde feiten; 

Overwegende dat het enkele feit 
dat de onderzoeksrechter dat kant
schrift heeft doorgezonden niet 
noodzakelijk tot de gevolgtrekking 
moet leiden dat de heer Van de 
Walle als openbaar ministerie is 
opgetreden; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 6, § 1, van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijhed(m 
en het algemeen rechtsbeginsel van 
de onpartijdigheid van de rechter 
iedere rechter van wie men terecht 
kan vermoeden dat hij niet de 
onpartijdigheid aan de dag zal .leg
gen waarop . iedere beschuld1gde 
recht heeft, zich ervan dient te 
onthouden aan de beslissing deel te 
nemen; 

niet onpartijdig zal zijn, ook al is 
hij niet opgetreden om een persoon
lijk standpunt in te nemen of een 
bepaalde daad van vervolging of 
onderzoek te verrichten; 

Overwegende dat alleen maar op 
.grond van het feit dat de onder
zoeksrechter een kantschrift heeft 
gezonden aan een magistraat van 
het openbaar ministerie met diens 
naam erbij, maar waaruit verder 
niet blijkt dat deze het heeft ont
vangen of dat hij zich daardoor, al 
was het onrechtstreeks, met de zaak 
heeft beziggehouden, die magi:;;traat 
niet kan worden geacht in de zaak 
te zijn opgetreden in de uitoefi:ming 
van of naar aanleiding van de 
uitoefening van zijn ambt als ma
gistraat van het openbaar minis-
terie. . r 

Dat in het onderhav1g geval mt de 
stukken van het dossier blijkt dat 
niet de eerste substituut Van de 
Walle geantwoord heeft op het in 
het middel vermelde kantschrift; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
ti{He of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvorme:t?- . in 
acht zijn genom en en de beshssmg. 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

Overwegende dat de ym;gering tot 
betichting van valsheid, zelfs in de 
veronderstelling. dat de feiten. die 
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men daardoor wil bewijzen, vast
staan, niet ontvankelijk is bij 
gebrek aan belang, nu de voorzie
ning is verworpen op de hierboven 
aangegeven gronden waarbij op de 
eerste twee middelen is geantwoord; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening en het verzoekschrift 
tot betichting van valsheid; veroor
deelt eiser in de kosten. 

21 februari 1979 - 2" kamer -
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Screvens -
Andersluidende conclusie (1) van de h. 
Velu, advocaat-generaal - Advocaat :; 
mr. Lancaster, Brussel. 

2" KAMER - 21 februari 1979 

INKOMSTENBELASTINGEN - INTER
NATIONALE VERDRAGEN - OVEREENKOMST 
TOT VOORKOMING VAN DUBBELE BELASTING 
TUSSEN BELGIE EN FRANKRIJK, GESLOTEN 

OP 10 MAART 1964 EN GEWIJZIGD BIJ 

AVENANT VAN 15 FEBRUARI 1971 -ART. 15, 
§§ 1 EN 2 - DOOR BELGIE GEHEVEN ROE

RENDE VOORHEFFING, BEPERKT TOT 10 PCT. 
VAN HET BRUTOBEDRAG VAN DE DIVIDENDEN 
- BEREKENING VAN HET BEDRAG VAN DIE 
VOORHEFFING. 

Om te berekenen of de roerende voor
heffing, die in Belgie wordt geheven 
op de door een Belgische vennoot
schap betaalde en aan een niet
verblijfhoudeJ· uitgekeerde dividenden, 
meer bedraagt dan 10 pet., wat is 
toegestaan bij art. 15, §§ 1 en 2, van de 

· Overeenkomst tussen Belgie en 
Frankrijk tot voorkoming van dubbele 
belasting, gesloten op 10 maart 1964 en 
goedgekeurd bij de wet van 
14 april 1965, welk artikel 15 is gewij
zigd op 15 februari 1971 door een 
avenant, die is goedgekeurd bij de wet 
van 12 april 1973, moet daarbij reke
ning worden gehouden met de vooJ·
heffing op het brutobedrag van de 
dividenden, zonder aftrek van de reed_s 
belaste inkomsten (?). 

.(1) Op grand van de in het zesde middel 
aangevoerde omstandigheden was het open
baar ministerie van oordeel dat men terecht 
kon betwijfelen of de voorzitter van het Hof 
van Assisen de onpartijdigheid kon aan de dag 
leggen waarop de beschuldigde recht heeft 
krachtens art. 6.1, Verdrag Rechten van de 
Mens en het algemeen rechtsbeginsel van de 
onpartijdigheid van de rechter. 

(SOCIETE ANONYME DE PARTICIPATIONS ET 
D'ETUDES, COMPAGNIE SAINT-GOBAIN PONT A 
MOUSSON T. BELGISCHE STAAT - MINISTERIE 

VAN FINANCIEN) 

ARREST ( vertalin!l) 
HET HOF; - Gelet op het bestre

den arrest, op 18 mei 1978 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 15, meer in het bijzon
der artikel 15, §§ 1 en 2, van de op 
10 maart 1964 te Brussel tussen Belgie 
en Frankrijk gesloten overeenkomst tot 
voorkoming van dubbele belasting en tot 
regeling van wederzijdse administratieve 
en juridische bijstand inzake inkomsten
belastingen, goedgekeurd bij de wet van 
14 april 1965 houdende goedkeuring van 
genoemde overeenkomst, van het slot
protocol en van de bijgevoegde brieven, 
welk artikel 15 werd gewijzigd bij 
artikel 1 van de te Brussel op 15 febru
ari 1971 ondertekende avenant bij de 
voormelde overeenkomst, goedgekeurd 
bij de wet van 12 april 1973 houdende 
goedkeuring van die avenant, 

doordat, na te hebben vastgesteld dat 
de eerste eiseres, vennootschap naar 
Frans recht met maatschappelijke zetel 
te Parijs, aandeelhoudster was geweest 
van de naamloze vennootschap Com
pagnie g{merale des Conduites d'Eau 
met maatschappelijke zetel in Belgie, te 
Luik, en genoemde eiseres de voorwaar
den vervulde om zich voor de litigieuze 
aanslagjaren te beroepen op de toepas
sing van voormeld artikel 15, dat gewij
zigd werd zoals gezegd, en in het 
bijzonder op paragraaf 2a van dat artikel 
waarbij tot beloop van tien pet. van het 
brutobedrag van de door genoemde 
Luikse vennootschap aan de eiseres 
uitgekeerde dividenden de belasting 
wordt beperkt die de Belgische Staat op 
die dividenden kon heffen, het arrest het 
verhaal van de eiseressen tegen de 
beslissing van de directeur der directe 
belastingen van het gewest Luik van 
11 februari 1977 ongegrond verklaart, en 
het middel verwerpt waarbij de eiseres
sen deden gelden dat genoemde Luikse 
vennootschap een holding was die als 

(2). Raadpl. de verwijzingen en de conclusie 
O.M., verschenen in Bull. en Pass., 1979, I, 737. 

Op dezelfde dag is een gelijkaardig arrest 
gewezen in zake Compagnie Saint Gobain 
Pont a Mousson t. Belgische Staat 
- Ministerie van Financien op voorziening in 
cassatie tegen een arrest van het Hof van 
Beroep te Luik van 18 mei 1978. 
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tussenpersoon de dividenden van de.,· 1974 opgeslorpt werd door de eerste 
vennootschappen waarin zij een deelne- eiseres, een in Frankrijk gevestigd~ 
ming bezat deed toekomen bij de uitein-' vennootsehap; 
delijke beneficiant ervan; die dividenden Overwegende dat, met toepassing 
weliswaar niet ten name van genoemde 
Luikse vennootschap tegen het tarief van de artikelen 15.1 en 15.2 van de 
van twintig pet. waren belast maar zij in Frans-Belgisehe overeenkomst van 
werkelijkheid tach die belasting hadden 110- maart 1964 tot voorkoming van, 
ondergaan in de loop van de verschil- ,dubbele belasting en tot regeling 
lende stadia vanaf hun ontstaan tot het 'Van wederzijdse administratieve en 
ogenblik dat zij uit het vermogen van juridisehe bijstand inzake inkom
genoemde Luikse vennootschap getreden stenbelastingen, die in Frankrijk 
waren, de administratie die belasting belastbare _ dividenden evenwel op 
niet betwistte en daaruit volgde dat de grond van ·de Belgisehe wetgeving 
eiseressen recht hadden op een vermin-
dering gelijk aan het verschil tussen, ook in Belgie konden worden belast 
enerzijds, de belasting van twintig pet. ten belope van maximum tien pet. 
welke op hun dividenden in werkelijk- van het brutobedrag van de dividen
heid was geheven hetzij ten name van den; 
genoemde Luikse vennootschap, hetzij Overwegende dat, om na te gaan 
ten name van de vennootschappen, 
waarin die Luikse vennootschap een of en in hoeverre ingevolge de in 
deelneming bezat, en, anderzijds, het Belgie gedane inhoudingen het 
door de hierboven vermelde overeen- belastingtarief van tien pet. werd 
komst en de avenant toegestane maxi- bereikt, de administratie het bruto.., 
mumtarief van tien pet., zulks op grand bedrag in aanmerking neemt van de 
dat het verkeerd was te beweren dat door de Compagnie generale des 
voor de berekening alle roerende voor- Conduites d'Eau aan de tweede 
heffingen in aanmerking dienden te eiseres uitgekeerde dividenden, en 
worden genomen welke bij de bron zulks na aftrek van de definitief 
waren ingehouden op de door de 
genoemde Luikse vennootschap gei:nde belaste inkomsten uit de effeeten
dividenden, portefeuille, op welk bedrag zij ver-

volgens de twintig pet. voorheffing 
terwijl uit de bepalingen van voormeld toepast; 

artikel 15 van de Frans-Belgische over-
eenkomst van 10 maart 1964 zoals gewij- Dat de tweede eiseres van haar 
zigd bij artikel 1 van de avenant van kant betoogt dat voor die bereke-' 
15 februari 1971 volgt dat het geheel der ning de voorheffing van twintig pet. 
roerende voorheffingen hetzij ten name moet wOrden toegepast op het bru:.. 
van genoemde Luikse vennootschap het- tobedrag van de dividenden zonder 
zij ten name van de vennootschappen daarbij onderseheid te maken of die 
waarin die Luikse vennootschap een · dividenden belast werden ten name 
deelneming bezat niet meer mag bedra- van de vennootsehap Compagnie 
gen dan het bij voormeld artikel 15, 
paragraaf 2, bepaald tarief, in onderha- generale des Conduites d'Eau, de 
vig geval tien pet., en dat de eiseressen · vennootsehap-tussenpersoon, dan 
recht hebben op een vermindering gelijk wel ten name van de vennootsehap 
aan het verschil tussen de werkelijke die haar de dividenden heeft uitge
geheven twintig pet. en de door de keerd; 
overeenkomst en de avenant ervan toe-
gestane tien pet. : Overwegende dat het noeh op 

grond van de tekst van de overeen

Overwegende dat uit het bestre
den arrest volgt dat de naamloze 
vennootsehap Compagnie gEmerale 
des Conduites d'Eau, met maat
sehappelijke zetel te Luik, in de 
loop van de aanslagjaren 1971, 
1972 en 1973 dividenden heeft uitge
keerd aan de tweede eiseres, die m 

komst noeh op grond van het. 
beoogde doel, namelijk de voorko
ming van dubbele belasting, toege
staan is dienaangaande de voorhef
fing buiten besehouwing te laten 
welke ge1nd was op het ogenblik 
van de toekenning van de dividen
den aan de vennootsehap-tus
senpersoon; 
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Dat in het stelsel van de overeen
komst die voorheffing moet worden 
geacht te zijn geheven van de aan 
de Franse vennootschap toegekende 
dividenden; 

Dat, om te kunnen beslissen of de 
tweede eiseres, ingevolge de inhou
ding van de voorheffingen, de in 
Belgie toegestane belasting van tien 
pet. had betaald, de administratie 
voor de berekening van het even
tueel teveel ge!nde de voorheffingen 
in . aanmerking diende te nemen 
welke op het brutobedrag van de 
dividenden waren ingehouden zori
der daarbij de reeds belaste inkom
sten af te trekken; 

Dat het middel gegrondis; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding wordt · gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing. 

21 februari 1979 - 2• kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Legros, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Krings, advocaat
gP.neraal - Advocaten : mrs. Bayart, 
Fally. 

2• KAMER -.21 februari 1979 

1° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAF
VORDERING- STUITING VAN DE VERJARING 
- DAAD VAN ONDERZOEK- BEG RIP. 

29 VERJARING- STRAFZAKEN- STRAF
VORDERING- PROCES-VERBAAL TOT VAST
STELLING VAN DE UITVOERING, DOOR EEN 
GEMACHTIGDE OVERHEID, VAN DE DOOR HET 
OPENBAAR MINISTERIE OPGELEGDE ONDER
ZOEKSMAATREGEL ONDERZOEKSDAAD 
WAARDOOR DE VERJARING WORDT GESTUIT. 

1 • Onder daad van onderzoek waa~door 
de verjaring van de strafvorde1ing 
wordt gestuit wordt verstaan elke daad 
van een daartoe · bevoegde overheid 
strekkende om bewijzen te verzamelen 
of de zaak in staat van wijzen te 
brengen (1). (Art. 22 wet 17 april 1878.) 

(1) Cass., 6 sept. 1978 (A.C., 1979, nr 5). 

2" Het door een gemachtigde overheid 
opgemaakt proces-verbaal tot vaststel
ling van de uitvoering van een door 
het openbaar ministerie opgelegde 
onderzoeksmaatregel is een daad van 
onderzoek waardoor de verjaring van 
de .strafvordering wordt !{estuit (2). 
(Art. 22 wet 17 april 1878.) 

(SANTONI) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 december 1978 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering jegens eiser : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 21 en 22 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, 

doordat, het arrest ter bevestiging van 
het beroepen vonnis waarbij eiser werd 
veroordeeld tot vijf jaar correctionele 
gevangenisstraf wegens verscheidene 
misdrijven op 14 juni, 22 november 1974 
en 7 februari 1975 gepleegd, beslist dat 
die misdrijven een enkel strafbaar feit 
opleveren en het daarbij het door de 
adjunct-commissaris van de politie te 
Brussel op 31 januari 1976 opgemaakte 
proces-verbaal nr. 385 dat in de 
omschrijving van de tenlastelegging A 
1 speciaal vermeld wordt als zijnde de 
laatste dienstige daad van stuiting, in 
aanmerking neemt als daad waarbij de 
verjaring van de strafvordering werd 
gestuit, 

terwijl dat proces-verbaal waarin 
geantwoord wordt op een kantschrift 
van 12 januari 1976 waarbij de procureur 
des Konings te · Brussel voorschreef « in 
de Continental Bank na te gaan of het 
biljet van tien U.S. dollar omgewisseld 
werd, of anders uitgedrukt of << · Coda 
Massime » voor dat biljet de tegen
waarde in Belgisch geld heeft 
ontvangen >>, enkel tot doe! had te 
kunnen bepalen wat er diende te worden 

(2) Raadpl. Cass., 5 feb. 1973 (A.C., 1973, 559) 
en, over de aard van de voorgeschreven 
onderzoeksmaatregel, 4 dec. 1973 (ibid 1974 
385). . .. • • 
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gedaan met een overtuigingsstuk van 
het dossier, namelijk met het biljet van 
tien U.S. dollar dat de genaamde « Coda 
Massimo » op 27 jun,i 1974 ter omwisse
ling had aangeboden aan het loket van 
een agentschap van de bank waariri. op 
14 · juni voordien was ingebroken; noch 
voormeld kantschrift noch het daarop
volgend proces-verbaal derhalve tot doel 
hadden bewijzen te verzamelen voor de 
misdrijven of de zaak in staat van 
wijzen te stellen en, a fortiori, evemnin 
tot doel hadden de beklaagde voor de 
rechter te brengen; die beide stukken 
mitsdien geen daden van onderzoek of 
van vervolging opleverden waardoor de 
verjaring van de strafvordering kon 
worden gestuit in de zin van artikel 22 
van de wet van 17 april 1878 (scl:lending 
van dat artikel 22); nu de laatste dien
stige daad van stuiting van die verjaring 
de beschikking tot buitenvervolgingstel
ling van de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Brussel van 
16 december 1975 was, welke beschik
king gegeven werd meer dan drie jaar 
v66r de uitspraak van het arrest, dat 
arrest· de strafvordering verjaard diende 
te verklaren en de beklaagde van alle 
rechtsvervolging diende te ontslaan 
(schending van artikel 21 van de wet van 
17 april 1878} : 

Overwegende dat de adjunct
commissaris van .de politie te Brus
sel in zijn proces-verbaal nr. 385 
van 31 januari 1976 verslag doet van 
de uitvoering van een kantschrift 
waarbij de procureur des Konings 
te Brussel hem verzocht onder ver
WlJ zmg naar een ander proces
verbaal en zonder daarbij te preci
seren dat die verrichting enkel tot 
doel had te bepalen wat er diende te 
worden gedaan met een overtui
gingsstuk, « in de Continental Bank 
nate gaan of het biljet van tien u.s. 
dollar omgewisseld werd, of anders 
uitgedrukt of Coda Massimo voor 
dat biljet de tegenwaarde in Belgi
sche frank heeft ontvangen »; 

Overwegende dat elke handeling 
die uitgaat van een daartoe 
bevoegde overheid en die tot doel 
heeft bewijzen te verzamelen of de 
zaak in staat van wijzen te bren:gen, 
een -daad van onderzoek is waar-: 
door de verjaring van de strafvorde
ring wordt gestuit; 

Dat het opJ,llaken door een 
gemachtigde overheid, op vordering 
van het openbaar ministerie, van 
een. proces-verbaal waarbij de uit
voering van de door laatstgenoemde 
bevolen onderzoeksmaatregel wordt 
vastgesteld, zodanige daad van 
onderzoek is waardoor de verjaring 
van de strafvordering wordt gestuit; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Oven.Vegende dat de s:11bsta~WHe 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen . in· acht · zijn 
genomen en de beslissing overeen-
komstig de wet is gewezen; · 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de burgerlijke rechtsvorderingen 
jegens eiser : 

Overwegende dat eiser . verklaait 
afstand te doen · van· zijn voorzie
ning; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorziening 
tegen de beslissingen cip de burger
lijke rechtsvorderingen jegens eiser; 
verwerpt de voorziening voor het 
overige; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

21 februari 1979 - 2• kamer 
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Stranard -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal Ad
vocaat : mr. Dassesse. 

2• KAMER- 21 februari 1979 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFzAKEN - BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING . - VEROORDE
LENDE BESLISSING - VERWEER VAN DE 
BEKLAAGDE ONBEANTWOORD GEBLEVEN -
NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

IN CASSATIE 
.!-- TERMIJN ~ STRAFZAKEN; ":": BURGER
LIJKE RECHtSVORDERING --'- VONNIS DAT 
GEEN UITSPRAAK DOET OVER :DE BEVOEGD
HEID EN DAT · ZICH. ERTOE BEPERKT DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING ONTVAN-· 
KELIJK TE VERKLAREN, TE BESLISSEN DAT 
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ALLEEN DE BEKLAAGDE AANSPRAKELIJK IS 
VOOR HET ONGEVAL EN EEN DESKUNDIGE TE 
BENOEMEN - CASSATIEBEROEP !NGESTELD 
V66R DE EINDBESLISSING- NIET ONTVAN
KELIJK CASSATIEBEROEP. 

3° CASSATIE - OMVANG - STRAFZAKEN -
BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN - VER
OORDELENDE BESLISSINGEN DIE LIJDEN AAN 
DEZELFDE ONWETTIGHEID - EINDBESLIS
SING OP DE ENE RECHTSVORDERING EN GEEN 
EINDBESLISSING OP DE ANDERE - CASSAT1E
BEROEP VAN DE BEKLAAGDE - VERNIETI
GING VAN DE EINDBESLISSING - CASSATIE 
DIE LEIDT TOT VERNIET1GING VAN DE NIET 
DEFINITIEVE BESLISSING. 

4° CASSATIE - OMVANG - STRAFZAKEN -
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - CASSA
TIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE- BURGER
RECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ DIE 
ZICH NIET OF ONREGELMATIG IN CASSAT1E 
HEEFT VOORZIEN - VERNIETIGING OP HET 
CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE -
GEVOLG T.A.V. DE BURGERRECHTELIJK AAN
SPRAKELIJKE PARTIJ. 

1 o Niet gemotiveerd is de beslissing die 
de beklaagde op de burgerlijke rechts
vordering veroordeelt zonder te ant
woorden op een regelmatig bij conclu
sie voorgedragen verweer (1). (Art. 97 
Gw.) 

2° Niet ontvankelijk is het cassatiebe
roep in strafzaken dat v66r de eindbe
slissing is ingesteld tegen een beslis
sing die, op de burgerlijke rechtsvor
del'ing, geen uitspraak doet over een 
geschil inzake bevoegdheid en die zich 
ertoe beperkt de burgerlijke rechtsvor
dering ontvankelijk te verklaren, te 
beslissen dat aileen de beklaagde aan
sprakelijk is voor het ongeval en een 
deskundige te benoemen (2). (Art. 416 
Sv.) 

3° Wanneer de rechter, die kennis heeft 
genomen van twee burgerlijke rechts
vorderingen tegen de beklaagde, 
beslissingen heeft gewezen die aan 
dezelfde onwettigheid Jijden en de ehe 
beslissing een eindbeslissing is en de 
andere niet, heeft de aanneming van 
het cassatieberoep van de beklaal[,de 

(1) Cass., 10 okt. 1978; raadpl Cass., 27 sept. 
en 30 nov. 1978 (A.C., 1976, nrs. 96, 68 en 184). 

(2) Raadpl. Cass., 1 maart 1976 (A.C., 1976, 
747); 7 sept. 1976 (ibid., 1977, 25), 14 maart 1978 
(ibid, 1978, 829) en 8 nov. 1978 (twee arresten) 
(ibid., 1979, nr. 146). 

tegen de eerste beslissing vernietiging 
van de tweede ten gevolge, zelfs indien 
het cassatieberoep tegen die tweede 
beslissing vooralsnog niet ontvankel1jk 
is (3). 

4° Wanneer de beslissing waarbij de 
beklaagde op de burgerlijke rechtsvor
dezing wordt veroordeeld op diens 
cassatieberoep vernietigd wordt en de 
burgerrechtelijk aansprakelijke pal'tij 
zich niet of zich onregelmatig in 
cassatie heeft voorzien, heeft de 
beslissing waarbij die partij burger
rechtelijk aansprakelijk wordt ver
klaard voo1· de veroordeling van de 
beklaagde geen bestaansreden meer 
(4). 

(PIRON, FINA N.V. T. THUNUS, " WERGIFOSSE , 
P.V.B.A., HEUCKMES R., HEUCKMES NOEL) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 5 oktober 1978 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Verviers; 

I. Op de voorziening van eiser, 
beklaagde: 

A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering jegens eiser : 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat het hager beroep van het 
openbaar ministerie tegen de eiser, · 
die door de politierechtbank werd 
vrijgesproken, te laat is betekend en 
die strafvordering derhalve niet 
meer aanhangig is bij de correctio
nele rechtbank; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is bij gebrek aan belang; 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de vorderingen van het openbaar 

(3) Raadpl. Cass., 9 dec. 1974 en 10 maart 
1975 (A.C., 1975, 421 en 768), 16 nov. 1977 en 
31 maart 1978 (ibid., 1978, 310 en 862). 

(4) Cass., 14 feb. 1979. Dat beginsel is ook 
van toepassing voor de beslissing op de 
strafvordering; (Cass., 25 jan. 1978, A.C., 1978, 
625) of, meer algemeen, op de vordering van 
het openbaar ministerie : Cass., 8 nov. 1978) 
(A.C., 1979, nr. 146). 
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ministerie jegens de medebeklaagde 
Thunus en van de voor hem burger
rechtelijk aansprakelijke personen
vennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid Wergifosse : 

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

C In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van ver
weerster, de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid 
Wergifosse, jegens eiser : 

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

doordat het vonnis beslist dat eiser 
zijn aandacht niet voldoende hield bij. 
het besturen van zijn voertuig en zijn 
snelheid niet regelde naar het zicht 
zodat de tegen eiser aangevoerde telast
leggingen bewezen zijn op grond dat 
<< Piron blijkens de controleschijf van 
zijn vrachtauto sedert bijna twee uren 
met een snelheid van ongeveer zestig 
kilometer per uur reed; dat het weer 
regenachtig en het zicht slecht was; dat 
hij diende te rijden rekening houdende 
met die gesteldheid van het zicht; dat hij 
de stilstaande autobus · niet opmerkte, 
die hij op zulk een korte afstand volgde 
dat hij zelfs niet poogde te remmen, 
terwijl die bus stilstond onder de open
bare verlichting en uitgerust was met de 
reglementaire reflectoren; dat de auto
bus kon worden opgemerkt, nu eiser 
voldoende ver kon zien om niet verrast 
te worden >>, 

terwijl eiser in zijn conclusie deed 
gelden : « dat de ambtenaar van het 
openbaar ministerie ter terechtzitting 
verklaarde dat hij zich ter plaatse had 
begeven en, in strijd met wat door 
Thunus eri Wergifosse in hun conclusie 
is gezegd, bevestigde dat de autobus op 
de plaats van het ongeval stilstond op 
een volslagen donkere plaats en voor 
Piron een niet te voorziene hindernis 
opleverde; dat blijkens het dossier de op 
die plaats aanwezige openbare verlich
ting schuilging achter de reclamebrug 

·van de omloop van Francorchamps; dat 
men aan concluant niet kan verwijten 
met zijn dimlichten te hebben gereden 
terwijl hij pas tegenliggers gekruist had 
die hij niet mocht verblinden; dat, zodra 
concluant het stilstaande voertuig opge-

. merkt heeft, hij geremd heeft, helaas · 

:zonder succes daar hij de materiele tijd 
niet had om te stoppen; dat, nu de weg 
nat was, het normaal is dat hij op de 
grond geen remsporen heeft nagelaten; 
dat hij gelet op de reactietijd en zelfs 
indien hij het voertuig op veertig meter 
opmerkt, hij slechts een twintigtal meter 
voor dat voertuig kan beginnen te rem
men; dat de snelheid van concluant 
normaal was omdat hij zestig kilometer 
per uur reed terwijl de snelheid op die 
plaats slechts beperkt is tot negentig 
kilometer per uur; dat concluant kenne
lijk stond voor een niet te vootziene 
hindernis en men hem geen enkele fout 
kan verwijten >>; het vonnis door zijn 
beslissing aldus met redenen te omkle
den niet antwoordt op de omstandige 
conclusie van eiser : 

Overwegende dat het vonnis met 
geen enkele overweging antwoordt 
op het in het middel vermelde 
verweer, waarbij eiser met name 
aanvoerde dat de autobus stilstond 
« op een volslagen donkere plaats », 
dat de op die plaats aanwezige 
openbare verlichting schuilging 
achter de reclamebrug van de 
omloop van Francorchamps en hij 

· geremd had « helaas zonder succes, 
daar hij niet de materiele tijd had 
gehad om te stoppen », gelet met 
name op de afstand waarop hij het 
voertuig voor hem had opgemerkt 
en de reactietijd; 

Dat het middel gegrond is; 
D. In zoverre de voorziening 

gericht is tegen de beslissingen op 
de burgerlijke rechtsvorderingen 
van Roland Heuckmes en de echt
genoten Heuckmes-Noel jegens 
eiser : 

Overwegende dat het vonnis, hoe
wei het beslist dat eiser aileen 
aansprakelijk is voor het ongeval, 
de burgerlijke rechtsvordering van 
Roland Heuckmes aanneemt, een 
geneesheer-deskundige aanwijst en 
zijn beslissing voor het overige als
ook voor wat de rechtsvordering van 
de echtgenoten Heuckmes-Noel 
betreft aanhoudt; 

Overwegende dat die beslissingen 
geen eindbeslissingen -zijn in de zin 
van artikel416 van het Wetboek van 
Strafvordering en geen uitspraak 
doen over een l;>evoegdheidsgeschil; 
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Dat de voorziening te vroeg is 
ingesteld en niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat, evenwel, de 
vernietiging van de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van de 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Wergifosse de 
vernietiging meebrengt van de niet 
definitieve beslissingen, die op 
dezelfde onwettigheid gesteund zijn 
en gewezen zijn op de burgerlijke 
rechtsvorderingen van Roland 
Heuckmes en de echtgenoten 
Heuckmes-Noel; 

II. Op de voorziening van eiseres, 
burgerrechtelijk aansprakelijke par.:.. 
tij : 

A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing. op de 
vordering van het openbaar mini? 
sterie jegens eiseres : 

Oyerwegende dat het vonnis vast
stelt dat die vordering niet meer 
aanhangig is bij de correctionele 
rechtbank; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is bij gebrek aan belang; 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de vorderingen van het openbaar 
ministerie jegens de beklaagde Thu
nus en voor hem burgerrechtelijk 
aansprakelijke personenvennoot,. 
schap met beperkte aansprakelijk
heid Wergifosse : 

Overwegende dat eiseres niet 
bevoegd is om zich tegen die beslis
singen in cassatie te voorzien; 

C. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de burgerlijke rechtsvorderingen 
jegens eiseres : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan niet blijkt dat eiseres haar 
voorziening heeft doen betekenen 
aah de partijen tegen wie zij gericht 
is; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ohtvankelijk is; 

Overwegende dat, evenwel, door 
de hierna uitgesproken vernietiging 
op eisers voorziening de beslissing 

·waarbij eiseres, als burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij voor eiser, met 
hem hoofdelijk wordt veroordeeld 
tot betaling van schadevergoeding 
aan de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Wergi
fosse alsook de beslissingen die op 
de burgerlijke rechtsvorc;leringen 
van Roland Heuckmes en de echt
genoten Heuckmes-NoEH ten aan
zien van eiseres gewezen zijn, hun 
bestaansreden verliezen; 

HI. Op de voorziening van eiseres, 
burgerlijke partij : 

A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de vorderingen van het openbaar 
ministerie jegens Thunus en de 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid W ergifosse : 

Overwegende dat, nu eiseres niet 
werd veroordeeld in de kosten van 
die vorderingen, zij niet bevoegd is 
om zich tegen die beslissingen in 
cassatie te voorzien; 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van 
eiseres : 

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

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond is tot toetsing van het eerste 
middel, dat niet tot een ruimere 
cassatie of tot een cassatie zonder 
verwijzing zou kunnen leiden, ver
nietigt het bestreden vonnis in 
zoverre daarbij uitspraak wordt 
gedaan over de burgerlijke rechts
vorderingen van de personenven
nootschap met beperkte aansprake
lijkheid Wergifosse, Roland Heuck
mes en de echtgenoten Heuckmes
Noel jegens eiser en over de aan de 
rechtsvordering van de personen
vennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid Wergifosse verbon
gen kosten; verwerpt de voorzienin-
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gen voor het overige, met dien 
verstande dat de beslissing waarbij 
eiseres burgerrechtelijk aansprake
lijk wordt verklaard haar bestaans
reden verliest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt 
iedere eiser in een vierde van de 
kosten van zijn voorzienihg; laat het 
overige van de kosten ten laste van 

afdeling, · kan de commissie tot 
bescherming van de maatschappij de 
wedempneming van de betrokkene in 
een door haar aangewezen inrichting 
slechts gelasten als zij in haar beslis~ 
sing vaststelt dat de voorwaarden voor 
de wederopneming vervuld zijn {2). 
(Art. 20 Wet Besch. Maatsch.) 

(LEONARD) 

ARREST ( vertaling) 

de Staa:t; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Luik, zitting houdend in 
.hoger beroep. 

21 februari 1979 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : · de h. Sace -
aelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Ansiaux. 

2• KAMER- 21 februari 1979 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
- BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBE
ROEP KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZA
KEN - COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN 
DE MAATSCHAPPIJ - BESLISSING TOT 
WEDEROPNEMING VAN EEN OP PROEF IN 
VRIJHEID GESTELDE GEINTERNEERDE -
ONTV ANKELIJK CASSATIEBEROEP. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT) - BESLISSING 
VAN DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN 
DE MAATSCHAPPIJ, WAARBIJ DE WEDEROP
NEMING VAN EEN OP PROEF IN VRIJHEID 
GESTELDE GEINTERNEERDE WORDT GELAST 
- WETTIGHEID- VOORWAARDEN. 

1• De beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij dat 
een op proef in vrijheid gestelde 
gei'nterneerde weder dient te worden 
opgenomen, staat voor cassatieberoep 
open (1). (Art. 609 Ger.W.; art. 20 Wet 
Besch. Maatsch.) · 

2° Wanneer een op pmef in vrijheid 
gestelde gei'nterneerde op vordering 
van de procw·eur des Konings weder 
opgenomen is in een psychiatrische 

(1) Cass., 20 sept. 1976 (A.C., 1977, 78). 

RET HOF; ~ Gelet op de bestre
den beslissing, op 11 januari cl979 
gewezen door de com:tnissie tot 
bescherming van de maatschappij 
bij de psychiatrische afdeling van 
de gevangenis te Vorst; 

Overwegende dat, hoewel de com
missie tot bescherming van de 
maatschappij van oordeel was « niet 
in staat te zijn uitspraak te doen 
over het lot van de gei:nterneerde » 
en de zaak sine die heeft uitgesteld, 
zij besliste « dat de voorwaarden 
voor de reclassering van de ge1nter
neerde niet meer vervuld zijn »; 

Dat aldus de commissie in werke
lijkheid beveeit dat de gei:nter
neerde bij toepassing van artikel 20 
van . de wet tot bescherming van de 
maatschappij opnieuw zou worden 
opgenomen; 

Overwegende dat eiser tegen der
gelijke beslissing cassatieberoep 
mag instellen; 

Over het middel, ambtshalve . afgeleid 
uit de schending van. artikel 20, tweede 
lid, van de wet van 1 juli 1964 tot 
bescherming van de maatschappij tegen 
de abnormalen en de gewoonte
misdadigers. 

Overwegende dat de bestreden 
beslissing er enkel op wijst « dat de 
ge1nterneerde verklaard heeft niet 
te willen verschijnen voor de. cotn
missie; dat .de voorwaarden voor de 
reclassering van de ge1nterneerde 
niet meer vervuld zijn, nu tegen 
betrokkene een door de procureur 

(~) Cass~, 2.8 nov. 19'78 (A.C., 197~, nr. 178), 
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des Konings te Brussel gevorderd 
onderzoek werd inge!lteld wegens. 
diefstallen, welk onderzoek thans 
nog aan de gang is », zonder daarbij 
in haar beslissing vast te stellen dat 
in de gedragingen of de geestestoe
stand van eiser een gevaar voor de 
maatschappij waarneembaar is, met 
name dat hij de hem opgelegde 
.voorwaarden niet in acht neemt; 

Overwegende dat de beslissing 
aldus niet nader bepaalt of de 
voorwaarden al dan niet vervuld 
zijn om de gei:nterneerde opnieuw 
op te nemen; dat de beslissing 
derhalve niet wettelijk verantwoord 
is; 

.Om die redenen, en zonder dat er 
:grond bestaat tot toetsing van de 
middelen ve.rvat in de ter griffie van 
het Hof op 16 januari 1979 en 
12 februari 1979 ingekomen brieven 
van eiser, welke middelen niet zou
den kunnen leiden tot een cassatie 
zonder. verwiJZlllg, Vernietigt de 
bestreden beslissing; beveelt dat 
van dit arrest melding wordt 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde. beslissing; verwijst de zaak 
naar de anders samengestelde com
.missie tot bescherming van de 
maatschappij bij de psychiatrische 
afdeling van de gevangenis te Vorst. 

21 februari 1979 - 2" kamer -
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Bosly -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-gene:raal. 

1 • KAMER - 22 februari 1979 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
- MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID-
BURGERLIJKE ZAKEN- MIDDEL VAN NIET
ONTVANKELIJKHEID DOOR HET OPENBAAR 
MINlSTERlE OPGEWORPEN- KENNlSGEVING. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
- PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSA
TlE TE VOORZIEN OF TEGEN WIE CASSATlE
BEROEP KAN WORDEN INGESTELD - BUR
GERLIJKE ZAKEN - GEEN GEDING V66R DE 
FElTENRECHTER TUSSEN DE ElSER EN DE 

VERWEERDER OF VEROORDELlNG VAN DE 
ElSER TEN VOORDELE VAN DE VERWEERDER 
- NIET-ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP. 

3° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
- SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOL
LEGE - BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSING 
ALVORENS RECHT TE DOEN - LATERE 
BESLISSING OVER DE GEGRONDHEID VAN DE 
VORDERING - BESLISSING DIE NIET DOOR 
DEZELFDE RECHTERS MOET WORDEN GEWE
ZEN. 

4° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
_;_ SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOL-
LEGE - BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSING 
VAN HEROPENING VAN DE DEBATTEN OVER 
EEN ONDERWERP DAT ZIJ VASTSTELT -
LATERE BESLISSING DIE UITSPRAAK DOET 
OVER DE VORDERING ZELF - BESLISSING 
DIE DOOR DEZELFDE RECHTERS MOET WOR
DEN UITGESPROKEN OF DOOR DE RECHTERS 
VOOR WIE DE DEBATTEN. VOLLEDIG WORDEN 
HERNOMEN. 

5° TUSSENKOMST - BURGERLIJKE 
ZAKEN - CASSATIEGEDING - VORDI!<
RING TOT BINDENDVERKLARING VAN HET 
ARREST DOOR DE ElSER TOT CASSATIE INGE
STELD - ONTVANKELIJKHEID - VOOR
WAARDE. 

1" Het openbaar ministerie bij het Hoi 
van Cassatie dat een middel van 
niet-ontvankelijkheid ambtshalve op
werpt tegen . een cassatieberoep in 
burgerlijke zaken moet daarvan vooraf 
bij gerechtsbrief kennis geven aan de 
advocaten van de partijen (1). (Art. 
1097 Ger.W.) 

2" Niet ontvankelijk is het cassatiebe
roep van een partij tegen een andere 
partij met wie zij v66r de feitenrechter 
geen geding heeft gevoerd en ten bate 
van wie de bestreden beslissing geen 
verooi·deling ten Jaste van de eiser 
uitspreekt (2). 

3" lngevolge art. 779 Ger. W: Behoeft een 
vonnis, dat, na een vonnis alvorens 
recht te doen in dezelfde zaak wordt 
gewezen, niet te worden uitgesproken 
door dezelfde rechters als degenen, die· 
tijdens de debatten v66r - en bij de 
uitspraak van - dit vonnis alvorens 
recht te doen, zitting hebben ge
had (3). 

(1) Cass., 21 sept. 1979 (A.C., 1979. nr. 52.\ 

(2) Cass., 8 dec. 1977 (A.C., 1978, 422). 

(3) Cass., 22 april 1977 (A.C., 1977, 873). 



-753-

4° Na een beslissing van heropening van 
de debatten over een onderwerp dat 
zij vaststelt, moet de beslissing over de 
grond van de zaak worden uitgespro
ken door de rechters die de vorige 
terechtzittingen hebben bijgewoond of 
anders do01· de rechters voor wie de 
debatten volledig zijn hernomen. 

5o Een door de eiser in cassatie inge
stelde vordering tot bindendverklaring 
van het arrest is niet ontvank~Jijk, 
wanneer die eiser niet doet blijken 
van enig belang om het arrest bindend 
te doen verklaren voor de in tussen
komst opgemepen partijen (1). 

(ONDERNEMINGEN AMELINCKX N.V. 
T. DEFAYS INTERIM N.V.) 

ARREST ( vez·taling) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 oktober 1977 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel; 

I. In zoverre de voorziening tegen 
verweerster gericht is : 

Over het middel van niet-ont
vankelijkheid, door het openbaar minis· 
terie ambtshalve opgeworpen tegen de. 
voorZlemng en waarvan laatstgenoemde 
overeenkomstig artikel 1097 van het 
Gerechtelijk Wetboek aan de advocaten 
van de partijen kennis heeft gegeven : 

Overwegende dat nu eiseres voor 
de feitenrechter geen geding heeft 
gevoerd met verweerster en nu ten 
voordele van verweerster geen ver
oordeling tegen eiseres is uitgespro
ken, de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende evenwel dat ten 
deze zowel eiseres als verweerder 
verweerster tot bindendverklaring. 
van het arrest hebben opgeroepen; 

rechten van verdediging, en ook, voor 
zover als nodig, van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doordat het vonnis werd uitgesproken 
door mevrouwen Wrzesinski-Couturier, 
ondervoorzitter, en de la Vallee Poussin, 
en door de heer Lhoir, rechters, 

terw1jl een vonnis van 13 juni 1977 in 
dezelfde zaak, waarbij de heropening 
van de debatten werd bevolen maar dat 
in zijn motieven reeds gedeeltelijk ken
nis had genomen van de grond van het 
geschil, uitgesproken werd door de 
heren De Pre en Lhoir en mevrouw de 
la Vallee Poussin, rechters; 

de beslissing aldus niet werd gewezen 
door de magistraten die alle zittingen 
over de zaak hebben bijgewoond, 

waaruit volgt dat zij de wettelijke 
bepalingen en het algemeen rechtsbegin
sel, die in het middel worden bedoeld, 
heeft miskend : 

Overwegende dat artikel 97 van 
de Grondwet niets uitstaande heeft 
met de door het middel aangevoerde 
grief; dat die grief, in zoverre hif 
afgeleid is uit de schending van dat 
artikel, niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat, volgens arti
kel 19 van het Gerechtelijk Wet
hoek, het vonnis dat in de zaak op 
13 juni 1977 op tegenspraak ten 
aanzien van alle partijen werd 
gewezen door de rechtbank van 
eerste aanleg, samengesteld uit de 
heer De Pre, mevrouw de la Vallee 
Poussin en de heer Lhoir, een 
eindvomiis is in zoverre het eisers 
hager beroep en verweersters inci
denteel hager beroep aanneemt en 
beslist dat de genoemde zaak, 
betrekkelijk de bijdrage in de 
gemeenschappelijk lasten van het 
gebouw « Residence Conscience » 
die verweerster van verweerder 
vraagt en betrekkelijk de oproepi:p.g 
tot vrijwaring van eiseres door ver
weerder, niet behoeft gevoegd te 

II. In zoverre de voorziening worden bij een voor het Hof van 
gericht is tegen verweerder : Beroep te Brussel aanhangig geschil 

Over het middel, afgeleid uit de schen- dat betrekking heeft op een vorde
ding van artikel 779 van het Gerechtelijk ring tot on~binding van de verkoop 
Wetboek en van het algemeen rechtsbe- door eiseres aan verweerder van 
ginsel inzake de eerbiediging van de appartementen in dat gebouw; dat 

(1) C~ss., 17 april 1975 (A.C., 1975, 908). I 
dit vonnis werd gewezen alvorens 
recht te doen in zoverre het de 

. heropening van de dehatten beveelt 
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met aanduiding, overeenkomstig 
artikel 775 van het Gerechtelijk 
Wetbo~k, van het onderwerp waar
over de partijen zullen moeten 
gehoord worden en in zoverre het 
de kosten aanhoudt; 

Overwegende dat op de voor de 
heropening van de debatten be
paalde terechtzitting van 27 septem
ber 1977 aanwezig waren mevrouw 
Wrzesinski-Couturier, ondervoorzit
ter, mevrouw de la Vallee Poussin 
en de heer Lhoir, rechters, en dat 
de partijen op die terechtzitting 
verschenen zijn en gepleit hebben 
en dat de debatten gesloten werden 
verklaard; dat het vonnis op 
lB oktober 1977 door die magistra
ten werd gewezen; 

Overwegende dat het vonnis, 
ingevolge artikel 779, eerste lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, enkel kan 
gewezen worden door rechters die 
aHe zittingen over de zaak hebben 
bijgewoond; dat die bepaling op 
straffe van nietigheid is voorge
sch,reven; 

Overwegende dat in beginsel de 
genoemde bepaling niet vereist dat 
een vonnis dat, na een vonnis 
alvorens recht te doen, in dezelfde 
zaak wordt gewezen, door dezelfde 
rechters moet worden uitgesproken 
als. degenen die tijdens de debatten 
v66r - en bij de uitspraak van -
dit · vonnis alvorens recht te doen 
zitting hebben genomen; 

Overwegende evenwel dat zulks 
niet geldt na een vonnis dat de 
heropening van de debatten beveelt 
om de partijen te horen over een 
onderwerp dat het vaststelt; dat het 
in dat geval de voortzetting van de 
vroegere debatten betreft doch 
enkel aangaande het door de rech
ter vastgestelde onderwerp; 

Dat het vonnis, wanneer het 
rechtscollege niet is samengesteld 
uit de rechters die de vorige 
terechtzittingen hebben bijgewoond, 
door het rechtscollege in zijn 
nieuwe samenstelling enkel regel
matig kan gewezen worden als de 
debatten voor dat fechtscollege vol
ledig worden hernomen; 

Overwegende dat uit de regelma
tig aan het Hof voorgelegde stukken 
niet blijkt dat de debatten ,ten deze 
volledig zijn hernomen voor het 
nieuwe college; 

Dat het middel gegrond is in 
zoverre het is afgeleid uit de schen
ding van artikel 779 van het 
Gerechtelijk Wetboek; 

En overwegende dat noch eiseres 
noch verweerder aantonen dat zij 
belang hebben bij de bindendver
klaring van het arrest ten aanzien 
van de naamloze vennootschap 
Gerim; 

Om die redenen, vernietigt het 
'bestreden vonnis in zoverre het 
uitspraak doet over verweerders 
rechtsvordering tot vrijwaring tegen 
eiseres; verwerpt de voorziening 
voor het overige; verwerpt de vorde
ringen tot bindendverklaring van 
het arrest, beveelt dat van dit arrest 
melding wordt gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerder 
in de kosten van zijn oproeping tot 
tussenkomst en tot bindendverkla
ring van het arrest; houdt de ove
rige kosten aan en zegt dat de 
feitenrechter erover zal beslissen; 
verwijst de aldus l:1eperkte zaak 
naar de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Nijvel, zitting houdend in 
hoger beroep. 

22 februari 1979 - 1" kamer -
Voorzitter : de h. Meeus, wnd. vooriitter 
- Verslaggever : baron Vin9otte -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Hutzler, Dassesse. 

1 • KAMER - 22 februari 1979 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
- MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID-
BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL VAN NIET
ONTVANKELIJKHEID DOOR HET OPENBAAR 
MINISTERIE OPGEWORPEN - KENNISGEVING. 

2° VOORZIENING IN CASSA'l;'IE 
- BURGERLIJKE ZAKEN - PERSONEN 
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BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOOR
ZIEN OF TEGEN WIE CASSAT!EBEROEP KAN 
WORDEN INGESTELD - ADOPTIE -'· CASSA
TIEBEROEP DOOR DE NATUURLIJKE MOEDER 
VAN DE GEADOPTEERDE INGESTELD TEGEN 
HET OPENBAAR MINISTERIE DAT ENKEL EEN 
ADVIES HEEFI' GEGEVEN- NIET ONTVANKE
LIJK CASSATIEBEROEP. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE 
- BURGERLIJKE ZAKEN - PERSONEN 
BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOOR
ZIEN OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN 
WORDEN INGESTELD - ADOPTIE - PROCE
DURE VOOR DE RECHTER - VOORZIENING 
DOOR DE NATUURLIJKE MOEDER INGESTELD 
TEGEN DE GEADOPTEERDE MINDERJARIGE 
DIE DE LEEFTIJD VAN VIJFTIEN JAAR HEEFT 
BEREIKT - NIET ONTV ANKELIJK CASSAT!E
BEROEP. 

4° ADOPTIE- TOESTEMMING VAN DE GE
ADOPTEERDE DIE DE LEEFTIJD VAN VIJFI'IEN 
JAAR NIET HEEFI' BEREIKT OP HET OGEN
BLIK VAN DE SLUITING VAN DE DEBATTEN, 
DOCH DIE LEEFTIJD HEEFT BEREIKT OP DE 
DAG VAN DE UITSPRAAK - RECHTER DIE 
HEROPENING VAN DE DEBATTEN NIET 
BEVEELT OM. DIE TOESTEMMING TE VRAGEN 

-GEVOLG. 

lo Het openbaar ministerie b1j het Hot 
van Cassatie dat een middel van 
niet-ontvankelijkheid ambtshalve op
werpt tegen een voorziening in bur
gerlijke zaken moet daarvan vooraf, 
bij gerechtsbrief, kennis geven aan de 
advocaten van de partijen (1). 
(Art. 1097, Ger.W.). 

2° Niet ontvankelijk is het cassatiebe
roep dat de natuurlijke moeder van de 
geadopteerde heeft ingesteld tegen de 
procureur-generaal bij het hot van 
beroep, die enkel een advies heeft 
gegeven en dus geen partij was voor 
de teitenrechter. · 

3° Niet ontvankelijk is het cassatiebe
roep dat de natuurlijke moeder van de 
geadopteerde tegen die geadopteerde 
heett ingesteld, nu de minderjarige 
geadopteerde, ook al had h1j de leet~ 
tijd van vijftien jaar bereikt, niet 
persoonlijk in de adoptieprocedure 
voor de rechter kon optreden en geen 
partJ.j in het geding was (2). 

(1) Cass., 21 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 52) en 
het vorige arrest. 

(2) Raadpl. CANIVET, Annales du notariat et 
de l'enregistrement, 1969, nrs. 68 en 78; Rep. 

4° Als een minderjarig 'geadopteerde de 
Jeettijd van vijttien jaar niet had 
bereikt op het ogenblik van de sluiting 
van de debatten, maar die Jeettijd had 
bereikt op de dag van de uitspraak1 is 
zijn instemming vereist; afwezigheid 
van instemming wordt gesanctioneerd 
met nietigheid van de adoptie {3). 
(Artt. 348, § 3,. 353, §§ 3 en 5, en 369, 
tweede lid B.W.) 

(V ... p ... J ... T. V.D.A., H... S ... , V ... D ... J ... , DE 
PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 

BEROEP TE BRUSSEL) 

ARREST ( vertafing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre;. 
, den arrest, op 9 februari 1978 door 
de jeugdkamer van• het · Hof van 
Beroep te Brussel gewezen; 

I. In zoverre de voorzienirig 
gericht is tegen de procureur
generaal bij het Hof van Beroep te 
Brussel : · 

Over het middel van niet-
ontvankelijkheid dat door het openbaar 
ministerie ambtshalve tegen de voorzie'
ning is opgeworpen en waarvan door 
laatstgenoemde kennis werd gegeven 
aan de advocaten van de partijen, over~ 
eenkomstig artikel 1097 van het Gerech
telijk Wetboek: 

Overwegende dat, nu de procu
reur-generaal bij het Hof van 
Beroep te Brussel in die zaak enkel 
een advies heeft gegeven en voor .de 
feitenrechter geen partij was, cie 
tegen hem gerichte voorziening niet 
ontvankelijk is; 

II. Over het middel van nief
ontvankelijkheid dat tegen de voorzie
ning is opgeworpen door de verweerders 
Albert Van Dorpe en zijn echtgenote 
Suzanne Hans, en hieruit afgeleid dat de 
voorziening gericht is tegen Jean-M;uie 
Van Dorpe W!larvan de adoptie door het 
arrest wordt uitgesproken : 

prat. dr. beige, dl. V, v" Filiation adoptive, 
nr: 238 en MALLIE, L'adoption nouvelle et ses 
anomalies, J.T. 1970, 921, nr. 31. 

(3) Raadpl. CANIVET, Aiwales f}u notariat et 
de ]'enregistrement, 1969, nr. 49, blz, 215; 
VAN MALDEREN, Adoptie en wettiging van de 
adoptie, nr. 350, blz. 253; ·MAILLIE, L'adoption 
nouvelle et. ses anomalies, J.T. 11)70, blz .. 521, 
nr. 4. -
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Overwegende dat de geadopteerde 
minderjarige, zelfs wanneer hij 
meer dan vijftien jaar oud is, niet 
persoonlijk kan optreden in de con
tentieuze rechtspleging · inzake 
adoptie en geen partij is in het 
proces; 

Dat het middel van 
ontvankelijkheid gegrond is; 

niet-

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 6, 348, inzonder
heid §§ 3, 353, inzonderheid § 3 en 5, 355, 
368, inzonderheid § 4, 369, 1131 van het 
Burgerlijk Wetboek, 772, 774, 1068 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 57, 58 van de 
wet van 8 aprU 1965 op de jeugdbescher
ming en 97 van de Grondwet, 

dooi'dat het arrest, nu de debatten 
voor het hof van beroep op 24 novem
ber 1977 werden gesloten, op 
9 februari 1978 de adoptie uitspreekt van 
de minderjarige Van Dorpe Jean-Marie 
Albert Emile, geboren te Bergen op 
24 januari 1963, door de verweerders sub 
1" en 2", ·· 

terwijl de genoemde minderjarige op 
24 januari 1978 de leeftijd van vijftien 
jaar had bereikt; -naar luid van 
artikel 348, § 3, van het Burgerlijk 
;Wetboek indien een minderjarige ge
-adopteerde de leeftijd van vijftien jaar 
heeft bereikt, ook zijn persoonlijke toe
stemming vereist is, en naar luid van 
artikel 353, §§ 3 en 5, van hetzelfde 

·wetboek, -de verschijning in raadkamer 
ter bespreking van de adoptie moet 
worden gelast van de te adopteren 
~ersoon, indien hij de leeftijd van vijf
;ien jaar heeft bereikt en niet onbe
tWaam verklaard is, die voorwaarden en 
rormvereisten van openbare orde even
!ens door de rechter in hoger beroep 
noeten worden nageleefd, zoals met 
lame blijkt uit artikel 369, tweede lid, 
r~m het Burgerlijk Wetboek, aangezien 
1et geschil zelf aanhangig is bij de 
·echter in · hoger beroep ingevolge 
trtikel 1068 van het Gerechtelijk Wet
lOek; krachtens artikel 369, tweede lid, 
ran het Burgerlijk Wetboek, de eis tot 
vettiging door adoptie enkel kan worden 

_ •eranderd in een eis tot adoptie mits het 
dnd .dat de leeftijd van vijftien jaar 
1eeft bereikt en niet onbekwaamver.:. 
daard is zijn\nstemming betuigt; bijge
•olg, 1". door de. subsidiaire eis aan te 
1emen en daardoor de verandering van 
le oorspronkelijke eis tot wettiging door 
tdoptie in een eis tot- adoptie van een 
ninderjarige die de leeftijd van vijftien 

jaar had bereikt en niet onbekwaamver
klaard was, zonder de instemming van 
de genoemde minderjarige met die ver
andering vast te stellen, het arrest de in 
het middel bedoelde bepalingen schendt 
en inzonderheid artikel 369, tweede lid, 
van het Burgerlijk Wetboek, en 
2" door de adoptie van de genoemde 
niet-onbekwaamverklaarde minderj arige 
van meer dan vijftien jaar .uit tespreken 
zonder vast te stellen dat hij persoonlijk 
ingestemd had met zijn adoptie en 
zonder de heropening van de debatten 
en zijn verschijning in de raadkamer te 
bevelen om de adoptie te bespreken, het 
arrest de in het middel bedoelde beJ(a
lingen schendt : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 348, § 3, van het Burgerlijk 
Wetboek, indien een minderjarige 
geadopteerde de leeftijd van vijftien 
jaar heeft bereikt, ook zijn persoon
lijke toestemming vereist is; 

Dat de adoptie bij gebreke van 
die toestemming nietig is; 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest volgt dat de 
geadopteerde Jean-Marie Van 
Dorpe bij de uitspraak de leeftijd 
van vljftien jaar had bereikt; dat uit 
de stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan niet blijkt dat de 
toestemming van de geadopteerde 
werd verkregen; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening in zoverre zij gericht is 
tegen de procureur-generaal bij het 
Hof van Beroep te Brussel en tegen 
Jean-Marie Van Dorpe; vernietigt 
het bestreden arrest voor het ove
rige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt eiseres in de kosten van 
de betekening van de -voorziening 
aan de procureur-generaal bij het 
Hof van Beroep te Brussel · en aan 
Jean-Marie Van Dorpe, · houdt de 
overige kosten aan en zegt dat de 
feitenrechter erover zal besli~sen; 
verwijst ·de zaak naar de jeugdka
mer van het Hof van Beroep te 
Bergen. · · 
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22 februari l979 - 1" kamer -

Voorzitter: de h. Meeus, wnd. voorzitter 
- Verslaggever : de h. Closon - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Ballet, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Simont, Dassesse. 

1" KAMER- 23 februari 1979 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
. - MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELJJKHEID-

BURGERLIJKE ZAKEN- MIDDEL VAN NIET
ONTVANKELIJKHEID OPGEWORPEN DOOR 
HET OPENBAAR MINISTERIE - KENNISGE
VING. 

2° VOORZIENING IN . CASSATIE 
- BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBE-
ROEP KAN WORDEN INGESTELD - BURGER
LIJKE ZAKEN - OP EEN VERSCHR!JVING IN 
HET ARREST GEGROND CASSATIEBEROEP 
DAT AAN DAT ARREST EEN BESLISSING TOE
SCHRIJFr DIE RET NIET BEVAT- VERBETE
RING DOOR RET HOF VAN CASSATIE - NIET 
ONTV ANKEL!JK CASSATIEBEROEP. 

3° CAS SA TIE - BEVOEGDHEID - BURGER
LIJKE ZAKEN - VERSCHRIJVING IN DE 
BESTREDEN BESLISSiNG :__ RET HOF KAN DIE 
VERSCHRIJVING VERBETEREN. 

4° MNSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - SCHADE VEROOR
ZAAKT DOOR DE RESPECTIEVE FOUTEN VAN 
VERSCHEIDENE PERSONEN - IEDER VAN 
HEN IS TA.V. DE BENADEELDE GEHOUDEN 
TOT VOLLEDIGE SCHADEVERGOEDING. 

5° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
• - VOORZIENING IN CASSATIE VAN DE DADER 

VAN EEN ONGEVAL, DIE ALLEEN AANSPRAKE
LIJK IS VERKLAARD EN VEROORDEELD IS TOT 
VOLLEDIGE SCHADEVERGOEDING - VOORZ!E
NING TEGEN DE BENADEELDE GERICHT -
M!DDEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFr OP 
DE BESLISSING DAT EEN DERDE NIET AAN
SPRAKELIJK IS- NIET ONTVANKELIJK MID
DEL. 

6° TUSSENKOMST BURGERLIJKE 
ZAKEN - cASSATIEGEDING - VORDERING 
TOT .BINDENDVERKLARING VAN RET ARREST, 
DOOR DE ElSER INGESTELD - VERWERPING 
VAN DE VOORZIENING- VORDERING ZONDER 

,BELANG. 

7° WEGEN' - GEMEENTEOVERHEDEN -
VERPLicHTING TE ZORGEN VOOR DE VEILIG
HEID VJ\N RET VERKEER OP DE .OPENBARE 

WEGEN - WEGEN DIE LOPEN OVER DE 
GEMEENTE EN WAARVAN DE POL!TIE OVER 
RET WEGVERKEER AAN DE GEMEENTEOVER
HEDEN IS ONTTROKKEN - GRENZEN. 

8° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - VERKEERSONGE
VAL- FOUT VAN DE BELG!ScHE STAAT EN, 
EVENTUELE FOUT VAN DE GEMEENTE _:: 
GEEN OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN DE 
EVENTUELE FOUT VAN DE GEMEENTE EN DE 
ScHADE- VALT NIET AF TE LEIDEN UIT DE 
ENKELE OMSTANDIGHEID DAT, ZONDER DE 
FOUT VAN DE BELGISCHE STAAT, RET ONGE
VAL ZicH NIET ZOU HEBBEN VOORGEDAAN. 

1• Indien het openbaar ministerie b1j bet 
Hoi van Cassatie een middel van 
niet-ontvankelijkheid opwerpt tegen 
een voorziening in burgerlijke zaken, 
moet het daarvan voorai kennis geven 
aan de advocaten van pal'tijen (1) (Art. 
1097 Ger.W.) 

2• Als het Hof een veischrijving in lie,t 
bestreden arrest die duidelijk blijkt uit 
de context ervan verbetert, dan is niet 
ontvankelijk het op die verschl'ijving 
gegronde cassatieberoep dat aldus aan 
dat al'l'est een beslissing toeschrijit die 
het niet bevat. 

3• Bij de beoordeling van het cassatiebe
l'Oep kan het Hoi een verschnjving in 
de bestreden beslissing verbeteren die 
duideljk uit de context ervan blijkt (2). 

4• Wanneer door de respectieve iouten 
van verscheidene personen schade is 
veroorzaakt, is ieder van hen t.a. v. de 
beiladeelde gehouden tot volledige 
schadevergoeding (3). (Artt. 1382 en 
1383 B.W.) 

5• Niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
belang, is het middel dat, tot staving 
van een voorziening welke tegen de 
benadeelde van een ongeval is gericht 
door degene die aileen aansprakelJjk 
is verklaard en veroordeeld is tot 
volledige schadevergoeding, wanneer 
het slechts betrekking heeft · op de 
beslissing dat een derde geen iout 

(1) Cass., 27 mei 1977 (A.C., 1977, 996) en 
21 sept. 1978, supra (ibid, nr. JZ). 

(2) Raadpl. Cass., 29 nov. 1976 (A.C., 1977, 
350). 

(3) Cass., 12 april 1978 (A.C., 1978, 923). 



-758-
heeft bef{aan. die in oorzakeljjk ver
bqnd staat met het ongeval (1). (Artt. 
1382 en 1383 B.W.) 

6° Verwerping van de voorziening ont
neemt aile belang aan eisers vordering 
tot bindendverkla1ing van hat ar
rest(2). 

7° Het feit dat de politie over het 
wegverkeer, voor zover die politie 
toepasselijk is op blijvende of perio
dieke toestanden, krachtens art. 10 
Wegverkeerswet niet valt onder de 

.bepalingen van de decreten van 14 en 
22 dec. 1789 en van 16 en 24 aug. 1790, 
ontslaat de gemeenteoverheden niet 
van de yerplichting te zorgen voor de 
veiligheid van het verkeer op de 
gedeelten van die wegen welke over 
het grondgebied van de gemeente 
Io.pen (3). 

8° Wanneer bij een verkeersongeval de 
Belgische. Staat en eventueel de 
gemeente een fout hebben begaan, 
kan de rechter de afwezigheid van 
uorzakelijk verband tussen de even
tuele · fout van de gemeente en de 
schade tim gevolge van het ongeval 
niet afleiden uit de enkele omstandig
heid dat, zonder de fout van de 
B.elgische Staat, het ongev<Jl zich niet 
zou hebben voorgedaan (4). 

(BE;LGISCHE STAAT - MINISTER VAN OPEN
BARE WERKEN T. DUMON, STAD OOSTENDE) 

ARREST 

HET HOF; __,.. Gelet op het bestre
den arrest, op 21 juni 1976 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het middel van niet-ont
Vankelijkheid, ambtshalve opgeworpen 
door het openbaar ministerie, overeen
komstig artikel 1097 van het Gerechte
lijk Wetboek ter kennis gebracht en 
hieruit afgeleid dat de voorziening, in 
zoverre zij gericht is tegen verweerster, 
de Stad Oostende, met betrekking tot de 

{1) Raadpl. Cass., 24 juni 1974 (A.C., 1974, 
1180) en 8 dec. 1977 (ibid, 1978, 422). 

(2) C:ass., 10 maart 1978 (A.C., 1978, 794) en 
22 sept. 1978, supra (ibid, 1979, nr. 55). 

(3) Cass., 1 febr. 1973 (A.C., 1973, 551). 

(4) Raadpl. Cass., 23 rheJ 1978 (A.C., 1978, 
1117). 

beslissing waarbij het arrest de vorde
ring · tot vrijwaring van eiser tegen 
verweerster afwijst, niet ontvankelijk is, 
bij gebrek aan belang; 

Overwegende dat uit geen stuk 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan blijkt dat eiser een vordering 
tot vrijwaring tegen verweerster, de 
Stad Oostende, heeft ingesteld; 

Overwegende dat uit de context 
van het arrest en uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan blijkt dat de passus van het 
arrest waarbij het beroepen vonnis 
wordt bevestigd « waar het de eis in 
vrijwaring « tegen » de Stad Oost
ende afwijst ''• een materiele ver
schrijving is voor « de eis in vrijwa
ring « van » de Stad Oostende », die 
immers, zoals het arrest het vast
stelt, wei een vordering in vrijwa
ring tegen eiser had ingesteld; 

Dat de voorziening mitsdien, in 
zoverre zij gericht is tegen de 
beslissing waarbij « de door eiser 
tegen verweerster » ingestelde vor
dering tot vrijwaring wordt afgewe:.. 
zen, geen voorwerp heeft; 

Overwegende voor het overige dat 
eiser tegen verweerster, de Stad 
Oostende, . voor de feitenrechter 
geen vordering had ingesteld en dat 
het arrest ten voordele van verweer
ster en ten laste van eiser slechts 
een veroordeling uitspreekt, met 
name in de helft van haar kosten 
begroot op 4.500 frank, zijnde de 
rechtsplegingsvergoeding van eerste 
aanleg, en 6.800 frank, zijnde de 
rechtsplegingsvergoeding in hoger 
beroep; 

Dat de voorziening, mitsdien, in 
zoverre ze tegen verweerster is 
gericht, bij gemis van belang niet 
ontvankelijk is, behalve waar ze de 
veroordeling in de kostel). betreft, en 
enkel kan gelden als oproeping tot 
bindendverklaring van het arrest; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 50 van het decreet 
van 14 december 1789 betreffende de 
samenstelling van de gemeenten, 2, 
inzonderheid 2, 3°, van de afdeling III 
van het decreet van 22 december 
1789-januari 1790 betreffende de samen-
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stelling van de primaire en administra
tieve. colleges, 3, 1" en 5", van titel XI van 
het decreet van 16-24 augustus 
1790 betreffende de rechterlijke inrich
tihg, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, 10, 12, 13, 17 van de wetten op de 
politie over het wegverkeer, gecotirdi
neerd bij koninklijk besluit van 
16 maart 1968, en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, dat het slachtoffer 
zelf voor de helft aansprakelijk stelt voor 
de schadelijke gevolgen van het kwes
tieuze ongeval, alleen eiser voor de 
andere heift aansprakelijk verklaart, 
alleen hem veroordeelt om in die ver
houding de door verweerder geleden 
schade te vergoeden en diens principale 
eis, in zoverre hij tegen verweerster was 
gericht, afwijst en, bij bevestiging van 
het beroepen vonnis, tevens de door 
eiser tegen verweerster ingestelde vorde
ring tot vrijwaring afwijst op grond : dat 
de plaatselijke toestand van die aard 
was dat hij de weggebruikers in dwaling 
bracht; dat de gebrekkige inrichting van 
het pad het slachtoffer in dwaling heeft 
gebracht betreffende het voorrangsrecht 
ter plaatse en dus oorzaak was van het 
ongeval; dat terecht de eerste rechter de 
aansprakelijkheid van eiser heeft aange
houden; dat even terecht de eerste 
rechter verweerster buiten zaak heeft · 
gesteld, nu kwestieuze toestand, door het 
feit van eiser geschapen, van blijvende 
aard was; dat het verwijt van eiser 
betreffende het niet-optreden van de 
gemeentelijke politie om het verkeer van 
de fietsers op het pad te verbieden ter 
zake niet dienend is; dat dit eventueel 
tekort aan toezicht niet van die aard is 
dat het in de huidige omstandigheden, 
de medeaansprakelijkheid van de stad in 
het gedrang kan brengen, te meer daar 
ook de agenten van de Staat, bijvoor
beeld de rijkswacht, dergelijk toezicht 
konden uitoefenen; 

terwijl, eerste onderdeel, de verplich
ting van de gemeenteoverheid om, 
krachtens artikel 3, 1", van titel XI van 
het decreet van 16-24 augustus 1790, te 
zorgen voor veilig verkeer op de open
bare wegen, van toepassing is zelfs op 
het deel van rijkswegen dat door de 
gemeente loopt, en het feit dat, luidens 
artikel 10 van de gecotirdineerde wetten 
betreffende de politie over het wegver
keer, deze politie niet valt onder de 
bepalingen van de decreten van 
14 december 1789, 22 december 1789 en 
16-24 augustus 1790, voor zover deze 
politie betrekking heeft op blijvende of 
periodieke toestanden, de gemeenteover-

heid niet ontslaat van haar verplichtin'g 
te zorgen voor de verkeersveiligheid en 
zelf, in de plaats van de wettelijke 
beheerder van de wegen, die in gebreke 
is gebleven, de nodige maatregelen te 
nemen tot herstel van het veilig verke.er 
op haar grondgebied; die verplichting 
van de gemeenteoverheid voorgaa~ 
boven de verdeling van de beheersbe
voegdheid inzake de politie over het 
wegverkeer ingevolge de in het middel 
vermelde artikelen van voormelde 
gecotirdineerde wetten, zodat de beslis~ 
sing van het arrest, die alle aansprake~ 
lijkheid van verweerster uitsluit en· de 
aansprakelijkheid voor de schade die het 
gevolg is van de gevaarlijke toestand van 
de weg, alleen ten laste van eiser legt; al 
de in het middel vermelde wettelijke 
bepalingen schendt; 

tweede onderdeel, wanneer bij e.en 
ongeval door twee personen fouten .zijn 
begaan, het ontbreken van oorzakelijk 
verband tussen de fout van een van deze 
personen en de door het ongeval veroor
zaakte schade niet kan worden afgeleid 
uit het enkele feit dat bedoelde schade 
zich zonder de fout van de andere 
persoon niet zou hebben voorgedaart; het 
arrest, dat op de principale eis van 
verweerder tegen verweerster en de door 
eiser tegen verweerster ingestelde vorde
ring tot vrijwaring af te wijzen, releveer:t 
dat ook de agenten van de Staat toezicht 
konden uitoefenen over de wegenis, 
zonder na te gaan of verweerster, aan 
haar kant, niet effectief tekort is geko
men aan haar verplichting te zorgen 
voor de verkeersveiligheid van de weg
gebruikers en of deze eventuele tekort
koming de schade niet mede heeft 
veroorzaakt, zijn beslissing de schade
vergoeding ten gevolge van de slechte 
staat van de weg uitsluitend ten laste 
van eiser te leggen, niet « wettelijk » 
verantwoordt (schending van artikel 97 
van de Grondwet) en daarenboven de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek alsmede de in het middel 
vernoemde decreten schendt : 

I. In zoverre de voorziening is 
gericht tegen verweerder en tevens 
ertoe strekt het thans te wijzen 
arrest, binnen de boger aangeduide 
per ken, voor verweerster bindend te 
doen verklaren : 

Overwegende dat het middel, dat 
enkel betoogt dat ook veni.reerster 
aan het ongeval schuld zou hebben, 
niet gericht is tegen de beslissi11g 



-760-
dat, benevens de naar aanleiding kosten van verweerster klaarblijke

lijk het gevolg is van die beslissing; van het ongeval overleden echtge
note van verweerder, ook eiser een 
fout heeft begaan in oorzakelijk 
verband met dit ongeval en dus met 
de schade; 

Overwegende dat, wanneer door 
samenlopende fouten van verschei
dene natuurlijke of rechtspersonen 
schade is veroorzaakt, eenieder van 
hen ten aanzien van de benadeelde 
gehouden is tot volledige vergoeding 
van de schade, ten deze van de 
schade die niet ten laste van het 
slachtoffer, verweerders echtgenote, 
werd gelegd; 

Dat het middel, dat geen invloed 
kan hebben op de ten laste van 
eiser en ten bate van verweerder 
uitgesproken veroordeling tot scha
devergoeding, wegens het ontbreken 
van belang niet ontvankelijk is; 

Dat, wegens de hierna uitgespro
ken verwerping van de voorziening 
in zoverre ze tegen verweerder is 
gericht, de oproeping van verweer
ster tot bindendverklaring van het 
arrest, bij gemis van belang, even
eens moet worden verworpen; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat de politie over het wegver
keer, voor zover die politie toepas
selijk is op blijvende of periodieke 
toestanden, krachtens artikel 10 van 
de bij koninklijk besluit van 
16 maart 1968 gecoordineerde wet
ten betreffende de politie over het 
wegverkeer, niet valt onder de 
bepalingen van de decreten van 
14 en 22 december 1789 en van 
16-24 augustus 1790, de gemeente
overheden niet ontslaat van hun 
verplichting te zorgen voor de vei
ligheid van het verkeer op de 
gedeelten van de wegen die over het 
grondgebied van de gemeente lopen; 

Overwegende dat aan de andere 
kant en met betrekking tot het 
eventueel gebrek aan toezicht door 
de politiediensten, het arrest het 
ontbreken van oorzakelijk verband 
tussen de eventuele fout van de 
stedelijke politie en de ten gevolge 
van het verkeersongeval ontstane 
schade niet kon afleiden uit de 
enkele omstandigheid dat de schade 
zich niet zou hebben voorgedaan 
zonder de fout van eiser; 

Dat het middel gegrond is; II. In zoverre de voorziening is 
gericht tegen de veroordeling van 
eiser ·in de helft van bepaalde Om die red en en, vernietigt het 
kosten van verweerster : bestreden arrest doch enkel in 

Overwegende dat het arrest be- zoverre het eiser veroordeelt in de 
slist dat verweerster geen fout heeft helft van bepaalde kosten van ver
begaan in oorzakelijk verband met weerster; verwerpt de voorziening 
het ongeval op grdnd : r dat de voor het overige, alsmede de vorde
gevaarlijke toestand op de rijksweg, ring tot bindendverklaring van het 
gedeeltelij,ke oorzaak van het onge- thans gewezen arrest; beveelt dat 
val, door « het feit van eiser werd van dit arrest melding zal worden 
geschapen en van blijvende aard. gemaakt op de kant van de gedeel
was »; 2" dat het eventuele tekort telijk vernietigde beslissing; veroor
aan toezicht vanwege de politie van deelt eiser in de helft van de kosten 
verweerster « niet van die aard is en zegt dat de feitenrechter over de 
dat in de huidige omstandigheden andere helft uitspraak zal doen; 
de medeaansprakelijkheid van de verwijst de aldus beperkte zaak 
stad in het gedrang zou worden naar het Hof van Beroep te Antwer
gebracht, te meer daar ook de pen. 
agenten van de Staat, bijvoorbeeld 23 februari 1979 _ 1• kamer _ 
de rijkswacht, dergelijk toezicht Voorzitter : de h. de Vreese, afdelings-
konden uitoefenen »; voorzitter- Verslaggever: de h. Chihel 

. - Gelijkluidende conclusie van de h. 
Overwegende dat de veroordelmg Tillekaerts, advocaat-generaal -

van eiser in de helft van bepaalde I Advocaten : mrs. De Bruyn, Houtekier. 
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3• KAMER - 26 februari 1979 

1° LOON - BEG RIP. 

2° LOON - BESCHERMING - EINDEJAARS
PREMIE - LOON IN DE ZIN VAN DE WET 

VAN 12 APRIL 1965. 

3° SOCIALE ZEKERHEID - WERKNE
MERS EINDEJAARSPREMIE LOON 
WAAROP DE BIJDRAGEN MOETEN WORDEN 
BEREKE"'D. 

4° REDENEN VAN VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
VERPLICHTE MOTIVERING - VORMVEREISTE. 

5° LOON - BESCHERMING - VOORDELEN 
TOEGEKEND WEGENS PERSOONLIJKE GENE
GENHEID OF WAARDERING VAN DE WERKGE
VER - GEEN LOON IN DE ZIN VAN DE WET 

VAN 12 APRIL 1965. 

6° SOCIALE ZEKERHEID - WERKNE
MERS - VOORDELEN TOEGEKEND WEGENS 
PERSOONLIJKE GENEGENHEID OF WAARDE
RING VAN DE WERKGEVER - GEEN LOON 
WAAROP BIJDRAGEN MOETEN WORDEN BERE
KEND. 

1• Loon is de tegenprestatie van arbeid 
die ter uitvoering van een arbeidsover
eenkomst wordt verricht (1). (Eerste 
en tweede zaak.) 

2• Eindejaarspremies, die aan werkne
mers worden toegekend wegens ter 
uitvoering van hun arbeidsovereen
komst verrichte arbeid, zijn loon in de 
zin van art. 2 van de wet van 
12 april 1965 betreffende de bescher
ming van het loon der werknemers (2). 
(Eerste en tweede zaak.) 

3• Eindejaarspremies, die aan werkne
mers worden toegekend wegens ter 
uitvoering van hun arbeidsovereen
komst verrichte arbeid, zijn loon dat 
in aanmerking komt voor de bereke
ning van de sociale-zekerheids
bijdragen (3). (Wet van 27 juni 1969, 
art. 14.) (Eerste en tweede zaak.) 

(1) (2) (3) (5) en (6) Cass., 20 april 1977 (A.C., 
1977, 862) met conclusie van het O.M.in R.W., 
1977-1978, kol. 1871, en in Journal des tribu
naux du travail, 1977, blz. 180; Cass., 
3 april 1978 (A.C., 1978, 876); r(!.adpl. eveneens 
het arrest van dezelfde datum (ibid., 1978, 879) 
met conclusie O.M. in R.W., 1977-1978, 
kol. 2441, en in Journal des tribunaux dv 
travail, 1978, blz. 173. 

4• De verplichting vonnissen en arresten 
met redenen te omkleden is een 
vormvereiste; de omstandigheid dat 
een reden naar recht onjuist is, levert 
geen schending op van artikel 97 Gw. 
(4). (Tweede zaak.) 

5• Voordelen die de werkgever aan zijn 
wel'lmemers niet wegens ter uitvoe
J'ing van hun arbeidsovereenkomst 
verrichte arbeid toekent, maar wegens 
zijn persoonlijke genegenheid of 
waardering, z1jn geen loon in de zin 
van art. 2 van de wet van 12 april 1965 
betreffende de bescherming van het 
loon der werknemers (5). (Eerste en 
tweede zaak.) 

5• Voordelen die de werkgever aan zijn 
werknemers niet wegens ter uitvoe
ring van hun arbeidsovereenkomst 
verrichte arbeid toekent, maar wegens 
zijn persoonlijfre genegenheid of 
waardering, zijn geen loon dat in 
aanmerking komt voor de berekening 
van de sociale zekerheidsbijdragen (6). 
(Wet van 27 juni 1969, art. 14.) (Eerste 
en tweede zaak.) 

Eerste zaak. 
(RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE 

ZEKERHEID T. < WEVERIJ TULIPE » N.V.) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 december 1977 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, 2 van de wet 
van 12 april 1965 betreffende de bescher
ming van het loon der werknemers, 5, 
14, §§ 1 en 2, van de wet van 27 juni 1969 
tot herziening van de besluitwet van 
28 december 1944 betreffende de maat
schappelijke zekerheid der arbeiders, 
3 va~ de wet van 10 maart 1900 op de 
arbe1dsovereenkomst, gewijzigd bij 
artikel 62 van de wet van 5 de
cember 1968, 5 van de bij het koninklijk 
besluit van 20 juli 1955 gecoiirdineerde 
wetten betreffende het bediendencon
tract, gewijzigd bij artikel 62 van de wet 
van 5 december 1968, 893, 894, 1107, 1134, 
1135, 1156 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

(4) Cass., 29 juni 1978 (A.C., 1978, 1275). 
Raadpl. de plechtige openingsrede van de 
procureur-generaal Dumon van 1 sept. 
1978 · « De motivering van de vonnissen en 
arresten en de bewijskracht van de akten " in 
R. W:, 1978-79, blz. 258-326, 1.z. nr. 5, blz. 262. 
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doordat het arrest eisers vordering eenmaal en eenzijdig gegeven door ver

ongegrond verklaart en afwijst en eiser weerster zonder rekening te houden met 
in de kosten van beide aanleggen ver- de kwalificatie en het verdiende loon 
oordeelt op grond : dat de door verweer- van haar werknemers, en niet kan 
ster aan haar personeel voor het jaar worden beschouwd als loon waarop soci-
1973 uitbetaalde premie niet toegekend ale-zekerheidsbijdragen en bijdrageop
werd ingevolge een door de werkgever slagen verschuldigd zijn, omdat die pre
gedane belofte; dat zij niet verschuldigd mie niet afdwingbaar was en geen 
was ingevolge een eenzijdige verbintenis voordeel was waarop de werkgever recht 
van de werkgever, noch krachtens een had ingevolge zijn dienstbetrekking, het 
bijzondere of collectieve arbeidsovereen- begrip << loon >> in de zin van de 
komst, noch krachtens een gebruik dat artikelen 2 van de wet van 12· april 1965 
een algemeen, bestendig en vast karak- : en 14 van de wet van 29 juni 1969 
ter droeg; dat het gaat om een schen- miskent (schending van de voormelde 
king eenmaal en eenzijdig gegeven door · artikelen 1, 2 van de wet van 
de werkgever zonder r~kening te houden . 12 april 1965, 5, 14 van de. wet van 
met de kwalificatie en het verdiende 27 juni 1969, 3 van de wet van 
loon van de werknemers; dat de toeken- ' 10 maart 1900, 5 van de bij koninklijk 
ning van de premie ook niet afdwing- besluit van 20 juli 1955 gecoiirdineerde 
baar was en geen alimentair karakter · wetten, 1107, 1134, 1135 en 1156 van het 
had en dat in deze omstandigheden de Burgerlijk Wetboek), evenals het wette
betrokken premie ni!:it als << loon >> kan lijk begrip << schenking >> (schending van 
worden beschouwd, omdat zij geen voor- ~ de artikelen 893, 894 en 1156 van het 
deel is waarop de werknemer recht had Burgerlijk Wetboek); bovendien voor
ingevolge zijn dienstbetrekk:ing, melde beslissing gegrond is op tegen-

terwijl, opdat een << premie , onder het , strijdige motieven die met een gemis 
begrip << loon » zou vallen, niet vereist is ' van motief kunnen worden gelijkgesteld, 
dat de toekenning ervan door de partijen daar het tegenstrijdig en onverenigbaar 
bedongen is of qat de. werkgever daartoe , is, tegelijkertijd, enerzijds aan te nemen 
een eenzijdige verbintenis heeft aange- _ dat de gevorderde bijdragen en bijdrage
gaan of verplicht is ingevolgE! een wet, '~pslagen betrekking hadden op de beta
een bijzondere of collectieve arbeids- : lmg door verwe,erste:r aan haar personeel 
overeenkomst of een algemeen, besten-. · van een prem1e van 1.200 fr~nk, ver
dig en vast gebruik; nu << loon » de , meerderd met een s:uppleme~~a1~ b~drag 
tegenprestatie is voor arbeid die ter : van 150 frank per Jaar anc1enmte1t, en 
uitvoering van een arbeidso:vereenk:omst : ande~zijds te bevestigen dat gemelde 
wordt verricht, het recht op deze tegen~ prem1e door veryveerster wordt verleend 
prestatie· op zid1zelf niet kenmerkend is << zo?~er . rekemng te ~ouden met de 
voor het begrip << loon » maar slechts het kwahfiCatie en het verd1~?de loon va.n 
noodzakelijk gevolg is van het verrichten · de werkne.I?ers » en dat ZIJ, geen loon IS 

van arbeid krachtens de arbeidsovereen- << omdat ZIJ geen voordeel 1s waarop de 
~omst en het dan ook onverenigbaar is w:erknemer r~cht heeft inl?evolge zijn 
met het wezer~ van de arbeidsovereen- ; d1e;'lstbetrekkmg >> (schendmg van ,de 
komst en met het begrip loon te bedin- ' artlkelen 97 van de Grondwet, 2 van de 
gen dat geen recht op loon bestaat, in wet va:r; 1~ april 1965 en 14 van de wet 
zoverre het gaat om voordelen die wor- , van 27 JUlll 1969) : 
den toegekend als tegenprestatie voor Overwegencie . dat loon de tegen
ter uitvoering van een arbeidsovereen- prestatie is van arbeid die ter uit
komst verrichte arbeid; dientengevolge, voering van een arbeidsovereen
waar het in feite vaststaat, zoals eiser, komst wordt verricht; dat het recht 
zonder op dit punt te worden tegenge-
sproken, deed gelden, dat de door ver- op deze tegenprestatie op zichzelf 
weerster aan haar. personeel voor het , niet kenmerkend is voor het begrip 
jaar 1973 uitqetaalde premie werd ver- loon maar slechts het noodzakelijk 
leend op basis van !;Let bedrag van. gevolg van het verrichten van 
1.200 frank voor de werknemers die arbeid krachtens de arbeidsovereen
minder dan een jaar werkten en ver- komst; dat het onverenigbaar is met 
meerderd met een supplementair bedrag het wezen van de arbeidsovereen
van 150 frank per jaar ancienniteit voor 
de werknemers die meer dan een jaar in · komst en met het begrip loon te 
dienst waren, het arrest, door in die bedi:q.gen ·dat geen recht op loon 
omstandigheden te beslissen dat de bestaat, in zoverre het gaat om 
kwestieuze premie een « schenking » is, voordelen die worden toegekend als 
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tegenprestatie voor ter uitvoering 
van een arbeidsovereenkomst ver
richte arbeid; 

Overwegende dat, luidens arti
kel 2 van de wet van. 12 april 1965, 
onder loon wordt verstaan het loon 
in geld en de in geld waardeerbare 
voordelen « waarop de werknemer 
ingevolge zijn dienstbetrekking 
recht heeft ten laste van de werkge
ver »; dat deze bewoordingen de 
hoger gegeven definitie van loon, 
met name tegenprestatie van een 
krachtens de arbeidsovereenkomst 
verrichte arbeid, niet aantasten; dat 
voormelde wetsbepaling tevens het 
begrip uitbreidt, enerzijds tot de 
voordelen toegekend aan degenen 
die, zoals leerlingen en stagiairs, 
anders dan krachtens een arbeids
overeenkomst, arbeid in onderge
schiktheid verrichten en luidens 
artikel 1 van de wet met werkne
mers worden gelijkgesteld, en 
anderzijds tot alle voordelen in geld 
of in geld waardeerbaar, waarop 
ingevolge de dienstbetrekking ten 
laste van de werkgever aanspraak 
bestaat, hoewel zij, zoals opzeg
gings- en arbeidsongeschiktheids
vergoedingen, niet worden toege
kend als tegenprestatie voor ver
richte arbeid; dat, weliswaar, de 
wetgever ook de bedoeling · heeft 
gehad giften door de wer kg ever aan 
de werknemer toegekend uit het 
begrip loon te weren; dat uit wat 
voorafgaat echter volgt dat zulks 
slechts geldt wanneer het voordeel 
geen tegenprestatie voor krachtens 
een arbeidsovereenkomst verrichte 
arbeid is, maar onder meer wordt 
toegekend bij gelegenheid van de 
'beeindiging van de arbeidsovereen
komst, naar aanleiding van een 
arbeidsonderbreking of wegens bij
zondere omstandigheden als daar 
zijn de persoonlijke genegenheid of 
waardering van de werkgever of een 
of a~~ere gebeurtenis in het per
soonhJke leven of dat van de familie 
van de werknemer; 
_Ove~egende dat eindejaarspre

mles, d1e aan de werknemers wor
den toegekend wegens ter uitvoe
ring van hun arbeidsovereenkomst 

verrichte arbeid, evenals gelijksoor
tige of daarmee vergelijkbare voor
delen, zoals kerstgratificaties, een 
dertiende maand of produktiviteits
premies, derhalve loon zijn in de 
zin van artikel 2 van de wet van 
12 april 1965 en, overeenkomstig 
artikel 14 van de wet van 27 juni 
1969, in aanmerking komen voor de 
berekening van de sociale
zekerheidsbijdragen; dat deze voor
delen niet kunnen worden 
beschouwd als een gift of een 
andere liberaliteit; dat, zo de werk
gever enig voorbehoud ~aakt 
omtrent de toekenning van zodanige 
voordelen, dit voorbehoud aileen 
betrekking kan hebben op de toe
kenning of de omvang ervan in de 
toekomst; 

Overwegende dat, opdat einde
jaarspremies en soortgelijke voorde
len onder het begrip . loon zouden 
vallen, niet vereist is dat de toeken
ning ervan door de partijen bedon
gen is of dat de werkgever daartoe 
een eenzijdige verbintenis heeft 
aangegaan of verplicht is ingevolge 
een wet, een collectieve arbeids
overeenkomst of een gebruik; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerster aan haar 
krachtens een arbeidsovereenkomst 
tewerkgestelde werknemers einde
jaarspremies heeft uitbetaald, waar
van het bedrag werd vastgesteld 
met inachtneming van de dienstja
ren; dat het arrest derhalve niet 
wettig kan beslissen dat de einde
jaarspremies door verweerster 
betaald, niet kunnen worden 
beschouwd als loon om de enkele 
redenen dat het ten deze zou gaan 
« om een schenking, eenmaal en 
eenzijdig door de werkgever gege
ven zonder rekening te nouden met 
de kwalificatie en het verdiende 
loon », en dat de toekenning niet 
afdwingbaar is en geen « alimentair 
karakter » heeft, zodat zij « geen 
voordeel is waarop de werknemer 
recht heeft ingevolge zijn dienst-
betrekking \; · 

Dat het middel, in dit opzicht, 
gegrond is; 
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Om die redenen, vernietigt de 
bestreden beslissing, behalve in 
zoverre ze het hager beroep ontvan
kelijk verklaart, eisers verzoek tot 
heropening van de debatten afwijst 
en verweersters conclusie van 
2 december 1977 buiten het beraad 
houdt; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat erover door de feitenrech
ter zal worden beslist; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het 
Arbeidshof te Brussel. 

26 februari 1979 - 3• kamer - Voor
zitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Chatel -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. De Bruyn, De Gryse. 

Tweede zaak. 

(RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE 
ZEKERHEID T. « LAMMERS-VAN MELE L.V.M. • 

P.V.B.A.) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 januari 1977 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 2 van de wet van 
12 april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers, 14, §§ 1 
en 2, van de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet van 
28 december 1944 betreffende de maat
schappelijke zekerheid der arbeiders, 
3 van de wet van 10 maart 1900 op de 
arbeidsovereenkomst, gewijzigd bij 
artikel 62 van de wet van 5 de
cember 1968, 5 van de bij koninklijk 
besluit van 20 juli 1955 gecoordineerde 
wetten betreffende het bediendencon
tract, gewijzigd bij artikel 62 van de wet 
van 5 december 1968, 893, 894, 901, 902, 
1107, 1134, 1135, 1156 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1, 2 van titel I van boek I van 
het Wetboek van Koophandel, gewijzigd 
bij de artikelen 1 en 2 van de wet van 
3 juli 1956, 1 van titel IX van boek I van 
hetzelfde wetboek en. 97 van de Grand
wet, 

doordat, hoewel het arrest vaststelt 
dat het uit een door eiser ingesteld 
administratief onderzoek en uit het fei-

tenrelaas blijkt dat de kwestieuze pre
mies werden uitbetaald zowel aan het 
arbeiderspersoneel als aan de bedienden 
vanaf 1973, dat er in het jaar 1974 geen 
premie werd uitgekeerd ingevolge de 
minder gunstige economische toestand, 
dat de zaakvoerder over· de toekenning 
besliste per individueel geval op subjec
tieve gronden, dat volgens vijf werklie
den een bediende geen premie ontving, 
hoewel hij in dienst was op ·het moment 
van de toek:enning, dat er einde 1973, 
aan een gedeelte van de arbeiders en 
aan een gedeelte van de bedienden 
bedragen gaande van 1.060 frank tot 
5.000 frank voor arbeiders en 

· 10.000 frank voor bedienden werden 
uitbetaald en dat deze betalingen niet 
vooraf afhankelijk waren gesteld van 
door de werkgever gestelde voorwaar
den, maar werden toegekend aan 
bepaalde werknemers, die de zaakvoer
der « sympathiek voorkomen ten einde 
deze gegadigden toe te Iaten om be
paalde uitgaven ter gelegenheid van het 
nieuwe jaar te Iaten dekken », dit zelfde 
arrest eisers vordering, die ertoe strekte 
verweerster te doen veroordelen tot 
betaling van sociale-zekerheidsbijdragen, 
bijdrageopslagen en verwijlintresten op 
de door verweerster in het jaar 1973 aan 
de leden van haar personeel uitbetaalde 
eindejaarspremies, ongegrond verklaart 
op grand : dat voordelen toegekend aan 
een werknemer, zelfs wanneer de 
beweegredenen te vinden zijn in zijn 
werk, vrijgevigheden kunnen uitmaken 
die dus van sociale-zekerheidsbijdragen 
zijn vrijgesteld indien deze een faculta
tief karakter hebben; dat er geen recht 
ten voordele van de werknemers is 
ontstaan, daar partijen akkoord zijn dat 
geen arbeidsovereenkomst, noch een 
gebruik, noch een lange praktijk in de 
onderneming aan de basis ervan ligt; dat 
eiser de uitbetaling van een som, om 
welke reden ook, ten onrechte vereen
zelvigt met een overeenkomst tot uitbe
taling van een loon; dat ten deze geen 
eenzijdige verbintenis bestaat; dat uit 
het feitenrelaas enkel kan worden afge
leid dat er aan de werknemers die aan 
de werkgever sympathiek voorkwamen, 
premies werden uitbetaald; dat tegen 
deze voorstelling van feiten waardoor 
een verband met dergelijke subjectieve 
normen wordt voorgehouden, eiser het 
tegenbewijs niet Ievert en dat de 
gewichtige, bepaalde en met elkaar over
eenstemmende vermoedens bier ontbre
ken die dienen te bestaan om het bewijs 
te leveren van het gegeven dat het in 
feite om bewimpeld loon gaat, 
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terwijl, enerzijds, nu « loon >> de 

tegenprestatie is voor arbeid die ter 
uitvoering van een arbeidsovereenkomst 
wordt verricht, het recht op deze tegen
prestatie op zichzelf niet kenmerkend is 
voor het begrip loon maar slechts het 
noodzakelijk gevolg is van het verrichten 
van arbeid krachtens een arbeidsover
eenkomst en terwijl het dan ook onver
enigbaar is met het wezen van de 
arbeidsover.eenkomst en met het begrip 
loon te bedingen dat geen recht op loon 
bestaat, in zoverre het gaat om voorde
len die worden toegekend als tegenpre
statie voor ter uitvoering van een 
arbeidsovereenkomst verrichte arbeid, 
daar gelijksoortige voordelen loon zijn in 
de zin van artikel 2 van de wet van 
12 april 1965 en, overeenkomstig arti
kel 14 van de wet van 27 juni 1969, in 
aanmerking komen voor de berekening 
van de sociale-zekerheidsbijdragen; 
anderzijds, gelijksoortige voordelen niet 
kunnen worden beschouwd als een vrij
gevigheid, nu de zaakvoerder die in deze 
hoedanigheid aan de meeste personeels
leden een eindejaarspremie toekent, der
wijze een handelsdaad stelt die, in 
overeenstemming met het winstoogmerk 
van zijn onderneming, als zodanig de 
<< animus donandi » uitsluit, behoudens 
tegenbewijs dat hier ten laste kwam van 
verweerster; daaruit volgt dat, door op 
grond van de hiervoren aangehaald.:! 
redenen te beslissen dat de kwestieuze 
eindejaarspremies gratificaties waren en 
niet als << loon >> dienen beschouwd te 
worden waarop eiser sociale-zeker
heidsbijdragen kon heffen, het arrest het 
begrip << loon » in de zin van de 
artikelen 2 van de wet van 12 april 1965 
en 14 van de wet van 27 juni, 1969 
miskent (schending van evengemelde 
artikelen 2 en 14 en van de artikelen 3 
van voormelde wet van 10 maart 1900, 
5 van de bij koninklijk besluit van 20 
juli 1955 gecoordineerde wetten, 1107, 
1134, 1135 en 1156 van het Burgerlijk 
Wetboek), evenals het wettelijk begrip 
« vrijgevigheid >> (schending van de 
artikelen 893, 894, 901 en 902 van het 
Burgerlijk Wetboek) en daarenboven het 
wettelijk vermoeden krachtens hetwelk 
de daden van een handelsvennootschap 
als handelsdaden worden beschouwd 
tenzij bewezen wordt dat hun oorzaak 
vreemd is aan de handel (schending van 
de artikelen 1 en 2 van titel I van boek I 
van het Wetboek van Koophandel, en 
1 van titel IX van boek I van hetzelfde 
wetboek); het arrest aldus de aangevbch
ten beslissing grondt op motieven die in 
-echte onjuist zijn en die haar derhalve 

niet wettelijk kunnen verantwoorden 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet en van allle hiervoor vermelde 
wetsbepalingen) : 

Overwegende dat de motiverings
verplichting, voorgeschreven bij 
artikel 97 van de Grondwet, een 
vormvoorschrift is; dat ze derhalve 
niet wordt miskend, wanneer een 
motief van de rechter in rechte 
verkeerd zou zijn; dat het middel, in 
zoverre het de miskenning van 
artikel 97 van de Grondwet aan
voert, niet kan worden aangenomen; 

Overwegende dat loon de tegen
prestatie is van arbeid die ter uit
voering van ee11 arbeidsovereen
komst wordt verricht; dat het recht 
op deze tegenprestatie op zichzelf 
niet kenmerkend is voor het begrip 
loon maar slechts het noodzakelijk 
gevolg van het verrichten van 
arbeid krachtens de arbeidsovereen
komst; dat het onverenigbaar is met. 
het wezen van de arbeidsovereen
komst en met het begrip loon te 
bedingen dat geen recht op loon 
bestaat, in zoverre het gaat om 
voordelen die worden toegekend als 
tegenprestatie voor ter uitvoering 
van een arbeidsovereenkomst ver
richte arbeid; 

Overwegende dat, luidens arti
kel 2 van de wet van 12 april 1965, 
onder loon wordt verstaan het loon 
in geld en de in g('ld waardeerbare 
voordelen << waarop de werknemer 
ingevolge zijn dienstbetrekking 
recht heeft ten laste van de werkge
ver »; dat deze bewoordingen de 
hoger gegeven definitie van loon, 

r met name tegenprestatie van een 
krachtens de arbeidsovereenkomst 
verrichte arbeid, niet aantasten; dat 
voormelde wetsbepaling tevens het 
begrip uitbreidt, enerzijds tot de 
voordelen toegekend aan degenen 
die, zoals leerlingen en stagiairs, 
anders dan krachtens een arbeids
overeenkomst, arbeid in onderge
schiktheid verrichten en luidens 
artikel 1 van de wet met werkne
mers worden gelijkgesteld, en 
anderzijds tot alle voordelen in geld 
of in g'eld waardeerbaar, waarop 
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ingevolge de dienstbetrekking ten 
laste van de werkgever aanspraak 
bestaat, hoewel zij, zoals opzeg
gings- en arbeidsongeschiktheids
vergoedingen, niet worden toege
kend als tegenprestatie voor ver
richte arbeid; qat, weliswaar, de 
wetgever ook de bedoeling heeft 
gehad giften door de werkgever, .ook 
al is die een handelaar · of een 
handelsvennootschap, aan de werk
nemer toegekend uit het beg:rip loon 
te weren; dat uit wat voorafgaat 
echter volgt dat zulks slechts geldt 
wanneer het voordeel geen tegen
prestatie voor krachtens een ar
beidsovereenkomst verrichte arbeid 
is, maar onder meer wordt toege
kend bij gelegenheid van de beein
diging van de arbeidsovereenkomst, 
naar aanle:iding van een arbeidson
derbreking of wegens bijzondere 
omstandigheden als daar zijn de 
persoonlijke genegenheid of 
waardering van de werkgever of" een 
of andere gebeurtenis in het pe:r-. 
soonlijke leven of dat van de famHi.e 
van de werkneme:r; 

Overwegende dat ei.ndejaarspre~ 
mies, die aan de werknemers wor
den toegekend wegens · ter uitvoe
ring van hun arbeidsovereenkomst 
verrichte arbeid, evenals gelijksoor
tige of daarmee vergelijkbare voor
delen, zoals kerstgrati.ficaties, een 
dertiende maand of produktiviteits
premies, derhalve loon zijn in de 1, 
zin van artikel 2 van de wet van 
12 april 1965 en, overeenkomstig 
artikel 14 van de wet van 
27 juni 1969, in aanmerki.ng komen 
voor de berekening van de sociale
zekerheidsbijd:ragen; dat deze voo:r
delen niet kunnen worden 
beschouwd als een gift of een 
andere liberaliteit; 

Overwegende dat, opdat einde
jaarspremies en soortgelijke voo:rde
len onder het begri.p loon zouden 
vallen, niet vereist is dat de toeken
ni.ng ervan door de partijen bedon
gen is of dat de werkgeve:r daartoe 
een eenzitjd:!ge verbinten:is heeft 
aangegaan of ve:rpEcht is ingevolge 
een wet, een collectieve arbeids
overeenkomst of een gebruik; 

Overv~regende dat het arrest welis
waar de . heslissing dat de door 
verweerster betaalde eindejaarspre
mies niet als loon kunnen worden 
beschouwd, laat steunen op het 
verkeerde motief dat de werkne
mers erop geen recht konden do.en 
gelden, omdat de betaling ervan niet 
het gevolg was van een individuele 
of coUectieve arbeidsovereenkomst, 
een gebruik, een lange praktijk in 
de onderneming of een eenzijdige 
verbintenis; 

Overwegende echter dat het 
arrest, zonder desaangaande te wor
den aangevochten, vaststelt dat de 
werkgeve:r einde 1973 naar eigen 
goeddunken · en zonder vooraf 
gestelde voorwaarden de in het 
middel opgegeven geldsommen 
heeft toegekend aan sommigen zij
ne:r we:rknemers « die hem sympa
thiek voorkomen »; 

Dat uit deze vaststelling volgt dat 
de betaalde sommen geen einde
jaa:rsp:remies zijn, die worden toege
kend wegens ter uitvoering van de 

, arbeidsovereenkomst verrichte · ar
beid, maa:r voprdelen die werden 
toegekend wegens de persoonlijke 
genegenhei.d of waarder.ing van de 
we:rkgever; dat deze vaststelling dan 
ook volstaat om de beslissing wettig 
te verantwoorden; 

Dat het middel niet kan word£n 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzien:ing; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

26 februari 1979 - 3" kamer - Voor
zitter : de h. Gemiers, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Chatel 
Gelijkluidende conclusie van de h: 
JLenaerts, · advocaat-generaal 
Advocaat : mr. De Bruyn. 

2" KAMER - 27 fei:n:uari 1979 

WEGVERKEER - VLUCHTMISDRIJF 
BEG RIP. 

Om een beklaagde te kunnen veroorde
len wegens vluchtmisdnjf in de zin 
van ad. 33, § 1, Wegverkeerswet, moet 



de rechter onder meer vastste.'len dat ' 
de beklaagde wist dat het voertuig dat ' 
hij bestuurde oorzaak dan . wei aanlei
ding tot een . ongeval op een openbare 
plaats was geweest en dat hij de 
. vlucht heeft genomen om zich aan de 
dienstige vaststellingen te onttrek-
ken (1). · 

(DE CLIPPELE) 

ARREST ( vertaJLTJg) 

RET HOF; _:_ Gelet. op het bestre
den vonnis, op 9 november 19?8 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectioriele Rechtbank te Brussel; . 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 8.3 van het Weg
verkeersreglement, 33, § 1, 1°, 38, § 1, 
1° van de Wegverkeerswet, zoals gewij
zigd door ·de wet van 9 juni 1975, en 
97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis de ten laste van 
eiser gelegde feiten bewezen verklaart 
en 'hem veroordeelt tot een geldboete 
van1 honderd frank voor de telastleggin
gen A en B; namelijk overtreding van 
artikel 8.3, eerste en tweede lid, van het 
Wegverkeersreglement en yan tweehon
derd · · frank . voor de telastlegging C, 
namelijk vluchtmisdrijf als omschreven 
inaftikel 33, § 1, 1° van de Wegverkeers
wet eri hem vervallen verkiaart van het 
recht te sturen gedurende twee maan
deh, op grond : dat uit de verklaringen 
van eiser blijkt dat hij niet wist dat hij 
een wagen had aangereden, doch dat de 
verbalisanten vaststelden dat de rubber 
van <I.e voorbumper van zijn wagen vers 
afgesleten was; dat eiser niet betwist dat 
het hij stilstaand voertuig van De Heyn 
met de rubber van de voorbumper licht 
geJ;aakt heeft; dat d~ minste schok met 
ee!). personenwagen voelbaar is; dat eiser 
zich zelfs niet de moeite getroost heeft 
zij'ri .voertqig te vedaten om zich ervan 
te vergewissen of hij aldaar geen schade 
veroorzaakt had, 

terwijl, eerste onderdeel, het feit dat 
de minste schok met een personenwagen 
voelbaar is, niet inhoudt . dat eiser zich 
noodzakelijkerwijze bewust · geweest is 

(1) Raadpl. Cass., 25 feb. 1963 (Bull. et Pas., 
1963, I, 707); 7 dec. 1964 (ibid., 1965, I, 343), 
28 ·feb. 1966 (ibid., 1966, I, 838), 2 . feb. 
"970 (A.C., 1970; 509), 19 maart 1973 (A.C., 19'?3, 
711'), 26 nov. 1974 en 27 mei 1975 (A.C., 1975, 
362 en 1023) en 25 jan. 1978 (A.C., 11!'78, 928). 

van de botsing en er kennis van had, te 
meer daar .eiser staande hield, zonder op 
dat punt tegengesproken te worden, dat 
de aanraking zo licht was dat zelfs de 
verf van de aangereden wagen niet werd 
geraakt, 'zodat eiser ten onrechte wegens 
·vluchtmisdrijf veroordeeld werd (schen
ding van de artikelen 33, § 1, 1°, 38, 
§ 1,1° van het Wegverk~ersreglement); 

tweede onderdeel,. het feit dat eiser 
zijn voertuig- niet verlaten heeft om nil 
te gaan of hij geen schade had veroor- · 
zaakt, de veroordeHng van eiser wegens 
de ten laste gelegde feiten niet wettelijk 
rechtvaardigt, daar eiser terecht staande 
hield dat hij er zich niet van bewust was 
een ongeval veroorzaakt te hebben en 
daardoor evenmin vastgesteld wordt dat 
het aan zijn pel'soonlijk feit te wijten 
zou zijn (schending van alle vermelde 
bepalingen) : 

Overwegende dat de rechter, om 
de beklaagde te kunnen veroordelen 
we gens het. vluchtmisdrijf omschre- · 
,ven in artikel 33, § 1, 1°, van de 
Wegverkeerswet, onder meer ·moet 
vaststellen dat deze als bestuurder 
wist dat zijn. voertuig oorzaak dan 
wel aanleiding tot een ongeval op 
een openbare plaats was geweest en 
dat hij qe vlucht heeft genomen.om 
zich . aari de dienstige .vaststeliingen 
te ontrekken; 

Overwegende dat het vonnis, tot 
antwoord op de conclusie van eiser 
in de aangehaalde consideransen te 
kennen geeft waarom: eiser heeft 
moeten weten dat hij het gepar
keerde voertuig had aangereden en 
dat hij, zonder ziCh te vergewissen 
vari ev:entueel aangerichte schade, is 
weggereden om zich te onttrekken 
aan de vaststelling van het ongeval; 
dat het. aldus de veroordeling 
wegens vluchtmisdrijf regelmatig 
met redenen omkleedt en wettelijk 
verantwoordt; 

Dat het middel, dat voor het 
overige opkomt tegen de onaantast
bare beoordeling van de feiten door 
de rechter, niet kan worden aange
nomen:; · 

En overwegende voor het overige, 
dat de substantiele of op sb:affe van 
ni.eti.gheid voorgeschreven rechts-
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vormen in acht zijn genomen en de 
beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening, veroordeelt eiser in de 
kosten. 

27 februari 1979 - 2' kamer 
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Soetaert - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Velu, advocaat-generaal 
Advocaat : mr. Houtekier. 

2' KAMER - 27 februari 1979 

1° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING 
- STRAFZAKEN - HEROPENING VAN DE 
DEBATTEN BEVOLEN IN AFWEZIGHEID VAN 
DE BEKLAAGDE - BESLISSING NIET TER 
KENNIS GEBRACHT - ADVOCAAT VAN DE 
BEKLAAGDE TIJDENS EEN LATERE ZITTING 
IN KENNIS GESTELD VAN DE REDEN TOT 
I:IEROPENING VAN DE DEBATTEN, N.L. EEN 
ANDERE OMSCHRIJVING VAN HET STRAF
BAAR FElT ADVOCAAT VAN DE 
BEKLAAGDE DIE OMTRENT DE NIEUWE 
OMSCHRIJVING VERWEER HEEFT GEVOERD -
VEROORDELEND VONNIS - GEEN SCHENDING 
VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 

2° WEGVERKEER - WEGVERKEERSWET 
ART. 42 - VERVAL WEGENS LICHAMELIJKE 
ONGESCHIKTHEID VAN HET RECHT EEN 
VOERTUIG TE BESTUREN - VERVAL KAN 
UITGESPROKEN WORDEN NAAR AANLEIDING 
VAN EEN VEROORDELING WEGENS OVERTRE
DING VAN DE POLITIE OVER HET WEGVER
KEER OF WEGENS EEN VERKEERSONGEVAL 
DAT AAN DE DADER ZELF TE WIJTEN IS -
ONGESCHIKTHEID GEEN BESTANDDEEL VAN 
DE TEN LASTE GELEGDE OVERTREDING -
VERPLICHTING VAN DE RECHTER DE 
BEKLAAGDE TE VERWITTIGEN DAT HIJ DAAR
OVER VERWEER KAN VOEREN. 

3° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING 
- STRAFZAKEN- VERVAL VAN HET RECHT 
TOT STUREN GEGROND OP DE LICHAMELIJKE 
ONGESCHIKTHEID - ONGESCHIKTHEID GEEN 
BESTANDDEEL VAN DE TEN LASTE GELEGDE 
OVERTREDING - VERPLICHTING VOOR DE 
RECHTER DE BEKLAAGDE TE VERWITTIGEN 
DAT HIJ DIENAANGAANDE VERWEER KAN 
VOEREN. 

4° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MIDDEL TOT AANVOERING VAN EEN 
RECHTVAARDIGINGSGROND AFGELEID UIT 
OVERMACHT - MIDDEL DAT HET HOF ZOU 
VERPLICHTEN FEITELIJKE GEGEVENS NA TE 
SPOREN - NIET ONTVANKELIJK CASSATIE
MIDDEL - BEG RIP. 

5° WEGVERKEER - WEGVERKEERSWET, 

ART. 42 - VERVAL VAN HET RECHT TOT 
STUREN WEGENS LICHAMELIJKE ONGE
SCHIKTHEID - BESTAAN VAN DIE ONGE
SCHIKTHEID - ONAANTASTBARE BEOORDE
LING DOOR DE FEITENRECHTER. 

1" De rechten van de verdediging wor
den niet geschonden door de feiten
rechter die, nadat hij de heropening 
van de debatten heeft bevolen in 
afwezigheid van de beklaagde, zonder 
dat die beslissing hem ter kennis werd 
gebracht, een veroordeling uitspreekt, 
wanneer de advocaat van de beklaagde 
tijdens een Jatere zitting in kennis is 
gesteld van de J'eden tot die herope
ning, n.l. een andere omschrijving van 
het ten laste gelegde feit, en hij 
daarover verweer heeft gevoerd zodra 
hij daartoe de gelegenheid heeft 
gekregen (1). 

2" en 3" Verval van het recht tot sturen 
op grand van art. 42 Wegverkeerswet, 
kan worden uitgesproken naar aanlei
ding van een veroordeling wegens 
overtreding van de politie over het 
wegverkeer of wegens een verkeerson
geval dat aan de dader zelf te wijten 
is, zelfs als de Jichamelijke onge
schiktheid geen bestanddeel is van het 
ten laste gelegde misdrijf, op voor
waarde dat de beklaagde ervan verwit
tigd wordt dat hij daarover verweer 
heeft te voeren (2). 

4" Niet ontvankelijk is het middel hier
uit afgeleid dat de bestreden beslissing 
de eiser had moeten vrijsprekeli op 
grand van overmacht, als het het Hoi 
zou verp!ichten· feitelijke gegevens na 
te sporen en vast te stellen (3). 

(1) Raadpl. Cass., 3 jan. 1949 (Bull. et Pas., 
1949, I, 6) en 9 juni 1952 (ibid, 1952, I, 647). 

(2) Raadpl. Cass., 20 sept. 1954 (Bull. et Pas., 
1955, I, 16) en 20 nov. 1961 (ibid, 1962, I, 347). 

(3) Raadpl. Cass., 21 maart 1972 (A.C., 1972, 
691); over het toezicht dat het Hof kan 
uitoefenen wanneer de bestreden beslissing 
gewag maakt van een rechtvaardigingsgrond, 
zie o.m. noot 2 onder voornoemd arrest en de 
verwijzingen daarin. 
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5• De feitenrechter oordeelt op onaan

tastbare wijze, op grand van de hem 
voorgedragen bewijsmiddelen, of de 

· · beklaagde lichamelijk ongeschikt is 
om een voertuig te besturen (1). (Art. 

42 Wegverkeerswet.) 

(OVIJN T. GEMEENTE SPIER-HELKIJN) 

ARREST ( vertaJing) 

RET HOF; - Gelet op bet bestre
den vonnis, op 16 juni 1978 in boger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Recbtbank te Kortrijk; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 153, 176, 182, 145, 163, 174 van 
het Wetboek van Strafvordering, en 
71 van het Strafwetboek, alsmede van 
het algemeen rechtsbeginsel betreffende 
de eerbiediging van de re<'hten van d.e 
verdediging en betreffende de bewijslast 
in strafzaken, 

doordat eiser wegens het heromschre
ven feit fen de overige telastleggingen 
werd veroordeeld en P.en definitieve 
ontzetting uit het reciu · om te sturen 
werd uitgesproken, 

terwijl, eerste onderdt•el, de herope
ning der debatten omrettig was en 
strijdig met de regelen van de strafpro
decure en de rechten van de verdedi
ging, vermits bij heropening van de 
debatten de partijen zelf in staat moeten 
worden gesteld zich te verdedigen op het 
punt dat de heropening der debatten 
heeft gemotiveerd, dit door middel van 
betekening, indien de maatregel niet in 
hun tegenwoordigheid bevolen werd; het 
niet blijkt dat zodanige betekening is 
geschied; de heropening der debatten 
niet werd gemotiveerd; deze miskenning 
van essentiEHe regelen van de strafproce
dure het verder verloop van de zaak 
nietig maakt; 

tweede onderdeel, de strafrechter 
slecht een delictueel feit, ander dan het 
feit dat het voorwerp uitmaakt van de 
dagvaarding, kan aanhouden, onder de 
dubbele voorwaarde dat de beklaagde 
verklaard heeft vrijwillig te verschijnen 
en deze verklaring gedaan werd voor de 
rechter in eerste aanleg; het feit een 
auto op de openbare weg te hebben 
bestuurd zonder daartoe in staat te zijn 
en de vereiste lichaamsgeschiktheid te 

(1) Cass., 23 juni 1969 (A.C., 1969, 1065). 

bezitten, een gans ander feit is dan het 
feit niet in staat te zijn alle nodige 
rijbewegingen uit te voeren en voortdu
rend zijn voertuig in de hand te hebben; 

derde onderdeel, eiser bij conclusie 
overmacht inriep in verband met al de 
telastleggingen vermeld in de dagvaar
ding omdat hij, blijkens zijn verklarin
gen na het ongeval, tijdens het rijden 
overmand was geworden door een 
onvoorzienbare « malaise , die hem alle 
bewustzijn en controle over zijn verdere 
gedragingen aan het stuur ontnam; de 
feitelijke elementen van het strafdossier 
de stelling van overmacht geloofwaardig 
maakten; het aan het openbaar minis
terie behoorde, nu het aangevoerde aan
nemelijk was het tegendeel te bewijzen; 
de door het vonnis ingeroepen feitelijke 
omstandigheden de ingeroepen over
macht niet kunnen weerleggen : 

Wat bet eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, hoewel bet 

vonnis van beropening der debatten 
werd uitgesproken in afwezigheid 
van eiser en boewel deze beslissing 
hem niet werd betekend, zijn advo
caat ter zitting van 2 juni 1978 in 
kennis werd gesteld van de reden 
tot beropening der debatten, name
lijk de beromscbrijving van bet feit 
f van de telastlegging, en daarom
trent, na daartoe in de gelegenbeid 
te. zijn gesteld, verweer beeft 
gevoerd; dat dienvolgens eiser zich 
op de beweerde nietigbeid · niet kan 
beroepen; 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat de uitgesproken 
geldboete alsmede de veroordeling 
op de burgerlijke recbtsvordering 
wettelijk verantwoord blijven door 
de overige regelmatig bewezen ver
klaarde verkeersovertredingen; 

Overwegende dat bet uigesproken 
verval van bet recht om een voer
tuig met eigen beweegkracbt te 
besturen op grond van artikel 42 
van de Wegverkeerswet kan uitge
sproken worden naar aanleiding 
van een veroordeling wegens over
treding van de politie over bet 
wegverkeer of wegens een verkeers
ongeval te wijten aan het persoon
lijk toedoen van de dader, zelfs 
wanneer de .licbamelijke onge-
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schiktheid geen element is van de 
ten laste .gelegde overtreding, op 
voorwaarde dat de verdachte ver
wittigd werd zich op dat punt te 
moeten verdedigen; dat eiser ten 
deze door het vonnis van de eerste 
rechter wist dat hij zich op dit punt 
moest verdedigen; dat zijn advocaat 
in hoger beroep daaromtrent ver
weer heeft gevoerd; 

Dat het onderdeel, bij gebrek aan 
belang, niet ontvankelijk is; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende, in zoverre het 

onderdeel betoogt dat de feitelijke 
elementen van het strafdossier de 
stelling van overmacht geloofwaar
dig maken, het onderdeel feiten en 
recht vermengt en derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende, voor het overige, 
dat het vonnis op grond van de 
verklaring van een getuige beslist 
dat eiser de misdrijven, omschreven 
onder de letters a, b, d en f van de 
dagvaardihg, · gepleegd heeft in een 
tijdsspanne waarin hij nog geens
zins overmand was door zijn zoge
zegde plotse « malaise, »; dat het 
vonnis aldus te kennen geeft dat het 
voor dit gedeelte van de telastleg
gingen de stelling van eiser ver
werpt; 

Dat, in verband met de overige 
misdrijven, het vonnis overweegt : 
dat overmacht slechts kan voort
spruiten uit een gebeurtenis onaf
hankelijk van de wil van de mens, 
die ze niet kon voorzien noch ver
hinderen; dat eiser zelf aan de 
politie verkla:arde, bij het uitleggen 
van zijn zogezegde plotse ongesteld
heid veroorzaakt door een soort van 
hartcontracties, dat hij sinds meer 
dan anderhalf jaar onder genees
kundige behandeling was wegens de 
hartzenuwen; dat aldus blijkt dat 
eiser wist of moest weten dat hij 
leed aan een ernstige hartkwaal 
terwijl hij evenzeer wist of moest 
weten dat het autorijden op zichzelf 
een van de gevaarlijkste bezigheden 
is voor iedere hartlijder die hem, en 
ook .andere weggebruikers, op elk 
moment kunnen fataal worden; dat 

hij, door het besturen van zijn auto, 
en dan nog op de beschreven roeke
loze wijze, wist of moest voorzien 
dat hij zichzelf in een toestand zou 
brengen waarin hij de controle over 
zijn handelingen zou verliezen en 
aldus het voetpad zou oprijden en 
niet meer zou kunnen stoppen voor 
een voorzienbare hindernis; 

Dat deze overwegingen het juri
disch begrip van ovrrmacht niet 
schenden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 42 van de Wegverkeerswet, 
1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek 
en van het algemeen rechtsbeginsel 
betreffende de eerbiediging van de rech
ten van de verdediging, 

doordat het vonnis de voorwaarden tot 
toepassing van artikel 42 van de W egver
keerswet voor een vervallenverklaring 
voorgoed, vervuld acht, op grond van de 
eigen verklaring van eiser, op grond van 
een doktersattest en op grond van de 
beschouwing dat het niet aannemelijk is 
dat de hartkwaal, waaraan eiser leed en 
waarvoor hij reeds meer dan anderhalf 
jaar in geneeskundige behandeling was, 
plots zou genezen zijn na het veroorza
ken van een ernstig ongeval dat gepaard 
ging met duidelijke symptomen van 
hartziekte die zo erg waren dat zij een 
bewustzijnsverlies teweegbrachten, zodat 
met menselijke zekerheid vaststaat dat 
een dergelijke kwaal ongeneeslijk is, 

terwijl uit het feit dat eiser tijdens het 
rijden een hartspiersamentrekking heeft 
gevoeld gevolgd door bewustzijnsverlies, 
geenszins de menselijke zekerheid volgt 
dat hij toen en ook nog op de datum van 
de uitspraak leed aan een ongeneeslijke 
ernstige hartziekte of hartkwaal hem 
ongeschikt makend tot het besturen van 
een wagen, wat uiteraard, zonder midde
len van wetenschappelijk onderzoek 
behorend tot het gebied van de genees
kunde, door de rechter niet kan worden 
uitgemaakt; uit de behandeling wegens 
zenuwen aan het hart noch · uit het 
doktersattest volgt dat eiser op datum 
van de uitspraak leed aan een ongenees
lijke ernstige hartziekte of -kwaal, hem 
ongeschikt makend tot het besturen van 
een wagen, temeer daar de dokter had 
toegegeven geen onderzoek te hebben 
. verricht op basis van de symptomen die 
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iemand lichamelijk ongeschlkt maken 
tot het besturen van een wagen, feit 
waarop eiser in zijn conclusie uitdrukke
lijk had gewezen; eiser de aanstelling 
van een deskundige had gevraagd en 
een ander doktersattest voorlegde, verze
kerend dat hij actueel geschikt was om 
een autovoertuig te besturen, van welk 
stuk het vonnis geen melding maakt; het 
vonnis derhalve niet werd omkleed met 
uit de debatten betrokken beweegrede
nen die het • antwoord vormen op het 
verdedigingsstelsel van eiser en uit de 
vaststellingen die het aanvoert niet wet
telijk heeft kunnen afleiden dat eiser op 
de datum van de uitspraak leed aan een 
ongeneeslijke hartkwaal of hartziekte 
die hem lichamelijk ongeschikt maakten 
tot het besturen van een voertuig; de 
weigering en het als overbodig beschou
wen van een deskundigel)onderzoek, 
hoewel de vraag van eiser daartoe met 
een doktersa:ttest. werd gesteund, een 
schending uitmaakt van de rechten van 
d~ verdediging, welke schending niet 
ongedaan wordt gemaakt door de over
weging << dat. een deskundige de zaken 
niet duidelijker zal kunnen stellen dan 
zij thans reeqs blijken uit de bundel » : 

Overwegende dat het vonnis 
nauwkeurig de redenen opgeeft 
waarop zijn beslissing steunt en 
derhalve de conclusie van eiser, 
waarin met die redenen strijdige of 
andere beweegredenen werden 
ingeroepen, beantwoordt door ze te 
verwerpen; 

Overwegende dat de door arti
kel 42 van de Wegverkeerswet 
beoogde veiligheidsmaatregel wette
lijk voorgoed mag worden uitge
sproken, wanneer vastgesteld wordt 
dat het bewezen is dat de waar
schijnlijke duur van de ongeschikt
heid blijvend is; dat het vonnis ten 
deze die vaststelling doet; dat de 
feitenrechter op onaantastbare wij
ze oordeelt, op grond van de hem 
voorgedragen gegevens, of de be
klaagde lichamelijk ongeschikt is 
om een voertuig te besturen; 

Overwegende dat de feitenrechter 
opk op· onaantastbare Wijze oordeelt 
over de noodzakelijkheid of de wen.:. 
selijkheid van een deskundigenon
derzoek; dat het vonnis ten deze het" 

gevraagde deskunciigenonderzoek 
verwerpt onder beantwoording van 
de conclusie; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

27 februari 1979 - 2• kainer 
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Boon - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Velu, advocaat-generaal- Advocaat: 
mr. Devriendt, Kortrijk. 

2• KAMER - 28 februari 1979 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
STRAFVORDERING - HOGER BEROEP VAN 
HET OPENBAAR MINISTERIE- DRAAGWIJDTE. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST 
BEWIJS--: VERMOEDENS. 

3° BEWIJS - BEWIJS DOOn GESCHRIFT -
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN- STRAFZA
KEN - ARREST GEGROND OP ALLE GEGE
VENS VAN DE ZAAK- BESLISSING WAARIN 
NIET SPECIAAL MELDING GEMAAKT WORDT 
VAN ENIG GEDINGSTU.K EN DE INHOUD 
ERVAN NIET WORDT BETWIST- GEEN MIS
KENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE 
AKTEN. 

4° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT -
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN- CONCLUSIE 
.....i STRAFZAKEN- BESLISSING WAARBIJ DEZE 
CONCLUSIE WORDT VERWORPEN ~ GEEN MIS
KENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE 
CONCLUSIE. 

5° ARBEIDSOVEREENKOMST - BE
DIENDE- GEZAGSVERii:OUDING- BEGRIP. 

1 o Het hager beroep van het openbaar 
ministerie ingesteld zonder enig voor
behoud, maakt de strafvordering in· 
heel haar omvang aanhangig bij de 
1·echter in hager beroep (1), zonder d~t 

(1) Cass., 6 sept. 1978. (A.C., 1979, nr. 11). 
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deze kan gebonden zijn door het gezag 
van gewijsde van de beslissing van de 
eerste rechter waa1·bij de burgerlijke 
J'echtsvordeling wordt ve1·worpen (1). 

2• Het bewijs van een arbeidsovereen
komst kan worden geleverd door feite
lijke vermoedens. (Art. 1353 B.W.; 
art. 2 Arbeidsovereenkomstenwet 3 ju
li 1978). 

3• De bewijskracht van de stukken van 
een strafdossier wordt niet miskend 
door de ·rechter die zijn beslissing 
grondt op aile gegevens van de zaak, 
zonder van enig gedingstuk speciaal 
melding te maken en de inhoud ervan 
te betwisten (2). 

4• ·De bewijskracht van de conclusie 
wordt niet miskend door de rechter 
die de middelen van die conclusie 
verwerpt door ze tegen te spreken (3). 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

5• Uit de vaststellingen dat iemand niet 
aileen voor een werkgever gewerkt 
heeft, maar dat hi}, bij de uitoefening 
van zijn werkzaamheden, ook onder 
het gezag van die werkgever stond, 
kan de rechter wettig afleiden dat er 
een gezagsverhouding bestond, wat 
kenmerkend is voor een arbeidsover
eenkomst voor bedienden (4). 

(VISART DE BOCARME) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 december 1978 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1134, 1150, 1315, 1319, 1320, 
1321, 1322, 1779 van het Burgerlijk 
Wetboek, 2, ·23, 24, 25 en 28 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep ter veroor
deling van eiser op het hoger beroep van 

(1) Raadpl. .~ARMUD, Traite theorique et 
pratJque de 1 mstructwn criminelle et de Ja 
procedure penale, a!. I, nr. 198, blz. 438 en 439. 

(2) Raddpl. Cass., 13 sept. 1974 (A.C. 1975, 
53). ' 

(3) Ca~;,., 6 juni 1974 (A.C., 1974, 1102). 

(4) Haadpl. Cass., 5 jan. 1977 (A.C., 1977, 
483). 

het openbaar ministerie beslist dat 
Francine Goossens door eiser kra:chtens 
een arbeidsovereenkomst voor bedien
den in dienst was genomen, 

terwijl, eerste onderdeel, de correctio
nele rechtbank de burgerlijke rechtsvor
dering van Francine Goossens tegen 
eiser had afgewezen op grond dat tussen 
partijen nooit een arbeidsovereenkomst 
was gesloten maar enkel een stage voor 
beroepsopleiding, de burgerlijke partij 
tegen die beslissing geen hoger beroep 
had ingesteld maar in die bes!issing had 
berust, en het hof van beroep derhalve 
niet zonder schending van het gezag van 
gewijsde van het op de burgerlijke 
rechtsvordering gewezen vonnis en van 
de bewijskracht ervan, wettelijk kon 
beslissen dat de rechtsverhouding tussen 
partijen beheerst werd door een arbeids
overeenkomst voor bedienden; 

tweede onderdeel, het hof van beroep, 
door aldus te beslissen, eveneens in 
tegenspraak is met de gemeenschappe
Iijke wil van de pattijen, vermits Fran
cine Goossens, door te berusten in de 
beslissing op haar burgerlijke rechtsvor
dering, noodzakelijkerwijze heeft toege
geven dat, zoals eiser betoogde, er nooit 
van enig bediendencontract sprake was 
geweest: 

Over de twee onderdelen samen : 
Overwegende dat uit de geding

stukken blijkt dat het openbaar 
ministerie hager beroep heeft inge
steld tegen het vonnis van de cor
rectionele rechtbank waarbij eiser 
werd vrijgesproken en dat dit recht
smiddel werd aangenomen; 

Overwegende dat, enerzijds, het 
. door het openbaar ministerie zonder 
voorbehoud ingestelde hoger beroep 
de kennisneming van de strafvorde
ring in haar geheel aan het appelge
recht toekent, zonder dat die rech
ter hierbij gebonden kan zijn door 
het gezag van gewijsde van de 
beslissing van de eerste rechter 
waarbij de burgerlijke rechtsvorde
ring wordt verworpen; 

Overwegende dat anderzijds de 
enkele omstandigheid dat de bur
gerlijke partij geen hoger beroep 
· heeft ingesteld tegen de beslissing 
van de correctionele rechtbank, de 
strafvordering niet kon tegenhou
den en de rechter in hoger beroep 
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niet kon beletten, op het boger 
beroep van het openbaar ministerie, 
na te gaan of het de gemeenschap
pelijke bedoeling van eiser en Fran
cine Goossens geweest was een 
arbeidsovereenkomst voor bedien
den te sluiten; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 16, eerste lid, van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvorde
ring, 1134, 1315, 1319, 1320 en 1321 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest zegt dat, nu Fran
cine Goossens via een advertentie in de 
plaatselijke bladen was aangeworven, 
een onderzoek naar haar beroepsbe
kwaamheid had ondergaan en zij maan
delijks bezoldigd was volgens een over
eengekomen progressieve loonschaal, zij 
in een verhouding van ondergeschikt
heid stond tegenover eiser, 

terwijl, eerste onderdeel, wanneer bet 
misdrijf verband houdt met de uitvoe
ring van een overeenkomst waarvan bet 
bestaan ontkend of waarvan de uitleg
ging betwist wordt, de strafrechter zich 
bij zijn beslissing over het bestaan van 
die overeenkomst of over de uitvoering 
ervan, krachtens artikel 16, eerste lid, 
van de wet van 17 april 1878, moet 
gedragen naar de regels van bet burger
l~jk recht en hij derhalve betwiste feiten 
niet als vaststaand mag beschouwen, 
zonder dat bet bewijs ervan is geleverd; 

tweede onderdeel, door te oordelen 
dat, nu Francine Goossens via een 
advertentie was aangeworven en zij een 
onderzoek naar haar beroepsbekwaam
heid had ondergaan, zij door eiser onder 
wei bepaalde voorwaarden in dienst was 
genomen, en door te oordelen dat de 
twee door eiser aan de betrokkene 
gedane stortingen voor de maanden 
oktober en november 1976 een bezoldi
ging voor haar arbeid opleverden en er 
was voorzien in een glijdende loon
schaal, het arrest de bewijskracht 
schendt van de verklaringen van de 
partijen ten tijde van het vooronderzoek 
en met name van de door de sociaal 
inspecteur en door de rijkswacht opge
riomen verklaringen van eiser, alsook 
van de conclusie waarbij eiser de gege
vens betwistte welke door het hof van 
beroep bewezen zijn verklaard; 

derde onderdeel, bet arrest niet ant
woordt op de conclusie waarbij eiser 
betoogde dat, nu Francine Goossens bij 
dat onderzoek naar haar beroepsbe
kwaamheid niet had voldaan, zijzelf had 
toegegeven dat een periode van prakti
sche opleiding noodzakelijk was en hij 
haar slechts voor een niet bezoldigde 
stage had aanvaard, zonder dat hij met 
haar enige verbintenis had aangegaan : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, krachtens de 

artikelen 1353 van het Burgerlijk 
W etboek en 12 van de wet van 
3 juli 1978 betreffende de arbeids
overeenkomsten, het bestaan van 
een arbeidsovereenkomst kan bewe
zen worden door feitelijke vermoe
dens; 

Overwegende dat het arrest der
halve, zonder artikel 16, eerste lid, 
van de wet van 17 april 1878 te 
schenden, het bewijs dat tussen 
eiser en Francine Goossens een 
arbeidsovereenkomst voor bedien
den.bestond, wettelijk heeft afgeleid 
uit de vermoedens die het opgeeft; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel faalt naar recht; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat enerzijds uit het 

arrest blijkt dat het steunt op het 
geheel van de gegevens van de zaak, 
met inbegrip van de gegevens welke 
zijn verzameld tijdens het onder
zoek ter terechtzitting van het hof 
van beroep, zonder dat het zich in 
het bijzonder beroept op een van de 
gedingstukken en zonder dat het de 
inhoud van die stukken tegen
spreekt; het arrest derhalve de 
bewijskracht van de in het middel 
opgenomen verklaringen niet heeft 
geschonden; 

Overwegende dat, anderzijds, de 
bewijskracht van de conclusie niet 
wordt miskend door de rechter die 
de in die conclusie voorgedragen 
verweermiddelen verwerpt door ze 
tegen te spreken; 

Dat het tweede onderde·ei van het 
middel niet kan worden aangeno
men; 
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Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat het arrest ver

meldt << dat blijkens het dossier en 
het onderzoek voor het hof 
mevrouw Francine Goossens op 
4 oktober 1976 in dienst was gena
men om te werken op het kantoor 
van de beklaagde en met hem een 
arbeidsovereenkomst voor bedien
den had gesloten; ... dat, nu de 
oorspronkelijke klaagster via een 
advertentie in de plaatselijke bladen 
aangeworven was, een onderzoek 
naar haar beroepsbekwaamheid had 
ondergaan, verplicht was dagelijks 
aanwezig te zijn volgens een vastge
steld werkrooster en per maand 
betaald werd volgel1s een overeen
gekomen loonschaal die voorzag in 
een v~rhoging in de loop der maan
den, zij wel degelijk verkeerde in 
een verhouding van ondergeschikt
heid tegenover de beklaagde, welke 
verhouding kenmerkend is voor de 
arbeidsovereenkomst; dat de 
beklaagde toch niet kan ontkennen 
dat hij het recht had haar instruc
ties en bevelen te geven en hij toch 
niet in ernst kan staande houden 
dat hij haar slechts had aanvaard 
om een stage te volbrengen of een 
opleiding te volgen; ... · dat dergelijke 
bewering geen steek houdt, wan
neer men let op de wijze waarop 
betrokkene werd aangeworven en 
men ook rekening houdt met het 
feit dat haar twee stortingen van 
tienduizend frank werden gedaan 
als tegenprestatie voor haar werk in 
de maanden oktober en novem
ber 1976; ... dat de beklaagde in zijn 
conclusie beweert dat « die gra
tificaties » een filantropisch gebaar 
van zijn ·kant waren, bedoeld om de 
kosten van die « jonge studente » te 
vergoeden, namelijk haar reiskosten 
en de uitgaven welke haar leertijd 
nu eenmaal meebracht; ... dat die 
« kosten van leertijd » nochtans 
onbeduidend moesten zijn, vermits 
dezelfde beklaagde nog aanvoert dat 
zij hem geld kostte ... ; dat, nu de 
wettelijke afstand tussen Marche en 
Barvaux negentie:q kilometer is, 
men dus, om de stelling van 

beklaagde te kunnen volgen, .zou 
moeten aannemen dat hij de reisko
sten vergoedde tegen ongeveer der
tien frank per kilometer, hetgeen 
absurd schijnt ... »; 

Overwegende dat het arrest aldus 
antwoordt op de in het middel 
vermelde conclusie van eiser; 

Dat het derde onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1134, 1320 en 1779 van het 
Burgerlijk Wetboek, van de bepalingeil 
van de op 20 juli gecoordineerde wetten 
betreffende de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden en van de bepalingen 
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten, 

doordat het hof van beroep, zonder 
zijn beslissing nader met redenen te 
omkleden, het bestaan van een arbeids
overeenkomst voor bedienden afleidt uit 
de wijze waarop de bediende werd 
aangeworven, uit de twee stortinge:h van 
tienduizend frank, uit de verplichting 
dagelijks aanwezig te zijn volgens een 
vastgesteld werkrooster en uit een 
maandelijkse bezoldiging volgens een 
overeengekomen loonschaal, 

teiWijl, eerste onderdeel, .het bedien
dencontract · het. contract is waarbij elm 
persoon zich verbindt, tegen loon zijn 
activiteit als dusdanig doorlopend in 
dienst te stellen van een ander en onder 
diens gezag en leiding te werken om 
hoofdarbeid te verrichten; 

tweede onderdeel, de door het hof van 
beroep bewezen verklaarde gegevens 
niet onverenigbaar zijn met een stage
overeenkomst of een overeenkomst voor 
beroepsopleiding, waarbij ook veronder~ 
steld wordt dat men dagelijk~ op kantoor 
is volgens een vastgesteld werkrooster 
en waarbij ook door de stagemeester 
richtlijnen of instructies kunnen worden 
gegeven of een kostenvergoeding kan 
worden toegekend, ja zelfs een bezol
diging: 

Over de twee onderdelen samen : 
Overwegende dat het arrest, om 

te beslissen dat de overeenkomst 
tussen partijen enkel als een 
arbeidsovereenkomst voor bedien
den kon worden beschouwd, erop 
wijst dat Francine Goossens « via 
een advertentie in de plaatselijke 
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bladen was aangeworven "• dat zij 
« een onderzoek naar haar beroeps
bekwaamheid ondergaan had >>, dat 
zij « verplicht was dagelijks aanwe
zig te zijn volgens een vastgesteld 
werkrooster "• dat zij « maandelijks 
was bezoldigd volgens een overeen
gekomen loonschaal , en dat eiser 
<< het recht l).ad haar instructies en 
bevelen te geven )>; 

Overwegende dat, door aldus vast 
te stellen dat Francine Goossens 
niet aileen haar activiteit in dienst 
had gesteld van eiser, maar zij die 
activiteit verrichtte onder diens 
gezag, het arrest daaruit wettig 
heeft kunnen afleiden dat Francine 
Goossens tegenover eiser in een, 
gezagsverhouding stond, wat ken
merkend is voor de arbeidsovereen
komst voor bedienden : 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tit\le of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
o\T~reenkomstig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
koF>ten. 

28 februari 1979 - 2' kamer 
. Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter · - Verslaggever : de h. Sace -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
J. Tasset, Luik. 

2' KAMER- 28 februari 1979 

VOORZIENING IN CASSATIE - PERSO
NEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE 
VOORZIEN OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP 
KAN WORDEN INGESTELD- STRAFZAKEN
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - CASSA
TIEBEROEP DOOR DE VOOR HET ONGEVAL 
Af\NSPRAKELIJKE GERICHT TEGEN DE BENA
DEELDE OP GROND DAT DE SCHADE OOK 
HAAR OORZAAK VINDT IN DE FOlH' VAN EEN 
ANDERE PARTIJ, TEGEN WIE DE AANSPRAKE
LIJKE GEEN CASSATIEBEROEP HEEFT INGE
STELD ..,- NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBE
ROEP 

De voor een wegverkeersongeval aan
sprakelijke is jegens de benadeelde 
gehouden tot volledig herstel van de 
schade, zodat, bij gebrek aan belang, 
niet onnrankelijk is het cassatieberoep 
dat de aansprakelijke richt tegen de 
beslissing op de burgerlijke rechtsvor
dering door de benadeelde tegen hem 
ingesteld, en waarin hij aanvoert dat 
de schade ook haar oorzaak vindt in 
de !out van een andere pa1·tij tegen 
wie hij geen cassatieberoep heeft inge
steld. 

(RIOLLAY T. VANHERF E.A.) 

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

28 februari 1979 - 2° kamer - Voor
zitter : de h. Legros, afde!ingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Bosly ..:_ Gefij
kluidende conclusie van de h. Ballet, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Hutzler, Simont. 

2' KAMER - 28 februari 1979 

1° ONTUCHT EN PROSTITUTIE- sou
TENEUR- BEG):UP, 

2° 'BEWlJS- WETBOEK VAN Sl'RAFVORDE
RINq, ARTT. 145, 189 EN 211 - NIET 
BEPERKENDE BEPALINGEN. 

3° BEWIJS - STRAFZAKEN - GEVAL 
WAARIN DE WET GEEN B!JZONDER BEWIJ&o 
i\IIIDDEL OPLEGT- ONAANTASTBARE BEOOR" 
DELING DOOR DE FE!TENRECHTER. 

lo Souteneur, in de zin van art. 380bis, 
3' Sw., is hij die profijt trekt uit een 
deel van de opbrengst van de onzede
lijke handel van .een pJ:ostituee en. 
geheel of ten dele op haar kosten leeft 
(1); orp strafbaar te zijn behoeft de 
souteneur niet noodzakelijk deel te 
nemen aan de exploitatie van een huis 
van ontucht qf prostitutie (2). 

zo De artt. 154, 189 en 211 Sv. zijn 
slechts van enuntiatieve aard en belet
ten niet dat de feitenrechteJ~ ingeval 
door de wet geen bijzonder bewijsmid
del wordt opgelegd, z1jn oveduiging 

(1) Cass., 24 mei 1967 (A.C., 1967, 1161). 

(2) Raadpl. R!GAUX en TROUSSE, Les crimes et 
delirs du Code penal, dl. X, biz. 382. 



-776 :-
laat steunen op alle regelmatig beko
men en door partijen vrij besproken 
gegevens van de zaak (1). 

3• Wanneer de wet in strafzaken, geen 
bijzonder bewijsmiddel oplegt, beoor
deelt de rechter in Ieite en derhalve 
op onaantastbare wijze de gegevens 
waarop hij zijn overtuiging laat steu
nen en waarover partijen tegenspraak 
hebben kunnen voeren (2). 

(ZAOUCHE) 

ARREST ( vertajjng) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 december 1978 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 380bis, 3•, van het Strafwetboek, 
6.2 van het Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de funda
mentele vrijheden, 154, 189, 211 van het 
Wetboek van Strafvordering, 1156, 1162, 
1319, 1322 en 1358 van het Burgerlijk 
W etboek en van het algemeen beginsel 
betreffende de bewijslast in strafzaken, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
wegens de tenlastelegging C (ter zake 
dat hij souteneur is geweest), op grond 
van de drie hiernavolgende over
wegingen: 

a) « mevrouw G... H... geeft in een 
enkele zin een heel goede beschrijving 
van het gehele dossier als men het facet 
zeden ervan belicht : « Ik ken ook L ... 
K... Ik weet dat zij voor rekening van 
Zaouche de baan opging », 

b) « het dossier onthult dat de 
beklaagde met L... is gaan samenwonen 
... , terwijl laatstgenoemde onder een 
aangenomen naam de bar « Le Paradis » 
te Kortenberg exploiteerde; dat hij toen 
zijn tijd verdeelde tussen die bar, een 
Libanese bar en zijn appartement ... en 
het dus uitgesloten is dat beklaagde niet 
heeft kunnen weten welk soort etablis
sement « Le Paradis » was en het soort 
bestaan dat L... er leidde; dat het 
derhalve zeer gemakkelijk valt in te zien 
met welk doe! beklaagde zijn vriendin 
meetrok naar de rue du Pepin, in de 

(1) Cass., 19 dec. 1972 (A.C., 1973, 405). 

(4) Cass., 30 nov. 1977 (A.C., 1978, 375). 

« Kaima », in een etablissement dat, als 
het a! geen huis van ontucht is, er 
nochtans vee! van weg heeft ... », 

c)<< zelfs al zouden de beschuldigingen 
van L ... terzijde worden gelegd dat zij 
haar intrek zou hebben genomen in 
andere bars van · prostitutie waar 
Zaouche haar zou gedwongen hebben 
voor zijn profijt te werken, hij het 
niettemin was die het belangrijkste aan
deel had aan de opening van de bar « Le 
Postilion » door L ... , welke bar eveneens 
slechts kon voortbestaan door de prosti
tutie van de exploitante », 

uit welke overwegingen het arrest 
afleidt dat L... werkelijk geld aan 
Zaouche heeft overgemaakt, terwijl 
laatstgenoemde de levenswijze van zijn 
vriendin kende en dan ook wist waar 
haar inkomsten vandaan kwamen », 

terwijl, eerste onderdeel, de door de 
feitenrechter sub b en c bewezen ver
klaarde feiten niet aile bestanddelen van 
de overtreding van artikel 380bis, 3•, van 
het Strafwetboek bevatten : in de ver
meldingen sub b immers niet wordt 
vastgesteld dat de « Kaima », rue du 
Pepin, een huis van ontucht was en 
evenmin dat L... er zich aan prostitutie 
overgaf; de overwegingen sub c we! een 
aanwijzing opleveren dat L ... de prostitu
tie bedreef in de bar « Le Postilion », 
maar zij er enkel op wijzen dat eiser een 
overwegend aandeel had aan de opening 
van die bar zonder ook maar het minste 
feit ten laste van eiser aan te tonen dat 
zou bewijzen dat hij verder nog belang
stelling zou hebben gehad voor die bar 
na de opening ervan, zodat het hof van 
beroep uit de door het hof aldus 
beschreven feiten niet wettelijk kon 
afleiden dat L... werkelijk geld aan 
Zaouche had overgemaakt; 

tweede onderdeel, de overtuiging van 
de feitenrechter aangaande het bestaan 
van een bestanddeel van het misdrijf 
niet in de plaats mag treden van het 
bewijs ervan, nu het bewijs van een 
misdrijf en elk bestanddeel ervan, over
eenkomstig het Wetboek van Strafvorde
ring, slechts mag geleverd worden door 
getuigenissen, geschriften, processen
verbaal of vermoedens; 

derde onderdeel, de redengeving van 
het arrest dubbelzinnig is : de feiten
rechter in het ongewisse laat of, naar 
zijn mening, de sub a hierboven ver
melde overweging een op zich zelf 
staande betekenis heeft, welke aileen al 
zijn overtuiging kan dragen dan wel of 
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zij daarentegen enkel een samenvatting 
is van de door hem sub b en c bewezen 
verklaarde gegevens : 

Over de drie onderdelen samen : 
Overwegende dat blijkens de in 

het · middel onder de overweging b 
opgenomen vermeldingen van het 
arrest, L... K... zich aan prostitutie 
overgaf, met name in de bar « Le 
Paradis » te Kortenberg, eiser die 
met. haar samenwoonde, van haar 
activiteit afwist en door van L ... 
geldbedragen te ontvangen voordeel 
gehaald heeft uit een deel van de 
opbrengst uit het immorele bedrijf 
van die persoon en, althans ten 
dele, op haar kosten heeft geleefd; 

Overwegende dat het hof van 
beroep zijn beslissing aldus regel
matig en zonder dubbelzinnigheid 
met redenen omkleedt en die beslis
sing wettelijk verantwoordt; 

Overwegende dat de souteneur 
niet noodzakelijk moet hebben deel
genomen aan de exploitatie van een 
huis van ontucht of van prostitutie 
om onder de toepassing van de 
strafwet te vallen; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, de artikelen 154, 189 en 
211 van het Wetboek van Strafvor
dering slechts de waarde van een 
aanwijzing hebben en niet beper
kend zijn; dat, wanneer de wet in 
strafzaken geen bijzonder bewijs
middel oplegt, de feitenrechter op 
onaantastbare wijze in feite de 
bewijswaarde beoordeelt van de 
hem regelmatig voorgelegde gege
vens, waarop hij zijn overtuiging 
steunt; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel kan worden aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
geen enkele onregelmatigheid bevat 
waardoor eiser kan worden bena
deeld; 

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

28 februari 1979 - 2~ kamer -
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Sace -
Gelijkluidende conclusie van de h. Ba!~ 
let, advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
M. De Kock, Brussel. 

2' KAMER - 28 februari 1979 

1° BEWIJS - STRAFZAKEN - BEWIJSLAST 
-BEGRIP. 

2° BEWIJS - STRAFZAKEN - GEVAL 
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER BEWJJS
MIDDEL OPLEGT - ONAANTASTBARE BEOOR
DELJNG DOOR DE FEJTENRECHTER. 

I" De rechter die, op grond van de door 
hem gegeven overwegingen, zegt dat 
in de door de verdachte tot staving 
van zijn verweermiddelen aangevoerde 
bewerinqen niets geloofswaardigs te 
vinden is, omkleedt zijn beslissing 
regelmatig met redenen en maakt een 
juiste toepassing van de regels betref~ 
fen de de bewijslast in strafzaken (1). · · 

2" Wanneer de wet, in strafzaken, geen 
bijzonder bewijsmiddel oplegt, beoor
deelt de rechter in feite en derhalve 
op onaantastbare WJjze de bewijs
waarde van de hem voorgelegde gege
vens waarover partijen tegenspraak 
hebben kunnen voeren (2). 

(KHOLTI) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 oktober 1978 . in 
boger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel; 

Over bet middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 12.3.1 en 12.3.2 van 
bet koninklijk besluit van 1 de
cember 1975 houdende algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer, 

doordat het vonnis het middel ver
werpt waarbij eiser deed gelden dat voor 
bet bewijs van de schending van 
artikel 12.3.1 en van artikel 12.3.2 van 

(1) Cass., 31 jan. 1977 (A.C., 1977, 602). 

(2) Cass., 30 nov. 1977 (A.C., 1978, 375) en het 
voorgaand arrest. 
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het Wegverkeersreglement geen ver
schillende regels gelden en derhalve 
zowel het openbaar ministerie als de 
burgerlijke partij dienen te bewijzen dat 
de voorranghebbende bestuurder niet 
gestopt heeft; de verscheidene overtre
dingen van het Wegverkeersreglement 
immers op gelijke voet staan en de tot 
voorrang rechts gehouden weggebruiker 
niet vermoed wordt aansprakelijk te 
zijn, vermits de voorranghebbende zijn 
voorrang kan hebben prijsgegeven door 
te stoppen voor, het kruispunt, waardoor 
hij zich vrijwillig onderwerpt aan de 
toepassing van artikel 12.3.2 van het 
Wegverkeersreglement; de rechtbank de 
beweringen van eiser verwerpt terwijl 
zij door zijn passagier bevestigd worden 
en daarentegen de beweringen van de 
beer Vandenvelde bewezen verklaart die 
ontkent te hebben gestopt, beweringen 
welk.e bevestigd worden door de verkla
ring van de passagierster in zijn voer
tuig; gezien de tegenstrijdige versies, bij 
toepassing van de algemene beginselen 
inzake bewijs, vastgesteld dient te wor
den dat, nu er geen enkel schuldvermoe
den aan de zijde van eiser bestaat het 
bewijs van het hem ten laste gelegde 
misdrijf niet geleverd werd : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser, die 
vervolgd werd wegens overtreding 
van artikel 12.3.1 van het Wegver
keersreglement, conclusie heeft 
genomen voor de correctionele 
rechtbank; 

Overwegende dat artikel 12.3.1 
van dat reglement bepaalt « elke 
bestuurder moet voorrang verlenen 
aan de van rechts komende be
stuurder ;>; 

Overwegende dat het vonnis erop 
wijst « dat de verklaringen van 
beklaagde (thans eiser) en van zijn 
passagier niet overeenstemmen• 
zodanig dat men het niet voor 
waarschijnlijk kan houden dat het 
voertuig van Vandevelde zou gestopt 
hebben zoals door hen wordt aange
voerd maar door Vandenvelde uit
drukkelijk in twijfel wordt 
get:»okken »; 

Dat de rechter aldus op grand van 
zijn. onaantastbare feitelijke beoor
delingsbevoegdheid beslist dat niet 

bewezen is dat Vandenvelde gestopt 
heeft; 

Overwegende dat uit de voor
gaande overwegingen volgt dat het 
vonnis een juiste toepassing maakt 
van artikel 12.3.1 van het Wegver
keersreglement zonder daarbij ar
tikel 12.3.2 van dat reglement of de 
bewijsregels te schenden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

28 februari 1979 - 2• kamer 
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Ve1-slaggever : de h. Screvens -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
E. Van Fe, Brussel. 

2" KAMER - 28 februari 1979 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE- VONNIS VAN DE CORREC
TIONELE RECHTBANK, ZITTING HOUDENDE IN 
HOGER BEROEP - VERMELD!NGEN VAN HET 
VONNIS EN VAN HET PROCES-VERBAAL VAN 
DE TERECHTZI'ITINGEN WAARUIT NIET KAN 
WORDEN OPGEMAAKT OF DE RECHTERS, DIE 
HET VONNIS HEBBEN UITGESPROKEN, ALLE 
TERECHTZl'ITINGEN VAN DE ZAAK HEBBEN 
BIJGEWOOND- GEVOLGEN. 

Het Hoi vernietigt de bestreden beslis
sing als noch uit de vermeldingen van 
die beslissing, noch uit die van het 
proces-verbaal van de terechtzittingen 
kan worden opgemaakt hoe het 
rechtscollege was samengesteld ten 
tijde van het onderzoek van de zaak 
en van de uitspraak (1). (Art. 97 Gw.) 

(FRAN<;OIS, DEN!STAS P.V.B.A. 
T. NIEUW WERKNATIE N.V.) 

(1) Raadpl. Cass., 27 mei 1977 (A.C., 1977, 
993). 
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ARREST ( vertaJing) 

HET HOF;.....,. Gelet op het bestre
den vonnis op 5 oktober 1978 in , 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Bergen; 

I. Op ·de voorziening van Fran~ois, 
beklaagde: 

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

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

Overwegende dat krachtens arti
kel 779, tweede lid, van het Gerech
telijk Wetboek, « wanneer een rech
ter wettig verhinderd is de uit
spraak bij te wonen van een vonnis 
waarover hij mede heeft beraad
slaagd overeenkomstig artikel 778, 
de voorzitter van het gerecht even
wei een andere rechter kan aanwij
zen om hem op het ogenblik van de 
uitspraak te vervangen »; 

Overwegende dat de voorzitter 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Bergen met toepassing van 
die wetsbepaling bij beschikking 
van 7 september 1978, rechter Fra
neau aangewezen heeft om rechter 
Potvin te vervangen; 

Overwegende dat het proces
verbaal van de terechtzitting van 
8 juni 1978 vermeldt dat de zaak 
behandeld is door de rechters Pot
vin, Jeanmart en Charles; 

Overwegende dat het vonnis ver
meldt dat het gewezen is door 
« mevrouw de rechter J eanmart, de 
heer rechter Charles, en de heer 

'rechter Franeau, laatstgenoemde 
door de heer voorzitter van die 
rechtbank met toepassing van 
artikel 779, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek aangewezen 
werd om rechter Potvin te vervan
gen, die wettig verhinderd was de 
uitspraak van het vonnis in deze 
zaak bij te wonen »; 

. · Overwegende dat evenwel in • het 
proces,..verbaal van de terechtzitting 
van 7 september 1978, toen rechter 
Potvin reeds vervangen was door 
rechter Franeau, staat,, dat, « nu de 
beraadslaging nog niet geEhndigd is., 
de rechtbank de zaak tot 5 ok
tober 1978 verdaagt voor uitspraak 
van het vonnis »; 

Overwegende dat het Hof door 
die vermeldingeh in de processen
verbaal in de onmogelijkheid ver
keert na te gaan of rechter Potvin 
de volledige beraadslaging heeft bij
gewoond; 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering : 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de strafvorde
ring de vernietiging meebrengt van 
de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering .welke het gevolg is 
van de eerste beslissing; 

II. Op de voorziening van de 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Denistas, burger
rechtelijk aansprakelijke partij voor 
eiser, beklaagde : 

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

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende evenwel dat, inge
volge de op eisers voorziening uitge
sproken vernietiging van de beslis
sing op de tegen hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering, de be
slissing waarbij eiseres met hem 
hoofdelijk wordt veroordeeld op de 
burgerlijke rechtsvordering van ver
weerster, haar bestaansreden ver
liest; 

Om die redenen, ·vernietigt het 
bestreden vonnis in zoverre daarbij 
uitspraak wordt gedaan over de 
strafrechtelijke en burgerlijke 
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rechtsvorderingen jegens eiser; ver
werpt de voorziening van eiseres, 
met dien verstande dat de beslissing 
waarbij zij met eiser hoofdelijk 
wordt veroordeeld op de burgerlijke 
rechtsvordering van verweerster 
haar bestaansreden verliest; beveelt 
dat van dit arrest melding wordt 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroor
deelt eiseres in de helft van de 

kosten; laat de andere helft ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Charleroi, zitting hou
dende in hoger beroep. 

28 februari 1979 - 2' kamer -
Voorzjtter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever de h. Screvens -
GeHjkJujdende conclusje van de h. Bal
let, advocaat-generaal. 


