
781 ~ 

1" KAMER- 1 maart 1979 
I • ' 

1° HUWELIJKSCONTFtACT ·.:.:...' HUWE
L!JKSSTELSEL ''VAN ·. VOOR DE WET 
VAN 14 JULl 1976 -' OVEREENKOMST ·OVER 
DE VEREFFEN!NG VAN DE GEMEENSCHAP EN 
bE· REGELING· VAN DE TERUGNEMINGEN ·EN 
VERGOED!NGEN VAN . DE. i .ECHTGENOTEN, 
DQOR DE ECHTGENdr:E:N GESLOTEJ.II )TOOR DE 
ONTBINpiNG VAN DE GEMEENSCH{\P- pVER
EENKOMST NIETIG WEGENS STRIJDIGHEID 
MET·DE,BEPALINGEN VAN OPENaARE. ORDE 
INZAKE, DE ONvERANDERLIJKHEID VAN DE 
HUWELIJKSSTELSELS. 

2° CASSATIE- OMVANG- BURGERLIJKE 
ZAKEN - VERNIETIGING VAN EEN · B.ESLIS~ 
SING - BRENGT VERNIETIGING MEE VAN DE 
BESLISSING DIE VOORTVLOEIT UIT DE EER-
STE BESLISSING. . 

1 • De overeenkomst over de vereffening 
van de gemeenschap en de regeling 
van de. terugnemingen en, vergoedin
gen van de echtgenoten, die de echtge
noten v66r de ontbiilding' · van ; de 
gemeenschap hebben gesloten, is nie
.tif{ wegens strijdigheid met de. •toe 'te 
passen bepalingen. wm openbare orae , 
betreffende ,de onveranderlijkheid van ' 
de hu,welijkssteJ~els (1}. 

2" Vemietiging ten gevolge van de· aan
neming van een middel brengt verriie-. 1 

· tiging mee van de beslissingen die 
voortvloeien uit ··het vernietigde 
beschikkende gedeelte (2). · ·-.. 

(S ... T.B ... ) I' 

ARREST ( v:eNalinf!) .. 

HET HOF;--.- Gelet op·het bestre
den arrest, op 15 ~december 1977 
door het Hof .van Beroep te J?ergen 
gewezen; · 

Dve1· het middel, ~fgeleid uit de scherr
ding van de artikeleri' 6, 266bis, 1395, 
1441, 1443, tweede lid,. en 1453 van het 
Burgerlijk Wetboek, zoals die vier 1aatste 
artikelen van kracht waren vo6r hun 
opheffiJ:!g bij de wet van ~4 juli 1976, 

doordat, na te hebben vastgesteld dat 
eiser. op 29 juni 1965 een vordering tot 
echtscheiding . op grond . van bepaalde 
feite.n tegen verweerster had ingesteld, 
<).at het vonnis dat de echtscheiding 

(1). E!n (2) lWen lez<:l de vexwijzmgen in_de 
conclusie van het O.M. verschenen in Bull. en 
Pas., 1979, I, 782. 

toe'staat op 2 oktober 1967 in de registers 
van.c d(;'! burgerlijke stand werd overge
schreven, dat eiser bij akte van 

·a.o; juli 1965 « de verbintenis had aange
gaan om bij ontbinding van de (huwe
lijks):-gemeenschap (aan verweerster) in 
ruil .. voor zijn terugnemingen het huis 
gelegen te Quaregnon, Wasmuelstraat 53, 
te geven », en. dat verweerster reeds op 
3Q , juli l965 die « inbetalinggeving » had 
aangenomen, die werd overee1;1gekomen 
onder de opschortende voorwaarde van 
ontbinding van de gemeenschap, het 
arrest verweersters vordering aanneemt 
tot vaststelling « dat zij haar terugne
mingen had gedaan door voo:ruitneming 
op het gebouw gelegen te · Quaregnon, 
W astnuelstraat 53 » · en beslist « dat 
krachtens . de overeenkomst van inbeta
linggeviilg en de artikelen 266bis en 
1179 van het Burgerlijk Wetboek, (ver
vv;eerster) Nanaf 30 juli 1961.) aileen eige
naar vari ' het litigieuze gebouw is 
gewo~·den "• ' 

terwijl noch het huwelijk noch de 
geineenschap' wettelijk ontbonden zijn 
zolang de beslissing die de echtscl:).eiding 
toestaat niet O'{ergeschreven is; de echt
genoten, zolang die overschrijving . niet 
gebeurd is, dus geen vervroegde vereffe
ning van de huwelijksgenieenschap kun
nen doorVoeren en evenmin hun resp'ec
'Qeve · rekenirigen betrekkelijk de teiug
neroingen en vergoedingen kunnen regE!-

1en; elk con,tra<rt <).at v661-" de overscl'''ij
ving van de echts~heiding, .· zelfs qnder 
opschortende voorwaarde ervan werd 
gesloten en dift . een dergelijke vereffe
nfug o£ regeling beoogt, strijdig is zowel 
met het 'beginsel van openbare orde 
inzake! ·de.' onveranderlijkheid van de 
huwelijksstelsel~ (artikel 1395 van het 
Burgerlijk Wetboek) als met het beginsel' 
van · openbare orde volgens welk het 
recht van de vrouw om de gemeenschap 
te' aanvaarden . of daarvan afstand te 
doen cslechts openvalt na de ontbinding 
van <ifF gemeenschap (artikel 1453 van 
het · ,~;Urgerlijk Wetboek); hoewel de 
gevo~gen van de overschrijving van de 
echtscheiding tussen echtgenoten ten 
aanzien .vim de goederen ·terugW'erken 
tot op d~' dag van de eis · tot echtschei
ding, ingevolge artikel 266pis van het 
Burgerlijk Wetboek (dat ten deze toepas
selijk is doch thans opgeheven en ver
vangen werd bij artikel· 1278 van het 
Gerechtelijk Wetboek), die wettelijke fie
tie enkel de bescherming beoogt van de 
belangen van de vrouw en de echtgeno
ten niet het recht verleent de gemeen
schap vooraf te vereffenen; daaruit volgt 
dat het arrest ambtshalve de nietigheid 
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moest opwerpen van de verbintenis van 
30 juli 1965 die, volgens de vaststellingen 
van het arrest, door eiser werd aange
gaan v66r de overschrijving van de 
echtscheiding en de regeling beoogde 
van verweersters terugnemingen en ver
goedingen in de huwelijksgemeenschap; 
het arrest, door gevolgen toe te kennen 
aan de voornoemde verbintenis, aile in 
het middel bedoelde wettelijke bepalin
gen schendt : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser en verweerster tij
dens de echtscheidingsprocedure en 
v66r de overschrijving van. de echt
sch8iding, een overeenkomst heb
ben gesloten waarin eiser de verbin
tenis aanging om, bij ontbinding 
van de gemeenschap, aan verweer
ster een te Quaregnon gelegen huis 
te geven in ruil voor zijn terugne
mingen; 

Dat het arrest erop wijst dat · 
eisers verbintenis hem door ver
weerster werd opgedrongen als 
voorwaarde voor haar afstand van 
de terugkoopwaarde van de in haar 
voordeel afgesloten verzekering; 

Dat uit die vaststellingen volgt 
dat het contract, zelfs wanneer het 
gebouw te Quaregnon een eigen 
goed van eiser was zoals verweer
ster betoogt, betrekking had op de 
vereffening van de gemeenschap 
tussen de echtgenoten en op de 
regeling van hun rekeningen van 
terugnemingen en vergoeding~h; 

Overwegende dat een overeen
komst · over de vereffening van de 
gemeenschap en de regeling van de 
terugnemingen en vergoedingen van 
de echtgenoten, die zij v66r de 
ontbinding van de gemeenschap 
hebben gesloten, nietig is wegens 
strijdigheid met de ten deze toepas
selijke wettelijke bepalingen betref
fende de onveranderlijkheid van de 
huwelijksstelsels; 

Dat het middel gegrond is; 

. Overwegende dat de vernietiging 
van het bestreden arrest leidt tot 
vernietiging van het arrest van 
24 maart 1978 dat daaruit voort
vloeit; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest en het arrest van 
24 maart 1978; beveelt dat van dit 
arrest melding wordt gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissin
gen; houdt. de kosten aan en zegt 
dat de f~itenrechter erover · zal 
beslissen; verwijst de zaak naar het 
Hof van Beroep te Brussel. 

1 maart 1979 - 1" kamer - Vool'Zitter. 
en verslaggi?ver : de h. Meeus, wnd. 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Charles, eerste advocaat
generaal - . Advocaten : mrs. Kirkpa
trick, De Bril.yn. 

1" KAMER - 2 maart 1979 

1° OPENBARE DIENST CENTRA 
BELAST MET DE BEVORDERING EN DE COOR
DINATIE VAN DE TECHNISCHE VOORUITGANG 
VAN DE VERSCHILLENDE TAKKEN VAN 
'S LANDS BEDRIJFSLEVEN DOOR HET WETEN

SCHAPPELIJK ONDERZOEK - ART. 10, 

2° BESLUITWET. VAN 30 JANUARI 1947 -
VERPLlCHTING VOOR DE BEDRIJVEN DIE 
ONDER HET CENTRUM RESSORTEREN EEN 
JAARLJJKSE BIJDRAGE TE BETALEN -:
BEGRIP. 

2° OPENBARE DIENST - OPZOEKINGS-
CENTRUM · VOOR DE WEGENBOUW 

ART. 4 K.B. 5 MEl 1952 - VERPLICHTING 
VOOR DE FIRMA'S DIE ONDER HET CENTRUM 
RESSORTEREN EEN JAARLIJKSE BIJDRAGE TE 
BETALEN- BEG RIP. 

1" In art. 10, 2 •• Beslw. 30 januari 1947 tot 
vaststelling van bet statuut van 
opricbting en werking van de centra 
belast met de bevordering en de 
coordinatie van de tecbniscbe vool'uit
gang van de verscbillende takken van 
's lands bedrijfsleven door l:zet weten
schappelijk onderzoek, volgens het
welk de geldmiddelen van dat centrum 
onder meer bestaan uit « een jaar
Iijkse bijdrage te betalen door al de 
bedrijven uit bet gebied, in evenredig,. 
beid vim hun belang », wordt met « al 
de bedrijven uit bet gebied » bedoeld 
de bedrijven van bet « afgebakende 
gebied » van een bepaalde tak (1), 

{1) Raadpl. art. 20 Beslw. 30 jan. ].947. 
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d.w.z. aile bedrijven die in Belgie verzoekschrift van het Verbond der Bel~ 
ressorteren onder de bedrijfstak van gische Aannemers van Wegeniswerken 
het betrokken opzoekingscentrum en strekkende tot het erkennen van het 
niet enkel de Belgische of in Belgie « Opzoekingscentrum voor de 
gevestigde ondernemingen (1). Wegenbouw » en het goedkeuren van 

zo In art. 4 KB. 5 mei 1952 waarbij het 
verzoekschnft van het Verbond der 
Belgische Aannemers van Wegenis
werken, strekkende tot het ez*ennen 
van het Opzoekingscentrum vooz· de 
Wegei1bouw en het goedkeuren van 
zijn {ftatuten, wordt ingewilligd, wordt 
onder « aile firma's die onder het 
Centrum ressorteren » verstaan aile 
firma's die tot de wez*kring van het 
Opzoekingscentrum voor de Wegen
bouw behoren en niet enkel de Belgi
sch,e en in Belgie gevestigde onderne
mingen (2). 

(OPZOEKINGSCENTRUM VOOR DE WEGENBOUW 
T. ALGEMENE BOUWONDERNEMING 

IR. A. VAN ENGELEN N.V.) 

ARREST 

HET 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 de artikelen 3 van het 
Burgerlijk Wetboek, 2, 3, 10, 14, 18 van 
de besluitwet van 30 januari 1947 tot 
vaststelling van het statuut van oprich
ting en werking van de Centra, belast 
met de bevordering en de coordinatie 
van de technische vooruitgang van de 
verschillende takken van 's lands be
drijfsleven, door het wetenschappelijk 
onderzoek, 2 en 4 van het koninklijk 
besluit van . 5 mei 1952, waarbij het 

(1) en (2) Raadpl. Cass., 26 juni 1969 {A.C., 
1969, 1072); zie BUTTGENBACH, A., « L'arrefe-loi 
du 30 janvier 1947 fixant le statut de creation 
et de fonctionnement de Centres charges de 
promouvoir et de com·donner le progres tech
nique des diverses branches de l'economie 
nationale, par Ia recherche scientifique », Rev. 
de l'Adm., 1947, biz. 173 en vlg.; HERBIET, M, 
« Nature juridique des centres de recherches 
crees en application de l'arrete-loi du 
30 janvier 1947 >>, Rev. de l'Adm., 1970, biz. 110 
en vlg. en 125 en vlg.; Idem, « De l'assujetisse
ment de !'intercommunale de voirie au Centre 
de recherches routieres », L'entrepn'se et ·1e 
dmi~ 1973, blz. 6 en vlg: 

zijn statuten, wordt ingewilligd, 

doordat het arrest eisers vordering 
ongegrond verklaart, welke ertoe strekte 
verweerster te horen veroordelen om 
aan eiser de bijdragen te betalen 
bepaald in artikel 4 van voormeld 
koninklijk besluit van 5 mei 1952, zulks 
op grond : dat gezegd artikel 4 de firma's 
bedoelt die onder eiser ressorteren, dat 
dit moet worden gei:nterpreteerd in het 
licht van voormelde besluitwet van 
30 januari 1947, dat artikel 10 van deze 
besluitwet bepaalt dat de bijdragen te 
betalen zijn door de bedrijven uit het 
gebied, dat hierdoor geen onderhorigen 
van vreemde landen bedoeld worden, dat 
immers gezegd artikel 10 verder bepaalt 
.'dat de richtsnoeren voor het berekenen 
van de bijdragen vastgelegd worden op 
het voorstel van de vooraanstaande 
bedrijfsgroeperingen of bedrijfsgroepe
ring van de bedrijfshoofden uit het 
gebied, waardoor geen onderhorigen van 
vreemde landen bedoeld worden, dat uit 
de inleidende overweging van gezegde 
besluitwet en uit haar artikel 2 blijkt dat 
de centra in de eerste plaats worden 
bescbouwd als een middel om het na'tio
naal bedrijfsleven op een hoger peil te 
stellen, en dat het ten deze niet gaat om 
een wet van politie in de zin van 
artikel 3 van bet Burgerlijk Wetboek, 
daar het eensdeels om een in het 
buitenland gevestigde rechtspersoon 
gaat en anderzijds de vordering geen 
betrekking heeft op de vergoeding van 
diensten die door een openbare instel
ling aan gebruikers worden verleend 
maar op de middelen waarmede de 
openbare instelling wordt gespijsd qm 
haar werking te verzekeren, 

terwijl, eerste onderdeel, in den 
vreemde gevestigde ondernemingen, die 
in Belgie wegenwerken uitvoeren zoals 
bedoeld door artikel 2 van voormeld 
koninklijk besluit van 5 mei 1952, beho
ren tot de economische tak welke over
eenkomstig artikel 18 van voormelde 
besluitwet van 30 januari 1947, eiser 
aanbelangt, dienvolgens onder de toe
passing vallen van gezegde besluitwet en 
bescbouwd moeten worden als bedrijven 
uit bet gebied van eiser in de zin van 
artikel 10, 2°, van deze besluitwet en als 
bedrijven die onder eiser ressorteren in 
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de zin van artikel 4 van voormeld 
koninklijk besluit, met de verplichting 
de in gezegde artikelen 10, 2•, en 4, 
bepaalde bijdragen te betalen, 

tweede onderdeel, het feit dat, luidens 
de artikelen 14 en 18 van voormelde 
besluitwet van 30 januari 1947, de in die 
besluitwet omschreven centra opgericht 
worden op verzoek van bedrijfsgroepe
ringen behorende tot het betrokken 
gebied, dat, luidens artikel 10 van 
gezegde besluitwet, de richtsnoeren voor 
het berekenen van de bijdragen vastge
legd worden op het voorstel van derge
lijke bedrijfsgroeperingen, en dat door 
die bedrijfsgroeperingen geen onderhori
gen van vreemde Ianden bedoeld wor
den, niet belet dat zodoende, luidens 
voormeld artikel 14, gezegde bedrijfs
groeperingen de toepassing kunnen aan
vragen van voormelde besluitwet op al 
de voortbrengers of verdelers behorende 
tot de betrokkene tak van bedrijvigheid, 
daarin begrepen onderhorigen . van 
vreemde landen die hun bedrijvigheid in 
Belgie uitoefenen, 

derde onderdeel, het feit dat uit de 
inleidende overweging van voormelde 
besluitwet van 30 januari 1947 en uit 
haar artikel 2 blijkt dat de in gezegde 
besluitwet bedoelde centra in de eerste 
plaats worden beschouwd als een middel 
om het nationaal bedrijfsleven op een 
hoger peil te stellen, niet belet dat, 
luidens artikel 18 van gezegde besluit
wet, het koninklijk besluit van erken
ning van een centrum de perken bepaalt 
van de economische tak waarvan de 
bedrijven, enerzijds de voordelen en 
rechten genieten bepaald door de statu
ten van het centrum, en namelijk de 
documentatie en de voorlichting bepaald 
door artikel 3 van gezegde besluitwet, 
hetgeen ook geldt voor onderhorigen van 
vreemde Ianden die hun bedrijvigheid in 
Belgie uitoefenen, en anderzijds onder
worpen zijn aan gezegde besluitwet en 
meer bepaald aan de verplichting de in
haar artikel 10 omschreven bijdragen te 
betalen, hetgeen dan wederom geldt voor 
onderhorigen van vreemde Ianden die 
hun bedrij:vigheid in Belgie uitoefenen, 
, vierde onderdeel, de bepalingen van 
de artikelen 10 en 18 van voormelde 
besluitwet van 30 januari 1947, 2 en 
4 van voormeld koninklijk besluit van 
5 mei 1952, luidens welke de onderne
mingen, die behoren tot de bedrijfstak 
van eiser en aldus onder eiser ressorte
ren, een jaarlijkse bijdrage moeten beta
len vastgesteld op 0,5 pet. van het totaal 
bedrag van de in de loop van het 

dienstjaar uitgevoerde werken, hetzif 
ingevolge openbare of beperkte oproe
pen voor aanbesteding, hetzij ingevolge 
onderhands gesloten contracten, moeten 
worden beschouwd als politiewetten in 
de zin van artikel 3 van het Burgerlijk 
Wetboek, en dienvolgens van toepassing 
zijn op onderhorigen van vreemde Ian~ 
den die in Belgie een tot het gebied van 
eiser behorende bedrijvigheid uit
oefenen: 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 10, 2·, 
van de besluitwet tot vaststelling 
van het statuut van oprichting en 
werking van de centra belast met de 
bevordering en de coordinatie van 
de technische vooruitgang van de 
verschillende takken van 's lands 
bedrijfsleven, door het wetenschap
pelijk onderzoek, bepaalt dat de 
geldmiddelen van bedoelde centra 
bestaan uit onder meer « een jaar
lijkse bijdrage te betalen door al de 
bedrijven uit het gebied, in evenre
digheid van hun belang »; 

Overwegende dat artikel 4 van 
het koninklijk besluit van 
5 mei 1952 waarbij het verzoek
schrift van het Verbond der Belgi
sche Aann~mers van Wegeniswer
ken, strekkende tot het erkennen 
van het « Opzoekingscentrum voor 
de Wegenbouw » (eiser) en het 
goedkeuren van zijn statuten, wordt 
ingewilligd, bepaalt dat « alle firma's 
die onder het centrum ressorteren » 
ertoe gehouden zijn aan dit Cen
trum een jaarlijkse bijdrage te beta
len welke verder nader wordt 
omschreven; 

Overwegende dat uit het verslag 
aan de Regent, dat aan voornoemde 
besluitwet voorafgaat, blijkt dat, 
met de uitdrukking « al de bedrij
ven uit het gebied », bedoeld wor:.. 
den de bedrijven van het afgeba
kende gebied van « een bepaalde 
tak », wat verder nog tot uiting 
komt onder meer in de artikelen 2, 
3 en 5 van dezelfde besluitwet die 
eveneens van « takken » gewag 
maken, in artikel 14 dat handelt 
over de bedrijfsgroepering die de 
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meerderheid vertegenwoordigt van 
de bedrijven uit << haar » gebied en 
ir1 artikel 20 dat bepalingen inhoudt 
in. v'erhcmd met betwistingen 
« voortvloeiend uit de afbakening 
van het gebied van .een tak )) ; 

'Ov'ei'wegende dat uit .· de aanhef 
van net koninklijk besluit van 
5 'mei 1952, dat op grond van 
voormelde besluitwet werd gena
men, blijkt dat, door de. bewoordin
gen « alle firma's die onder liet 
centrum ressorteren », bedoeld wor
den de firma's << die tbt de werk
kring van het Opzoekingscentrum 
voor de W egenbouw behoren >>; 

Dat uit wat voorafgaat volgt dat, 
ook al streeft de besluitwet ertoe, 
luidens de aanhef ervan, << 's lands 
bedrijfsleven te voorzien van de 
werktuigen waardoor de vooruit
garig en de ontwikkeling van zijn 
verschillende takken kunnen wor
den verzekerd >>, aan de woorden 
<< bedrijven uit het gebied » of 
<<' firma's die onder het Centrum 
ressorteren », die voorkomen in de' 
artikelen .10, 2°, van de besluitwet en 
.4 ·:van het ko:t;Iinklijk besluit, waar 
het om de bijdragen gaat die de 
werking van een Centrum mogelijk 
moeten maken, geen territoriale 
betekenis in de zin van « Be~gis~he 
of in BelgH\ gevestigde onder
nemingen >> mag worden gehecht; 

Overwegende dat het arrest, om 
te beslissen dat verweerster aan 
eiser geen bijdragen verschuldigd is, 
op het motief steunt dat de inter
pretatie van de besluitwet << geen 
tWijfel laat omtrent de uitdrukking 
'de. bedtijven uit ,het gebied' · >> en:. 
dat << klaarblijkelijk geen onderhori
gen van vr~emde landen wqrden 
bedoeld >>, wat het nadien samenvat 
in qe. considerans dat (( steunend ()p 
de I interpretatie Vall de besluitwet 
van 30 januari 1947, het koninklijk 
besluit van 5 mei 1952 moet worden 
geacht enkel van toepassing te zijn 
op de Belgische of in Belgie geves-
tigde'ondernemingen »; · 

Dat het arrest daaraan weliswaar 
nog andere beschouwingen toevoegt, 
maar niet als een op zichzelf 
afdoende redengeving; 

Dat het arrest de in het onderdeel 
vernoemde bepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op de .andere onderdelen 
van het eerste middel noch op het 
tweede middel, die niet tot ruimere 
cassatie kunnen leiden, vernietigt 
de bestreden beslissing behalve in 
zoverre ze eisers hoger beroep ont
vankelijk verklaart; beveelt dat van 
het thans gewezen arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; houdt de kosten aan en zegt 
dat de feitenrechter erover uit
spraak zal doen; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep.te Gent. 

2 maart 1979 1 e kamer 
Voorzitte1· : de h. de Vreese, afdelings
v~orzitter - Ve1:slaggever : de h. Chatel 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Velu, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Bayart. · 

1• KAMER- 2 maart 1979 

VERZEKERING VERZEKERINGSWET 
11 JUNI 1874, ART. 29- FAILLISSEMENT VAN 
DE VERZEKERAAR - RISICO NOG NIET TEN 
·EINDE- ONTBINDING VAN HET CONTRACT
VOORWAARDEN. 

Wanneer de. vel'Zekm·aar in staat van 
faillissement ve1-keert en « het risico 
nog,geen einde genomen heeft "' kan 
de verzekerde v01·deren dat een borg 
wordt gesteld of dat, bij gebreke van 

· een borg,· de overeenkomst ontbonden 
.wordt, zoqat, de rechte1· wettig beslist 
dat de overeenkomst ontbonden is, als 
hij v'aststelt dat de (durator van de 
gefaillee1·de verzekeraar de ve1'Zeke1·de 

. niet meer in rechte heeft aangespro
ken omdat hij e1·van ovel'tuigd was dat 
hij geen verzekeringspremie meer 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

I 
j 



-786-
mocht vorderen daar hiervoor van
wege de verzeke1·aa1· geen tegenpresta
tie, nl. dekking van het risico, meeJ' 
mogelijk was, en hij dus impliciet, 
maar zeker overweegt dat de curator 
evenmin een borg kon stellen en de 
overeenkomst voor ontbonden hield. 
(Art. 29 Verzekeringswet 11 juni 1874.) 

(MR. D'HONDT - CURATOR IN RET FAILLISSE
lVIENT " ANTWERP ASSURANCE » N.V. T. GEUENS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 31 januari 1977 en 
7 juni 1977 door het Hof van Beroep 
te Antwerpen gewezen; 

Ove1· het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1135, 
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest van 7 juni 1977 
beslist dat, nu de gefailleerde verzeke
ringsmaatschappij de .verzekerde risico's 
niet meer kon dekken en dientengevolge 
de verzekeringnemers niet meer kon 
aanspreken in betaling van de vervallen 
premies, verweerder als verzekerings
agent was ontslagen van zijn contrac
tuele verplichting om de onbetaalde 
kwijtschriften binnen de zes weken na 
de vervaldag terug te sturen, de bedra
gen van de niet tijdig teruggestuurde 
onbetaalde kwijtschriften derhalve niet 
konden worden gedebiteerd in de reke
ning van verweerder en eise1' deze 
bedragen niet kon vorderen ten laste 
van verweerder, 

terwJjl de overeenkomst tussen par
tijen bedingt dat ieder onbetaald kwijt
schrift dat niet wordt teruggestuurd 
binnen de zes weken na zijn vervaldag, 
zal behouden blijven op het debet van 
de rekening van de verzekeringsagent; 
de kwestieuze contractuele clausule 
geenszins de voorwaarde stipuleert dat 
de vervallen premies, verschuldigd door 
de verzekeringnemer, in rechte moeten 
kunnen worden . ingevorderd, alvorens 
verweerder kan zijn gehouden de kwijt
schriften betreffende de onbetaalde pre
mies binnen de zes weken na de verval
dag terug te sturen; dienvolgens, door de 
contractuele clausule, luidens welke de 
niet tijdig teruggestuurde onbetaalde 
kwijtschriften· in de rekening van ver
weerder moeten worden geclebiteerd, 
niet toe te passen op grond van de 
beschouwing dat eiser de verzekerde 
risico's niet meer kon dekken en de 

verzekeringnemer niet meer kon aan
spreken in betaling van de vervallen 
premies, het arrest aan de toepasselijk
heid van de litigieuze clausule een 
voorwaarde toevoegt en zodoende de 
bindende kracht ervan miskent; het 
arrest van de litigieuze clausule een 
toepassing en interpretatie geeft die met 
de bewoordingen van deze clausule 
onverenigbaar is en zodoende tenminste 
de bewijskracht van deze clausule 
miskent: 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat de partijen ervan uitgaan 
dat tussen de verzekeringsmaat
schappij en haar agent was bedonc. 
gen dat « ieder onbetaald ~wijt
schrift, dat niet wordt teruggestuurd 
binnen de zes weken van zijn ver
valdag, zal behouden blijven op het 
debet van de bemiddelaar »; 

Overwegende dat het hof van 
beroep aan dit beding niets toevoegt 
en de bedongen ver.bintenis niet 
afl;tankelijk stelt van de voorwaarde 
dat de bedoelde niet tijdig terugge
stuurde kwijtschriften premies moe
ten betreffen die « in rechte moeten 
kunnen worden ingevorderd »; 

Overwegende dat het arrest, zon
der op dit punt te worden becriti
seerd, oordeelt dat het onderwerpe
lijk beding een bijkomend contract 
is van de verzekeringsovereenkomst 
en het lot ervan deelt; 

Dat het arrest zodoende van voor
meld beding ook geen interpretatie 
geeft die ermede onverenigbaar is; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1134, 
1135 van bet Burgerlijk Wetboek, 29 van 
de wet van 11 juni 1874 op de verzeke
ring en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest van 31 ja
nuari 1977 de heropening van de debat
ten beveelt onder meer opdat de partijen 
het hof van beroep volledig in kennis 
zouclen kunnen stellen van het lot van 
de verzekeringscontracten, betreffende 
welke verweerder de litigieuze clausule 
niet zou hebben geeerbiedigd, in het 
licht van artikel 29 van de wet van 
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11 juni 1874, waarna het arrest van 
7 juni 1977 beslist dat, nu sinds het 
faillissement de naamloze vennootschap 
Antwerp Assurance de verzekerde risi
co's niet meer kon dekken en nu eiser 
de verzekeringnemers niet meer heeft 
aangesproken in betaling van de verval
len premies, om geen ander motief dan 
de overtuiging dat hij niet met enige 
kans op succes een verzekeringspremie 
kon vorderen nu de naamloze vennoot
schap Antwerp Assurance ~e tegenpre
statie van het contract - het dekken 
van het risico - niet kon. leveren, in 
feite blijkt dat de verzekeringscontracten 
ingevolge voormeld faillissement het. 
einde van hun bestaan hebben bereikt; 

terwijl het arrest van 7 juni 1977, op 
grond van artikel 29 van · de wet van 
11 juni 1874, zonder vast te stellen dat 
de verzekeringnemers vail eiser een 
borgstelling hebben gevord.erd en dat 
eiser het verstrekken van een dergelijke 
borg niet is nagekomen, · niet heeft 
kunnen beslissen dat de kwestieuze 
verzekeringscontracten het einde van 
hun bestaan hebben bereikt ingevolge 
het faillissement van de naamloze ven
nootschap Antwerpen Assurance, tenzij 
met schending van de bovenaangehaalde 
artikelen; · 

Overwegende dat het hof van 
beroep naar artikel 29 van de wet 
van 11 juni 1874 verwijst en in het 
arrest van 31 januari 1977 onder 
meer vraagt dat de partijen het hof 
van beroep in kennis zouden « stel
len van het lot van de hoofdcontrac
ten hebben gekregen in het licht 
van artikel 29 »; 

Dat het hof van beroep uit het 
uitblijven van de gevraagde inlich
tingen afleidt dat eiser de verzeke
ringnemers niet meer gerechtelijk 
heeft aangesproken omdat hij wist 
« dat hij niet met enige kans op 
succes een verzekeringspremie kon 
vorderen nu » de verzekeringsmaat
schappij « de tegenprestatie van het 
contract, het dekken van het risico, 
niet kon leveren », wat impliciet 
doch duidelijk beduidt dat eiser 
evenmin een borg kon stellen en de 
verzekeringsovere~nkomst voor orit
bonden hield; 

Dat het zodoende de in het mid
del aangeduide wetsbepalingen niet 
schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

2 maart 1979 1• kamer 
Vool'ZitteJ' : de h. de Vreese, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. J ans
sens - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Velu, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. De Baeck. 

3• KAMER- 5 maart 1979 

1° INKOMSTENBELASTINGEN- WET
BOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN -
BELASTING DER NIET-VERBLIJFHOUDERS -
IN BELGIE BEHAALDE OF VERKREGEN 
INKOMSTEN - BEZOLDIGINGE-N TEN LASTE 
VAN EEN VENNOOTSCHAP MET MAATSCHAP
PELIJKE ZETEL, VOORNAAMSTE INRICHTING, 
OF ZETEL VAN BESTUUR OF BEHEER IN 
BELGIE - DAARIN ZIJN NIET BEGREPEN 
BEZOLDIGINGEN VAN EEN IN HET BUITEN
LAND DOOR DE GENIETERS UITGEOEFENDE 
ACTIVITEIT - UITZONDERING OP DE REGEL 
DAT NIET-VERBLIJFHOUDERS AAN DE BELAS
TING ONDERWORPEN ZIJN. 

2° BEWIJS - DIRECTE BELASTINGEN -
BEWIJSLAST - BELASTINGPLICHTIGHEID DER 
NIET-VERBLIJFHOUDERS - DEZE BELASTING 
WORDT NIET GEHEVEN VAN DE BEZOLDIGING 
WEGENS EEN DOOR DE GENIETERS UITGEOE
FENDE ACTIVITEIT - UITZONDERING OP DE 
REGEL VAN DIE BELASTINGPLICHTIGHEID -
DE BEWIJSLAST RUST OP DE NIET-VERBLIJF
HOUDENDE BELASTINGPLICHTIGE. 

1 • en 2" De bepaling van art. 141, 
2" W.I.B., volgens welke in de inkom
sten waarvan sprake is in art. 140, § 1, 
van dat wetboek a.m. niet begrepen 
zijn de bezoldigingen bedoeld in 
art. 20, 2", waarvan de schuldenaar een 
vennootschap is met maatschappelijke 
zetel, voornaamste inrichting of zetel 
van bestuur of beheer in Belgie in 
zoverre die bezoldigingen betaald wor
den voor een door de genieters in bet 
buitenland uitgeoefenqe activiteit, stelt 
geen voorwaarde vast voor de toepas
sing van de regel dat niet-rijksinwo
ners aan de belasting der niet-verblijf
houders onderworpen ZlJn wt hoofde i 

/ 
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van in Belgie bebaalde. of , verkregen: 
inkomsten; derhalve rust op qe ni(;!t
verblijfboudende belastingplichtige de 
last van bet bewijs dat hij die bezoldi
ging heeft ontvangen voor in bet 
buitenland uitgeoefende werkzaambe
den (1). (Artt. 139, 140, §§.1 en 2, 
4°, en 141, 2°, W.I.B.) 

(DE BARSY T. BELGISCHE STAAT - MINISTER 
VAN FINANCIEN) 

ARREST ( vertiJling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre:. 
den arrest, op 14 oktober 1977 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1;:!15 van het 
Burgerlijk Wetboek, 37, § 2, van de wet 
van 20 november 1962 houdende hervor~ 
ming van de inkomstenbelastingen,· 140, 
§§. 1 en 2, 141, 245, 246 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen en 97 van 
de Grondwet, 

do01·dat in' verbahd met de conclusie 
waarin eiser aanvoerde dat' al de tan
tiemes die de naamloze vennootschap 
Mines d'Aljustrel hem had betaald en 
drie vierde van de hem door de' naam
loze vennootschap Comimet betaalde 
bezoldigingen de vergoeding waren · van 
een in het buitenland tiitgeoefende acti
viteit en derhalve-, in die :mate-, · niet 
belastbaar waren in Belgie, het hof van 
beroep beslist dat die tantiemes eri 
bezoldigingen die beide voor:rt;lelde ven
nootschappen in de loop van de jaren 
1967 tot 1970 aan eiser hadderi bet'aald in 
hun geheel belastbaar zijD. in de belas
ting der niet-verblijfhoiiders, op grond 
« dat wanneer, zo.als in het · onderhavige 
geval, de administratie aan een nief-ver
blijfhouder toegekeride inkomsteri be
last, ze moet ... aantonen .dat ze in Belgie 
behaald of verkregen werden "• doch dat 
degene die de bezoldigingen geniet dient 
te bewijzen dat ze « betrekking · h~bben 
op een door hem in het buitenland 
uitgeoefende activiteit »i dat eiser .. ten 
deze « niet bewijst dat de belaste 
inkomsten de vergoeding waren van een 
activiteit die hij in het J;mitenland .heeft 
uitgeoefend ''• 

(1) Zie de verwijzingen in de, conclusie van 
het O.M., verschenen in Bull. en Pas., 1979, I, 
790. ' 

terwijl, eerste onderdeel, in de « in 
Belgie behaalde of ',verkregen in~ 
komsten », die krachtens artikel 140, § 1, 
van het Wetboek van de inkomstenbelas
tingen onderworpen zijn aan de belas
ting der niet-verblijfhouders, naar luid 
van artikel 141, 20, van datzelfde wet7 
hoek, niet begrepen zijn « de bezoldigin-: 
_gen als bedoeld in artikel 20, 2°, ... uit 
hoofde van een. in het buitenland door 
de genieters uitgeoefende activiteit »; het 
derhalve tegenstrijdig is. te beslissen, 
enerzijds, dat verweerder moet aantonen 
dat het gaat om « in Belgie behaalde of 
verkregen inkomsten . », hetgeen . impli
ceert, . wanneer het gaat om bezoldigin-. 
gen .als bedoeld in artikel 20, 2°, van dat 
wetboek, , pet be:wijs leyeren dat die 
bezoldiging~n . piet de vergoeding zijn 
vap. een in het buitenland uitgeoefende 
activiteit », en, anderzijds, dat eiser client 
te be;v~rijzen dat de door hem genoten 
bezoldigingen • de vergoeding zijn van 
eeri in hethuitenland uitgeoefende a.cti
viteit. (schending van de artikelen 97 v'an 
de Grop,dwet, 3:7. § 2, van de wet van 
20 ,J;\OVe,ll'lber 1962, 140, §§ 1 en 2, en 
141 van het Wetboek van. de inkomstel1-
belastingen); , . . 

tweede onderdeel, buiten het geval dat 
de aanslag van ambtswege plaatsheeft, 
verweerder, in geval van betwisting, 
dient te. bewijzen dat voldaan is aan ·aile 
territoriale voorwaarden tot toepassing: 
van de. belastin:g die hij .wil ten kohiere 
~:re:p.gen; verwee:rder derhalve, .wanneer 
het er, zoals ten deze~ om ,gaat inkom
sten . aan de belastihg der niet-verblij£
houd~rs' te onderwerpen, het bewijs, 
moet · leveren dat die ihkomsten « in 
Belgie behaald of verkregen » werden: in 
de zin van de artikelen 140 en 141 van 
het Wetboek van de inkomstenbelastin
.gen; .. hij, · · . ilizake bezoldigingen als 
bedoeld in artikel 20, 2°, van dat wet
bo~k. riiet aHeen moet bewijzen dat de 
bezoldigingen ten laste zijn van ee:n: 
Belgische vennootschap, doch ook dat 
die bedragen niet de vergoeding zijn van 
.een in het buitenland uitgeoefende acti
viteit, of, met andere woorden, de ver-. 
goeding zijn van een in Belgie uitgeoe
fende. activiteit; immers, naar luid van 
artikel 141, 2°, van dat wetboek, in de in 
Belgie 'behaalde of verkregen inkomsten 
al.s bedoeld ih artikel 140, § 1, · niet 
begrepen zijn de bezoldigingen: waarvan 
de schuldenaar een Belgische vennoot
schap is « uit hoofde van een. in het 
buitenland door de genieters uitgeoe
fende. activiteit >>i deze bepalihg er niet 
tot strekt inkomsten v:i-ij te stellen die iri 
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beginseL belastbaar zijn, doch, inzake, 
bezoldigingen, de,~~ in Belgie behaalde of 
verkregen inkomsteq .,, te omschrijven 
die aileen a&n de,belasting der niet-ver
blijfhouders kunnen worden onderwor
pen (schending .van. aile in het middel 
vermelde bepalingen, met uitzondering 
van artikel 97 van de Grondwet) : . . 

I,! 

Ten aanzien van de twee onder-, 
delensam·e.n.: · ·· · · ' 

Oyerwegende dat de artikeleJ1139 
en f4o; § 1, van het Wetbmik yan de 
inkomstenbelastingeu . de riiet-:-rij ks
inwoners uitsluitend aan de. belas
ting der niet-,verblijfhouders . onder
werpen op grond van de in Belgie 
bella'alde . of verkregen. inkoms'ten; 
dat artike1"140; § 2, 4?, van ,dat· 
wetboek bepaald dat in die inkom
sten begrepen zijn de bezoldigingen 
bedoeld in artikel 20,1 

• 2°, van dat 
z~lfd~ wetboek die, onder meer; ten' 
laste zijn van een yel1nootschap met . 
maatschappe!jjke ~etel, voorn.aamste' 
inrichting of zetel van J:>estuur of 
beheer in Belgie; dat echter, volgens. 
artikel 141, 2°, van dat wetboek, in 
die inkomsten niet begrepen zijn 
bezoldigingen als voormeld die uit' 
hoofde van een in het buitenland 
door de genieters uitg~i::lefende acti
v~teit W9J:den betaald; ... 

Overwegende dat . het 'ari'est vail 
oorc}eel is da.~ wann~~r 4? ~~minis:.. 
tratie dergehJke aan. ,een met-ver;
blijfllouder · to~geke:i}de · inkpmsten 
belast, zij .. moet, aanti:>nen . dat ze ilf 
Belgie behaald . of verkregen wer-. 
den;·. • terwijl ·· degene die •dergelijke 
irikomsten·geniet moet bewijzeri dat 
ze betrekldng h'e}JbEm op .een' door 
hern in he't buitenhind uitgeoeferide 
aciiv~teit;, '· .· ..... "•' . .· 

Dat, door aldU:s' de beWijslas~ te 
verdelen tussen de administratie' en 
de niet-verblijfhoudende belasting
plichtige, naargelang ze respectieve
lijk een beroep doen. op de regel van 
artikel 1401 § 1, of, op de uitzonde-" 
ring van artikel 141, . 2°,' vah dat 
wetboeJi:, .het arrest niet.~ de aangEl
voerde. tegenstrijdigh,eid bevat en de 
in het' middel vermelde' wettelijke 
bepalingen niet •schendt; · • 

Dat hebmiddel niet kan worden 
aangenomen; 

Ove1: h~t t,;,eede middel; ... , 
doordat .;., 
terw1jl; eerste onderdeel, ,, 
Dat dit (mderdeel vim h~t rriiddel 

gegrond is;. . '· · 
Over het vierde middel, .· .. , 
dow·dat ... , 
terwijl, eerste onderdeel, ... 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; · ' 

'ill 

(jfu die rede:n'en, en' zi:nidei· acht 
te slaan op . 'het overige' van de 
middelen, waarvan de aanneming 
tot geen ruimere · cassatie kan ·lei
den, vernietigt' het bestred(m arn~st, 
behalve vcior zover het uitspraak 
.dO:et q_v~r.Uiil bewijslast;' b~ve~Ht dEtt 

. van,.d1t arrest );neldip.g. zal won;len 
gemaa,kt op de kant van· de .gedeel
telijk vernietigde, .beslissing; veroor
deelt verweerder in de kosten; ver
wijst de aldus ·beperkte zaak naar' 
het H6f van' Beroep te Luik. · · 

5 maart' "1979 I - 3" ' kame~ 
Voorzitter : de h. Gerniers, . afdelings
vo<;>rzitter -;- Verslaggevei: ': de· h. Mahil-, 
lou ' ,--: . GeiijkiuJdende condusie . van. 
nHwr .. Liekendael, advocaat:-generaal ' 
Advocaten : mrs. KirkpatriCk, Fally. , 

I i ~ i i ' ; ' ' ! ,' ' , ' ' ' : ' • ,· l 

\ Ji ' 'I 1\l 

3" KAMER- 5 maart 1979 

• ARBEIDSOVEREENKOMST BE-
DlENDE - ONTSLAG .. WEGENS EEN . D,RIN
GENDE £(EbEN . ...:.' DRINbEl':ID KARAKTER.VAf" 
. PEf ~Efl!EN '-;- BEQO~DELING .DOOR DE FEITEN
RECHTER. 

De rechter beow·deelt in Ieite en der7 .. 
halve op' onaaptastbare WiJze hei drfi1-
g~nd k,ai·(Jkte1: ',van de 1·eden die dopr 
een partij wordt aangevoerd om. een 
arbeidsoveree1Jkomst VOOl' bedi~hden 
zonder opzegg}ng' te beiHndigen (1). · 

,(1) Cas~·,; 17 ~o:v. 1976(A.C., 19n, 3o5). , ' ·· 
tc. was van toepassing art. 18 Arbeidsover

eenkomstenwet Bedienden 20 juli 1955. Onder 
dringende reden wordt in art. ;35, tweede lid, 
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(LA PASTOURELLE N.V. T. TOOSDEL) 

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

5 maart 1979 3• kamer 
Voorzitte1· : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaf{f{ever : t:e h. Meeus 
- Gelijkluidende conclusie van mevr. 
Liekendael, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. Bayart. 

2• KAMER - 6 maart 1979 

SCHIP- SCHEEPVAART- BINNENVAART
VERKOOP VAN BINNENSCH!P NIET
INSCHRIJVING TEN KANTORE VAN DE BEWA
RING VAN DE SCHEEPSHYPOTHEKEN. 

Het niet ingeschreven zijn van de akte 
van verkoop van een binnenschip 
heeft aileen tot gevolg dat de over
dracht niet aan de1·den kan worden 
tegengeworpen, maar brengt niet 
mede dat derden de verkopez; op 
wiens naam het schip nog is inge
schJ·even, als eigenaar moeten ei'ken
nen. (Kh., boek II, artt. 8 en 272.) 

(VAN DESSEL, BAETEN T. BELGISCHE STAAT
MINISTER VAN OPENBARE WERKEN) 

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

6 rnaart 1979 2• kamer 

1" De vordel'ing, door het openbaar 
ministelie in de termijn van verjaling 
van de strafvorde1ing tot een gerechts
deurwaarder gericht om de beklaagde 
voor de 1·echter in hoger beroep te 
dagvaarden, is een daad. van vervol
ging die de verjaling van de strafvor
dering stuit (1). (Art. 22 wet 
17 april 1878.) 

2" De ve1plichting voor de bestuurder 
die de l'ijbaan volgt, om zo dicht 
mogelijk bij de rechterrand van die 
baan te blijven, sluit niet de veJplich
ting in om uiteJ'St rechts te houden en 
wordt beoordeeld volgens de omstan
digheden van de zaak (2). (Art. 9.3 
Wegverkeersregl. 1 dec. 1975.) 

(VAN SNICK T. N.V. INTERCOM, ZWAENEPOEL) 

Met de notities overeensternmend arrest. 

6 maart 1979 2• kamer 
Voorzitte1· : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Boon - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Lenaerts, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. DeVos, Gent. 

2" KAMER - 6 maart 1979 

VOOJ'Zitter : ridder de Schaetzen, afde- HOGER BEROEP- STRAFZAKEN- VRIJ-
lingsvoorzitter - Versfaggever : de h. SPREKEND VONNIS VAN DE POLIT!ERECHT-
Lebbe - Gelijkluidende conclusie van BANK - VEROORDELEND VONNIS VAN DE 
de h. Lenaerts, advocaat-generaal - CORRECTIONELE RECHTBANK - VERMEL-
Advocaten: mrs. Houtekier, DeBruyn. DING VAN ART. 211BISWETBOEK VAN STRAF

VORDERING MAAR EENPARIGHEID NIET VAST
GESTELD - ONWEITIGE VEROORDEL!NG. 

2• KAMER - 6 maart 1979 

1° VERJARING- STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - VORDERING TOT DAGV AAR
D!NG VAN DE BEKLAAGDE VOOR DE RECHTER 
IN HOGER BEROEP - DAAD VAN STUITING 
VAN DE VERJARING. 

2° WEGVERKEER - PLAATS OP DE RIJ
BAAN - VERPLICHTING VOOR DE BESTUUR
DER OM ZO DICHT MOGELIJK BIJ DE RECH
TERRAND VAN DIE BAAN TE BL!JVEN 
DRAAGWIJDTE VAN DEZE VERPL!CHTING. 

Arbeidsovereenkomstenwet 3 juli 1978, ver
staan de ernstige tekortkoming die elke pro
fessionele samenwerking tussen de werkgever 
en de werknemer onmiddellijk en definitief 
onmogelijk maakt. 

De correctionele rechtbank ktw zonder 
eenparigheid en zonder deze in het 
vonnis vast te stellen de beklaagde 
niet veroo1·delen wegens een strafbaar 
feit waarvoor hij door de politierecht
bank is vrijgesproken (3); de vermel
ding van art. 211 bis Sv. volstaat 
niet (4}. 

(1) Raadpl. Cass., 16 mei 1972 (A.C., 1972, 
862), 7 dec. 1976 {ibid., 1977, 396) en 
26 april 1978 (ibid., 1978, 995 ). 

(2} Cass. 30 nov. 1977 (A.C., 1978, 377). 

(3) Cass., 20 jan. 1975 (A.C., 1975, 555). 

(4} Cass., 22 nov. 1971 (A.C., 1972, 296). 
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(ORBAN T. VANAKEN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 oktober 1978 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Antwerpen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 21lbis van het Wetboek 
van Strafvordering, 

doordat het vonnis tegen eiser, die 
door de politierechtbank was vrijgespro
ken, een straf uitspreekt, 

terwijl het niet vaststelt dat het dien
aangaande met eenparigheid van stem
men heeft beslist : 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis de ten laste van eiser 
gelegde feiten niet bewezen ver
klaarde en eiser vrijsprak zonder 
k;c:>sten; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis oordeelt « dat de telastleg
gingen in hoofde van beklaagde, 
zoals niet-weerhouden door de eer
ste rechter, bij het onderzoek van 
de zaak in hoger beroep bewezen 
zijn geworden » en tegen eiser een 
straf uitspreekt, met inachtneming, 
onder meer, van artikel 21lbls van 
het Wetboek van Strafvordering, 
zonder evenwel vast te stellen dat 
het dienaangaande met eenparig
heid van stemmen heeft beslist; 

Overwegende dat de loutere ver
melding van artikel 21lbis van het 
W etboek van Strafvordering niet 
kan volstaan om vast te stellen dat 
het voorschrift van die strafbepaling 
nageleefd werd; 

Dat het middel gegrond is; 
. En overwegende dat de vernieti

ging, op de onbeperkte voorziening 
van eiser, van de beslissing op de 
strafvordering, de vernietiging me
debrengt van de beslissing over de 
civielrechtelijke vordering die het 
gevolg ervan is; 

Om· die redenen, en zonder acht 
te slp.an op het verdere middel van 
eiser dat tot geen vernietiging zon
der verwijzing zou kunnen leiden, 

vernietigt het bestreden vonnis; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de vernietigde beslissing; laat de 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Mechelen zitting hou
dende in hoger beroep. 

6 maart 1979 2" kamer 
Vool'Zitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Boon - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Lenaerts, advocaat-generaal 
Advocaat : mr. Meeus, Antwerpen. 

2" KAMER- 6 maart 1979 

BEWIJS - STRAFZAKEN - ONAANTASTBARE 
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER VAN 
DE BEWIJSWAARDE VAN DE OVERGELEGDE 
GEGEVENS - GEEN ONVERENIGBAARHEID 
MET DE REGEL VOLGENS WELKE DE BEWIJS
LAST OP HET OPENBAAR MINISTERIE RUST. 

De onaantastbare beoordeling in Ieite 
door de rechter van de bew1jswaarde 
van de gegevens op grand waazvan h1j 
tot zijn overtuiging komt en die door 
de partijen zi}J.l bespmken, is niet 
onverenigbaar met de regel volgens 
welke de bewijslast op het openbaar 
ministerie rust (1). 

(SIRUTHAIRATHSAMITAPE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 oktober 1978 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 193, 197, 213, 214, 391 van het 
Strafwetboek, 154, 155, 156, 189 en 
211 van het Wetboek van Strafvordering 
en van het algemeen rechtsbeginsel 
volgens hetwelk in strafzaken de bewijs
last bij het openbaar ministerie berust, 

do01·dat het arrest eiser veroordeelt tot 
een hoofdgevangenisstraf van een 
maand en tot een geldboete van honderd 
frank wegens bigamie en wegens 

(1) Cass., 6 sept. 1971 (A.C., 1972, blz. 13). 
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gebruik van een vals stuk en hem: tevens 
tot· de kosten van de strafvortlering 
ver:oordeelt, op grond . dat : volgens een 
telex. :van 6. ap~·il 1977: van Interpol 
Bangkok het attel';t (dat .eiser voorgelegd 
heeft orri. de ontbinding van' zijn eerste 
huwE;lijk te bewijzen) een vervalsing is 
(a , forger'y) en dat volgens ee:q. tele~ van 
8 mei 1978 van Interpol Bangkok er 'op 
het bureau van Muang, geen vermelding 
van registratie van echtscheiding van de 
echtgenoten bestaat (there is no i.'ecord 
of the said couple registered· for. their' 
divOl'ce); noch bet een noch bet andel' 
tegengesproken wordt door de vermel~ 
ding die in Bangkok op 24 augustus 
1977 op een kopie van het attest werd 
aangebracht en waarin bevestigd wordt 
dat bet certificaat verstrekt werd 
(issued) door bet registratiebureau van 
Muang; hoewel beklaagde ,beweerde dat 
Interpol Bangkok zich moet hebben 
vergist, en dat hij zicp , tot Jnterpol 
Bangkok zou wenden. met bet. verzoek 
een. andere t~lex te laten. gewor4~ri. geen 
Vf!n Interpol Bangjmk u~tgaande log~n
st~affing gekomen is; ,beklctagde, voorts 
in .stuk 17~ verhaalt qat, ,in ,p.ovem
ber 1971 de echtscheiding in het bijzijn 
van zijn Spaanse echtgenote .. op bet 
gemeentehuis van. Muang werd uitge
sptoken (volgens. stuk 151 zou zij · twee 
dagen in Thailand verbleven hebben); 
echter volgens artikel 26 van de Thai
landse wet van 4 augustus 2480 (1938) 
betreffende · · de wettenconflicten · een 
echtscheiding door onderlinge toestem
ming slechts . mogelijk is als ze volgens 
bet nationale 'recht vail 'oeide' echtgeno
ten toelaatbaar is; volgens artikel 27 van 
dezelfde wet een Thailands gerecht de 
echtscheiding slechts kan toestaan als ze 
volg~ns bet rtatiohale recht van beide 
eclltgenoten toelaatbaar is; volgehs 'de 
geboorteakte van· .het kind zijn echtge
note van Spaanse nationaliteit was; naar. 
Spaans recht noch de echtscheiding door 
ohderlinge toestemniirig, 'noch de' echt
scheiding op bepaalde gronden · toegela~ 
teri is; · · 

teXvjj], ee1·ste · onde1·deel, . noch hoger
vermelde redenen nocJ;l enige . andere 
motiVatie. Van het ar'i·est eisers conclusie 
beantwoorden waarin eiser omstandig 
en inet aanwijzirig van de feitelijke 
gegevens • waarop hij ·. zijn bewering 
stoelde, de authenticiteit • van deze 
telexen betwistte en aantoonde dat daar
aan geen bewijswaarde • kon · worden 
verleend en waarin hij meer bepaald liet 
gelden : « dat ·de telex in kwestie gei:m 
enkele identificatie draagt welke de 
juistheid van de be:fichtgeving en nog 

minder van .de identiteit en de hoedanig
heid van de steller, toelaat te beoorde
len; dat trouwens (eiser) de overtuiging 
is toegedaan dat deze telex niet uitgaat 
van Interpol Bangkok, maar hooguit van 
de Belgische Ambassade te Bangkok; dat 
bet kwestieuze telexbericht niet aileen 
in beginsel als niet bewijskrachtig dient 
te worden afgewezen, maar zelfs door 
alle officiele, open bare en. authentieke 
dokumenten; uitgaande van. de . Thai
landse autoriteiten, wordt tegengespro
ken; dat het openbaar. ministerie, over
tuigd van de problematiek welke deze 
« unieke , telex. stelde, gepoogd .heeft 
deze problematiek te omzeilen door ·bet 
neerleggen van telexen 'gewisseld . met 
Thailand, · meer bepaald de telexen vari 
8 mei 1978; dat deze bij:Komende overge~ 
legde stukken door bet openbaar minis
terie, meer bepa<1ld . de telexen. . van 
8 mei 1978, evepzeer alle identificatiemo:
gelijkheid waar~org van. juistheid mis
sen; dat nochtans gezieri de argumenta-: 
tie ontwikkeld door (eiser) vanaf zijri 
verschijnen in de raadkamer en. de 
neergelegde :con<;lusies, bet openbaar 

· ministerie terdege van deze argu:rp.enta
tie op de hoog,te was en de juistheid 
hiervan besefte, zoals trouwens blijkt uit 
het proces~verbaal rir. 6718 · van 
24 · mei 1978 · waar in· de telex, uitgaande 
van de Belgische autoriteiten van 
'l· april 1978, duidelijk door bet openbaar 
ministerie· gesteld wordt dat zij vragen 
de .v:olledige tekst .over te maken , en 
tevens vragen uitgebreid t!;! specifi~ren 
waari.q. de vervalsing bestaat, samen met 
het 'rekwest aan Interpol Bangkok om de 
naam en de furictie te willen opgeven 
van · de persoon die de valsheid zal 
bevestigen; dat het alsdan minstens zeer 
eigenal;lrdig en dubieus . voorkomt dat 
door .Inte1:pol .Bqngkok, spijt de expli
ciete vragen van de Belgische aqtoritei
teri, op geen enkele van beide vragen, 
terecht gesteld door het openhaar inin}s.:. 
terie, wordt geantwoord;' dat ( eiser) de 
inho1,1d van dE)ze . telex en . dan ook ten 
stelligste .. betwist; dat. het njet opgaat te 
beslissen over , een betiChting van vals
heid in geschriften {m/of het gebruik 
ervan teri · laste vai::t' .een persoon op 
grond van' eeri .. telex-beri'cht , waarvan 
noch de afzender-opsteller gekend: is, 
noch de autoriteit; dat de rechten van 
verdediging gekrenkt worden wanneer 
een zulkdanig document als bewijs zou 
kunnen worden ingeroepen »; zodat de 
beslissing die eisel' strafrechtelijk Ver
oordeelt wegens de ten laste gelegde 
feiten . van bigamie en van· gebruik van 
een' vals stuk e:d hiervoor · steunt op de 
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inhoud· van· gezegde telexen zonder 
eisers conclusie die uitdrukkelijk de. 
bewijswaarde ervan bet-wistten, te beant
woorden, niet regelmatig met redenen is · 
omkleed (schending 'van artikel 97 van 
de q-l~<:J,nP:wet); , , . , . 

'tTye~de onderdef!l, h~t f~it'dat volgens 
de in .. Spanje opgestelde geqoorteakte 
van het kind,. eisers eer~te echtgenote 
van ~paanse nationaliteit wq:;;,,niet beiet 
d[!t de:?e naar.Thailands recht de Thai
landse ,nationaliteit .heeft. kunnen ver
krijgen hetzij . door . haar huvye]jjk met 
eiser, hetzij door. een latere opt~e,, yvaar-· 
door het arrest uit de omstqndigheid dat 
naar Spaans .. recht de echti?c;hei!llng bij 
onP.~I;linge toestemmi:qg ni~t )Jestaat, 
niet kon afleiden dat eel). echti)cheiding 
bij onderlinge toestemming tussen eiser 
en zijn eerste ·echtgenote in Thailand 
niet mogelijk zou geweest zijn aangezien 
de Thailandse wet dergelijke echtschei
ding slechts toestaat als ze"volgens het 
nationaal recht van beide. echtgenoten 
toelaatbaar is, zodat de '>beslissing die, 
steunende enerzijds op deze. verkeerde 
deductie en anderzijds .op telexen waar
van de oorsprong en de authenticiteit 
niet werden bewezen, voor zeker aan
neemt.dat eiser een vals . certificaat van 
echtscheiding heeft , voorgelegd .'en die 
bijgevolg de tenlasteleggingen'! Van 
gebruik van een vals stuk en van 
bigamie bewezen verklaart; noch wettig 
is noch wettelijk 1s verantwoord (schen
ding van het algemeen rechtsbeginsel 
volgens hetwelk in strafzaken de bewijs-· · 
last bij het · openbaar ministerie berust 
en van artikelen · 193, 197, 213, 214, 
391 van het Strafwetboek;•154, 155, 156, 
189 en 211 van •het Wetbdek· van 
Strafv9rdering) : 

. W.at h~t eerste i:mderdeel betreft : 

Ove:iwegende dat het . arrest· 'de 
conclusie · waarbij, de. al).th(mticiteit 
en de inhoud van de twee . in het 
middel bedoelde telexen werden 
betwist, belmtwoordt door erop te 
wijzen, eensdeels, dat << noch het 
een noch het ander tegengesproken 
wordt door de vermelding die in 
:aangkok op 24 augustus . 1977 op 
eep. kopie van het attest werd aa,n- , 
gebracht en waarin ;bevestigd wordt 
dat het certificaat verstrekt werd 
(issued) door het registratiebureau 
vaii M:uang » en anderdeel~ dat, 

« hoewel eiser beweerde dat Inter
pol.B~mgkok zich moet hebben ver
gist, en dat hij zich tot Interpol 
Bangkok zou wenden met het ver
zoek ·. een andere telex te laten 
~'eworden, geen van In,terpol Bang
kqk · uitgaande, logenstraffing gek6-
men is»; 

W at het tweede onderdeel. 
betreft : 

Overwegende dat, wanneer de wet 
in strafzaken geen bijzonder bewijs
middel voorschrijft, de rechter in 
feite en derhalve op · 6na<':mtastbare 
wijze. de bewijswaarde beoordeelt 
van 'de gegevens op grond waarvan 
hij tot · zijn overt1.1iging ko:tnt im 
waartegen ' de parttjen teg~rispraak 
hebben kunnen voeren; ' ' ' 

Dat deze beoordelingsbevoegdheid 
niet onverenigbaar is ·.met . de regel 
volgens welke . de bewijslast op. l;let 
openbaar ministerie. r:ust; ' · · · 

Ovel'Wegende · dat eiser · niet 
betwist dat uit · de stukkeh van het 
do$sier; alleen blijkt dat de eer$te 
echtgehote van .. eiser d~ . Spaarise 
nationaliteit heeft; dat hij het hof 
van beroep niet · kan verwijten geen 
rekep.ing te houden me.t een 1llOge
lijke Thailandse nationaliteit, waar
van hij niet beweert dat dez;e .uit 
enig aan de, .. rechters overgelegd 
gege.ven blijkt; · 

'. Daf. de beoordeling ' van· · · de 
bewijswaarde van ·'de bedoelde 
telexen in cassatie onaantastbaar is; 

Overwegende dat het hof van 
beroep, door op grond van de stuk
ken van het dossier tot de overtui
ging te komen dat de door eiser 
overgelegde verklaring van echt
scheiding vals is, aan de beklaagde 
de last niet opdraagt van het b'ewij s 
van de' door hem aa.ngevoerde echt-
scheiding; . . 

, :, ,.,. I 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Eri over\Yegende dat ·<;l~ su,bstim
~iele of op "stra,ffe va,n i nietigheid 
voorgesch:reven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overe~nkom;;tig de wet is, gewezen; 
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Om die redenen, verwerpt de 

voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

6 maart 1979 - 2• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : ridder de Schaetzen, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal- Advocaat: mr. DeBruyn. 

2" KAMER - 6 maart 1979 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - RAMING VAN DE 

SCHADE « EX AEQUO ET BONO " - WETTIG
HEID- VOORWAARDEN. 

De door een onrechtmatige daad veroor
zaakte schade wordt wettelijk « ex 
aequo et bono » geraamd door de 
rechter die de redenen opgeeft 
waai'Om, enerzijds, de door een pal'tij 
voorgestelde betekeningswijze niet 
kan worden aangenomen en, ander
zijds, de raminl{ enkel « ex aequo et 
bono » kan !{eschieden (1). (Gw., 
art. 97; B.W., art. 1382.) 

(CARETTE, DEZITTERE t. DESCATS) 

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

6 maart 1979 - 2• kamer - Vool'Zitter 
en verslaggever : ridder de Schaetzen, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Butzler, De 
Gryse. · 

2• KAMER - 6 maart 1979 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- STRAFVORDERING - CASSATJEBEROEP 
VAN DE BEKLAAGDE DIE VEROORDEELD IS 
TOT EEN STRAF WEGENS OVERTREDINGEN 
VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT EN 
ALCOHOLINTOXJCATJE AAN HET STUUR, OP 
DE ENKELE GROND DAT DIE TELASTLEGGIN
GEN OPGELEVERD ~JJN DOOR EENZELFDE 
FElT- MIDDEL, HIE!WIT AFGELEID DAT NIET 

(1) Cass., 10 sept. HJ74 (A.C, 1975, 27) en 
8 feb. 1978 (ibid., 1978, 685). 

WERD GEANTWOORD OP DE CONCLUSIE 
WAARIN ElSER, MET OMSTANDIGE OPGAVE 
VAN REDENEN, VROEG DAT ONDERSCHEIDENE 
STRAFFEN ZOUDEN WORDEN UITGESPROKEN 
- ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2° STRAF - SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN 
- EENDAADSE SAMENLOOP - CASSATJEBE
ROEP VAN DE BEKLAAGDE DIE VEROORDEELD 
IS TOT EEN STRAF WEGENS OVERTREDINGEN 
VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT EN 
ALCOHOLINTOXICATIE AAN HET STUUR -
CONCLUSIE WAARIN ElSER, MET OMSTANDIGE 
OPGAVE VAN REDENEN, VROEG DAT ONDER
SCHEIDENE STRAFFEN ZOUDEN WORDEN UIT
GESPROKEN - VONNIS DAT EEN STRAF UIT
SPREEKT WEGENS AL DIE TELASTLEGGINGEN 
OP DE ENKELE GROND DAT ZIJ ZIJN OPGELE
VERD DOOR EENZELFDE FElT - NIET GEMO
TIVEERDE BESLISSING. 

1" Wanneer de beklaagde is veroordeeld 
tot een straf wegens overtredingen van 
het Wegverkeersreglement en open
bare alcoholintoxicatie aan het stuur 
op de enkele grand dat die telastleg
gingen opgeleverd zijn door eenzelfde 
feit, is het middel ontvankelijk dat 
hieruit is afgeleid dat het vonnis niet 
antwoordt op de conclusie waal'in 
eise1; met omstandige opgave van 
redenen, vroeg dat onderscheidene 
straiten z.ouden worden uitgespmken 
(2). (Impliciet.) 

2" Niet regelmatig gemotiveerd is het 
vonnis dat de beklaagde veroordeelt 
tot een straf wegens overtredingen van 
het Wegvei*eersJ'eglement en alcohol
intoxicatie aan het stuur op de enkele 
grand dat die telastleggingen opgele
verd zijn door eenzelfde feit, zonder te 
antwoorden op de conclusie waa1in 
eise1; met omstandige opgave van 
redenen, vroeg dat onderscheidene 
straffen zouden worden uitgesproken 
wegens, enerzijds, de overtredingen 
van het Wegvei*eersreglement, en, 
anderzijds, het feit een voertuig te 
hebben bestuurd in staat van alcohol
intoxicatie (3). 

(VERSCHUERE T. LEPLAT) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 24 oktober 1978 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Gent; 

(2) en(3) Zie Cass., 21 mei 1951 (BulL en 
Pas., 1951, I, 636) en de noot, get. R.H. 
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I. In zoverre de voorziening 

gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering : 

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

dom·dat het vonnis, hoewel het eiser 
vrijspreekt van de telastleggingen : 
B. sturen in staat van dronkenschap en 
D. openbare dronkenschap, hem tot een 
enkele straf veroordeelt 'wegens de 
telastleggingen : A. niet steeds in staat 
te zijn geweest alle nodige rijbewegin
gen uit te voeren en niet voortdurend 
zijn voertuig goed in handen te hebben 
gehad, C. sturen in staat van alcoholin
toxicatie en E. zijn snelheid niet te 
hebben geregeld zoals vereist opdat de 
snelheid geen ongevallen zou kunnen 
veroorzaken, 

terwijl, eerste onderdeel, het vonnis de 
beslissing, waarbij een enkele straf 
wordt uitgesproken, niet motiveert, en 
met name niet antwoordt op eisers 
conclusie, waarin hij had doen gelden 
dat het uitspreken van een enkele straf 
een verband onderstelt tussen de alco
holintoxicatie en de verkeersovertredin
gen en dat, om zodanig verband vast te 
stellen, er dient te worden teruggegre
pen naar de objectieve gegevens van het 
strafrechtelijk onderzoek in verband met 
de dronkenschap; 

tweede onderdeel, het vonnis, gezien 
de vrijspraak van eiser wegens dronken
schap, zichzelf tegenspreekt, nu het door 
het uitspreken van een straf eiser schul
dig oordeelt aan een rijwijze die werd 
bei:nvloed door de ingenomen alcohol : 

W at bet eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser bij conclu
sie opwierp dat : de eerste rechter 
ten onrechte besliste dat er een
daadse samenloop zou bestaan tus
sen de feiten A, C en E; uit bet 
dossier blijkt dat bet ongeval enkel 
en aileen zijn oorsprong vindt in 
een onopettendheid; geen enkel ele
ment uit bet onderzoek enige aan
wijzing geeft dat er een verband zou 
bestaan tussen de alcoholintoxicatie 
en bet ongeval; integendeel uit de 
proeven omtrent de dronkenschap 
blijkt dat (eiser) volkomen bewust 
was, zijn daden kon beheersen, zich 
kon concentreren en handig voor
kwam; dan ook een afzonderlijke 

straf moet worden uitgesprokcn en 
voor de alcoholintoxicatie en voor 
de verkeersovertredingen, welke 
laatste aan de basis liggen van bet 
ongeval; 

Overwegende dat bet vonnis 
slechts een straf uitspreekt wegens 
de telastleggingen A, C en E op 
grond van de enkele overweging dat 
die telastleggingen opgeleverd zijn 
door een enkel feit; dat bet vonnis 
aldus geen antwoord verstrekt op 
bet aangehaalde, omstandige ver
weer van eiser; 

Dat bet on9-erdeel gegrond is; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
civielrechtelijke vordering : 
Overwegen~e dat de vernietiging 

op het niet beperkt cassatieberoep 
van eiser van de beslissing op de 
tegen hem ingestelde strafvordering, 
de vernietiging medebrengt van de 
definitieve beslissing op de tegep. 
hem ingestelde civielrechtelijke vor
dering van verweerder, die bet 
gevolg van e¢rstbedoelde beslissing 
is; 

Om die redenen, en ongeacht bet 
overige van bet aangehaalde middel 
en bet door eiser tegen de beslis
sing op de civielrechtelijke vorde~ 
ring aangevoerde middel, die niet 
tot ruimere cassatie of tot cassatie 
zonder verwijzing kunnen leiden, 
vernietigt bet bestreden vonnis doch 
alleen in zoverre bet uitspraak doet 
over de tegen eiser wegens de 
telastleggingeh A, C en E ingestelde 
strafvordering en over de tegen hem 
ingestelde chrielrechtelijke vorde
ring, waaruit volgt dat de beslissing 
waarbij de vrijwillig tussengekomen 
partij ten aanzien van de burger
lijke partij hoofdelijk met eiser 
wordt veroordeeld, geen bestaansi·e
den meer heeft; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; laat de 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
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de , Correctionele · Rechtbank te 
Oudenaarde; · zitting houderide ·in 
hoger beroep. 

•regel, Eiet laten steunen op tegenstrij
dige redenen of op ieen door een red en 
tegengesproken beschikkende gedeel~ 
te, maar heeft hij de wettelijke bepa-

6 maart 1979 2" kamer 
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lings:voorzitter - Verslaggever .: de h. 
Lebbe G.elijkluidende conclusie 
van de h. Tillekaerts, advocaq~;-generaal 
- ,.~.dvocaat: mr.Tack, Gent,.. 

1" KAMER - 7 maart 1979 ' 

1° REDENEN V~N DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - 'BURGER~IJKE ZAKEN' __:_ 

TEGENSTRIJDIGE REDENEN oF' s-Tiir.mtcmEm 
TUSSEN ,EEN REDEN EN HET•BESCHIKKENDE 

GEDEELTE '-- SCHENDING VAN ART. 97 GW. ~ 
·BEG.RIP. 

2°,CASSATIEMIDDELEN , . :BUR,GER, 
LIJKE ZAKEN - MIDDEL HIERUIT AFGELEID 
DAT DE RECHTER IN DE ':BESTREDEN BESLIS
SING UIT EEN VASTSTELLINGIN FEITE GE!E!Il 
RECHTSGEVOLG HEEFT.KUNNEN AFLEIDEN __:_ 
MIDDEL AFGELEID UiT 'SCHENDING VAN 
ART. 97 GW. - NIET ONTVANKELIJK CASSA" 
TIEMIDDEL. 

3° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
. OVEREENKOMST) ·- SCHADE - 'bOR"' 

ZAKELIJK VERBAND TUSSEN'•EEN FOUT EN 
DE SCHADE __; WETTELIJKE BEPALINGEN 
WAARBIJ EEN OPENBARE OVERHEID VER-, 
PLICHT WORDT DE M'RAKKEN TE LICHTEN 
VAN SCHEPEN DIE IN BEVAARBAim WATER
LOJ{>EN OF HAVENS ZIJN 

1
GEZONKEN ~ 

KOSTEN GEMAAKT OM ZICfi VAN EEN DERGE
LIJKE VERPLICHTING . TE KWIJTEN. - GEEN 
SCHADE ALS BEDOELD IN ART. 1382 B.W., 
VEROORZAAKT DOOR DE NALATIGHEID VAN 

. DE. EIGENAAR OM, ZIJ!\l GEZONKEN SCHIP TE 
LICHTEN. 

4° SCHIP-SCHEEPVAART- VOORRECH" 
TEN EN HYPOTHEKEN OP ZEESCHEPEN · '--' 
:VOORRECH:I' OP HET SCHIP, OP DE VRACHT EN 
OP. HET TOEB,EHOREN - BOEK II,, KH., 

ART. 23, § 1, 4° - VERGOEJ:?INGEN VER
SCHULDIGD TER ZAKE VAN, ,~NVARING ,
BEGRIP. 

1" en 2" Wanneer de rechter in de bestre
den beslissing uit een vaststelling in' 
feite geen rechtsgevolg heeft kunnen 
afleiden, heeft hij die beslissing, in de 

' ling betreffende die deductie geschon
den; niet ontvankelijk.is, derhalve, het 
op een dergelijke grief gegrond mid
del,. dat .enkel de schending van art. 9,7 
Gw. ,aanvo~rt of in zoveiTe het,. uit 
diep hoofde, schending van dat artikel 
·aanvoert (1). , . . , . • 

3" De kosten die eim overheid maakt om 
zich. te' kwijten van haar wettf!lijke 
verplichtingen inzake de bevaarbare 
waterlopen of havens, o:m. de v<H:... 

'plichting het wrak van het gezonken 
schip te 1icht(m, zijn,. in de zin van 
art. 1382 B. W., ge?n schade. welke die 
ovez~eid liji:lt ten gevolge . van de 
nalatigheid van de eigenaar om zijn 
gezonken schip te lichten (2). (Art. 

·· 1382 B.W.) 
I :· ' 'I' ' : : ' ', ' 

4" (Jeen vergoeding ter zake van aanva~. 
ring, in dezinyan.art.,73, § 1,.4°, Boek 
II Kh., : ovaarvoor die wettelijke: bepa
ling eep y-oorl'echt verleim,t. op het 

, schip, op de vracht en op hf!t tOf!beho;_ 
· ren, zijn de . kosten die een openbare 
oi.rerheid heeft m01:!ten ,maken om,. ter 
uitVoering van een wettelijke verplich
tirig, het :wrak van een gezonken J?Chip 
te lichten. · 

(BELGISCHE STAAT - MINISTER VAN OPEN"' 
BARE WERKEN T. MR. DECKERS, « · PLOUVIER 

TRANSPORT » N.V.) 

ARREST. 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 21 september 1977 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het middel, afgeleid U:ft de schen
ding van de artikelen 23, § 1, 4", 46, § 1, 
272, 273 van de wet van 21 augustus 
1879 houdende boek II van het Wetboek 
van Koophandel, genoemde artikelen 
gewijzigd respect~evelijk door de 
artikelen 1 van de wet van 28 no
vember 1928 (II), 1 van de wet van, 

(1) Raadpl. «, De motivering van de vorinis~ 
se:i:J. · en arresten en de bewijskracht vah de 
akten », · plechtige openingsrede van 
1 sept. 1978, nr .. 8 en de noten 19 en 20. 

(2) Raadpl.' · Cass., 28 april 1978 (A. C., 1978, 
1004: .en de conclusie van het openbaar mi
nisterie in A.C., 1978, 1004 en volg.). 
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28 november 1928 (I), 11 van de wet van 
2 april 1965 en 2 van de wet van 
28 november 1928 · (I), 1382, 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, · 49, 50, 51, 
102; (artikel 2, koninklijk besluit van 
22 december 1951) l02bis, (enig artikel, 
besluit van de Reg(mCvan 18 september 
1945) van het koninklijk besluit. van 15 
oktober 1935, houdende het algemeen 
reglement van 'de scheepvaartwegen van 
het Koninkrijk, en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest eisers vordering 
ongegrond verklaart, strekkende tot het 
opnemen in het bevoorrechte passief van 
het afgestane sche.epsvermogen van het 
gezonken binnenschip << Ubangi » van de 
schuldvordering wegens de onkosten 
gemaakt voor het van ambtswege uitge
voerde lichten van voormeld gezonken 
schip en de lading ervan, op grond dat : 
lo artikel 23, § 1, 4°, van boek II van het 
Wetboek van Koophandel niet van toe
passing is omdat het alhier geen vergoe
ding betreft verschuldigd wegens schade 
veroorzaakt door een aanvaring of aan 
kunstwerken, dokken of waterwegen; de 
gedane bergingskosten noodzakelijk 
geweest zijn omdat de scheepseigenaar 
heeft nagelaten zijn wettelijke verplich'
ting, neergeschreven in de , artikelen 49 
en volgende van het koninklijk lilesluit 
van 15 oktober 1935, uit te voeren; 
anderzijds niet wordt bewezen << dat 
schade werd veroorzaakt aah kunstwer
ken, dokken of waterwegen » (redenen' 
van het beroepen vonnis), en 2o de ber
gingskosten << niet zijn opgenomen in de 
opsomming van de voorrechten in 
artikel 23 van de Zeewet · »; de gemaakte 
bergingskosten niet onder · het begrip 
<< vergoedingen verschuldigd ter zake 
van aanvaring >> va.llen (artikel 23, § 1, 4°) 
« daar de schuldvordering dienaan
gaande niet steunt op de aanvaring zelf, 
doch we! op de verplichting die bij de 
voor , de aan'{aring aansprakelijk ver
klaarde scheepseigenaar ... berust >> om 
zijn gezonken schip te lichten, en dat 
alhier het bevoorrecht karakter zou wor
den gevraagd « van de bergingskosten 
van het voor de aanvaring aansprakelijk 
zijnde schip, dat zelf tot zinken kwam 
en zich beroept op afstand van 
scheepsvermogen » (eigen redenen van 
het .arrest), 

terwijl, eerste onderdeel, het tegen
strijdig en onverenigbaar is vast. te 
stellen in feite dat de kwestieuze ber
gingskosten werden uitgegeven voor het 
lichten van een schip dat tot zinken 
kwam « ten gevolge van eeri aanvaring >>; 

en 'Vervolgens te oordelen, met ontken-. 
ning van het ·krachtens voormeld 
artikel 23, § 1, 4°, gevraagde bevoorrecht 
karakter van de schuldvordering wegens 
de kosten welke het bestuur van de 
waterwegen was gedwongen te maken 
voor het lichten van dat gezonken schip 
waarvan het wrak de bevaarbare water
weg belemmerde, dat voormelde schuld
vordering niet bevoorrecht is bij toepas
sing van voormeld artikel 23, §. 1, 4°, 
omdat het alhier geen vergoeding betreft 
verschuldigd wegens schade « veroor
zaakt door een aanvaring », wanneer er 
niet kan worden overwogen zonder 
tegenstrijdigheid, tegelijkertijd dat 
dezelfde uitgaven zijn gedaan << inge
volge een aanvaring >> en dat de wegens 
die kosten gevorderde schadeloosstelling 
niet verschuldigd i~; << wegens schade 
veroorzaakt door een ·aanvaring »; en 
terwijl, derhalve, de beslissing die steunt 
op voormelde tegenstrijdige en met 
elkaar onverenigbare vaststellingen en 
overwegingen aldus niet met redenen is 
omkleed naar de eis van de wet (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de. gronden van het 
arrest, die verklaren dat de door de 
Belgische Staat uitgegeveri bergingskos
ten noodzakelijj{ zij_n geweest omdat de 
aansprakelijke scheepseigenaar « heeft 
nagelaten zijn wettelijke verplichting tot 
bergen, voorgeschreven in de artikelen 
49 en volgende van het konirik~~jk 
besluit van 15 oktober 1935 uit te 
voeren », en dat de kwestieuze vordering 
« niet steunt op de aanvaring zelf, doch 
wel op de verplichting die bij de voor de 
aanvaring aansprakelijk verklaarde 
scheepseigenaar berust, om zijn schip 
dat ten gevolge van een aanvaring tot 
zinken kwam, te lichten >>, miskennen 
dat de verplichting, bij de wet opgelegd 
aan het bestuur, dat de bewak'er van de 
bevaarbare waterweg is, van ambtswege 
en op kosten van de aansprakelijke 
scheepseigenaar het wrak van het schip 
<< Ubangi >> te lichten, waarvan de 
aanwezigheid op de bodem van de 
waterweg een gevaar voor de scheep
vaart uitmaakte, niet zou zijn ontstaan 
indien de aanvaring met het motorschip 
<< Capelle >> zich niet had voorgedaan, 
zoals zij had plaatsgegrepen en met de 
gevolgen welke zij heeft gehad, met 
name het · zinken van het schip 
« Ubangi >> ten gevolge van deze. aanva
ring, en ook miskennen dat het noodza
kelijk verband van oorzakelijkheid dat 
tussen deze aanvaring €m bedoelde ver
plichting van het bestuur bestaat · niet 
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wettelijk is kunnen worden verbroken 
door de daad of de fout van de aanspra
kelijke scheepseigenaar, die had nagela
ten het lichten van het gezonken schip 
zelf uit te voeren, en terwijl derhalve de 
beslissing, die weigert wegens de hier
boven aangeklaagde redenen aan eisers 
schuldvordering het karakter toe te ken-· 
nen van een schuldvordering van ver
goedingen, << verschuldigd ter zake van 
aanvaring » en het voordeel van het 
bijzonder voorrecht ten behoeve van dit 
soort van schuldvorderingen, ingesteld 
door artikel 23, § 1, 4°, van boek II van 
het Wetboek van Koophandel, zodoende 
de evengenoemde wetsbepaling schendt 
alsmede de artikelen 46, § 1, 272, 273 van 
hetzelfde boek II, 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 49, 50, 51, 102 en 
102bis van meergemeld koninklijk 
besluit van 15 oktober 1935, 

derde onderdeel, de door het arrest 
ten overvloede gegeven gronden, die 
erop wijzen, enerzijds, << dat alhier het 
bevoorrecht karakter wordt gevraagd 
van de bergingskosten van het voor de 
aanvaring aansprakelijk zijnde schip dat 
zelf tot zinken kwam en dat zich beroept 
op afstand van scheepsvermogen », en, 
anderzijds, dat niet wordt bewezen << dat 
schade werd veroorzaakt aan kunstwer
ken, dokken of .waterwegen » de eerste 
irrelevant, en de tweede in feite ver
keerd zijn, en deswege geen van beide 
wettelijk de beslissing kunnen dragen 
die weigert aan eisers schuldvordering 
het voordeel van het · gevraagde voor
recht toe te kennen; terwijl· nochtans 
eisers schuldvordering wegens de kosten 
uitgegeven door het bevoegde bestuur 
dat van ambtswege en op kosten van de 
aansprakelijke scheepseigenaar heeft 
doen overgaan tot het lichten van het 
schip << Ubangi », hetwelk tot zinken 
gekomen ten gevolge van een aanvaring, 
op de bodem van de waterweg lag en 
daar een gevaar voor· de scheepvaart 
uitmaakte, uiteraard en in de wettelijke 
zin van voormeld artikel 23, § 1, 4°, 
hoewel een schuldvordering zijnde 
jegens de eigenaar van het schip dat zelf 
kwam te 'Zinken, een schuldvordering 
van vergoedingen is, verschuldigd << ter 
z'ake van aanvaring » dan wel << ter zake 
van .andere scheepvaartongevallen, als
mede wegens schade veroorzaakt aan ... 
bevaarbare wateren », nu het zinken van 
een schip op zichzelve een 
<< scheepsongeval · >> oplevert, en nu het 
wrak van het gezonken schip, dat op de 
bodem van de waterweg ligt en daar een 
gevaar voor de scheepvaart uitmaakt, 

uiteraard en naar het wettelijke begrip 
<< een schade veroorzaakt aan bevaarbare 
wateren » uitmaakt, en terwijl daaruit 
volgt dat het arrest ten deze verkeerde
lijk en op gronden waarvan geen enkele 
de uitspraak naar de eis van de wet 
draagt, beslist dat niet wordt bewezen 
<< dat schade werd veroorzaakt aan ... 
waterwegen », en dat het voorrecht, 
bepaald door voormeld artikel 23, § 1, 4°, 
ten deze niet van toepassing was, daar 
het alhier geen vergoedingen betreft, 
<< verschuldigd ter zake van aanvaring >>, 

of van << andere scheepvaartongevallen >> 

of wegens << schade . veroorzaakt aan 
bevaarbare wateren », hetgeen ten deze 
niet wettelijk kon worden gevonnist 
(schending van alle vooraan in het 
middel aangeduide wetsbepalingen, en 
inzonderheid van de artikelen 23, § 1, 4°, 
-272 van boek II van het Wetboek van 
Koophandel, 49 en 102 van voormeld 
koninklijk besluit van 15 oktober 1935) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de door het 

onderdeel aangevoerde grief, hoewel 
eiser daarin van strijdigheid 
gewaagt, in werkelijkheid erop 
neerkomt het arrest te verwijten 
zijn beslissing, volgens welke eiser 
zich niet kan beroepen op het 
voorrecht bedoeld door artikel 23, 
§ 1, 4", van de Zeewet omdat de 
bergingskosten geen << vergoeding 
verschuldigd ter zake van 
aanvaring » zijn in de zin van 
voormelde wetsbepaling, niet wette
lijk kon laten steunen op het motief 
dat deze bergingskosten werden 
gemaakt voor het lichten van een 
schip dat tot zinken kwam « ten 
gevolge van.een aanvaring »; 

Overwegende dat een dergelijke 
grief niets heeft uit te staan met 
artikel 97 van de Grondwet, de 
enige wetsbepaling waarvan de 
schending wordt aangevoerd; 

Dat het onderdeel derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Wat het 
betreft: 

tweede onderdeel 

Overwegende dat wanneer het 
bestuur kosten doet alleen om zich 
te kwijten van zijn verplichting in 
verband met waterwegen of havens, 
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het een wettelijke verplichting ver
vult; dat het derhalve, door loutere 
vervulling van die verplichting, geen 
schade lijdt die in oorzakelijk ver
band staat, in de zin van 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek, .met het verzuim van de 
scheepseigenaar die nalaat zijn 
gezonken schip te lichten; 

Overwegende dat, zo het bestuur 
weliswaar gerechtigd is de bergings
kosten· van het gezonken schip te 
verhalen op de scheepseigenaar die 
in gebreke blijft zijn schip te lich
ten, zulks enkel krachtens de door 
het middel ingeroepen artikelen van 
het koninklijk besluit van 
15 oktober 1935 kan geschieden, 
doch · niet krachtens de 
artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek; 

Overwegende, voor het overige, 
dat het protocol van ondertekening 
van het internationaal verdrag tot 
het vaststellen van enige eenvor
mige regelen betreffende de voor
rechten en hypotheken op . zeesche
pen ·van 10 april 1926, dat samen 
met dit verdrag door de wet van 
20 november 1928 werd goedge
keurd, bedingt dat de wetgeving van 
elke Staat vrij blijft ... 2° « om aan de 
administraties van de havens, dok
ken, lichttorens, en bevaarbare 
waterwegen, die een wrak of andere 
de scheepvaart belemmerende voor
werpen hebben doen wegruimen ... ,. 
in geval van niet-betaling, het recht 
toe te kennen om het schip, het 
wrak of de andere voorwerpen te 
weerhouden, te verkopen en zich 
voor andere schuldeisers op de 
opbrengst ervan schadeloos te 
stellen »; 

Dat deze bepaling, voor zover als 
nodig, bevestigt dat de door het 
bestuur ten deze uitgegeven ber
gingskosten door de be_palingen van 
artikel 23, § 1, 4°, van de Zeewet niet 
worden bedoeld; 

Dat het onderdeel naar recht 
faalt; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat, in strijd met de 

aanvoering van eiser, het arrest niet 
onderzoekt of het ten deze gaat om 
vergoedingen verschuldigd wegens 
schade « aan kunstwerken van 
havens, dokken en bevaarbare vaar
wateren »; dat immers eiser in 
conclusie voor het hof van beroep 
uitdrukkelijk toegaf dat de ber
gingskosten « niet onder te brengen 
zijn onder het begrip schade aan 
kunstwerken van havens, dokken en 
bevaarbare vaarwateren » en enkel 
aanspraak maakte op het voorrecht 
wegens « vergoedingen verschuldigd 
ter zake van aanvaring »; 

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

7 maart 1979 1" kamer 
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Sury -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Dumon, procureur-generaal - Advoca
ten : mrs. De Bruyn, Simont. 

1' KAMER- 7 maart 1979 

1° HUURVAN GOEDEREN- HANDELS
HUUROVEREENKOMSTEN - HANDELSHUUR

WET, ART. 14, DERDE LID - GEEN AFWIJKING 
VAN DE REGEL VOLGENS WELKE WANNEER 
EEN OPZEGCING IS BETEKEND, DE HUURDER, 
HOEWEL HIJ IN HET GENOT IS GEBLEVEN, 
ZICH NIET KAN BEROEPEN OP EEN STILZWIJ
GENDE WEDERINHURING - GEVOLG. 

2° HUUR VAN GOEDEREN- HANDELS
HUUROVEREENKOMSTEN - HUUROVEREEN
KOMST AANGEGAAN VOOR NEG EN JAAR- DE 
HUUR EINDIGT VAN RECHTSWEGE BIJ HET 
VERSTRIJKEN VAN DIE TIJD. 

3° HUUR VAN GOEDEREN- HANDELS
HUUROVEREENKOMSTEN - HUUROVEREEN
KOMSTEN AANGEGAAN VOOR NECEN JAAR -

HANDELSHUURWET, ART. 3, VIJFDE LID - DE 
HUUROVEREENKOMST KAN AAN DE VER
HUURDER HET RECHT TOEKENNEN OM, BIJ 
HET VERSTRIJKEN VAN ELKE DRIEJARIGE 
PERIODE, DE HUUR TE BEEINDICEN, MITS HIJ 
EEN JAAR TEVOREN OPZECT - DIE BEI-'ALING 
VINDT EVENWEL CEEN TOEPASSING BIJ HET 
EINDE VAN DE BEDONGEN HUURTIJD. 
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1 o Art. 14; derde lid, Handelshuurwet 

30 april 1951 doet geen afbrimk aan de 
regel volgens welke, wanneer een 
opzegging is betekend, de huurder, 
hoewel hij in het genot is gebleven, 
zich niet kan beroepen op een stilzwij
gende wederinhuring, en om deze 
wederinhuring te beletten behoeft de 
verhuurder de huurder niet te dag
vaarden tot ontruiming van het pand 
v66r het verstrijken van de huur (1). 
(Art. 1739 B.W.; art. 14, derde lid, 
Handelshuurwet 30 april 1951.) 

2° De handelshuurovereenkomst aange
gaan voor de tijd van negen jaar 
eindigt van rechtswege wanneer die 
tijd verstreken is, zonder dat een· 
opzegging vanwege de verhuw·der its 
vereist. (Art. 1737, B.W.; art. 3, eerste 
lid, Handelshuurwet 30 april 1951.) 

3" lngevolge art. 3, vijfde lid, Handels
huurwet 30 april 1951 kan de huur
overeenkomst aan de verhuurder het 
recht toekennen om, bij het verstrij
ken van elke driejarige periode, de 
huur te beeindigen, mits hij etm jaal' 
tevoren opzegt; deze bepaling verplicht 
de verhuurder niet zulk een opzegging 
te doen bij het einde van de huur. 

(DEBOE T. VAN WAMBEKE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 maart 1977 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Oudenaarde; 

Over het eerste middel, afg~leid uit de 
schending. van de artikelen 14, meer 
bepaald derde lid, vervat in de wet van 
30 april 1951 op de handelshuurovereen
komsten, zoals aangevuld en gewijzigd 
door de wet van 29 juni 1955, 1134, 1319, 
1320, 1709, 1738, 1739 van het Burgerlijk 
Wetboek, 17, 18 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat, het vonnis om te beslissen 
dat de hu'urovereenkomst tussen eiser 
en verweerder is blijven voortbestaan en 
aldus de eis van eiser tot uitdrijving van 
verweerder en tot het betalen door 
verweerder van een « betrekkings
vergoeding » als ongegrond af te wijzen, 

(1) DE PAGE, Traite elementaire de droit civil, 
3" druk, nr .. 575, biz. 590; PAUWELS, A.P.R., 
V

0 Handelshuur, nr. 250. 

eerst in algemene termen vaststelt dat 
het feit dat de verhuurder de huurder na 
de vervaltijd in het goed laat zonder 
protest noch voorbehoud en zonder 
opzegging, hem het recht doet verliezen 
om zonder nieuwe formaliteiten de 
huurder uit te drijven en ten voordele 
van de huurder de mogelijkheid doet 
ontstaan tot huurvernieuwing welke hij 
had verloren door nagelaten te hebben 
een aanvraag in die zin te doen, volgens 
de voorgeschreven pleegvormen en in de 
daartoe bepaalde termijn, en het vonnis 
dat vervolgens deze algemene stelling 
toepast op de onderzochte zaak, vaststelt 
dat eiser niet tijdig verweerder zou 
hebben uitgedreven en dat door het 
« stilzitten » van eiser een huurhernieu
wing zou zijn ingetreden, op grond dat : 
« Nu blijkt uit de houding van de 
verhuurder (thans eiser), meer bepaald 
uit zijn brieven van 19 maart en 
5 april 1974, dat hij niet akkoord ging 
met een eventuelE:! stilzwijgende huur
hernieuwing, appellant (thans verweer
der) reageerde echter niet op die brieven 
waaruit gedaagde in hoger beroep (thans 
eiser) kon afleiden dat eerstgenoemde 
niet was bereid vrijwillig het goed te 
verlaten. Terecht pleit appellant (thans 
verweerder) dan ook dat de eigenaar 
zich tijdig, het is te zeggen v66r 
1 mei 1974 had moeten voorzien bij de 
rechtbank. Door zijn stilzitten is de 
huurhernieuwing ingetreden », 

terwijl, eerste onderdeel, uit het von
nis niet blijkt of de rechters in hoger 
beroep hebben geoordeeld dat eiser, na 
bij brieven van 29 maart en 5 april 1974 
een eventuele stilzwijgende huurher
nieuwing te hebben willen beletten, op 
deze houding zou zijn teruggekomen en 
naderhand « door zijn stilzitten >> stil-

. zwijgend de huurhernieuwing zou heb
ben aanvaard, dan wel dat zij van 
oordeel waren dat de stilzwijgende huur
hernieuwing slechts kon worden verme
den zo eiser v66r 1 mei 1974, dit is v66r 
het verstrijken van de huurovereen
komst, een eis voor de rechtbank had 
ingeleid, zodat het vonnis dubbelzinnig, 
en derhalve niet afdoende is gemoti
veerd (schending van artikel 97 van de 
Grondwet), 

tweede onderdeel, zo de rechters in 
hoger beroep hebben willen vaststellen 
dat eiser, door zijn stilzitten, stilzwij
gend de huurhernieuwing zou hebben 
aanvaard, het vonnis de bewijskracht 
van de conclusie van eiser miskent, 
waarin deze aanvoerde dat hij . op 
1 mei 1974 een nieuw schrijven aan 
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verweerder richtte bm zijn onmiddellijke 
ontruiming te vragen en waaruit dus 
bleek dat eiser .in het geheel niet sinds 
de in het vonnis vermelde brieven had 

stilgezeten >> (schending van de· 
ai'tikelen 1319,. 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek), en deze aanvoering 
in conclusie niet in het minst beant
woordt (schending van artikel 97 van de 
Grondwet), 

· derde onderdeel, zo de rechters in 
hager beroep hebben geoordeeld dat de 
stilzwijgende hernieuwing van de huur
overeenkomst slechts kon worden ver
meden zo eiser v66r 1 mei 1974, dit is 
v66i: het verstrijken van de huurover
e'enkomst, een eis voor de 'rechtbank had 
jngeleid, het vonnis, voor het vermijden 
van· de stilzwijgende huurhernieuwing 
door eiser, hem voorwaarden oplegt, 
die: 

1° door geen enkele wetsbepaling zijn 
voorgeschreven noch ter zake van stil
zwijgende huurhernieuwing van een 
handelshuurovereenkomst, noch in 
gemeen recht, vermits enkel is vereist 
dat de huurder niet in het bezit blijft of 
wordt gelaten, doch geenszins is bepaald 
dat · de verhuurder v66r het verstrijken 
Vim de overeenkomst dient op te treden, 
noch dat hij om op te treden een eis 
voor een rechtbank dient in te leiden 
(schending van de artikelen 14, derde 
lid, vervat in de wet van 30 april 1951 op 
de handelshuurovereenkomsten, zoals 
aangevuld en gewijzigd door de wet van 
29 juni 1955, 1738 en 1739 van het 
Burgerlijk Wetboek), 

2• in strijd zijn ~et de beginselen zelf 
van de procesvoering, nu een rechtsvor
dering slechts door een rechtbank kan 
worden toegelaten zo de eiser een reeds 
verkregen en dadelijk belang heeft om 
ze in te dienen, en dit belang voor eiser 
niet kon bestaan zolang de huurovereen
komst niet verstreken was (schending 
van de artikelen 17 en 18 van het 
Gerechtelijk Wetboek), 

3o imlruisen tegen de fundamentele 
regel van het contractenrecht, te weten 
dat een overeenkomst, die wettig is 
aangegaan, degenen die ze hebben aan
gegaan tot wet strekt en te goeder trouw 
moet worden uitgevoerd, wat ten deze 
inhield dat eiser aan verweerder tot en 
met de vervaldag het rustig genot van 
het goed diende te verschaffen en 
zodoende niet v66r het verstrijken van 
de vervaldag vermocht op te treden in 

uitdrijving (schending · van de arti
kelen 1134 en 1709 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Wat het derde onderdeel betreft: 
. Overwegende dat het vonnis aan
neemt dat de geschreven overeen
komst van 1 mei 1965 een handels
huurovereenkomst uitmaakt, met 
het gevolg dat zij voor een termijn 
van negen jaar werd aangegaan; dat 
het verder vaststelt dat eiser, op 
19 maart 1974, bij aangetekende 
brief de huur opzegde tegen 
1 mei 197 4 ten laatste en dat hij nog 
op 5 en 24 april 197 4 herinne:rings
brieven aan verweerder liet gewor
den; dat het nog oordeelt dat uit de 
houding van eiser blijkt, meer 
bepaald uit zijn brieven van 
19 maart en 5 april 1974, dat hij niet 
akkoord ging met een eventuele 
« stilzwijgende huurhernieuwing »; 

Oveiwegende dat, luidens arti
kel 1739 van het Burgerlijk Wet
boek, wanneer een opzegging is 
betekend, de· huurder, hoewel hij in 
het genot is gebleven, zich op een 
stilzwijgende wederinhuring niet 
kan beroepen; dat artikel 14, derde 
lid, van de handelshuurwet daaraan 
geen afbreuk doet; 

Overwegende derhalve dat eiser 
geen verplichting had om v66r 
1 mei 1974 verweerder voor de 
rechtbank te dagvaarden om de 
stilzwijgende . wederinhuring te 
beletten; dat, door anders erover te 
beslissen, het vonnis aan de ver
huurder een verplichting oplegt die 
door geen enkele wet is voorge-. 
schreven; 

Dat het onderdeel in dit opzicht 
gegrond is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 3, meer 
bepaald eerste en vijfde lid,. 14, meer 
bepaald derde lid, vervat in de wet van 
30 april 1951 op de handelshuurovereen
komsten, zoals gewijzigd en aangevuld 
door de wet van 29 juni 1955, 1737, 1738, 
1739 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat, om te beslissen dat de huur
overeenkomst tussen eiser en verweer
der is blijven voortbestaan en aldus de 



-802-
eis van eiser tot uitdrijving van verweer
der en tot het betalen door verweerder 
van een « betrekkingsvergoeding >> als 
ongegrond af te wijzen, het vonnis 
vaststelt dat eiser de huurovereenkomst 
laattijdig zou hebben opgezegd, op grond 
dat : « ten deze verstreek een eerste 
huurperiode van negen jaar op 
30 april 1974. Om het huurcontract te 
verbreken is er vanwege de eigenaar een 
opzegging vereist van een jaar, welke 
ten deze echter niet werd geeerbiedigd 
vermits gedaagde in hoger beroe.p 
bij aangetekend schrijven van 
19 maart 1974, derhalv~ laattijdig, de 
huurovereenkomst opzegde tegen 
1 mei 1974 >>, en het vonnis verder 
daartoe vaststelt, na evenwel uit de 
brieven van eiser van 19 maart en 
5 april 1974 te hebben afgeleid dat « hij 
(thans eiser) niet akkoord ging met een 
eventuele stilzwijgende vernieuwing >>, 
dat eiser zich v66r het verstrijken van 
de vervaldag, dit is v66r 1 mei 1974, hadi 
moeten voorzien bij de rechtbank om 
het intreden van een huurhernieuwing 
te voorkomen, op grond dat : << Terecht 
pleit appellant (thans verweerder) dan 
ook dat de eigenaar zich tijdig, het is te 
zeggen v66r 1 mei 1974, had moeten 
voorzien bij de rechtbank. Door zijn 
stilzwijgen is de huurhernieuwing in
getreden >>, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 3, 
vijfde lid, vervat in de wet van 
30 april 1951 op de handelshuurovereen
komsten, dat door de rechters in hoger 
beroep ldaarblijkelijk werd toegepast 
wanneer zij vaststellen dat de opzegging 
van 19 maart 1974 laattijdig was, en~el 
een opzeggingstermijn vereist voor de 
opzeggingen tegen het einde van de 
eerste en tweede driejaarlijkse periodes, 
nu integendeel de overeenkomst geslo
ten voor een termijn van negen jaar, na 
verloop van deze termijn, bij gebrek aan 
enige aanvraag tot huurhernieuwing,. 
van rechtswege een einde neemt, zonder 
dat zelfs enige opzegging zou vereist 
zijn, zodat het vonnis ten onrechte 
vaststelt dat de opzegging << gegeven >> 
v66r het verstrijken van de conventio
neel vastgestelde duur van de overeen
komst, laattijdig is (schending van de 
artikelen. 3, eerste en vijfde lid, vervat in 
de wet van 30 april 1951 op d8 handels
huurovereenkomsten, zoals gewijzigd en 
aangevuld door de wet van 29 juni 1955, 
en 1'137 van het Burgerlijk Wetboek), 

tweede onderdeel, de opzegging tegen 
een bepaalde datum, wanneer de huur
overeenkomst van re .... htswege een einde 

neemt op die datum, tot gevolg heeft dat 
de huurder, hoewel hij in het genot is 
gebleven van het goed, niet meer de 
stilzwijgende huurhernieuwing kan 
inroepen, wat ten deze wel door de 
verweerder werd gedaan, zodat de rech
ter ten onrechte het bestaan van een 
stilzwijgende huurhernieuwing aan
neemt (schending van de artikelen 14, 
derde lid, vervat in de wet van 
30 april 1951, op de handelshuurovereen
komsten, zoals gewijzigd en aangevuld 
door de wet van 29 juni 1955, 1738 en 
1739 van het Burgerlijk Wetboek), 

derde onderdeel, de rechter, in deze 
omstandigheden, door de enkele vast
stelling dat eiser zich tijdig, het is te 
zeggen v66r 1 mei 1974, dus v66r het 
verstrijken van de huurovereenkomst, 
had moeten voorzien bij de rechtbank, 
in elk geval zijn beslissing waarbij hij 
het bestaan van een stilzwijgende huur
hernieuwing vaststelt, niet afdoende 
motiveert (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, nu het vonnis 

aanneemt dat de geschreven huur
overeenkomst voor een termijn van 
neg en j aar werd aangegaan deze 
overeenkomst, na verloop van die 
termijn, ten einde kwam zonder dat 
enige opzegging van eiser was ver
eist; 

Overwegende bovendien dat de' 
door artikel 3, vijfde lid, van de 
handelshuurwet bepaalde opzeg
gingstermijn van een jaar enkel aan 
de verhuurder wordt opgelegd wan
neer hij in de in voormelde wetsbe
paling aangeduide omstandigheden 
het huurcontract wil bei:Hndigen na 
de eerste of tweede driejaarlijkse 
periode; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, behalve in zoverre 
het hoger beroep ontvankelijk wordt 
verklaard; beveelt dat melding van 
dlt arrest zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissi.ng; houdt de kosten aan en 
zegt dat erover door de feitenrech
ter zal worden beslist; verwijst de 
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aldus beperkte zaak naat de Recht
bank van Eerste Aanleg te Kortrijk, 
zitting houdend in hoger beroep. 

7 maart 1979 1" kamer 
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Sury -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Duchatelet, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Butzler. 

2" KAMER - 7 maart 1979 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VEROOR
DELEND ARREST MET VERMELDING, EENS

DEELS, VAN ART. 1, LEDEN 1, 15 EN 36, K.B., 

DEC. 1930 OMTRENT DE HANDEL IN SLAAP
EN VERDOVENDE MIDDELEN WAARIN EEN 
OPSOMMING WORDT GEGEVEN VAN DE STOF
FEN DIE ONDER TOEPASSING VAN DAT 
BESLUIT VALLEN, EN, ANDERDEELS, VAN DE 
BEPALINGEN VAN DE WET VAN 

24 FEB. 1921 BETREFFENDE HET VERHANDE
LEN VAN DE GIFTSTOFFEN, SLAAPMIDDELEN 
EN VERDOVENDE MIDDELEN, ONTSMETTING
STOFFEN EN ANTISEPTICA, WAARIN STRAF
FEN WORDEN VASTGESTELD VOOR OVERTRE
DINGEN VAN DAT KONINKLIJK BESLUIT -
GEEN OPGAVE VAN DE WETTELIJKE BEPALIN
GEN WAARIN DE BESTANDDELEN VAN DE 
BEWEZEN VERKLAARDE MISDRIJVEN WOR
DEN VERMELD - GEEN MET REDENEN 
OMKLEDE BESLISSING. 

Niet naar recht met redenen omkleed is 
de veroordeling met de opgave, eens
deels, van art. 1, Jeden 1, 15 en 36, KB. 
31 dec. 1930 omtrent de handel in 
slaap- en verdovende middelen waarin 
een opsomming wordt gegeven van de 
stoffen die onder toepassing van dat 
besluit vallen, en, anderdeels, van de 
bepalingen van de wet 24 feb. 1921 
betreffende het verhandelen van de 
giftstoffen, slaapmiddelen en verdo
vende middelen, ontsmettingstoffen en 
antiseptica, waal'in straiten worden 
vastgesteld voo1· overtredingen van dat 
koninklijk besluit, zonder dat in die 
veroordeling evenwel melding wordt 
gemaakt van de wettelijke bepalingen 
waarin de bestanddelen worden opge
geven van de bewezen verklaarde 
misdrijven (1). 

(1) Raadpl. Cass., 14 april 1961 (A.C., 1969, 
752). 

(SUAREZ TORRES T. GOMEZ FERRERO) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 januari 1979 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering jegens medeb~
klaagde Manuel Gomez Ferrero : 

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

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

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

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt ter zake dat hij, met de 
omstandigheid van wettelijke her
haling, « hoewel hij geen genees
heer, apotheker of dierenarts is en 
de stof niet verkregen of onder zich 
gehouden heeft op grond van een 
geldig medisch voorschrift, zonder 
voorafgaande vergunning van het 
Ministerie van Volksgezondheid, 
'slaapmiddelen, verdovende mfdde
len of andere psychotropische stof
fen die afhankelijkheid kunnen 
teweegbrengen en waarvan de lijst 
door de Koning wordt vastgesteld, 
in dit geval (tenlastelegging 1) ten 
minste acht dosissen heroi:ne, en 
(tenlastelegging 2) niet nader 
bepaalde hoeveelheden heroi:ne en 
cannabis vervaardigd heeft, onder 
zich gehad, verkocht of te koop 
aangeboden heeft, afgeleverd of 
onder bezwarende titel of om niet 
verkr~gen heeft »; 

Dat het arrest weliswaar onder 
verwijzing naar het be·roepen vonnis 
de artikelen 2bis, § 1, en 5 van de 
wet van 24 februari 1921 zoals 
gewijzigd bij de wet van 9 juli 1975 
vermeldt, waarin de toepasselijke 
straf wordt bepaald; alsook artikel 1, 
§§ 15 en 36, van het koninklijk 
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besluit van 31 · december 1930 
waarin een opsomming wordt gege
ven van de stoffen die onder toepas
sing van dat besluit vallen, mqar het 
arrest noch in zijn eigen redenge
ving noch door verwijzing naar het 
beroepen vonnis de wettelijke bepa
ling aanwijst waarin de bestandde
len van de ten laste van eiser 
bewezen verklaarde misdrijven wor
den aangegeven; 

Dat het arrest derhalve niet regel
matig met redenen is omkleed; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot toetsing van de 
door eiser voorgedragen middelen, 
die niet zouden kunnen leiden tot 
ruimere cassatie of tot cassatie zon
der verwrJzmg, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het uit
spraak doet op de strafvordering 
jegens eiser en over de aan die 
vordering verbonden kosten; beveelt 
dat van dit arrest melding wordt 
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 
het Hof van Beroep te Bergen. 

7 maart 1979' - 2• kamer 
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
advocaat-generaaL 

2" KAMER- 7 maart 1979 · 

JACHT - JACHTWET 28 FEB. 1882, ART. 6 -
RECHT VAN DE EIGENAAR OF PACHTER OM, 
ZELFS MET VUURWAPENS, WILDE DIEREN DIE 
SCHADE ZOUDEN TOEBRENGEN AAN ZIJN 
EIGENDOM TERUG TE DRIJVEN OF TE DODEN 
- HOUTDUIF- WILD DIER IN DE ZIN VAN DIE 
BEPALING. 

Dam· de houtduif wild is, kan de eige
naar of pachter ze, zelfs met vuurwa
pens, als wild dier terugdrijven of 

doden, indien zij :Schade toebrengt aan 
zijn eigendom ·(1). (Artt. 1bis, tweede 
lid, d, en 6 Jachtwet.) 

(MATHY TH., MATHY R. 
T. CALIFICE) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 december 1978 
door het Hof van Beroep te Luik 
gewezen; 

I. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissingen 
waarbij de strafvordering voor wat 
de tenlasteleggingen A en B betreft 
verjaard wordt verklaard : 

Overwegende dat de voorzienin
gen niet ontvankelijk zijn bij gebrek 
aan belang; 

H. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissingen op 
de tegen eisers wegens de tenlaste
legging C ingestelde strafvordering 
en op . de burgerlijke rechts
vordering: 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1317 en volgende van het 
Burgerlijk Wetboek, 6, eerste lid, van de 
Jachtwet van 28 februari 1882 zoals 

(1) Raadpl. Cass., 21 sept. 1977 (A.C., 1978, 
99) inzake beschermde vogels, zoals de Turkse 
d:uif. 

Daar de houtduif wild is kan daarop gejaagd 
worden in de door de Minister van Landbouw 
bepaalde tijden. Brengt de houtduif, als wild 
dier, schade toe aan hun eigendommen, dan 
kunnen de eigenaar of pachter ze te allen tijde 
terugdrijven of doden, zelfs met y:uurwapens, 
maar van dat recht mag · slechts gebruik 
gemaakt worden indien er schade is toege
bracht of dreigt. Zie het Verslag van de 
Commissie van Landbouw over het thans wet 
geworden wetsontwerp. (Wet van 20 juni 1963). 
(Gedr. St. Senaat, zitt. 1962-1963, nr. 207, 
biz. 2). 
. Als schadelijke vogel kan de houtduif, 
m~evolge art. 6ter,- in de Jachtwet opgeno
men bij de wet van 20 juni 1963 - verdelgd 
worden door de grondgebruiker om toekom
stige schade te voorkomen. Machtiging van de 
Minister van Landbouw is evenwel vereist om 
houtduiven te verdelgen door middel van 
vuurwapens, zonder jachtverlof, zulks overeen
komstig art. 7ter wet 28 feb. 1882, gew. bij de 
wet van 10 juni 1963. 
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gewijzigd bij koninklijk besluit van 
10 juli 1972, en 13 van de wet van 
3 januari 1933 op de vervaardiging van, 
de handel in en het dragen van wapens 
en op de handel in munitie, 

· doordat, eerste onderdeel, het arrest 
niet antwoordt op het verweermiddel 
waarbij de eisers aanvoeren dat 
artikel 6, eerste lid, van bovenvermelde 
wet van 28 februari 1882 een algemene 
draagwijdte heeft en het doden, zelfs 
met vuurwapens, toestaat van dieren die 
schade toebrengen aan de goederen van 
een ander: 

Overwegende dat de eisers ten 
betoge dat zij een wettig motief 
hadden voor het · dragen van een 
sport- of jachtwapen, aanvoerden 
dat zij krachtens artikel 6 van de 
jachtwet van 28 februari 1882, de 
houtduiven zelfs met vuurwapens 
mochten doden, op grond dat zulks 
zou gebeurd zijn op een door muren 
en hagen afgesloten eigendom, tot 
de bewaki:rig waarvan zij waren 
aangesteld, dat de houtduiven die 
trouwens als schadelijke dieren 
worden aangezien, schade toebren
gen aan de door eisers te onderhou
den moestuin en « behoren tot de 
categorie van , dieren die zelfs met 
vuurwapens mogen teruggedreven 
en gedo6d wo:r;den, zelfs indien dat 
niet op een besloten erf gebeurt 
zoals vereist wordt door artikel 6, 
vierde lid, van de Jachtwet »; 

Overwegende dat het arrest ter 
veroordeling van eisers er enkel op 
wijst, dat de houtduif als schadelijk 
dier op grond van een machtiging 
mag gedood worden maar die mach
tiging in onderhavig geval ont
breekt; 

Overwegende dat het feit dat de 
houtduif een schadelijke vogel is die 
op grond van de in artikel 7 van de 
Jachtwet vermelde machtiging mag 
gedood worden, geen afbreuk doet 
aan het recht van de eigenaar of de 
pachter om op grond van artikel 6 
van dezelfde wet zelfs met vuurwa'-' 
pens wilde dieren terug te drijven 
of te doden die schade zouden 
toebrengen aan hun eigendommen; 

Overwegende dat het arrest niet 
antwoordt op het verweermiddel 
waarbij wordt aangevoerd dat, nu 
de houtduiven schade toebrachten 
aan de door eisers bewaakte eigen
dom, eisers die duiven zelfs met 
vuurwapens mochten terugdrijven 
of doden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grQnd bestaat tot toetsing van het 
eerste middel en het tweede onder
dee! van het t'weede middel die niet 
zouden kunnen leiden tot een cassa
tie zonder verwijzing, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de tegen eisers 
wegens de tenlastelegging C inge
stelde strafvordering en over de 
burgerlijke rechtsvordering; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt verweerder in de 
kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

7 maart 1979 2' kamer 
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Screvens - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Ducha
telet, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. P. Darbe, Luik. 

2' KAMER- 7 ma~rt 1979 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN, - VEROOR
DELING WEGENS OVERTREDING VAN DE. 
WEGVERKEERSWET- VONNIS WAARBIJ, BUic 
TEN DE STRAF OP DAT MISDRIJF, VERVAL 
WORDT. UITGESPROKEN VAN HET RECHT TOT 
STUREN EN HET HERSTEL IN DAT RECHT 
AFHANKELIJK GESTELD WORDT VAN HET 

SLAG EN VOOR DE IN ART. 38, § 3, VAN DIE 
WET OPGESOMDE ONDERZOEKEN - VERMEL
DING VAN DE WETTELIJKE BEPALING 
WAARIN DE BESTANDDELEN VAN HET MIS
DRIJF WORDEN OPGEGEVEN, VAN EEN STRAF

BEPALING, VAN ART. 38, § 1, EN NIET VAN 

ART. 38, § 3 WEGVERKEERSWET - WETTE
LIJK MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING. 
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Naar recht met redenen omkleed is het 

vonnis tot veroordeling wegens over
treding van de Wegverkeerswet, 
waarin de wettelijke bepaling wordt 
vermeld die de bestanddelen van dat 
misdrijf opgeeft, alsmede een strafbe
paling, ook aJ spreekt het accessoir 
verval uit van het recht tot sturen en 
stelt het het herstel. in dat recht 
afhankelijk van het slagen voor de in 
art. 38, § 3 Wegve1:keerswet opgesomde 
onde1·zoeken, zonder enige vermeldng 
van art. 38, § 1, van die wet (1). 

(CHARNEUX) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 21 december 1978 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Verviers; 

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

doordat het bestreden arrest eiser 
wegens verscheidene verkeersmisdrijven 
veroordeelt tot een gevangenisstraf van 
een maand en tot een geldboete van 
tweehonderd frank welke op achtdui
zend frank is gebracht, eiser voor een 
duur van twee jaar vervallen verklaart 
van het recht tot het besturen van alle 
categorieen van voertuigen, vermeld in 
het koninklijk besluit van 3 mei 1965 en 
het herstel van eiser in het recht tot 
sturen afhankelijk maakt van het slagen 
voor het technisch, het praktisch, het 
geneeskundig en het psychologisch 
onderzoek, 

terwijl een veroordelende beslissing, 
om regelmatig met redenen omkleed te 
zijn, melding dient te maken van de 
wettelijke bepalingen waarin de straffen 
worden bepaald die zij uitspreekt voor 
het als bestanddeel van het misdrijf 
aangemerkte feit; de verplichting te 
slagen voor het theoretisch, het prak
tisch, het geneeskundig en het psycholo
gisch onderzoek, alvorens het herstel in 
het recht tot sturen te kunnen bekomen, 
deel uitmaakt van de straf; het bestre
den vonnis weliswaar onder verwijzing 
naar het vonnis a quo artikel 38, § een, 
van de op 16 maart 1968 gecoordineerde 
wetten vermeldt, maar het bestreden 
vonnis noch het vonnis a quo artikel 38, 

(1) Raadpl. Cass., 13 okt. 1969 (A.C., 1970, 
152); Cass., 5 jan. 1971 (ibid, 1971, 430). 

§ 3 .van genoemde wetten vermelden 
waarm voornoemd strafbestanddeel 
bepaald wordt : 

Overwegende dat het vonnis 
waarbij eiser uit hoofde van ver
scheidene misdrijven, met name uit 
hoofde van op een openbare plaats 
in een toestand van alcoholintoxica
tie een voertuig te hebben bestuurd, 
veroordeeld wordt tot een enkele 
gevangenisstraf en geldboete alsook 
tot het verval van het recht tot het 
besturen van een voertuig gedu-

-rende twee jaar, daardoor meteen 
het herstel van eiser in het recht tot 
sturen afhankelijk stelt van het 
slagen voor de onderzoeken, voorge
schreven bij artikel 38, § 3, van de 
wet betreffende de politie over het 
wegverkeer; 

Overwegende dat het vonnis, door 
te verwijzen naar de beroepen 
beslissing artikel 34.1 van die wet 
vermeldt waarin het bestanddeel 
van het door het vonnis ten laste 
van eiser bewezen verklaard mis
drijf omschreven wordt en de op dat 
misdrijf toepasselijke straf bepaald 

·wordt; 
Dat artikel 38, § 3, derhalve niet 

behoefde vermeld te worden; 
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 maart 1979 2• kamer 
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Bosly - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Kirkpatrick. 

2• KAMER- 7 maart ll.979 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND
HAVING VAN DE HECHTENIS - WET 

VAN 20 APRIL 1874, ART. 5 - BESLISSING 
VAN HET ONDERZOEKSGERECHT DAT, 
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WEGENS ERNSTIGE EN UITZONDERLIJKE 
OMSTANDIGHEDEN, DIE DE OPENBARE VEI
LIGHEID RAKEN EN DIE EIGEN ZIJN AAN DE 
PERSOONLIJKHEID VAN DE VERDACHTE, DE 
HECHTENIS MOET WORDEN GEHANDHAAFD, 
OP GROND VAN FElTEN DIE DOOR DE VER
DACHTE ZIJN GEPLEEGD TOEN HIJ EEN MIN
DERJARIGE WAS VAN MEER DAN ZESTIEN EN 
MINDER DAN ACHTTIEN JAAR OUD - WETTIG
HEID. 

2° JEUGDBESCHERMING - ONDER
ZOEKSGERECHT DAT OP GROND VAN FElTEN 
DIE DOOR EEN VERDACHTE ZIJN GEPLEEGD, 
TOEN HIJ EEN MINDERJARIGE WAS VAN MEER 
DAN ZESTIEN EN MINDER DAN ACHTTIEN 
JAAR OUD, BESLIST DAT, WEGENS ERNSTIGE 
EN UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN, DIE 
DE OPENBARE VEILIGHEID RAKEN EN DIE 
EIGEN ZIJN AAN DE PERSOONLIJKHEID VAN 
DE VERDACHTE, DIENS HECHTENIS MOET 
WORDEN GEHANDHAAFD- WETTIGHEID. 

1" en 2" Noch de artt. 36 en 38 Jeugdbe
schermingswet, noch enige andere 
wettelijke bepaling verbieden dat een 
onderzoeksgerecht zijn beslissing, dat 
wegens ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden, die de openbare vei
Jigheid raken en die eigen zijn aan de 
persoonlijkheid van de verdachte, 
diens voorlopige hechtenis moet wor
den gehandhaafd, laat steunen op 
feiten welke door die verdachte als 
minderjarige van meer dan zestien en 
minder dan achttien jaar zijn 
gepleegd. (Artt. 36 en 38 Jeugdbescher
mingswet; art. 5 Wet Voorlopige Hech
tenis.) 

(DANGUIRI) 

ARREST ( vertaJing) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 februari 1979 door 
de kamer van inbeschuldigingstel
ling van het Hof van Beroep te Luik 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 36, 38 van de wet 
van 8 april 1965 betreffende de jeugdbe
scherming, 5 van de wet -van 
20 april1874 op de voorlopige hechtenis 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, om de handhaving 
van de voorlopige hechtenis van eiser te 
bevelen, gesteund heeft op een morali
teitsverslag dat slechts betrekking heeft 
op feiten v66r zijn achttiende jaar, 

zonder dat de.jeugdrechtbank ooit heeft 
beslist een zaak uit handen te geven om 
ze te verwijzen naar het openbaar 
ministerie met het oog op vervolging 
voor het bevoegde gerecht : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan niet blijkt dat, benevens het 
ingevolge het kantschrift nr. 415 van 
onderzoeksrechter Lamberts van 
28 december 1978 opgemaakte pro
ces-verbaal nr. 5046/79, dat aan die 
magistraat op 11 januari 1979 werd 
overgemaakt, in het dossier ook een 
moraliteitsverslag is gevoegd, opge
maakt op verzoek van de jeugd
rechtbank waarbij de feiten aan
hangig waren die eiser v66r zijn 
strafrechtelijke meerderj arigheid 
had gepleegd, feiten waarvan de 
jeugdrechtbank de berechting niet 
uit handen zou hebben gegeven; 

Overwegende dat het noch op 
grond van de artikelen 36 en 38 van 
de wet van 8 april 1965 betreffende 
de jeugdbescherming noch op grand 
van enige andere wetsbepaling de 
politie verboden is aan de gerechte
lijke overheden inlichtingen mede 
te delen, welke betrekking hebben 
op feiten die een minderjarige v66r 
zijn achttiende jaar heeft gepleegd, 
en het de onderzoeksgerechten 
evenmin verboden is met die inlich
tingen rekening te houden voor hun 
beslissing, of gegevens die eigen 
zijn aan de persoonlijkheid van de 
verdachte ernstige en uitzonderlijke 
gronden opleveren, die de openbare 
veiligheid raken en de handhaving 
van de voorlopige hechtenis verant
woorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende dat de substantHHe 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen; 
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Om die redenen, verwerpt de 

voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

VAN 26 JULl 1962 BETREFFENDE DE ONTEI
GENINGEN TEN ALGEMENEN NUTTE EN DE 
CONCESSIES VOOR DE BOUW VAN AUTOSNEL
WEGEN - KONINKLIJK BESLUIT DAT VAST
STELT DAT DE ONMIDDELLIJKE INBEZITNE
MING VAN EEN ONROEREND GOED TEN ALGE
MENEN NUTTE ONONTBEERLIJK IS - VER
ZOEKSCHRIFT VAN DE ONTEIGENENDE OVER
HElD OM DE RECHTERLIJKE FASE VAN DE 
ONTEIGENiNGSPROCEDURE BIJ HOOG
DRINGENDE » OMSTANDIGHEDEN IN TE 
LEIDEN BEOORDELING VAN DE 
« HOOGDRINGENDHEID » DOOR DE ADMI
NISTRATIEVE OVERHEID - GEVOLGEN -
GRENZEN. 

7 maart 1979 2" kamer 
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Stranard - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Duchatelet, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Demol, Luik. 

2" KAMER- 7 maart 1979 

1° TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN
STRAFZAKEN - VORDERING TOT VERWIJZING 
VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE OP 
GROND VAN GEWETTIGDE VERDENK!NG -
TAAL VAN DIE VORDERING. 

2° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE - STRAF
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING- TAAL 
VAN DE VORDERING TOT VERWIJZING. 

1" en 2" De vordering tot verwijzing van 
een rechtbank naar een andere op 
grand van gewettigde verdenking 
moet, op straffe van nietigheid, Jn de 
taal van de J'echtspieging worden 
gesteid (1). (Artt. 37 en 40, wet 15 juni 
1935.) 

(DE SMEDT) 

Met de notitie overeenstemmend arrest. 
7 maart 1979 2• kamer 

Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Ve1'Blaggever : de h. Screvens - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Duchatelet, 
advocaat-generaal- Advocaat: mr. Van 
de Mussele, Antwerpen. 

1" KAMER- 8 maart 1979 

1° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE - ONTEIGENING BIJ " HOOG

DRINGENDE , OMSTANDIGHEDEN - WET' 
BETREFFENDE DE RECHTSPLEGING BIJ 

o HOOGDRINGENDE » OMSTANDIGHEDEN 
INZAKE ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 

NUTTE, VERVAT IN ARTIKEL 5 VAN DE WET 

(1) Cass., 17 april 1973 (A.C., 1973, 820). 

2° ONTEIGENING_ TEN ALGEMENEN 
NUTTE - ONTEIGENING BIJ « HOOG
DRINGENDE » OMSTANDIGHEDEN - ONTEI
GENENDE INSTELLING DIE DOOR EEN FEITE
LIJKHEID IN HET BEZIT KOMT VAN HET 
ONTEIGENDE GOED - FEITELIJKHEID DIE DE 
GEVOLGEN VAN DE ONTEIGENING NIET KAN 
DOEN ONTSTAAN, EN DIE EVENMIN AFBREUK 
KAN DOEN AAN DE NOODZAAK EN DE URGEN
TIE VAN DE ONTEIGENING. 

1" Hoewei de administratieve overheid 
in principe de noodzaak en de 
<' hoogdringendheid " van een onteige
ning moet vaststeiien en de onteige
nende overheid die oorzaak en die 
urgentie dus niet behoeft aan te tonen 
voor het gerecht, zai de rechter even
wei moeten oordelen of de uitvoerende 
macht of de administratieve overheid 
hun macht zo niet overschreden dan 
wei afgewend hebben door ze te 
gebruiken voor andere doeieinden dan 
die waarvoor zij was verleend (2) 
(3). (Art. 107 Gw.; artt. 1 en 8 wet van 
26 juli 1962 betreffende de onteigenin
gen ten algemenen nutte.) 

2" De feitelijkheid waardoor de instel
ling, vom· wier rekening onteigend 
wordt, in het bezit komt van het 
onteigende goed, heeft niets te maken 
met het onteigeningsrecht van die 
insteiling; zij kan door die feitelijkheid 
de gevolgen van de ·Onteigening ten 
aigemenen nutte niet bekomen, maar 

(2) Raadpl. Cass., 7 okt. 1977 (A.C., 1978, 173) 
en de arresten waarvan sprake is in noot 1. 

(3) Raadpl. Cass., 7 okt. 1977, zoeven . ver
meld; het staat aan de rechter te oordelen of 
de « hoogdringendheid >> en inzonderheid de 
noodzaak van de onmiddellijke inbezitneming 
•van het onroerend goed nog bestaat bij de 
indiening vaP het verzoekschrift voor het 
gerecht. 
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die feitelijkheid kan ook geen afbreuk 
doen aan de noodzaak en de urgentie 
van de onteigening(1). 

(BELGISCHE STAAT - MINISTER VAN OPEN
BARE WERKEN T. BROGNIE, PLATTEAU E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 28 september 1977 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Charleroi; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 11, 29, 67, 97, 
107 van de Grondwet, 1, 10, 11, 12 van de 
wet betreffende de rechtspleging bij 
hoogdringende omstandigheden inzake 
onteigening ten algemenen nutte, vervat 
in artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 
betreffende de onteigeningen ten · alge
menen nutte en de concessies voor de 
bouw van autosnelwegen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
1370 en 1371 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat, het vonnis ter bevestiging van 
het beroepen vonnis, dat eisers rechts
vordering tegen de verweerders tot 
onteigening ten algemenen nutte ver-· 
werpt, oordeelt dat het door de voltooi
ing van de werken onmogelljk wordt de 
plaatsbeschrijving te laten opmaken 
door de door de rechter aangestelde~ 
deskundige overeenkomstig artikel 10 
vervat in de wet van 26 juli 1962, en dat 
het bijgevolg vanzelfsprekend is dat de 
door eiser gevolgde procedure aan 
machtsoverschrijding lijdt en enkel de 
onwettigheid wil bevestigen en een feite
lijkheid bekrachtigen, en bij die feite
lijke vaststelling uitgaat van het toezicht 
op de externe en interne wettigheid van 
het koninklijk besluit tot omeigening, 
dat door de rechter krachtens a'rtikel 107 
van de Grondwet niet moet toegepast 
worden wanneer het niet strookt met de 
wet, 

terwijl, eerste onderdeel, de inbezitne
ming door feitelijkheden niets uit te 
staan heeft met het recht tot onteigening 
en eventueel aanleiding geeft tot een 
afzonderlijke bezitsvordering, als 
bepaald bij de artikelen 1370 en 1371 van 
het Gerechtelijk Wetboek, welke trou
wens door de drie eerste verweerders 

(1} Raadpl. Cass., 15 jan. 1959 (Bull. en Pas., 
1\)59, I, 479~. , 

werd ingesteld met het verhoopte gevolg, 
dat wil zeggen de veroordeling tot uitzet
ting en herstel van de plaatsen, waar
door de noodzakelijkheid en het drin
gend karakter van het koninklijk besluit 
volledig verantwoord worden (schending 
van de artikelen 11, 29, 67, 107 van de 
Grondwet, 1, 10, 11, 12 vervat in artikel 5 
van de voornoemde wet van 20 juli 1962, 
1370 en 1371 van het Gerechtelijk Wet
hoek); bovendien de feitelijkheid en de 
daaruit voortvloeiende wijzigingen het 
opmaken van de plaatsbeschrijving door 
de deskundige volgens de toestand op de 
dag van het plaatsbezoek niet onmoge
lijk maken of bemoeilijken en enkel de 
beredeneerde raming als bepaald bij 
artikel 12 vervat in artikel 5 van de 
voornoemde wet van 26 juli 1962 daar
door bemoeilijkt doch niet onmogelijk 
kon worden (schending van de 
artikelen 10, 11 en 12, vervat in artikel 5 
van de voornoemde wet van 26 juli 1962); 

tweede onderdeel, de uitvoerende 
macht de rechten niet heeft overschre-' 
den die haar zijn toegekend bij de wet 
betreffende de rechtspleging bij hoog-

. dringende omstandigheden inzake ontei
gening ten algemenen nutte, vervat in 
artikel 5 van de voornoemde wet van 
26 juli 1962, door het uitvaardigen van 
het koninklijk besluit vim 16 juni 1976, 
aangezien de enige bij de wet bepaalde 
voorwaarde, namelijk de noodzakelijk
heid van een uiterst dringende inbezit
neming, op het ogenblik van het konink
lijk besluit bestond en trouwens nog 
steeds bestaat; (schending van de 
artikelen 11, 29, 67, 107 van de Grand
wet, 1, vervat in artikel 5 van de 
voornoemde wet van 26 juli 1962); 

derde onderdeel, door, enkel op grond 
van de vaststelling dat door de voltooiing 
van de werken de door de rechter 
aangestelde deskundige geen plaatsbe
schrijving heeft kunnen opmaken, ·te 
beslissen dat de rechtspleging aan 
machtsoverschrijding leed en enkel een 
feitelijkheid wilde bekrachtigen, het 
vonnis geen regelmatig of passend ant
woord geeft op de conclusie waarin eiser 
betoogde dat het begaan van een feite
lijkheid de onteigening en de raming 
van . de vergoeding niet onmogelijk 
maakt; de vormvereisten van de onteige
ning kunnen nageleefd worden wanneer 
de onteigenaar . door een feitelijkheid 
reeds bezit heeft genomen en de werken 
heeft uitgevoerd; het Hof van Cassatie 
zich op 15 januari 1959 in die zin heeft 
1.1itgesproken en in zijn arrest van 
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3 maart 1972 de beginselen van zijn 
arrest van 15 januari 1959 niet heeft 
gewijzigd (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

vierde onderdeel, eiser, met verwijzing 
in zijn conclusie naar het arrest van het 
Hof van Cassatie van 15 januari 1959, 
niet heeft betoogd, zoals het vonnis zegt, 
dat de vrederechter en de rechter in het 
algemeen enkel toezicht kunnen uitoefe
nen op de externe wettigheid van de 
procedure; eiser integendeel in zijn con
clusie betoogde dat de rechtbanken een 
dergelijke bevoegdheid hebben en dat 
het arrest van 3 maart 1972 van het Hof 
van Cassatie die draagwijdte heeft en 
preciseerde dat dit arrest de beginselen 
vervat in het voornoemd arrest van 
15 januari 1959 niet gewijzigd had en 
inzonderheid het beginsel dat inbezitne
ming door een feitelijkheid het onteige
ningsrecht niet aantast, daaruit volgt dat 
het vonnis door aan eisers conclusie een 
draagwijdte toe te kennen die zij niet 
heeft, de bewijskracht ervan miskent 
(schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het eerste eli het tweede 
onderdeel samen betreft : 

Overwegende dat, na te hebben 
vastgesteld dat de « Intercommunale 
pour les autoroutes de la peripherie 
de Charleroi >>, nog v66r het konink
lijk besluit werd uitgevaardigd dat 
de onteigening van de percelen van 
de verweerders toestond, de 
genoemde percelen in bezit had 
genomen en daarop de bouw had 
voltooid van een spaarbekken voor 
regenwater, het vonnis de beslissing 
van de eerste rechter bevestigt vol
gens welke er in de huidige omstan
digheden geen reden tot onteige
ningl"is op grond van de motieven 
van 'het mid del en ook van de 
overweging dat '« de onteigening de 
bij de wet van 26 juli 1962 vereiste 
hoogdringendheid niet aantoont »; 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 1 van de wet betreffende de 
rechtspleging bij hoogdringende 
omstandigheden inzake onteigening 
ten algemenen nutte, vervat in 
artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 
betreffende de onteigeningen ten 
algemenen nutte en de concessies 

voor de bouw van autosnelwegen, de 
Koning in beginsel de noodzaak en 
de urgentie van de onteigening 
moet vaststellen en de onteigenende 
overheid bijgevolg die noodzaak en 
urgentie niet moet aantonen voor 
het gerecht, onder voorbehoud 
evenwel dat de rechters moeten 
onderzoeken of de uitvoerende 
macht of de administratieve over
heid hun macht niet hebben over
schreden of afgewend door ze te 
gebruiken voor andere doeleinden 
dan die waarvoor ze hun waren 
verleend; 

Overwegende dat een feitelijkheid 
begaan door een instelling voor wier 
rekening een onteigening doorge
voerd mag worden, niets uit te 
staan heeft met het onteigenings
recht van die instelling; dat zij door 
die feitelijkheid niet de resultaten 
van de onteigeningsprocedure kon 
bekomen, te weten de regelmatige 
inbezitneming van het onteigende 
goed en de toeeigening ervan ten 
aanzien van derden; dat, behoudens 
het bestaan van bijzondere omstan
digheden waarop door het vonnis 
niet gewezen wordt, die feitelijkheid 
geen afbreuk kan doen aan de 
noodzaak en de urgentie van de 
onteigening; dat de voorbarige vol
tooiing van de werken waarvoor de 
onteigening is gepland, het opma
ken van de plaatsbeschrijving van 
de te onteigenen percelen niet 
noodzakelijk onmogelijk maakt; 

Dat de rechter op grond van zijn 
vaststellingen de urgentie van de 
onteigening niet wettig kon verwer
pen en evenmin beslissen dat de 

·door eiser gevolgde procedure enkel 
bekrachtiging van een feitelijkheid 
beoogt en aan machtsoverschrijding 
Iijdt; 

Dat die onderdelen van het mid
del gegrond zijn; 

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 erover zal 
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beslissen; verwijst de zaak naar de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Bergen, zitting houdend in hoger 
beroep. 

8 maart 1979 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Meeus, wnd. voorzitter -
Verslaggever : baron Vin9otte - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Colard, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Fally. 

1' KAMER- 8 maart 1979 

1° DOUANE EN ACCIJNZEN - ALGE
MENE WET VAN 26 AUGUSTUS 1822 OVER DE 
HEFFING VAN RECHTEN VAN IN- EN UITVOER 

EN VAN DE ACCIJNZEN, ART. 317 - DRAAG
WIJDTE. 

2° CASSATIEMIDDELEN - DOUANE EN 
. ACCIJNZEN - MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT 

OP EEN TEN OVERVLOEDE GEGEVEN REDEN
NIET ONV ANKELIJK MID DEL. 

1o Art. 317 Algemene Wet van 26 aug. 
1822 over de heffing van rechten van 
in- en uitvoer en van de accijnzen (1) 
regelt de verplichtingen van de dou
anebeambten jegens de personen 
waarmee zij bij de uitoefening van 
hun ambt in contact komen en het 
geven van informatie omtrent zaken 
van de ene particulier tot de andere," 
het heeft geen verband met de betrek
kingen van de douanediensten van de 
Belgische Staat met de douanedien
sten van andeTe Staten. 

2° Niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
belang, is het middel dat kritiek oefent 
op een ten overvloede gegeven 1·eden 
van de bestreden beslissing (2). 

(ANILINA N.V. T. BELGISCHE STAAT - MINISTER 
VAN FINANCIEN} 

ARREST ( ve1·taJing) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 oktober 1977 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

(1) Thans art. 320 Alg. wet inz. douane en 
accijnzen (K.B. 18 juli 1977 houdende coordi
natie van de algemene bepalingen inz. douane 
en accijnzen). 

(2) Raadpl. Cuss., 24 okt. 1977 (A.C., 1978, 
255). 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 317 van de 
algemene wet van 26 augustus 1822 over 
de heffing van rechten van in- en 
uitvoer en van de accijnzen, 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

do01·dat het arrest de rechtsvordering 
van eiseres verwerpt tot vergoeding door 
verweerder van de schade die zij had 
geleden door toedoen van de ambtena
ren van de administratie van de douane 
die vanaf 1962, met schending van 
artikel 317 van de algemene wet van 
26 augustus 1822 over de heffing van 
rechten van in- en uitvoer en van de 
accijnzen, aan hun Franse collega's 
inlichtingen over eiseres hadden mede
gedeeld, en het arrest die verwerping 
hierop grondt dat die louter administra
tieve bepaling niets uit te staan heeft 
met de tussen soevereine Staten vrij 
uitgewisselde inlichtingen en dus door 
eiseres niet kan worden aangevoerd tot 
staving van haar rechtsvordering tot 
schadevergoeding, 

teTWijl de Staat, nu het toezicht door 
de douane behoort tot zijn politieke 
bevoegdheden, rechtstreeks aansprake
lijk is voor de fouten die in de uitoefe
ning van hun ambt door de aangestelden 
van de administratie der douane werden 
begaan; hij dus de schadelijke gevolgen 
moet vergoeden van de daden van zijn 
organen waardoor de verplichting tot 
discretie wordt geschonden waartoe zij 
gehouden zijn krachtens de zeer alge
mene bewoordingen van artikel 317 van 
de algemene wet van 26 augustus 1822 
over de heffing van rechten van in- en 
uitvoer en vail de accijnzen; die bepaling 
geenszins een !outer administratieve 
draagwijdte heeft zoals het arrest zegt, 
doch aldus ten laste van de Staat een 
burgerrechtelijke verplichting doet ont
staan die trouwens helemaal geen 
afbreuk doet aan zijn soevereine moge

.lijkheid om de douanecontrole uit te 
oefenen (schending van artikel 317 van 
de wet van 26 augustus 1822); het arrest 
bijgevolg, zonder artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek te schenden, niet 
kon weigeren de Staat te veroordelen tot 
vergoeding van de schade die eiseres 
heeft geleden door de inlichtingen die 
verweerders aangestelden in de uitoefe
ning van hun ambt hadden verkregen en 
die ten onrechte werden medegedeeld 
aan de ambtenaren van het Franse 
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bestuur der douane (schending van de 
artikelen 1382 van het Burgerlijk Wet
boek en 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat artikel 317 v~m 
de algemene wet van 26 augus
tus 1822 over de heffing van rechten 
van in- en uitvoer en van de 
accijnzen bepaalt dat « de ambtena
ren eeniegelijk met welke zij in hun 
functies te doen hebben, en allerbij
zonderst reizigers en van buiten het 
Rijk komende personen, met aile 
bescheidenheid en spoed zullen 
expedieren, en hun. de informaties 
geven, welke zij mochten behoeven, 
doch zonder enige inzage aan der
den te mogen geven, omtrent zaken, 
van de ene particulier tot de 
andere »; 

Dat die tekst de verplichtingen 
regelt van de douanebeambten 
jegens de personen waarmee ze bij 
de uitoefening van hun ambt in 
contact komen en het geven van 
informaties omtrent zaken van de 
ene particulier tot de andere; 

Dat hij niets te maken heeft met 
de betrekkingen van de douane
diensteii van de Belgische Staat met 
de douanediensten van de andere 
Staten, met name van de aangren
zende Staten, en met het uitwisse
len van inlichtingen onder die dien
sten; 

Overwegende dat, zelfs al zouden 
bepaalde motieven van het arrest 
een vergissing inhouden, het bestre
den beschikkende gedeelte dat de 
op de schending van voornoemd 
artikel 317 gegronde vordering tot 
schadevergoeding verwerpt, dus 
wettelijk verantwoord zou blijven; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek, 317 van de 
algemene wet van 26 augustus 1822 over 
de heffing van rechten van in- en 
uitvoer en van de accijnzen, 3 en 8 van 
de wet van 31 mei 1961 betreffende het 

geb~;uik der talen in wetgevingszaken, 
het opmaken, bekendmaken en inwer
kingtreden van wetten en ;verordenin
gen, 5 en 7 van de Overeenkomst tussen 
Belgie en Frankrijk met het oog op de 
beteugeling van de smokkelhandel . door 
wederkerige administratieve bijstand, 
gesloten door wisseling van brieven 
gedagtekend te Parijs op 3 en 
6 april 1939 en goedgekeurd bij de wet 
van 3 juni 1969, 67, 68, 69, 97 en 129 van 
de Grondwet, · 

doordat het arrest de stelling van 
eiseres afwijst ten betoge dat verweerder 
de houding van zijn ambtenaren niet 
kan rechtvaardigen door te verwijzen 
naar de << Overeenkomst tussen Belgie 
en Frankrijk met het oog op de beteuge
ling van de smokkelhandel door weder
kerige administratieve bijstand, gesloten 
door wisseling van brieven, gedagtekend 
te Parijs op 3 en 6 april 1939 >> en 
goedgekeurd bij de wet van 3 juni 1969 
waardoor ze volkomen uitwerking heeft 
op 15 april 1939; dat het arrest de 
bewering dat .de voornoemde overeen
komst op het ogenblik van de litigieuze 
feiten niet in werking was getreden en 
dus geen afbreuk kon doen aan 
artikel 317 van de algemene wet van 
26 augustus 1822, beantwoordt door te 
zeggen dat 'het Frans-Belgisch akkoord 
van 1939 geen afbreuk kon doen aan eeh 
wettelijke bepaling die tegen verweerder 

. niet kan ingeroepen worden, dat de 
aangeklaagde ruchtbaarmaking terecht 
ter uitvoering van genoemd akkoord is 
gebeurd, dat zij trouwens ook gewettigd 
zou geweest zijn zonder die overeen
komst vermits die geen invloed heeft op 
de rechten en verplichtingen van parti
culieren, en dat eiseres dus de schending 
van artikel 67 van de Grondwet ondoel
treffend heeft aarigevoerd, 

terwijl, eerste onderdeel, nu arti
kel 317 van de algemene wet van 
26 augustus 1822 de aangestelden voor 
de Staat tot discretie verplicht en 
artikel 67 van de Grondwet de Koning 
verbiedt de van kracht zijnde wetten te 
schorsen of vrijstelling van hun uitvoe~ 
ring te verlenen, de aangeklaagde han~ 
delwijze van de ambtenaren van het 
bestuur der douane enkel verantwoord 
zou geweest zijn door de Frans
Belgische douaneovereenkomst van 
1939 indien deze de instemming van de 
Kamers had verkregen (artikel 68 van de 
Grondwet) en indien ze op het ogenblik 
van de litigieuze feiten samen met de 
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wet tot goedkeuring in het Belgisch 
Staatsblad was gepubliceerd (artikelen 
3 en 8 van de wet van 31 mei 1961 
betreff!irtde het gebruik der taleri in 
wetgevingszaken, het opmaken, bekend
maken en inwerkingtreden van wetten 
en verordeningen, artike1en 69 en 
129 van· de Grondwet); ten deze de 
inlichtingen over eiseres reeds in 
1962 aan de Franse ambtenaren van het 
bestuur der douane werden medegedeeld 
en het verdrag van 1939 en de wet tot 
goedkeuring van 3 juni 1969 pas in het 
Belgisch Staatblad van 4 juli 1969 wer
den bekendgemaakt; het verdrag tot die 
dag in het interne Belgische recht geen 
enkele bindende kracht had en de wet 
tot goedkeuring, die uiteraard geen 
enkele riormatieve draagwijdte heeft en 
dus niet als een wetgevende handeling 
kan worden beschouwd, aan het verdrag 
geen enkele terugwerkende kracht kon 
verlenen zonder artikel 67 van de 
Grondwet te miskennen; het arrest zich 
dus niet kon beroepen op het akkoord 
van 1939 inzake Frans-Belgische doua
nesamenwerking om de aan verweerder 
verweten verspreiding van inlichtingen 
te rechtvaardigen of om te weigeren de 
door eiseres geleden schade te herstellen 
(schending van aile bovenvermelde 
bepalingen, van de artikelen 1382 van 
het Burgerlijk W etboek en 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, de Belgische en 
Franse besturen krachtens de voormelde 
overeenkomst wederkerig · inlichtingen 
kunnen uitwisselen die bij de douane
controle werden verkregen waardoor 
vervolgingen mogelijk wo.rden die tot 
dan bij ontstentenis van die mededeling 
niet konden ingesteld worden; het dus 
vanzelfsprekend is dat, in strijd met 
hetgeen het arrest beslist, die evereen
komst dus wel invloed heeft op de 
rechten en verplichtingen van particulie
ren (schending van de artikelen 5 en 
7 van de Overeenkomst tussen Belgie en . 
Frankrijk met het oog op de beteugeling 
van de smokkelhandel door wederkerige 
administratieve bijstand, gesloten door 
wisseling van brieven gedagtekend te 
Parijs op 3 en 6 april 1939 . en goedge
keurd bij de wet van 3 juni 1969): 

derde onderdeel, bij ontstentenis van 
dat akkoord en van de rechten die het 
aan de Belgische en aan de Franse Staat 
verleerit, de aangeklaagde handelwijze 
van de Belgische ambtenaren van het 
bestuur van de douane geenszins gewet
tigd was zoals het arrest beslist doch in 
strijd was met het voorschrift van 

artikel 317 van de algemene wet van 
26 augustus 1822 (schending van voor
noemd artikel 317) : 

W at de drie onderdelen samen 
betreft: 

Overwegende dat uit het ant
woord op het eerste middel blijkt 
dat artikel 317 ·van de wet van 
26 augustus 1822 ten deze niet 
toepasselijk is en dat het beschik
kende gedeelte dat de OIY de scherr
ding van dat artikel gegronde vor
dering · tot schadevergoeding ver
werpt, wettelijk verantwoprd is; 

Dat het middel dat het arrest 
bekritiseert omdat het een overeen
komst zou toegepast hebben die zou 
afwijken van genoemd artikel 317, 
derhalve, bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk is; 

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

8 maart 1979 - 1 • kamer - Voorzit
ter .: de h. Meeus, wnd. voorzitter -
Verslaggever : mevr. Raymond
Decharneux - Gelijkluidende conclusie. 
van de h. Colard, advocaat-generaal 
Advocaten: mrs. Fally, VanRyn. 

3• KAMER- 12 maart 1979 

ARBEIDSOVEREENKOMST - BEGRIP. 

Voor het bestaan van een arbeidsover
eenkomst is vereist dat een verbin- · 
tenis tot het verrichten van een 
bepaal«e arbeid, in . onder!feschiktheid 
en tegen loon, is aangegaan (1) (2). 
(Artt; 1108 en 1126 B.W.; wet 
10 maart 1900 op de arbeidsovereen
komst, artt. 1, eerste lid, en 5.) 

(1) Raadpl. Cass., 5 jan. 1977 (A.C., 1977, 
483). 

(2) De wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten (B.S. 22 aug. 1978) 
heeft, met ingang vanaf 1 sept. 1978, 
opgeheven : met uitzondering van de 
artikelen 40 en 41, de wet van 10 maart 1900 
op de arbeidsovereenkomst; de bij koninklijk 
besluit van 20 juli 1955 geordende wetten 
betreffende het bediendencontract; de wet van 
.30 juli 1963 tot inrichting van het statuut der 
handelsvertegenwoordigers; de wet van 
24 april 1970 betreffende de arbeidsovereen
komst van dienstboden en, met uitzondering 
van artikel · 12, de wet van 9 juni 1970 
betrefferide de tewerkstelling van studenten. 
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(« A.G. VAN 1830 » N.V. T. CORIJN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, respectievelijk op 
3 november 1977 en 18 mei 1978 
door het Arbeidshof te Gent gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, eerste lid, 5 van 
de wet van. 10 maart .1900 op het 
arbeidscontract, zoals gewijzigd door de 
wet van 21 november 1969, 1, 1•, van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 
1, § 1, van de .wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van· de besluitwet van 
28 december 1944 betreffende de maat
schappelijke zekerheid der arbeiders, 
1708, 1710, 1779 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest van 3 novem
ber 1977 beslist dat het dodelijk ongeval 
dat Icket Jozef op 2 oktober 1973 getrof
fen heeft, als een arbeidsongeval moet 
worden beschouwd, op grond : dat de 
arbeidsovereenkomst door aile rechts
middelen, getuigenissen en

1 
'vermoedens 

inbegrepen, kan worden bewezen; dat in 
concreto, uit het strafdossier en het 
onderzoek van de arbeidsinspecteui: 
blijkt dat de getroffene op .het ogenblik 
van het ongeval gras maaide met een 
hakselmachine, toebehorend aan De 
Keukeleire, op de weide vai:l. een derde, 
landbouwer Beyaert; dat De Keukeleire 
<< officieel » voor de Rijksdienst voor 
Maatschappelijke Zekerheid geen perso
neel in dienst had maar, als <1 onderne
mer van landbouwwerken », tractoren en 
andere machines in gebruik had en een 
collectieve verzekering tegen arbeidson
gevallen had afgesloten voor << het perso
neel belast met het uitvoeren van aile 
landbouwwerken met mac~ines >>; dat in 
de polis het bedrag van de jaarlijkse 
lonen als niet hoger liggend dan 
60.000 frank per jaar werd bepaald; dat. 
De Keukeleire, als aannemer van land
bouwwerken, de uitgevoerde werken fac
tureerde ten laste van de Iandbouwer 
voor wiens rekening ze we:r~en uitge
voerd; dat de getroffene circa 18.00 uren 
voor De Keukeleire had gewerkt; dat uit 
de bestaande gegevens moet worden 
besloten dat De Keukeleire . aannemer 
van werken was en aan de bedienaars 
van zijn materiaal opdrachten gaf,waar 
en wanneer deze inoesten, ,worden uitge
voerd; dat de getroffene niet. werkte ~Is 
helper-ze1fstandige van De. Keukele1re 

en evenmin zelf een aanneming · van 
werk uitvoerde, nu de werktuigen hem 
niet toebehoorden en hij ook niet factu
reerde; dat De Keukeleire handelde als · 
patroon, nu hij de bedienaars van zijn 
machines verzekerde tegen het risico 
van arbeidsongevailen; dat het duidelijk 
is dat de getroffene op het ogenblik van 
het ongeval werkte onder gezag, Ieiding 
en toezicht van De Keukeleire; dat 
eiseres te vergeefs voorhoudt dat de 
getroffene niet. verplicht was het werk te 
aanvaarden, nu eenieder op een bepaald, 
ogenblik een arbeidsovereenkomst voor· 
een bepaald werk kan aangaan en op 
een ander ogenblik een gelijkaardige 
0vereenkomst kan weigeren, 

terwijl, eerste onderdeel, uit de door · 
het arrest in aanmerking genomen fei~ 
ten, met name dat het slachtoffer met de 
machines van De· Keukeleire .1800 uren 
gewerkt had, dat aileen De Keukeleire 
factureerde en dat deze laatste een 
verzekering te/;ten arbeidsongevallen had. 
gesloten, geenszins kan afgeleid worden 
dat de getroffene onder gezag, Ieiding eri 
toezicht van De · Keukeleire arbeidde, te 
meer daar het vaststaat dat de getrof
fene elk werk kon weigeren (schending' 
van de artikelen 1' · van de wet van 
10 maart 190Q, 1, 1", van de wet Vf!n 
10 april 1971, 1, § 1, van de wet van 
27 juni 1969, 1708, 1710 en 1779 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het tegenstrijdig is, 
enerzijds, te beweren dat De Keukeleire , 
aan de getroffene opdracht gaf waar en 
wanneer de werken moesten worden 
uitgevoerd en, anderzijds, aan te hemen 
dat de getroffene niet verplicht was de 
werken te aanvaarden en zulks toch op 
een arbeidsovereenkomst zou duiden, 
die telkens voor bepaalde duur ki::tn 
worden gesloten; daardoor geenszins de 
band van ondergeschiktheid wordt 
bewezen (schending van de artikelen 97 
yan de Grondwet, 1, 5 van de wet van. 
10 maart 1900, 1, 1•, van de wet ,van 
10 april 1971, en 1, § 1, van de wet van 
.27 juni 1969) : 

Overwegende dat, voor het 
bestaan van een arbeidsovereen
komst, vereist is dat een verbintenis 
tot het verrichten van bepaalde 
arbeid, 'in. ondergeschiktheid en 
tegen loon, is aangegaan; dat zoda,
nige verbintenis kan worden aange-

. gaan met het oog op de verrichting 
van een·: bepaalde taak op een : 
bepaald tijdstip en dat daaraan . 
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niets afdoet de mogelijkheid op een 
ander ogenblik de verrichting van 
een andere taak te weigeren; 

Overwegende dat, met de consi
derans da1 eiseres « tevergeefs voor
houdt dat de getroffene niet ver
plicht was het werk te aanvaarden, 
nu een ieder op een bepaald ogen
blik een arbeidsovereenkomst voor 
een bepaald werk kan aangaan en 
op een ander ogenblik een gelijk
a~rdige overeenkomst kan wei
geren », het arbeidshof aan dit 
principe herinnert; dat het arbeids
hof uit dezelfde considerans niet 
afleidt dat daardoor de band van 
ondergeschiktheid bewezen wordt, 
maar haar enkel aanhaalt om de 
conclusie van eiseres te weerleggen; 
dat deze considerans evenmin strij
dig is met de vaststellingen dat De 
Keukeleire, voor wie de getroffene 
werkte, « de opdrachten gaf waar 
en , wanneer de landbouwwerken · 
moesten worden uitgevoerd » ver
mits dit, in de context van het 
arrest, enkel betrekking heeft .op de 
pla<:Hs waar en het tijdstip waarop · 
de r{leds aangegane verbintenis tot 
het verrichten van een bepaalde 
taak in ondergeschiktheid en tegen 
loon moest worden nageleefd; 

Overwegende dat het arrest voor
eerst verscheidene feitelijke gege
vens aanhaalt, met name onder 
meer : 1) dat De Keukeleire aanne
mer was van landbouwwerken en, 
iu die hoedanigheid, verscheidene 
landbouwmachines in gebruik had; 
2) dat hij een collectieve verzeke.,. 
ringspolis tegen arbeidsongevallen 
had afgesloten « voor het personeel 
belast met het uitvoeren van alle 
landbouwwerken met machines »; 
3) dat in de bedoelde polis ·van 
« lonen, » gewag wordt gemaakt; 
4) dat het De Keukeleire was die de 
uitgevoerde werken factureerde; 
5) dat de getroffene van augustus 
1972 tot de datum van het ongeval, 
met name tot 2 oktober 1973 
<< 1800 uren voor De Keukeleire 
gewerkt had »; 6) dat de getroffen~ 
op het ogenblik van het ongeval in 

de weide van een derde « gras 
maaide met een hakselmachine toe
behorende a an De Keuke1eire »; 

Overwegende dat het arrest, op 
grond van dit geheel van feitelijke 
gegevens en zonder desaangaande 
in het middel zelf te worden aange
vochten, de hypothesen uitsluit dat 
de getroffene « als helper-zelfstan
dige » werkte, zelf « een aanneming 
van werken uitvoerde » of werken 
uitvoerde in ruil voor een of andere 
vriendendienst; 

. Overwegende dat het arrest 
slechts dan, op grond van dezelfP,e 
feitelijke gegevens en van de ver
werping van bovenvermelde hypo
thesen, tot de vaststelling komt dat 
de getroffene, op het ogenblik van 
het ongeval, tegen loon en. onder het 
gezag van De Keukeleire, arbeids
prestaties verrichtte; 

Dat, voor zover het middel erop 
neerkomt de feitelijke · beoordeling 
van de rechter te kritiseren, het niet 
ontvankelijk is; 

Dat het arbeidshof, voor het ove
rige, uit de vaststellingen die het 
doet en de verwerping van andere 
hypothetische uitleggingen, weJ,te
lijk het bestaan van een arbeids
overeenkomst heeft kunnen aflei
den; 

Dat het middel, in zoverre het 
ontvankelijk is, niet kan worden 
.aangenomen; 

En overwegende dat de verwer
ping van de voorziening ingesteld 
tegen het arrest van 3 novem
ber 1977, de verwerping tot gevolg 
heeft van de voorziening ingesteld 
tegen het arrest van 18 mei 1978, 
tegen welk laatste arrest geen 
afzonderlijk middel wordt aange
voerd; 

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

12 maart 1979 - 3' kamer 
Voorzitter : de h. Gerniers 
Verslaggever : de h. Chatel - GeiJjklui
dende conclusie .van de h. T~lh~ka<ilrts, 
advocaat-ge11eraal ,-,-- Advocaat · : mr. 
Houtekier. · 
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3• KAMER - 12 maart 1979 

ARBEIDSONGEVAL- ONGEVAL OVERKO
MEN TIJDENS DE UITVOERING VAN DE 
ARBEIDSOVEREENKOMST BUITEN HET 
BEDRIJF - BEGRIP. 

Wanneer de uitvoering van de arbeids
overeenkomst van een werknemer die 
een opdracht buiten het bedrijf uit
voert, eindigt met de terugkeer van de· 
werkneme1· b,ij zijn werkgever, dan is 
het ongeval waardoor hij op die terug
weg wordt getroffen, een arbeidsonge
val, tenzij het ongeval is gebeurd op 
een ogenblik dat de werknemer die 
uitvoering heeft onderbroken (1). 
(Art. 7 Arbeidsongevallenwet 1971.) 

(AERTS T. ' DE BELGISCHE BIJSTAND » N.V.) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 mei 1977 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te~ 
slaan blijkt dat het verkeersongeval, 
waarbij de getroffene, echtgenoot 
van eiseres, het leven verloo.r, zich 
voordeed bij het kruisen van een 
sleep; dat, meer bepaald, uit de 
vaststellingen van het arrest blijkt 
dat de getroffene op de dag van het 
ongeval met een vrachtwagen ver
scheidene leveringen in Nederland 
had uitgevoerd, dat hij, bij de terug
tocht naar zijn werkgever en na het 
oversteken van de grens, herbergen 
had bezocht, dat de graad van 
alcoholhemie op het ogenblik van 
het ongeval « niet alleen wees op 
een erge alcoholintoxicatie maar 
ook, zonder enige twijfel, op 
dronkenschap », dat het ongeval 
zich voordeed « CIP de geografische 
normale weg naar de firma » en 
tenslotte nog « dat er geen juist uur 
van terugkeer was bepaald »; 

Overwegende dat het arrest, om 
de vordering van eiseres af te wij
zen, oordeelt dat het ten deze niet 

(1) Raadpl. Cass., 22 sept. 1976 (A.C., 1977, 
89) en de noten; raadpl. en vgl. Cass., 
12 maart 1979 (ibid, 1978-79, nr. 388). 

om een arbeidsongeval ging, zulks 
op grond van een dubbele reden, 
met name : 1 o dat het ongeval zich 
voordeed tijdens een onderbreking 
van de arbeidsovereenkomst; 2° dat, 
« voor zoveel nodig » het ongeval 
niet is gebeurd door het feit van de 
uitvoering van de arbeidsovereen
komst; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 7, 9, 12 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 
1134, 1135, 1315, 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1 van de wet van 10 maart 1900 
op de arbeidsovereenkomst en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest de door eiseres 
tegen verweerster ingestelde vordering, 
om te horen zeggen dat het aan wijlen 
haar echtgenoot op 6 juni 1973 overko
men ongeval, tengevolge waarvan hij de 
dood vond, een· arbeidsongeval was, 
verwerpt, op grond : dat wijlen 
Karel Verelst op 6 juni 1973 in opdracht 
van zijn werkgever, vertrekkende vanuit 
de firma, in Nederland leveringen 
diende te verrichten; dat hij na het 
volbrengen van die taak de vrachtwagen 
diende terug te brengen bij de werkge
ver te Hulshout; dat Verhelst zes leve
ringen diende te verrichten in Neder
land, wat een goedgevulde dagtaak ver
tegenwoordigde; dat het redelijk is dat 

'Verelst pas omstreeks i9 uur terug aan 
de grens is gekomen en omstreeks dat 
uur in Poppel is aangekomen; dat de 
graad van alcoholhemie van Verelst op 
het ogenblik van het ongeval te 21 uur a 
21.15 uur 2,82 pro mille was; dat zulks 
niet aileen wijst op een erge alcoholin
toxicatie maar ook op dronkenschap; dat 
daaruit met zekerheid kan worden afge
leid dat Verelst vanaf zijn aankomst te 
Poppe! omstreeks 19 uur een grote 
hoeveelheid alcohol heeft geconsumeerd 
en vanaf 19 uur tot op het ogenblik van 
het ongeval zijn tijd uitsluitend heeft 
gebruikt om herbergen te bezoeken; dat 
Verelst aldus de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst heeft onderbroken 
en het ongeval zich heeft voorgedaan 
tijdens deze onderbreking; dat het feit 
dat hij zich op het ogenblik van het 
ongeval op de geografische normale weg 
naar de firma bevond, hieraan niets 
afdoet; dat het feit dat er geen juiste uur 
van terugkeer was bepaald ten deze 
zonder belang is, daar dit de werknemer 
niet toelaat de duur van de overeen
komst te verlengen met ongewettigde 
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onderbrekingen voor persoonlijke doel
einden; dat het ongeval dus niet kan 
worden beschouwd als zijnde overkomen 
tijdens de uitvoering van de arbeidsover
eenkomst en dus niet als arbeidsongeval 
kan worden beschouwd; dat, voor zover 
nodig, tevens dient te worden aangestipt 
dat het ongeval niet is gebeurd door het 
feit van de uitvoering van de arbeids
overeenkomst; dat het ongeval integen
deel te wijten is aan het feit dat Verelst 
zich, buiten iedere professionele ver
plichting, vanaf omstreeks 19· uur tot op 
het ogenblik van het ongeval, aan her
bergbezoeken en drinkgelag heeft over
geleverd en aldus in dronken toestand is 
verongelukt, 

terw1jl, eerste onderdeel, wijlen 
Verelst zich op het ogenblik van het 
ongeval met zijn vrachtwa.gen op de 
terugweg bevond naar zijn patroon, die 
geen juist uur van terugkomst had 
bepaald, zodat Verelst de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst hernomen had 
door met de wagen naar zijn patroon te 
rijden, hetgeen behoorde tot zijn con
tractuele verplichtingen; dat het feit dat 
hij aan 't drinken was, zich tegen de 
herneming van de uitvoering van zijn 
arbeidsovereenkomst niet verzet en het 
motief, volgens hetwelk het ongeval niet 
zou gebeurd zijn tijdens de duur van de 
arbeidsovereenkomst, niet wettelijk ver
antwoordt (schending van de artikelen 7, 
9, 12 van de wet van 10 april 1971, 1134, 
1135, 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 
1 van de wet van 10 maart 1900 en 
97 van de Grondwet); 

tweede ondeJ·deel, eiseres in conclusie 
staande hield dat Verelst tijdens de 
terugrit volledig normaal, rechts 'Can de 
baan reed, niet slingerend en tegen 
60 km per uur en dat het . ongeval te 
wijten was aan het feit dat Verelst 
verrast is geworden door een abnormaal 
breed konvooi met een uitstekende voor
kant; 

dat in die omstandigheden de loutere 
bewering van het arrest dat Verelst in 
dronken toestand is verongelukt, onvol
doende is om te beslissen dat het bewijs 
zou zijn geleverd, door verweerster, dat 
het ongeval niet aan het feit van de 
uitvoering van het arbeidscontract zou te 
wijten zijn (schending van de 
artikelen 7, 9, 12 van de wet van 
10 april 1971, 1315, 1382 van het Burger
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, het arrest niet ant
woordt · op . de. conclusie van eiseres, 
waarin zij staande hield dat, zelfs indien 

· Verelst .dronken was, hij dan nog voor
zichtig gereden had, goed zijn rechter
kant had gehouden, en dat hij was 
verrast geworden door een zeer breed 
konvooi, zodat het ongeval toch aan de 
uitvoering van zijn arbeidscontract te 
wijten was geweest (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat de omstandig

heid dat een werknemer, zelfs 
indien voor zijn terugkomst geen 
vaste uur was bepaald, op het ogen
blik van een ongeval de vrachtwa
gen van zijn werkgever bestuurde 
op de geografische normale weg 
naar het bedrijf, niet uitsluit dat dit 
ongeval zich heeft kunnen voordoen 
tijdens een onderbreking van de 
uitvoering van de arbeidsovereen
komst, onder meer wanneer de ver
plaatsing op het ogenblik van het 
ongeval voor eigen nut of genoegen 
geschiedt; 

. Overwegende dat het arbeidshof 
ten deze steunt op het tijdsverschil 
tussen het overschrijden van de 
Belgische grens en het ongeval, op 
de alkoholhemie van 2,82 pro mille 
en op het onder meer daaruit voort
vloeiend oordeel dat de getroffene 
« vanaf omstreeks 19 uur tot op het 
ogenblik van het ongeval zijn tijd 
uitsluitend heeft gebruikt om her
bergen te bezoeken »; dat het arrest 
hieruit in feite en derhalve onaan
tastbaar kon afleiden dat de getrof
fene « de uitvoering van de arbeids
overeenkomst heef onderbroken en 
het ongeval zich heeft voorgedaan 
tijdens deze onderbreking »; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangehomen; 

W at het tweede en het derde 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het .ant
woord op het eerste onderdeel blijkt 
dat het arrest wettelijk heeft beslist 
dat het ongeval niet gebeurd is 
tijdens de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst; dat de onder
delen derhalve gericht · zijn tegen 
overbodige motieven die het 
arbeidsho.f overigens enkel « voor 
zover nodig » aangeeft; 



-818-
Dat de onderdelen niet ontvanke

lijk zijn, bij gebrek aan belang; 

.Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; gelet op artikel 68 van 
de Arbeidsongevallenwet, veroor
deelt verweerster in de kosten. 

12 maart 1979 3• kamer -
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Chatel 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Tillekaerts, advocaat-generaal 
Advocaat : mr. A. Houtekier. 

3' KAMER - 12 maart 1979 

ARBEIDSONGEVAL - ONGEVAL OVERKO
MEN TIJDENS DE UITVOERING VAN DE 
ARBEIDSOVEREENKOMST - WERKNEMER DIE 
EEN OPDRACHT BUITEN HET BEDRIJF UIT
VOERT- BEGRIP. 

Wanneer de uitvoering van de arbeids-, 
overeenkomst van een werknemer die 
een opdracht buiten het bedrijf uit
voert, eindigt met zijn · terugkeer thuis, 
dan is het ongeval waardoor hij op die 
terugweg wordt getroffen, een arbeids
ongeval, tenzij het ongeval is gebeurd 
op een ogenblik dat de werknemer die 
uitvoering heeft onderbroken (1). 
(Art. 7. Arbeidsongevallenwet.) 

(« DE VERENIGDE PROVINCiEN • N.V. T. KNAPEN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 november 1977 door 
het Arbei.dshof te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 7 van de Arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971 en 
97 van de Grondwet; · 

doordat, nadat eiseres betoogd had dat 
het verkeersongeval, waardoor verweer
der op 24 augustus 1972 werd getroffen, 
zich niet had voorgedaan tijdens de 
uitvoering van de arheidsovereenkomst, 
hierin begrepe;n de normale duur van 
het traject om naar zijn woning terug te 

(1) Cass., 22 sept. 1976 (A.C. 1977, 89) en de 
noten; raadpl. en vgl. Cass;, 12 maart 1979 
(ibid., 1978-79, nr. 387). 

keren, en doen gelden had dat verweer
der de reparatie die hij gelast was te 
Boorsem te verrichten, om 18 uur had 
beEHndigd, dat het ongeval zich had 
voorgedaan omstreeks 20 uur 30 te 
Riksingen, dat het niet bewezen was dat 
verweerder, zoals hij beweerde, naaF 
Boorsem was teruggekeerd kort na de 
beeindiging van zijn werk en daar pas 
omstreeks 19 uur 30 opnieuw was ver
trokken, en evenmin dat hij daarna 
gedurende een half uur had gestopt in 
een cafe te Maasmechelen, het arrest het 
beroepen vonnis bevestigt, dat beslist 
had dat het ongeval een arbeidsongeval 
is en dat een expert had aangeduid om 
de onderscheiden arbeidsongeschikthe
den van verweerder te bepalen, en 
doordat het arbeidshof, om aldus te 
beslissen, steunt op de gronden : dat, 
zoals door de eerste rechter terecht werd 
geoordeeld, de ongevallen overkomen 
gedurende de trajecten die verweerder 
aflegde om bij de klanten de herstel
Iingswerken uit te voeren, ook gedu
rende het laatste traject dat hij aflegde 
om huiswaarts te keren, beschouwd 
kunnen worden als overkomen tijdens 
de uitvoering van de arbeidsovereen
komst; dat, nu is aangenomen dat de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
pas bij de terugkeer thuis eindigde, er 
alleen nog hoeft te worden nagegaan of 
het ongeval zich niet heeft voorgedaan 
op een ogenblik dat de getroffene deze 
uitvoering onderbroken had, vermits het 
ten deze geen ongeval op de weg van het 
werk betreft en er niet hoeft te worden 
onderzocht of de abnormale tijdsomstan
digheden een gevolg van overmacht of 
van wettige reden waren; dat, vermits 
niet wordt betwist dat het ongeval zich 
ten deze voordeed tijdens het laatste 
traject huiswaarts op een plaats die 
normaal tot dit traject behoorde, het 
vaststaat dat het ongeval tijdens de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst , 
plaatsgreep, ook al zou het zich hebben 
voorgedaan buiten de tijdsspanne die 
normaal aan de opdracht diende te 
worden besteed; dat het feit dat de 
uitvoering van de a:rbeidsovereenkomst 
op een vroeger tijdstip met of zonder 
redenen zou onderbroken zijn en de 
omstandigheid dat het baanverslag al 
dan niet op correcte wijze werd inge
vuld, ten deze niet relevant zijn; dat de 
foutieve uitvoering van· de arbeidsover
eenkomst de toepassing van de arbeids
ongevallenwetgeving niet kan verhinde
ren; 
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tei·wijl, eerste onderdeel, aileen als 

overkomen in de loop van de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst en dus als 
een arbeidsongeval kan worden be
schouwd, het ongevid waardoor de werk
nemer wordt getroffen op een ogenblik 
dat hij aan het effectieve of virtuele 
gezag van de werkgever is onderworpen; 
van dit beginsel niet mag worden afge
wek€m · wanneer de . rechter, · gelet op de 
aard van het door een werknemer ver
richte werk, als. gebeurd in de loop van 
de · uitvoering van de arbeidsovereen
komst kan beschouwen, het · ongeval 
waardoor die werknemer · wordt getrof
fen bij het afleggen, niet alleen van de 
trajecten die hij doet om de opdrachten 
waarmee hij be last is. te vervullen, doch 
ook van het traject dat hij doet om naar 
zijn woning terug te keren; hieruit volgt 
dat: het ongeval overkomen wanneer die 
Werknemer zich begeeft nailr de plaats 
wa<~r hij verblijf houdt, niet als een 
arbeidsongeval kan worden beschouwd 
dan op voorwaarde dat hij op dat 
ogenblik nog onder het gezag van de 
·werkgever staat en dus op vootwaarde 
dat hij, alvorens dit laatste traject aan te 
vatten, · niet reeds de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst voor het overblij~ 
vende van de dag heeft beeindigd; door 
t~ beslissen dat het onderwerpelijk 
ongev<}l een arbeidsongeval is, omdat het 
zich heeft voorgedaan tijdens het laatste. 
traject dat verweerder deed om naar zijn . 
woonplaats terug te keren, hoewel het 
arrest niet relevant verklaart het feit dat 
verweerder de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst v66r het ongeval 
had onderbroken, en door aldus te 
verzuimen na te gaan of hij daarna 
eventueel die uitvoering had hervat, het 
arrest het wettelijk begrip van arbeids
ongeval miskent (schending van 
artikel : 7 van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971); 

· tweede onderdeel, de termen van het 
arrest het niet mogelijk maken met 
.zekerheid te bepalen of het arbeidshof 
voor niet-relevant houdt . het feit dat 
verweerder de uitvoering van zijri 
arbeidsovereenkomst op een bepaald 
moment had onderbroken, omdat het in 
feite · oordeelt dat het bewezen is dat 
verweerder daarna die uitvoering had 
.hervat .dan. wel omdat het bedoelt. in 
rechte te beslissen dat, in het geval van 
een werknemer die, zoals verweerder, 
:i:il!h op de open bare weg' bevindt gedu
i:ende . eeri groqt deel. :van de aan , zijn 
arbeid bestede tijd; het .ongeval. waar~ 
'door die werknemer wordt, getroffen in 

de loop van het traject dat 'hij aflegt om 
naar huis: terug te kereri, noodzakelij
kerwijs een arbeidsongeval is (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Wat het e~~ste onderdeel betreft: 

Overwegende dat de rechter, die 
constateert dat een ongeval zich 
,heeft voorgedaan tijdens de. uitvoe
ring van de overeenkomst, impliciet 
vaststelt dat de werknemer zich 
alsdan onder het gezag van de 
werkgever bevond; · 

Overwegende dat het arbeidshof, 
om redenen die het aangeeft, oor
deelt dat .de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst, voor verweer
der « enkel eindigde bij de terug
komst thuis » en vaststelt, zonder 
dat het arrest desaangaande wordt 
aangevochten, dat deze interpretatie 
van · de · overeenkomst door eisere.s, 
assuradeur-arbeidsongevallen, niet 

. wordt betwist; 
Overwegende dat het arrest ver

volgens nagaat of het ongeval zich 
niet had voorgedaan op een ogen
blik dat verweerder de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst had 
onderbroken; dat het desaangaande 
vaststelt dat, ook al mocht de uit
voering van de arbeidsovereenkomst 
« op een eerder ti.jdstip >> met of 
zonder reden onderbroken zijn 
geweest, het ongeval plaats greep 
tijdens deze uitvoering, meer 
bepaald dat het zich voordeed tij
dens het laatste traject huiswaarts 
op een plaats die normaal tot dit 
traject behoorde; · · · 

Dat het arbeiqshof zodoenqe in 
feite constateert dat verweerder 
zich op het ogenblik van het onge
val opnieuw onder het gezag van de 
werkgever bevond en aldus geens
zins artikel 7 · van de Arbeidsonge-
vallenwet schendt; I ' 

Dat het onderdeel niet kan ~Or
den aanger10men; 

W at het · · tweede onderdeel 
betreft .: 

Overwegende dat uit het ant
woo;rd op het eerste onderdeel volgt 
dat het arrest enkel oordeelt dat de 
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mogelijke, al dan niet gerechtvaar
digde onderbreking van de uitvoe
ring van de arbeidsovereenkomst 

bewijskracht van die conclusie niet 
miskend door het arrest dat niet zegt 
dat die partij het dringend karakter 
van de opgegeven redenen vah opzeg
ging niet heeft betwist, maar wei. zegt 
dat die partij niet heeft ontkend de 
beledigingen te hebben geuit (1). 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

« op een eerder tijdstip » niet 
relevant is, omdat gebleken is dat 
het ongeval alleszins tijdens de 
hernomen uitvoering van die over
eenkomst is overkomen; 

Dat in zodanige motieven geen 
dubbelzinnigheid schuilt; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

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

12 maart 1979 3• kamer 
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Chatel 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Tillekaerts, advocaat-generaal 
Advocaten : mrs. Fally, De Gryse. 

3• KAMER - 12 maart 1979 

1° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT -
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN- BURGER
LUKE ZAKEN - ARBEIDSOVEREENKOMST -
CONCLUSIE WAARBIJ EEN PARTIJ HET DRIN
GEND KARAKTER BETWIST VAN DE REDENEN 
VAN DE HAAR GEDANE OPZEGGING VAN EEN 
ARBEIDSOVEREENKOMST, MET NAME BELEDI
GINGEN - GEEN MISKENNING VAN DE 
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTE WAARIN DE. 
CONCLUSIE IS VERVAT- BEGRIP. 

2° BEWIJS - BEKENTENIS - BURGERLIJKE 
ZAKEN - GERECHTELIJKE BEKENTENIS -
PARTIJ DIE ZICH VOOR DE FEITENRECHTER 
OP DE COMPLEXE EN ONSPLITSBARE AARD 
VAN HAAR BEKENTENIS NIET HEEFT BEROE
PEN - PARTIJ DIE DIT NIET KAN AANVOEREN 
VOOR HET HOF. 

3° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN- NIEUW MIDDEL - GERECHTE
LIJKE BEKENTENIS - VOOR DE FEITENRECH
TER GEEN BEROEP OP DE COMPLEXE EN 
ONSPLITSBARE AARD VAN EEN BEKENTENIS 
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1 • Wanneer een partij bij conclusie het 
dz:ingend karakter van de redenen van 
de haar gedane opzegging van een 
arbeidsovereenkomst, met name bele
digingen, heeft betwist, wordt de 

2" en 3" De partij die, in burgerlijke 
zaken, een bekentenis heeft afgelegd 
en zich voor de feitenrechter op de 
coinplexe en onsplitsbare aard ervan 
niet heeft beroepen, is niet ontvanke
Jijk om dit voor het Hof te doen (2). 

(BOEN T. KNOBEL) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 mei 1978 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 18 van de bij 
koninklijk besluit van 20 juli 1955 
samengeordende wetten betreffende de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden, 
1315, 1319, 1320, 1322 en 1356 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest het beroepen von
nis hervormt en de vordering van eise
res ongegrond verklaart op grond dat 
eiseres « niet ontkend heeft de beledi
gende woorden in de winkel te hebben 
geuit in aanwezigheid van derden en 
aileen aanvoert dat aanleiding hiertoe 
zou zijn geweest het feit dat appelante 
(thans verweerster) haar ziekte betwistte 
en andere ernstige verwijten tot haar 
richtte, zonder hiervan enige precisering 
te geven » en « dat, vermits aileen 
eenzijdige beledigingen aangevoerd en 
bewezen zijn, de toestand onjuist door 
de eerste rechter werd beoordeeld als 
een wederzijdse scheldpartij of woorden
duel met escalatie van schilderachtige 
krachttermen of een conflictsituatie 
geconditioneerd door accidentele, voor
bijgaande factoren », 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest de 
zwaarwichtige redenen bewezen acht bij 
gebreke van ontkenning vanwege eiseres 

(1) Raadpl. Cass., 10 maart 1978 (A.C., 1978 
794) en 15 feb. 1979 (ibid, 1978-79, nr. 341). 

(2) Cass., 10 okt. 1957 (Bull en Pas., 1958, I, 
118) en de noot, 19 okt. 1962 (ibid., 1963, I, 229), 
9 feb. 1968 (A.C., 1968, 761) en 17 juni 1977 
(ibid, 1977, 1073); zie ook DE PAGE , dee! III, 
druk 1967, nr. 1031/A en de noot 2. 
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en niet verschoonbaar door enige voor 
haar geldige reden, zonder enig ander 
bewijs van de zwaarwichtige redenen in 
te roepen, hoewel eis'eres in haar conclu
sie voor het arbeidshof had gesteld : 
« Op 6 augustus 1976 werd concluante 
(eiseres) ontslagen omwille van volgende 
dringende redenen Op donderdag 
5 augustus hebt U het nodig gevonden in 
bijzijn van derden en met luide stem mij 
en mijn kind de grofste beledigingen 
'naar het hoofd te slingeren zoals ' leuge
_naarster ', dat jk een ' kreng ' was, dat ik 
in Sint-Antonius-Brecht paste en derge
lijke scheldwoorden meer. Bovendien 
hebt U dit gedaan nadat ik U had gezegd 
dat ik zopas mijn stiefmoeder verloren 
had, wat voor mij de zaak nog ondraag
lijker maakte; concluante steeds ten 
stelligste de zwaarwichtigheid van de 
opgegeven redenen heeft betwist; zoals 
de eerste rechter terecht stelde, dienen 
de feiten waarvan melding wordt 
gemaakt, in de context te worden gesitu
eerd »; daaruit blijkt dat eiseres steeds 
ten stelligste de zwaarwichtigheid van 
de opgegeven redenen heeft betwist 
zodat het arrest de bewijskracht van de 
door eiseres genomen conclusie miskent 
(schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek), 

tweede onder(ieel, eiseres in haar 
conclusie voor het arbeidshof had 
voorgehouden : « Toen zij op het werk 
aankwam, is appellante (thans verweer
ster) haar be ginn en uitschelden omdat 
concluante (thans eiseres) het gedurfd 
had te vragen haar te komen afhalen; 
toen is er een heftige woordenwisseling 
geweest waarbij zowel van de kant van 
concluante als van de kant van appel
lante een zekere opgewondenheid naar 
voren trad met de daaruit volgende 
verwijten; appellante zelf betwistte de 
ziekte Van concluante, hoewel deze 
medisch geattesteerd was, en uitte meer
d(i!re andere zware verwijten; het is 
volkomen logisch dat concluante hierop 
reageerde, te meer daar zij, niettegen
staande haar ziekte, toch · de nodige 
schikkingen had getroffen om appellante 
bij te staan in de drukke braderijperio
de »; daaruit duidelij~ blijkt dat eiseres 
niet aileen de zwaarwichtigheid van de 
redenen had betwist maar tevens had 
beweerd dat deze in ieder geval ver
schoonbaar waren vermits zij door ver
weerster werden uitgelokt (schending 
van artikel 18 van de bij koninklijk 
besluit van 20 juli 1955 samengeordende 
wetten betreffende de arbeidsovereen-
komst voor bediemden), · 

derde onderdeel, voor zover eiseres de 
beledigende woorden niet zou hebben 
ontkend, zij daar in ieder geval uitdruk
kelijk heeft aan toegevoegd dat deze 
feiten niet zwaarwichtig waren en alles
zins verschoonbaar, vermits zij door 
verweerster werden uitgelokt, en een 
dergelijke bekentenis in ieder geval 
onsplitsbaar is (schending van de 
artikelen 1315 en 1356 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat eiseres in con

clusie aanvoerde dat zij steeds ten 
stelligste de zwaarwichtigheid van 
de door verweerster opgegeven 
redenen heeft betwist; 

Dat het arrest niet zegt dat eise
res de zwaarwichtigheid van de 
door verweerster opgegeven rede
nen niet heeft betwist, maar wel dat 
eiseres niet heeft ontkend de bele
digende woorden te hebben geuit; 

Dat het de zwaarwichtigheid van 
de door eiseres geuite beledigingen 
niet afleidt uit het gebrek aan 
ontkenning van die zwaarwichtig
heid door eiseres, maar wel uit de 
bewoordingen van die beledigingen 
en de omstandigheden waarin ze 
werden uitgesproken; 

Dat het arrest zodoende de 
bewijskracht van de in het onder
dee! vermelde conclusie niet mis
kent; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

W at het tweede onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat, na te hebben 
vastgesteld dat eiseres niet .heeft 
ontkend de beledigende woorden in 
de winkel te hebben geuit in aan
wezigheid van derden en dat zij 
alleen aanvoert dat aanleiding hier
toe zou zijn geweest het feit dat 
verweerster haar ziekte betwistte en 
andere ernstige verwijten tot haar 
richtte, zonder hiervan enige preci
sering te geven, het arrest in feite 
en derhalve op onaantastbare wijze 
oordeelt dat de door eiseres geuite 
beledigingen niet verschoonbaar 
zijn do<'lr enige voor haar geldige 
red en; 
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Dat het onderdeel, dat erop neer

komt de feitelijke beoordeling van 
het arbeidshof te bekritiseren, niet 
ontvankelijk is; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de stukken 

waarop het Hof vermag acht te 
slaan niet blijkt dat eiseres voor het 
arbeidshof het complexe en 
onsplitsbare aard van haar beken
tenis heeft ingeroepen; 

Dat het onderdeel, dat de open
bare orde niet raakt, niet voor de 
eerste maal voor het Hof mag 
worden ingeroepen; 

Dat het derhalve nieuw is en niet 
onvankelijk; 

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

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

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

12 maart 1979 - 3' kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Gerniers, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Tillekaert, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Baeck, 
Butzler. 

2' KAMER - 13 maart 1979 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT) - BESLISSING 
VAN DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN 
DE MAATSCHAPPIJ W AARBIJ DE WEDEROPNE
MING VAN EEN OP PROEF IN VRIJHEID 
GESTELDE GEINTERNEERDE WORDT GELAST 
- WETTIGHEID- VOORWAARDEN. 

Wanneer een op proef in vrijheid 
gestelde gei'nterneerde, op vordering 
van de procw·eur des Konings weder 
opgenomen is in een psychiatrische 
afdeling, kan de commLssie tot 
bescherming van de maatschappij de 
wederopneming van de betroA-kene in 
een door haar aangewezen inrichting 

enkel gelasten als zij in haar beslis
sing vaststelt dat de voorwaarden voor 
de wederopneming vervuld zijn (1). 
(Art. 20 Wet Besch. Maatsch.) 

(LEYSEN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 6 februa:h HJ79 
gewezen door de Commiss!~ tot 
bescherming van de maatschappij 
ingesteld bij de psychiatrische afde
ling van de gevangenis te Antwer
pen; 

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

' ' 

Overwegende dat kracht~ns arti
kel 20 van de genoemde wet, een · op 
proef in vrijheid gestelde ge!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, uitspr\;lak: 
doet; dat de commissie echter 
vooraf dient na te gaan of de 
voorwaarden voor de wederopne
ming vervuld zijn en zulks in haar 
beslissing dient vast te stellen; 

Overwegende dat de commissie 
ten deze, na de procureur des 
Konings te hebpen gehoord, · het 
geval van eiser betreffende « niet 
naleven der voorwaarden » behan
delt en besluit « tot plaatsing van 
betrokkene te Merksplas BG, 
wegens de voorhanden zijnde gege
vens, verslagen en adviezen. van de 

' ' 
(1) Cass~, 2 mei 1978 (A.C., 1978, 1024) en 

Cass., 28 nov. 1978 (ibid, 1978-79, nr. 178) .. 
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heer A. Boer, evangelisch aalmoeze
nier, die geen actuele mogelijkheid 
bieden om, zonder gevaar voor de 
bescher~i;ng van dfil maatsc~appij, 
betrokkene uit de door hem onder
gane internering,te ontslaan »; 

'. Overwegende dat eiser werd gei:n
terneer<:J, bij beschikking . van de 
raad~ainer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Antwerpen van 
8 april 1977 en op proef in vrijheid 
werd gesteld onder voorwaarden bij 
beslissing van . de commissie van 
5 december 1978; dat uit de reden
geving van de bestreden beslissing 
niet blijkt'' of de voormelde wette
lijke voor'Waarden van wederopne
ming vervuld zijn; dat in de bestre
den beslissing niet vastgesteld 
wordt dat eiser de voorwaarden van 
zijn in~rijheidstelling niet heeft 
nagekomen en evenmin dat in zijn 
gedragingen .. of zijn geestestoestand 
(;len gevaar voor , de, maatschappij 
waarneembaar is; dat immers de 
enkele verwijzing naar , niet nader 
bepaalde gegevens en naar de niet 
nadet bepaalde inhoud van de ver
shlgen en . advieien van de aalmoe
zenier het riiet mogelijk maakt na 
te gaan of het door de commissie in 
aamnerking , genomen gevaar voor 
de' maatschappij voortvioeit uit de 
gedraging(;ln of de geestestoestand 
van de invrijheidgestelde dan wel 
uit andere gegevens of beschouwin
gen;· 

· Dat de beslissing derhalve niet 
wettelijk IS verantwoord; 

)'I:' I( 

Om die rederien',' en· ongeacht de 
middelen aangevoerd in ·de brief 
van. eiser, neergelegd ter ,griffie van 
het Hof op 2 rriaart 1979, en die niet 
tot\ cassatie :Zander verwijzing kun
:ri~'h'leiden, ver~iehgt de. bestreden 
beslissing; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing; 
vetwijst de ~aak 'naar de Co:inmi~sie 

tot bescherming van de maatschap
pij ingesteld bij de psychiatrische 
afdeling van de gevangenis te Ant
werpen, anders samengesteld. 

13 maart 1979 - 2' kamer 
Voorzitter : baron Richard, voorzitte:r -
Verslaggever : de h. Lebbe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Charles, eerste 
advocaat-generaal. 

2' KAMER- 14 maart 1979 

VERZET - STRAFZAKEN - BUITENGEWONE 
TERMIJN- AANVANG- NOODZAKELIJKHEID 
VAN EEN REGELMATIGE BETEKENING. VAN 
HET VERSTEKVONNIS. 

Evenals de gewone term1jn van vel'zet 
gaat de buitengewone tenmjn niet in 
wanneer het verstekvonnis niet l'egel
matig is betekend (1). (Art. 187 Sv.) 

(THUJJNS) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 november '1978 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

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

do01·dat het arrest beslist dat eiseres 
te laat in verzet is gekomen tegen het 
verstekvonnis dat op 28 december 1977 
tegen haar was gewezen door de correc
tionele rechtbank, vermits het verzet pas 
op 7 maart 1978 aan het parket werd 
betekend, dat is meer dan tien dagen 
nadat eiseres op 10 februari 1978 kennis 
gekregen had van de op 23 januari 1978 
bij deurwaardersexploot gedane beteke
ning van het vonnis, 

terwijl het arrest vaststelt dat dit 
vonnis niet aan de persoon van eiseres 
en zelfs niet aan haar woonplaats was 

(1) Zie Cass., i maart 1926 (Bull. en Pa;,, 
1926, l, 271); HAYOIT DE TERMICOURT, « Etude sur 

: !'opposition "• Revue de dl'Oit pima], 1932, inz. 
biz. 735 en de verklaring van de Minister van 
Justitie Renkin, tijdens de parlementaire. voor~ 
bereiding van de wet van 9 maart 1908, tot 
wijzigingvan art. 187 Sv.i Pas., 1908, 159). ' 
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betekend, die betekening derhalve niet 
regelmatig was zodat zij de termijn van 
verzet niet had doen ingaan : 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat het door de Correctionele 
Rechtbank te Brussel op 
28 december 1977 tegen eiseres 
gewezen verstekvonnis niet aan 
haar persoon was betekend en zelfs 
niet aan haar woonplaats, die bete
kening dus onregelmatig was en de 
termijn van verzet niet had doen 
ingaan; 

Dat het arrest, na te hebben 
vastgesteld dat eiser~s niettemin 
kennis had gekregen van die bete
kening van 10 februari 1978, beslist 
dat het op verzoek van eiseres op 
7 maart 1978 betekende verzet te 
laat is gedaan en derhalve niet 
ontvankelijk is, op grond dat de 
door artikel 187, tweede lid, van het 
Wetboek van Strafvordering voorge
schreven buitengewone termijn van 
tien dagen ingaat de dag waarop de 
niet verschenen veroordeelde ken
nis gekregen heeft van de beteke
riing, « dat er geen andere vereiste 
is om die termijn te doen ingaan en 
het met name niet vereist is dat, 
wanneer de betekening niet aan de 
persoon van beklaagde kon geschie
den, zij gedaan werd aan zijn woon
plaats of wanneer de betekening 
wel aan zijn woonplaats geschied is, 
het afschrift van de akte van bete
kening aileen aan een van de in 
artikel 35 van het Gerechtelijk Wet
hoek vermelde personen ter hand 
werd gesteld »; 

Overwegende dat, evenals de 
gewone termijn van verzet, ook de 
buitengewone termijn niet ingaat 
wanneer het verstekvonnis niet op 
een regelmatige wijze is betekend; 
dat het arrest derhalve niet zonder 
schending van artikel 187, tweede 
lid, van het Wetboek van Strafvor
dering kon beslissen, enerzijds, dat 
het verstekvonnis op een onregel
matige wijze aan eiseres was bete
kend en, anderzijds, dat eiseres te 
laat in verzet was gekomen tegen 
dat vonnis, vermits het verzet 

gedaan werd meer dan tien dagen 
nadat zij kennis gekregen had van 
die betekening; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal gemaakt worden 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; laat de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de zaak naar 
het Hof van Beroep te Bergen. 

14 maart 1979 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Colard, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Godaert, 
Brussel. 

2• KAMER - 14 maart 1979 

1° LIJFSDWANG STRAFZAKEN 

BEKLAAGDE MINDERJARIG OP DE DAG VAN 
DE FElTEN - VEROORDELING TOT LIJFS
DWANG- ONWETTIGHEID. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE 
- STRAFZAKEN- LIJFSDWANG ONWETTIG 
UITGESPROKEN - GEDEELTELIJKE CASSATIE 
ZONDER VERWIJZING. 

1" Lijfsdwang mag niet worden uitge
sproken tegen een veroordeelde 
wegens misdrijven die hij heeft 
gepleegd toen hij nag mindezjal'ig was 
(1). (Art. 6 wet van 27 jul\ 1871.) 

2" Gedeeltelijke cassatie, wegens onwet-, 
tigheid van lijfsdwang ter invordel'ing 
van de kosten van de strafvordel'ing 
geschiedt zonder verwijzing (2). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS 
T. RADERMECKER) 

Met de notities overeenstemmend arrest. 

14 maart 1979 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Bosly - Gelijklui
dende conclusie van de h. Colard, advo
caat-generaal. 

(1) en (2) Cass., 17 aug. 1976 (A.C., 1976, 
1234). 
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2' KAMER- 14 maart 1979 

1° VONNISSEN EN ARREST EN 
- STRAFZAKEN - GETUIGEN MET GESLO
TEN DEUREN GEHOORD DOOR DE CORREC
TIONELE RECHTBANK - GEDINGSTUKKEN 
W AARUIT NIET KAN WORDEN OPGEMAAKT OF 

ART. 96 GW. IN ACHT IS GENOMEN - NIETIG
HEID VAN HET VONNIS- HOF VAN BEROEP 
DAT DE REDENEN VAN HET VONNIS HEEFT 
OVERGENOMEN - NIETIGHEID VAN HET 
ARREST. 

2° CASSATIE- OMVANG - STRAFVORDE
RING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING -
NIET BEPERKTE VOORZIENING VAN DE BE
KLAAGDE - VERNIETIGING VAN DE BESLIS-. 
SING OP DE STRAFVORDERING - BRENGT 
VERNIETIGING MEE VAN DE EINDBESLISSING 
OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
TEGEN DE BEKLAAGDE. 

1• Wanneer getuigen met gesloten deu
ren door de correctionele rechtbank 
zijn gehoord en uit de gedingstukken 
niet blijkt dat regelmatig bevolen werd 
de zaak met gesloten deuren te behan
delen, is nietig het arrest op het noifei; 
beroep, dat de . nietigheid van het 
vonnis overneemt door te verwijzen 
naar de redenen ezvan (1). (Art. 96 
Gw.; artt. 155, 190 en 211 Sv.) 

2" Vernietiging, op. de niet beperkte 
voorziening van de beklaagde, van de 
beslissing op de strafvordering brengt 
vernietiging mee van de eindbeslissing 
op de tegen hem ingestelde burger
lijke rechtsvordering, welke het gevolg 
is van de eerste (2). 

(JACOBY T. DEPAS) 

ARREST ( vel'taling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 januari 1979 door 
het Hof van Beroep te Bergen 
gewezen; 

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

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 96 van 

(1) Cass., 8 sept. 1969 (A.C., i970, 21) en 
20 dec. 1977 (ibid., 1978, ~88). 

(2) Cass., 31 jan. 1978 (A.C., 1978, 644) en 
7 feb. 1979 (A.C., 1978-79, nr. 308). 

de Grondwet, 190 en 211 van het Wet
hoek van Strafvordering : 

Overwegende dat de processen
verbaal van de terechtzittingen van 
8 maart 1978 en 10 mei 1978 van de 
correctionele rechtbank vermelden 
dat de gehoorzaal werd ontruimd 
ter uitvoering vaii het op 25 janua
ri 1978 gewezen vonnis, waarbij 
bevolen werd de zaak met gesloten 
deuren te behandelen; 

Overwegende dat uit geen enkel 
gedingstuk blijkt dat regelmatig 
bevolen werd de zaak met gesloten 
deuren te behandelen; dat derhalve 
niet is aangetoond dat de rechtsple
ging regelmatig was op het stuk van 
de openbaarheid welke door 
artikel 96 van de Grondwet wordt 
opgelegd voor de twee vorenver
melde terechtzittingen; 

Overwegende dat veronachtza
ming van die substanW~le rechts
vorm nietigheid meebrengt van het 
vonnis dat op die rechtspleging 
gevolgd is; 

Overwegende dat, het arrest dat 
het vonnis bevestigt door te verwij
zen naar sommige gronden ervan, 
die nietigheid heeft overgenomen; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de burgerlijke rechtsvorderingen : 

Overwegende dat de vernietiging, 
op de niet beperkte voorziening van 
beklaagde, van de beslissing op . d.e 
strafvordering de vernietiging mee
brengt van de beslissingen op de 
tegen eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen, welke het gevolg 
zijn van de eerste beslissing; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; laat de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. · 

14 maart 1979 - 2• kamer - VoOJ'Zit
teJ' : de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Screvens - Gelijk
luidende conclusie van de h. Colard, 
advocaat-generaal. · · 
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2' KAMER- 14 maart 1979 

1° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT) - INTERNERING 
- RAADKAMER DIE WEIGERT DE INTERNE
RING UIT TE SPREKEN EN BEVEELT DAT DE 
STUKKEN NAAR DE PROCUREUR-GENERAAL 
ZULLEN WORDEN GEZONDEN - GEEN HOGER 
BEROEP VAN HET OPENBAAR MIN!STERIE
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
NIETTEMIN BEVOEGD OM DE INTERNERING 
UIT TE SPREKEN. 

2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MlDD!!:L DAT KRITIEK OEFENT OP DE 
VORDERINGEN VAN HET OPENBAAR MINIS
TERIE VOOR HET ARREST TOT INTERNERING 
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

3° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN 
- CASSATIEGEDING - CASSATIEBEROEP 
GERICHT TEGEN EEN BESLISSING OVER DE 
UITVOERING VAN DE WET TOT BESCHERMING 
VAN DE MAATSCHAPPIJ- NIET TE BEGROTEN 
KOSTEN. 

1 • Het hof van beroep, kamer van inbe
schuldigingstelling, waarbij de feiten 
regelmatig aanhangig zijn gemaakt 
door het toesturen van de stukken 
door de raadkamer overeenkomstig 
art. 133 Sv., kan, zelfs bij ontstentenis 
van boger beroep van het openbaar 
ministerie tegen de beslissing van de 
raadkamer waarbij de interneling van 
de verdachte wordt geweigerd, diens 
intemering bevelen (1). 

2• Niet ontvankelijk is het middel dat 
kritiek oefent op de vorderingen van 
het openbaar ministerie voor het ver
oordelend arrest (2). 

a• Het cassatieberoep tegen een beslis
sing over de uitvoering van de wet to.~ 
bescherming van de maatschapplJ 
brengt geen te begroten kosten mede 

· (3). (Artt. 162, 6obis, 279\ 1", 2792
, 1", 

2~0, 1•, W. Reg., hyp. en griffierecht.) 
(Impliciet.) 

{1) Cass., 9 mei 1977 (A.C., 1977, 918). 

(2) Cass., 28 feb. 1977 (A.C., 1977, 704) en 
27 sept. 1978 {ibid., 1978-79, nr. 65). 

(3) Cass., 13 dec. 1978 (A.C., 1978-79, nr. 212). 

{OLAGNY) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; -'- Gelet op net bestre
den arrest, op 9 februari 1979 door 
het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingst~lling, 
gewezen; 

Ovef het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grorid
wet, 

Dat het middel feitelijke. gro~d-
slag mist; , , , 

Over het tweede middel, hieruit afge
Ieid dat bet hof van beroep op votderirig 
van de procureur-generaal de interne
ring van eiseres heeft uitgesproken, 
terwijl de procureur des Konings noch 
de procureur-generaal hoger b~roep 
hadden ingesteld . tegen , de , op 
4 december 1978 door de raadkamer van 
de Rechtbank van. · Eerste . Aanleg .· te 
Brussel uitgesproken beschikking .:iyaar
bij de vprderingen van . het . openbaar 
ministerie ~xpliciet worden verworp~n, 
de procuremr d.es Konings. en .de procu
reur-generaal in die beslissing · hadden 
berust en de procureur-generaal ten 
onrechte van oordeel was de, vorderin
gen tot internering te kunnen overne
men welke in eerste aanleg. terzijde 
waren gest!'!ld en waarop het hof ·van 
beroep steunde om zijn·arrest te wijzen : 

Overwegende dat het hof van 
beroep, kamer yan ,inbeschuldi
gingstelling, waarbij de feiten regel
matig aanhangig zijn gemaakt door 
het bevel van de raadkamer tot het 
toesturen van de stukken overeen-

. komstig artikel 133 van.het Wetboek 
van Strafvordering, zelfs bij ont.:. 
stentenis van hoger beroep . van het 
openbaar ministerie tegen de beslis
sing van de raadkamer waarbij de 
internering van de verdachte wordt 
geweigerd, diens internering kan 
bevelen; 

Overwegende dat de kamet van 
inbeschuldigingstelling immers de 
macht heeft, . overeenkomstig , de 
bepalingen · van hoofdst.uk I . van 
titel II van boek II van het W etboek 
van Strafvordering, om uitspraak te 
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doen over:hetgeen hoort te gebeu
ren zolang zij niet heeft beslist of 
een inbeschuldigingstelling dl.ent te 
worde~ uitgesproken; 

Overwegende dat artikel 8, 
tweede lid, van de wet tot bescher
ming vari de maatschappij, dat aan 
het openbaar ministerie en de ver
dachte of zijn advocaat het recht 
verleent voor de kamer van inbe
schuldigingstelling hager beroep in 
te steilen tegen de beslissing van de 
raadkamer waarbij de internering 
wordt gelast of geweigerd, het 
beslissingsrecht niet kan beperken 
van de kamer van inbeschuldiging
stelling waarbij · de zaak op een 
andere wijze regelmatig aanhangig 
is gemaakt; 

Dat · het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegehde dat, voor het ove
rige, niet ontvankelijk is het middel 
dat kritiek oefent op de vorderingen 
van het openbaar ministerie die zijn 
voorafgegaan aan het arrest waarbij 
de internering wordt gelast; 

En overwegende dat de substan
tiele of · op straffe van nietigheid 
vo6rgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

Om die , redenen, 
voorziening. 

verwer:Qt de 

14 maart 1979 - 2' kamer - Voorzit
ter: de .h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Stranard - Gehjk
Juidende conclusie van de h. Colard, 
advocaat~generaal - Advocaat : mr. 
Godaert, Brussel. 

2• KAMER - 14 rnaart 1979 

1 '? ZIEKTE- EN , INV ALIDITEITSVER
ZEKERING - ALGEMENE BEGRIPPEN -

Z!EKTE- EN INVALIDITEITSWET, ART. 70, 
§ 2 - DE VERZEKERINGSINSTELLING DIE 
TEN GUNSTE VAN DE GETROFFENE VAN EEN 
ONGEYAL PRESTATIES HEEFT VER

: 81ltEK']', IS 'GESUBROGJ;:ERD IN DE RECHTEN 
VAN DE GETROFFENE TEGEN DEGENE DIE DE 
SCHADE HEEFT VEROORZAAKT- BEG RIP. 

2° ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVER
ZEKERING- ZIEKTE- EN INVALIDITEITS
WET, ART. 70, § 2- VERZEKERINGSINSTEL
LING DIE DE HOSPITALISATIEKOSTEN VAN 
DE GETROFFENE VAN EEN ONGEVAL GEHEEL 
OF GEDEELTELIJK GEDEKT HEEFT - VORDE-; 
RING TOT INDEPLAATSSTELLING TEGEN DE 
VOOR HET ONGEVAL AANSPRAKELIJKE 
DERDE- VOORWAARDEN EN MODALITEITEN. 

1' De verzekeringsinstelling die ten 
gunste van de getroffene van een 
ongeval prestaties heeft verstrekt als 
bepaald in de ziekte- en invaliditeits
wet; en die als gesubrogeerde in de 
rechten van de rechthebbende op deze 
prestaties optreedt tegen de voor het 
ongeval aansprakelijke derde, kan. 
geen andere rechten uitoefenen dan 
die welke deze rechthebbende zelf uit 
hoofde van die schade tegen de aa~-, · 
sp1·akelijke derde had kunnen uitoefe
nen; deze kan dientengevolge tegen de 
rechtsvordering van de in de plaats 
gestelde verzekeli.ngsinstelling de ver~ 
weermiddelen en .excepties aanvoeren 
die hij aan de 1·echtsvordering van de 
getroffene had . kunnen tegenwerpen 
(1). (Art. 70, § 2, Ziekte- en Invali
diteitswet.) 

2' De vel'Zekeringsinstelling die de has.:.' 
pitalisatiekosten van de getroffene van 
een ongeval geheel of gedeeltel1jk 
heeft gedekt; kan als gesubrogeerde in 
de rechten van de getroffene tot terug
betaling van deze kosten niet optreden 
tegen de voor het ongeval aansprake
Jijke derde dan binnen de perken vim 
de uitgaven die hij deswege overeen~ 
komstig de wet heeft gedaan; deze 
derde kan in zover hij dit verweermid
del tegen de getroffene had kunnen 
aanvoe1·en, de aftrek vorderen van de 
normale kosten van persoonlijk onder- . 
houd die de getroffene ten gevolge van 
zijn opneming in het ziekenhuis heeft 
kunnen besparen (2). (Art. 70, § 2, 
Ziekte- en Invaliditeitswet.) 

(LEENEN T. NATIONAAL VERBOND VAN SOCIA
LIST!SCHE MUTUALITE!TEN) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; --,.. Gelet op het bestre
den arrest, op 20 oktober 1978 door 
het Hof van Beroep te Bergen na 
verwijzing gewezen; 

(1) en (2) Cass., 21 juni 1971 (A.C, 1971, 105~) 
en de conclusie o.m. voor dat arrest. 
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Gelet op het arrest van het Hof 
van 17 november 1975 (1); 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek en van de wet 
van 9 augustus 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor ver
plichte ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring, inzonderheid artikel 70 van die wet, 

doordat het arrest bij de uitspraak 
over de rechtsvordering waarbij ver
weerster, nu zij in de rechten van de 
ouders van het slachtof.l'er getreden is, 
van eiser een bedrag vorderde ten 
belope van 711.919 frank ziekenhuiskos
ten welke voor het slachtoffer gemaakt 
werden, die rechtsvordering inwilligt en 
het middel verwerpt waarin beklaagde 
om verlaging van dat ··bedrag verzocht, 
gelet op het feit dat de ouders van het 
slachtoffer toch de kosten voor diens 
persoonlijk onderhoud uitgespaard had
den tijdens zijn opneming in het zieken
huis, op grond dat « de eventuele 
verrijking van de ouders van het slacht
offer geen verband houdt met de fout 
van beklaagde en de daardoor veroor
zaakte schade, maar slechts een gevolg 
is van de toepassing van de wet op de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering en in 
die wet haar rechtsgrond vindt; dat, 
derhalve, die gebeurlijke verrijking niet 
in mindering client te worden gebracht 
van het bedrag van de uitkering welke 
dient te worden toegekend aan de verze
keringsinstelling die in de plaats van de 
ouders van het slachtoffer is getreden », 

terwijl de door beklaagde aangevoerde 
kostenbesparing die het gevolg is va:n 
het feit dat voor het slachtoffer geen 
kosten dienden te worden besteed aan 
zijn persoonlijk onderhoud tijdens de 
duur van zijn opneming in het zieken
huis, haar rechtsgrond niet vindt in de 
organieke wet van 9 augustus 1963 op de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering maar 
voortvloeit uit de aan beklaagde ten 
laste gelegde fout, omdat wegens die 
fout het slachtoffer in het ziekenhuis 
diende te worden opgenomen en hier
door het aangevoerde nadeel beperkt 
wordt; het arrest, door te weigeren de 
gevorderde aftrek toe te passen, aan 
verweerster meer toekent dan de schade 
die werkelijk werd geleden door de 
personen in wier rechten zij was getre
den, en daardoor indruist tegen de 

(1) A.C., 1976, 349. 

artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en tevens tegen de wet van 
9 augustus 1963 : 

Overwegende dat, warineer de 
verzekeringsinstelling krachtens 
artikel 70, § 2, van de wet van 
9 augustus 1963 in de plaats treedt, 
zij geen rechten kan doen gelden 
buiten die welke de rechthebbende 
op die wettelijke prestaties op grond 
van het gemeen recht wegens 
dezelfde schade zou kunnen uitoefe
nen tegen de derde aansprakelijke; 

Dat laatstgenoemde derhalve 
tegen de rechtsvordering van de 
verzekeringsinstelling alle verweer
middelen en excepties kan opwer
pen welke hij had kunnen aanvoe
ren tegen de rechtsvordering van 
het slachtoffer zelf of van zijn 
vertegenwoordigers en hij met 
name aanspraak kan maken op de 
aftrek van de normale kosten van 
persoonlijk onderhoud welke kon
den worden bespaard ten gevolge 
van de opneming in het ziekenhuis; 

Dat het arrest bij de beoordeling 
van de . schade gel eden door ver
weerster die gesubrogeerd is in de 
rechten van de ouders van het 
slachtoffer van het ongeval waar
voor eiser aansprakelijk werd ver
klaard, ten onrechte de in het 
middel . aangevoerde aanspraak van 
eiser verwerpt; 

Dat immers, aangezien de ouders 
geen kosten voor persoonlijk onder
houd dienden te maken, nu het 
slachtoffer in het ziekenhuis werd 
opgenomen, met die kosten noodza
kelijkerwijze moet rekening worden 
gehouden bij de beoordeling van de 
werkelijk geleden schade, vermits 
eiser op grond van het gemeen 
recht enkel voor die schade dient in 
te staan; dat, derhalve, de rechters 
niet wettig konden beslissen dat die 
besparing slechts zou voortgevloeid 
zijn uit de wetgeving op de ziekte
verzekering; 

Dat het middel geg:tond is; 

Om die red en en, vernietigt · het 
bestreden arrest, in zoverre het bij 
de beoordeling van de door de 
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verweerster geleden schade de eis 
tot aftrek van 20.000 frank verwerpt; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; veroordeelt verwe.erster in de 
kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Luik. 

GEVOLGE VAN EEN DOOR EEN DERDE VER
OORZAAKT ONGEVAL- WERKGEVER WETTE
LIJK VERPLICHT BIJDRAGEN TE BETALEN 
AAN DE RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPE
LIJKE ZEKERHEID - VORDERING VAN DE 
WERKGEVER TOT TERUGBETALING VAN DE 
ALDUS GESTORTE BEDRAGEN - GEEN OOR
ZAKELIJK VERBANO TUSSEN DE BETALING 
VAN DE BIJDRAGEN EN DE FOUT VAN DE 
DADER - NIET WETTIG GEGRONDE VORDE
RING. 

14 maart 1979 - 2" kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Legros, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Colard, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Dassesse. 

2• KAMER- 14 maart 1979 

BEWIJS- ALGEMENE BEGRIPPEN- STRAF
ZAKEN- BEKLAAGDE DIE EEN RECHTVAAR~ 
DIGINGSGROND AANVOERT - VEROORDE
LENDE BESLISSING DIE VASTSTELT DAT DIE 
RECHTVAARDIGINGSGROND NIET DOOR 
GELOOFWAARDIGE GEGEVENS WORDT 
GESTAAFD - GEEN SCHEND!NG VAN DE 
REGELS INZAKE DE BEWIJSLAST. 

De veroordelende beslissing die vaststelt 
dat de door de beklaagde aangevoerde 
rechtvaardigingsgrond niet wordt 
gestaafd door geloofwaardige gege
vens, schendt de regels inzake de 
bewijslast in strafzaken niet(1). 

(F \TROONKAS N.V. T. BELGISCHE STAAT -
MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, LEBOVIC) 

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

14 maart 1979 - 2" kamer - Voorzit
teJ· en verslaggever : de h. Legros, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Colard, advocaat
generaal- Advocaat: mr. De Gryse. 

1" KAMER - 16 maarl 1979 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) OORZAKELIJK 

VERBANO TUSSEj'l POUT EN SCHADE -
WERKNEMER ARBEIDSONOESCHIKT TEN 

(1) Raadpl Cass., 29 juni 1976 (A.C., 1976, 
1225), Cass, 31 jan. en 113 mei 1977 (ibid., 1977, 
602 en 948) 

Daar er geen oorzakelijk verband 
bestaat tussen de lout van de dader 
van het ongeval ten gevolge waarvan 
een werknemer arbeidsongeschikt is 
en de wettelijke verplichting van diens 
werkgever bijdragen te betalen aan de 
Rijksdienst voor Maatschappelijke 
Zeke;.-heid, is niet wettig gegrond de 
vordering van de · werkgever tot terug
betaling van die bedragen door de 
dader van het ongeval (2). 

(DECROOF, « GENERAL! BELGIUM » N.V. 
T. INTERCOM N.V.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelct op het bestre
den arrest, op 2 juni 1977 door het 
Hof van Bewep te Brussel gewezen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het arrest de vordering van 
verweerster gegrond verklao.rt, welke 
ertoe strekte van de eisers de terugbeta
ling te bekomen van de sommen, die zij, 
overeenkomstig de statuten van haar 
personeel, had uitbetao.ld aan een 
genaamde Bogaerts, die slachtoffer was 

. geweest van een arbeidsongeval, dat 
' tevens een verkee1·songeval was waar
voor eiser aansprakelijk was, alsook van 
de niet van het slachtoffer, maar aan de 
Rijksdienst voor Maat::;chappelijke 
Zekerhdd gestorte patronale biJdragen, 
zulks op grand van de overweging dat 
die bij drag en, tot betaling waarvan ver
weerster gehouden bleef, een onrecht
streeks loon uitmaakten voor een perso
neelslid dat haar geen diensten meer 
presteerde door de schuld van eiser, en 

(2) Cc3s., 12 okt. 1977 (A.C., 1978, 203) en 
5 dec. 1978, raadpl. Cuss., 28 april 1978 (A.(', 
1978, 1004.) en noot 1. 
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dus een schadepost uitmaakten waar
voor verweerster, krachtens de arti
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, vergoeding kon vorderen, 

tweede onderdeel, door de eerder 
bedoelde patronale bijdragen te betalen, 
verweerster haar eigen schuld heeft 
betaald ten aanzien van gezegde rijks
dienst, zodat tussen die uitgave en het 
litigieuze ongeval geen oorzakelijkheids
verband bestaat zoals vereist wordt voor 
de toepassing van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek : 

Wat het 
betreft : 

tweede onderdeel 

Overwegende dat, nu de verplich
ting voor de werkgever patronale 
bijdragen voor zijn werknemer aan 
de Rijksdienst voor Maatschappe
lijke Zekerheid te storten, zelfs 
wanneer deze laatste wegens een 
arbeidsongeval geen diensten meer 
presteert, aan de werkgever door 
wettelijke en reglementaire bepalin
gen wordt opgelegd, er geen oorza
kelijk verband bestaat in de zin van 
de artikelen 1382 en 1383 van voor- · 
meld wetboek tussen de fout van de 
aansprakelijke derde, ten deze eiser, 
en de betaling, door verweerster, 
van voormelde bijdragen; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, behalve in zoverre 
aan verweerster akte wordt gegeven 
van het hernemen van het geding 
en het hoger en het incidenteel 
beroep ontvankelijk worden ver
klaard; beveelt dat melding van het 
thans gewezen arrest zal worden 
gemaakt ·op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing. 

16 maart 1979 1' kamer 
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Sury -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advocaat : 
mrs. Bayart, Ansiaux. 

3' KAMER- 19 maart 1979 

ARBEIDSOVEREENKOMST - GEZAGS
VERHOUDING- BEGRIP. 

De gezagsverhouding, als kenmerk v;,m 
de arbeidsovereenkomst bestaat zodra 
iemand in feite gezag kan hebben over 
andermans handelingen (1). 

(MATHIEU T. VERCHEVAL) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 juni 1977 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1107, 1134, 1135, 1779, 1780 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1, 15, §§ 2 en 3, en 
20 van de wetten betreffende de arbeids
overeenkomst voor bedienden, gecoordi
neerd bij koninklljk besluit van 
.20 juli 1955, 

doordat het arrest, bij bevestiging van 
het beroepen vonnis, beslist dat voor de 
berekening van de ancienniteit van eiser 
geen rekening moet worden gehouden 
met de arbeidsprestaties die tussen 

· 4 januari 1960 en 31 maart 1970 werden 
verricht, « nu uit het onderzoek van de 
arbeidsbetrekkingen tussen eiseres en 
haar werkgever v66r 1 april 1970 het 
bestaan niet is gebleken van een voor de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden 
kenmerkende gezagsverhouding "• op 
grand van de redenen van de eerste 
rechter waarnaar het arrest uitdrukke
lijk verwijst, volgens welke : « toen 
(eiseres) in 1960 door verweerders vader 
en op aanbeveling van de heer Loiseau, 
diens fiscale raadgever, werd aangeno
men, (zij) slechts twee halve dagen per 
week werkte; sinds 1961 heeft zij half
tijds gewerkt daar zij eveneens halftijds 
voor een andere we:rkgever werkte; zij 
had zelf gevraagd om niet te werken op 
maandagvoormiddag om persoonlijke 
redenen; vooraleer zij op 1 april 1970 
door verweerder werd aangegeven bij de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid was 
zij aangesloten · bij een sociale verzeke
ringskas voor zelfstandigen; in haar 

(1) Cass., 14 maart 1978 (A.C., 1978, 825). 
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fiscale aangiften v66r 1970 heeft zij haar 
inkomsten als zelfstandige aangegeven; 
v66r 1970 ontving zij « erelonen >>; ... het 
b~treft hier belangrijke aanwijzingen die 
wijzen op de onafhankelijkheid van 
eiseres als bezoldigde lasthebber >>, en 
bovendie;n op grond van de eigen reden 
van het arrest, « dat vooral moet worden 
beklemtocmd dat (eiseres) tijdens die 
periode .steeds als een zelfstandige is 
opgetreden, met name in haar betrek
kingen met de administratie van firian
cien en met de sociale instellingen », 

en doordat het arrest het aanbod van 
eiseres 'verwerpt om door getuigen 
bepaalde feiten te bewijzen en met name 
de volgende feiten : 1 o dat zij sinds 
4 januari 1960 gewerkt heeft voor de 
onderneming Vercheval op de uren en 
dagen die door laatstgenoemde \verden 
vastgesteid; 2° dat telkens zij wegens · 
ziekte afwezig was, zij haar afwezigheid 
door een geneeskundig getuigschrift 
moest verantwoorden; 3° dat zij elk jaar 
zoals de overige personeelsledEm premies 
heeft ontvangen; 4° dat zij elk jaar 
vakantiegeld heeft ontvangen; dat het 
arrest het aanbod van bewijs verwerpt 
op grond van de ·door de eerste rechter 
aangevoerde redenen die door het arrest 
uitdrukkelijk worden overgenomen en 
volgens welke. « die feiten geen bewijs 
kunnen vormen voor de voor de arbeids
overeenkomst voor bedienden kenmer
kende gezagsverhoging; met name de 
verplichting voor de verhuurder van 
diensten of de lasthebber om uitsluitemi 
te werK:en voor de begunstigde van die 
diensten of voor de lastgever, het feit dat 
achterstand of tekortkomingen bij de 
uitvoering van het werk gesanctioneerd 
worden met afhoudingen of boeten, en 
de vakantie die met instemming van de 
begunstigde werden genomen, bewijzen 
de gezagsverhouding niet », 

terwijl, eerste onderdeel, enerzijds, 
geen van de gegevens uit de bovenaan
gehaalde motieven (arbeid beperkt tot 
twee halve dagen per week of halftijdse 
arbeid, halftijdse betrekking bij een 
andere werkgever, geen arbeidspresta
ties op maandag om persoonlijke rede
nen, aansluiting bij een sociale verzeke
ringsinstelling voor zelfstandigen, fiscale 
aangiften van de inkomsten als erelo
nen) onverenigbaar is met de voor de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden 
kenmerkende gezagsverhouding; ander
zijds, de feiten die eiseres in de boven
vermelde passus van haar conclusie 

aanbood te bewijzen, aanwrJzmgen vor
men voor het bestaan van een dergelijke 
gezagsverhouding; daaruit volgt dat het 
'arrest het wettelijk begrip arbeidsover
eenkomst voor bedienden en alle in het 
middel aangehaalde bepalingen schendt 
(met uitzondering van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, door te zeggen dat 
eiseres « tijdens die periode steeds als 
een zelfstandige is opgetreden met name 
in haar betrekkingen met de administra
tie van financien en met de sociale 
instellingen », het arrest lijkt te beslis
sen dat eiseres zich ook op andere 
gebieden als een zelfstandige zou gedra
gen hebben zonder dat die gebieden 
kunnen bepaald worden; de motivering 
van het arrest, in zoverre het aldus 
impliciet steunt op gegevens die het niet 
,preciseert, het Hof niet in staat stelt zijn 
toezicht uit te oefenen en die onduide
lijkheid of ontoereikendheid van de 
motieven gelijk staat met het ontbreken 
van motieven (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Wat betreft het eerste onderdeel : 

Overwegende dat de gezagsver
houding wordt gekenmerkt door het 
feit dat een persoon zijn gezag over 
een andere persoon kan uitoefenen; 

Overwegende dat door te beslis
sen dat de partijen niet verb,.onden 
waren door een contract met een 
gezagsverhouding op grond dat, 
enerzijds, de arbeidsprestaties van 
eiseres beper kt waren en zij als een 
zelfstandige was opgetreden in -haar 
betrekkingen met de administratie 
van financien en met de sociale 
instellingen en dat, anderzijds, het 
feit dat zij werkte op de door de 
bedrijfsleider vastgestelde uren en 
dagen, dat zij haar afwezigheden 
wegens ziekte door een geneeskun
dig getuigschrift moest rechtvaardi
gen, dat zij zoals de andere werkne
mers jaarlijkse premies en vakan
tiegeld ontving, niet ter zake die
nend was en dat eiseres niet tot het 
bewijs daarvan door getuigim 
diende te worden toegelaten, het 
arrest het begrip gezagsverhouding 
miskent en bijgevolg niet wettelijk 
verantwoord is; 
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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 Arbeidshof te Brussel. 

19 maart 1979 - 3" kamer -
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter- Verslaggever: de h. Clason 
,_ Gelijkluidende conclusie van de h. 
Duchatelet, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Kirkpatrick. 

3" KAMER - 19 maart 1979 

1° SOCIALE ZEKERHEID - MIJNWER

KERS - SCHULDVORDERINGEN VAN HET 
NATIONAAL PENSIOENFONDS VOOR MIJNWER
KERS- VOORRECHT- OMVANG. 

2° VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN 
- VOORRECHTEN - VOORRECHT VAN HET 
NATIONAAL PENSIOENFONDS VOOR MIJN
WERKERS- OMVANG. 

1 o en 2° Het voorrecht tot zekerheid van 
de schuldvorderingen van het Natio
naal Pensioenfonds voor Mijnwerkers 
ten opzichte van werknemers dekt 
niet enkel de door hen verschuldigde 
bijdragen, maar ook de bijdragebijsla
gen en de· verwijlintresten. (Art. 3, § 1, 
zevende lid, Mijnwerkerspensioenwet; 
art. 19, 4° his, tweede lid, Hypotheek
wet.) 

(« HOUILLIERES UNIES DU BASSIN DE 
CHARLEROI » N.V. T. NATIONAAL PENSIOEN

FONDS VOOR MIJNWERKERS) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 oktober 1977 door 
het Arbei.dshof te Bergen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen · 1, 2bis, 3, inzon
derheid § 1, zevende lid, van de besluit
wet van 10 januari 1945 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid van de 
mijnwerkers en ermee gelijkgestelden, 8, 
9, 12 en 19, inzonderheid 4bis, tweede 

lid, van de Hypotheekwet , va11 
16 december 1851, zijnde titel XVIII v9n 
hoek III van bet Burgerlijk W~tboek, .als 
gewijzigd bij artikel 71, § 7, van he.t 
kon1nklijk besluit nr. 50 V1)n 
24 oktober 1967, 

doordat bet arrest met wijziging van 
bet beroepen vonnis, voor recht zegt dat 
de bijslagen wegens vertraging en de 
verwijlinteresten berekend op de aan 
bet Nationaal Pensioenfonds voor Mijn
werkers verschuldigde bijdragen, zoals 
die bijdragen zelf, schuldvorderingen 
zijn die gewaarborgd zijn door bet 
voorrecht vastgesteld bij artikel 3,. § 1; 
van de besluitwet van 10 januari 1945, en 
eiseres in de kosten van bet · boger 
beroep veroordeelt, 

terwijl de schuldvordering van het 
Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwer
kers, die voortvloeit uit de bijdragebij
slagen en de ve_rwijlinteresten, een chi
rographaire schuldvordering is, nu het 
voorrecht ingevoerd bij de artikelen 3, 
§ 1, zevende lid, van de besluitwet van 
10 januari 1945 en 19, 4bis, tweede lid; 
van de Hypotheekwet enkel de schuld
vordering waarborgt die voortvloeit uit 
de eigenlijke bijdragen : 

Overwegende dat artikel 3,· § 1, 
van de besluitwet van 10 janua
ri 1945 betreffende de maatschap
pelijke zekerheid van de mijnwer"' 
kers en ermee gelijkgestelden, 
genoemd artikel als vervang~n ~ij 
artikel 71, § 7, van het komnkhJk 
besluit nr. 50 van 24 oktober 1967, 
bepaalt dat . « de schuldvorderingen 
van het Nationaal Fonds ten 
opzichte van de werkgevers gewaar
borgd zijn door een voorrecht, dat 
onmiddellijk komt na 4o en 4obis van 
artikel 19 van de wet van 
16. december 1851 betreffende. de 
voorrechten en hypotheken »; 

Overwegende dat de. term schuld
vordering een algemene draagwijdte 
heeft en elk bedrag bedoelt dat een 
werkgever aan het Nationaal Pen:" 
sioenfonds voor mijnwerkers ver'
schuldigd is, en bijgevolg ook de 
bijdragebijslagen en de vel'Wijlinte:
rE:sten; 

Dat het middcl naar recht faalt; 
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' · Om · die\ redeneri, verwerpt de 

voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten .. 

tegenspraak 'Welke ter griffie van het 
Hoi is ingediend meel' dan drie maan
den na de betekening van de beslis
sing (2). (Artt. 1073, 1078 en 1079 
Ger.W.) 

19 maart 1979 3' kamer -
Voorzitter : de. h. Gerniers, afdelings

,voorzitter · _,... . Verslaggever .: baron Vin
~otte. -.,- G.elijkluidende, conclusie van de 
h. · Duchatelet, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. VanRyn. 

3' KAMER __:_19 maalrtl979 

1 o 'BETEKENING VAN EXPLOTEN 
L OPGAVE, IN HET EXPLOOT, VAN DE BENA
MING,. HET RECHTSKAMKTER EN DE MAAT
SCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE RECHTSPER-

·i>SOON AAN W!E HET EXPLOOT IS GERICHT
' OPGAYEVAN HET VROEGERE RECHTSKARAK
:.·TER _:.. ONREGELMATIGHEID WAARDOOR DE 
:' 'BELANGEN NIET WERDEN GESCHAAD VAN DE 

.PARTIJ DIE, ZICH EROP BEROEPJ;' - GEEN 
NIETIGVERKLARING VAN: DE BETEKENING 
MOGELIJK. 

2b 'VOORZI~N~l\JG. IN : CAS SA TIE 
'-- TERMIJN --' BUR,GERLIJKE. ZAKEN' ..:_ 

WOONPLAATS VAN DE ElSER IN BELGIE ~ 
. EINDilESLlSSING OP TEGENSPRAAK - VOOR
. ZIENING INGESTELD. MEER DAN DRIE MAAN-

: ·iE~~:: ~:~!1:~~;~~:~~~!=~~~~;INa 
1" De ~i~ere~ aan wie ~~n midd~l van. 

niet-ontvankelijkheid, wegens te late 
indienirig. van haar. cassatieberoep, 
wo1•dt tegengeworpen, kan · zich niet 
bemep(m: op nietigheid van de 'beteke
' ning van: 'de bestreden beslissing. op 
: grond dat het exploot haar is betekend 

i ·:, als personenvennootschap ' met · be
' pe1'kte · aansprakelijkheid, · J:oewel zij in 

een .Jiaamloze ·vennootschap 'omgezet 
: was, tenzij ze door die onregelmatig

heid in haar belangen is geschaad (1). 
'(Artt. 703 en 861 Ger.W.) · • 
' '• ',I ' 

. : . 

i fn . bf!{g~l'lijke . zake~ i~, behoudens 

(BROUWERIJ HAELTERMAN N.V. T. VAN SCHOOR) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 december 1977 
door het Arbeidshof te Brussel 
gewezeni 
i';; I•, 

Over het middel van niet-
ontvankelijkheid dat door verweerder 
tegen de voorziening is opgeworpen en 
hieruit is afgeleid dat de voorziening te 
lciat i.s. ingediend : · 

Overwegende dat uit het door 
verweer<!er voorgelegde . . exploot 
blijkt dat. het op 20 december 1977 
op tegenspraak gewezen arrest op 
7 februati 1978 op verweerders ver
zoek, han 'de in Belgie gevestigde 
'maatschappelijke zetel van eiseres 
werd betekend; 

Overwegende dat eiseres betoogt 
dat die betekening onregelmatig 
was nu zij gedaan werd aan de 
personenvennootschap met' be per kte 
aansprakelijkheid Brouwerij B:ael
terman, terwijl uit een bijlage van 
het , Belgisch . Staatsblad van 
17 juli 1976 gepubliceerde akte blijkt 
dat die vennootschap was omge
vormd tot·· een naamloze vennoot
schap;• 

Overweg(mde . dat het arrest van 
20 december 1977 vermeldt dat het 
gewezen is , inzake de personenven
nootschap met beperkte aansprake
lijkheid Brouwerij Haelterman; 

• . a:fwi/k!fnde ~ettelijke · . bepqli.pg · , of 
ove1·macht, te laat ingesteld de ,voor- Dat n,iet blijkt dat de vergissing 

. ziening van etm ' i~ f!elgie wonende in. het exploot van betekeriing van 
:' 'lffper te~en ' een eindbeslis,si.qg : op 
-....--.....,-,-;......,.---,...._-___, _ ___,.. ____ 

1 
dat arrest. omtrent de , aanduiding 

(1) Raadpl. Cass., 15' sept. 1977 (A.C., 1978, 
~~: 1~~! ,<;:~.~~'' 30, , okt.,, 1978 (ibid., 1~1~~79, , (2) Ga~s.; 27 mei 19n(A.C., 1977, 993). 
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van de juridische aard van de 
vennootschap de belangen van eise
res geschaad heeft; 

Overwegende dat, aangezien het 
verzoekschrift tot cassatie pas op 
9 oktober 1978 op de griffie van het 
Hof is neergelegd, dus na het ver
strijken van de bij artikel 1073, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek, bepaalde termijn van drie 
maanden te rekenen van de beteke
ning van de bestreden beslissing, de 
voorziening te laat is ingesteld; 

Dat het middel van 
ontvankelijkheid gegrond is; 

niet-

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

19 maart 1979 3• kamer 
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Meeus 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Duchatelet, advocaat-generaal 
Advocaten mrs. Dassesse en van 
Heeke. 

3• KAMER - 19 maart 1979 

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
E.E.G.-VERDRAG- PREJUDICIEEL GESCHIL
VRAAG OVER DE UITLEGG!NG VAN VERORDE

NING NR. 574/72 VAN 21 MAART 1972 VAN 

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
PEN BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE 
SOCIALE ZEKERHEIDSREGELINGEN OP LOON
TREKKENDEN EN HUN GEZINNEN, DIE ZICH 
BINNEN DE GEMEENSCHAP VERPLAATSEN -
VRAAG OPGEWORPEN IN EEN BIJ HET HOF 
VAN CASSATIE AANHANG!GE ZAAK - HOF 
VAN CASSATIE IN DE REGEL ERTOE GEHOU
DEN DE ZAAK BIJ HET HOF VAN JUSTITIE VAN 
DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN AANHAN
G!G TE MAKEN. 

Wanneer een vraag over de uitlegging 
van het E.E.G.- Verdrag of van een 
akte van de· E.E.G.-instellingen, o.a. 
van verordening nr. 574/72 van 
21 maart 1972 van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen betref
fende de toepassing van de sociale 

zekerheidsregelingen op Joontrekken
den en hun gezinnen, die zich binnen 
de Gemeenschap verplaatsen, voor het 
Hof van Cassatie wordt opgeworpen, 
moet dit Hof in de regel de zaak 
aanhangig maken bij het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeen
schappen (1). (Art. 177 E.E.G.-Verdrag, 
goedgekeurd bij handeling van de 
wetgevende macht van 2 dec. 1957 .) 

(RIJKSDIENST VOOR WERKNEMERSPENSIOENEN 
T. DAMIANI) 

ARREST ( vertaling) 
' 

HET HOF; - Gelet op het b~stre
den arrest, op 13 januari 1978 door 
het Arbeidshof te Bergen gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 25bis, 68, 92, 
93, 107 van de Grondwet, 580, 
inzonderheid 2•, van het Gerechtelijk' 
Wetboek, 2, 3, 5, 48, 51, 117, 121 van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese 
Economische Gemeenschap, goedge
keurd bij de wet van 2 december 1957 
en 45, inzonderheid §§ 1 en 4, van de 
verordening (E.E.G.) 574172 van de Raad 
van de Europese Economische Gemeen
schappen van 21 maart 1972 tot vaststel
ling van de wijze van toepassing van 
Verordening (E.E.G.) nr. 1408171 betref
fende de toepassing van de sociale 
zekerheidsregelingen en loontrekkenden 
en hun gezinnen, die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen, 

doordat het arrest vaststelt dat ver
weerder op 10 februari 1975 een aan
vraag tot rustpensioen heeft ingediend; 
dat eiser hem heeft medegedeeld dat het 
mijnwerkerspensioen waarop h.lj recht 
heeft enkel kan worden uitbetaald 
« onder voorbehoud van de aftrek van 
het Italiaanse invaliditeitspensioen dat 
hij ontvangt >> en dat « een beslissing zal 
genomen worden zodra het bedrag van 
genoemd pensioen gekend is »; dat 
verweerder « op 25 maart 1976 bij 
ontstentenis van een formele beslissing ,, 
van eiser « bij de arbeidsrechtbank een 

· rechtsvordering heeft ingesteld ten einde 
een uitspraak in rechte te bekomen >>; 
dat de Arbeidsrechtbank te Bergen 
besUst heeft dat die vordering doelloos 
is; dat eiser, wegens het door verweerder 

(1) Cass., 19 sept. 1977 (A.C., 1978, 81). 
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ingestelde hoger beroep, verweerder op 
16 mei 1977 op de hoogte bracht van zijn 
beslissing om hem vanaf 1 maart 1975 
een voorlopig pensioen ten belope van 
159.420 frank toe te kennen en preci
seerde dat tegen die voorlopige beslis
sing geen hoger beroep kon ingesteld 
worden; dat verweerder dan voor het 
arbeidshof zijn hoger beroep heeft uitge
breid door gerechtelijke intresten te 
vragen; 

en doordat het arrest op grond van die 
vaststellingen zowel de gedinginleidende 
vordering van 25 maart 1976 als de aldus 
in hoger beroep door verweerder inge
stelde tussenvordering ontvankelijk ver
klaart, eiser veroordeelt om aan ver
weerder vanaf 25 maart 1976 gerechte
lijke intresten te betalen op de door 
eiser toegekende voorlopige bedragen en 
hem bovendien in de kosten van beide 
instanties veroordeelt, op grond dat « de 
gemeenschapsverordeningen de overheid 
verplichten een maatregel te nemen die 
een eenzijdige administratieve handeling 
vormt; dat die handeling, die krachtens 
artikel 45-1 werd gesteld, een recht 
erkent; ... dat de bevoegdheid van de 
overheid in een dergelijk geval gebon
den is en dat de rechter zich dus niet in 
haar plaats kan stellen om de wettelijk
heid van de maatregel te beoordelen; ... 
dat (eiser) de opportuniteit van de bij 
voornoemd artikel 45-1 opgelegde maat
regel niet vrij kon beoordelen; dat de 
gerechtelijke overheid zich bijgevolg niet 
in de plaats kan stellen van de adminis
tratie en verweerder niettegenstaande de 
bewoordingen van artikel 45-1 
(lees 45-4), een beroep overeenkomstig 
de artikelen 92 en 93 van de Grondwet 
kon instellen; dat de Grondwetgever 
inderdaad aan de rechterlijke macht de 
opdracht heeft toevertrouwd de burger 
te beschermen tegen administratieve 
willekeur; ... dat de « maatregel ,, waar
van sprake is in artikel 45, 1 en 4, 
inderdaad het kenmerk vertoont van een 
administratieve handeling zodra de tekst 
preciseert dat daartegen geen beroep 
kan ingesteld worden; dat, hoewel dus 
aanvaard wordt dat tegen de inhoud van 
de « maatregel ,, geen beroep kan 
ingesteld worden, zulks niet geldt wan
neer er geen (( maatregel )) is; dat precies 
het uitblijven van de « maatregel ,, kan 
worden betwist; dat een dergelijke 
betwisting de sociaal verzekerde immers 
in staat stelt zich te beveiligen tegen 
administratieve willekeur; dat de rechter I 
bij wie een beroep werd aanhangig 

gemaakt op grond van de artikelen 92 en 
93 van de Grondwet en 580, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek, uitspraak moest 
doen met toepassing van artikel 45-1 », 

terwijl, eerste onderdeel, ingevolge 
artikel 45-4 van de voornoemde verorde.
ning (E.E.G.) nr. 574/72, tegen de beslis
sing van het behandelende orgaan om 
op grond van artikel 45-1 van dezelfde 
verordening de uitkeringen van de socia
le zekerheid onmiddellijk ten provisio
nele titel uit te betalen geen beroep kan 
worden aangetekend; a fortiori de 
rechtscolleges van de rechterlijke macht, 
wanneer het bevoegde orgaan draalt bij 
het nemen van een dergelijke beslissing, 
zich niet in de plaats van dat orgaan 
kunnen stellen om aan de verzekerde 
een voorlopig pensioen toe te kennen; 
het arbeidsgerecht bijgevolg eiser niet 
kan veroordelen tot betaling van een 
voorlopig pensioen met toepassing van 
artikel 45-1 van genoemde verordening, 
en dus evenmin van de wettelijke en 
gerechtelijke intresten op het bedrag 
van een dergelijk pensioen (schending 
van artikel 45-1 en 45-4 van de verorde
ning (E.E.G.) nr. 574/72 van de Raad); 

tweede onderdeel, bij conflict tussen 
een vorm van het interne recht en een 
norm van internationaal recht die recht
streeks ingrijpt in de interne rechtsorde, 
de verdragsregel de bovenhand moet 
krijgen; in zoverre een conflict bestaat 
tussen artikel 580, 2°, van het Gerechte
lijk Wetboek en artikel 45-4 van de 
voornoemde verordening (E.E.G.) 
nr. 574172, laatstgenoemde verordening 
aangezien zij rechtstreeks ingrijpt. in de 
interne rechtsorde, de bovenhand moet 
krijgen; het recht op betaling van een 
pensioen een politiek recht is dat enkel 
tot de bevoegdheid van de hoven en 
rechtbanken behoort in zoverre de 
interne wet of het verdrag niet anders 
bepalen; daaruit volgt dat het arrest 
door te beslissen dat verweerders tus
senvordering ontvankelijk is « niettegen
staande de bewoordingen van arti
kel 45-1 » (lees 45-4) van voornoemde 
verordening, de voorrang miskent van de 
internationale rechtsnorm die in de 
interne rechtsorde ingrijpt en al de in 
het middel bedoelde bepalingen 
miskent: 

W at betreft het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de verweerder Damiani op 
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10 februari 1975 een aanvraag tot 
rustpensioen als mijnwerker heeft 
ingediend bij eiser, de Rijksdienst 
voor Werknemerspensioenen; dat 
laatstgenoemde na het onderzoek 
van het dossier en na het bekomen 
op 10 juni 1975 van alle gegevens 
die noodzakelijk zijn voor de vast
stelling van de rechten, verweerders 
recht op een volledig pensioen 
erkende, doch hem liet weten dat 
dit pensioen hem slechts met aftrek 
van zijn Italiaans invaliditeitspen
sioen zou kunnen betaald worden 
en dat een beslissing zou genomen 
worden zodra het bed:rag van laatst
genoemd pensioen bekend zou zijn; 
dat verwee:rde:r op 25 maart 1976 
eiser gedagvaard heeft voor de 
arbeids:rechtbank om zijn recht op 
een rustpensioen te doen erkennen; 
dat dle rechtbank e:rkend heeft dat 
verweerder :recht heeft op een voile
dig pensioen, . dat echter slechts na 
aftrek van het Haliaans pensioen zal 
kunnen uitbetaald worden, en hijge
volg de voorziening doelloos heeft 
verklaard; dat ve:rweerder op 
28 januari 1977 tegen dat vonnis 
hoge:r beroep heeft ingesteld; 

Ove:rw<::gende dat het arrezt erop 
wijst dat eiser ten gsvolge van dat 
hoge:r beroep op 16 mei. HJ77 aan 
ve:rvvcuder heeft gemsld dat hij 
hem vanaf 1 maart 1975 een voo:rlo
pig pensioen van 159.420 frank toe
kende maar .dat die besHssing voo:r
lopig was en dat daartegen geen 
beroep kon worden ingestelrl, inge
volge artikel 45, § 4, van de verorde
ning nr. 574/72 van 21 maart 1972 
van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen tot vaststelling 
van de. wijze van toepassing van de 
verordening (E.E.G.) nr. 1408/71 
betreffenrle de toepassing van socia
le zekerheid.sregelingen op loontrek
kenden en hun gezimnen die zich 
binnen de gemeenschap verplaat
sen; 

Overwegende dat verweerder ten 
gevolge van die beslissing zijn vor
dering voor het arbeidshof heeft 
uitgebreid tot de betaling van de 

gerechtelijke interesten op de ver
schuldigde bedragen, vanaf de 
datum waarop zijn recht op pen
sioen was erkend; 

Overwegende dat, enerzijds, het 
arrest beslist dat wegens de beslis
sing die eiser op 16 mei 1977, na de 
datum van het hoger beroep, heeft 
genomen, dat hoger beroep doelloos 
ir: geworden in zoverre het beoogt 
dat die beslissing zou worden geno
men; 

Overwegende dat, anderzijds, het 
arrest erop wijst dat de vertraging 
bij zijn beslissing enkel aan eisers 
nalatigheid te wijten is, terwijl 
artikel 45, § 1, van de verordening 
(E.E.G.) nr. 574/72 het behandelende 
orgaan verplicht om, indien het 
zoals ten deze vaststelt dat de 
aanv:rager krachtens de door dit 
orgaan toegepaste wettelijke rege
ling recht heeft op uitkeringen zon-

. der dat rekening behoeft te worden 
gehouden met de tijdvakken van 
verzekering die zijn vervuld krach
tens de wettelijke :regeling van 
andere Lid-Staten, deze uitkeringen 
onmiddellijk als voorlopige uitkerin
gen te betalen; 

Dat het arrest daaruit met toepas
sing van de Belgische rechtsregels 
afleidt dat verweerder recht heeft 
op gerechtelijke interesten op het 
bed:rag van de voorlopige uitkerin
gen, doch enkel vanaf de datum 
van de dagvaarding, ten deze 
25 maart 1976; 

Overwegende dat, nu het arrest 
heeft beslist dat het hoger beroep 
wegens eisers beslissing voorlopige 
uitkeringen toe te kennen doelloos 
was geworden, het middel, in 
zoverre daarin wordt betoogd dat 
het arbeidsgerecht eiser niet kon 
veroordelen tot het betalen van een 
voorlopig pensioen, feitelijke grond
slag mist; 

Overwegende dat, in zoverre het 
betoogt dat uit artikel 45, §§ 1 en 4, 
van de verordening nr. 574/72 volgt 
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dat het arrest eiser niet kon veroor
delen tot betaling van gerechtelijke 
interesten op het bedrag van de 
verschuldigde voorlopige uitkerin
gen, het middel · een vraag nopens 
de uitlegging van het gemeen
schapsrecht opwerpt; 

Overwegende dat in de huidige 
stand van de rechtspleging het Hof 
van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen krachtens arti
kel 117 van het Verdrag uitsluitend 
bevoegd is om bij wijze van prejudi
ciele beslissing over deze vraag 
uitspraak te doen; 

Om die redenen, stelt de ui t
spraak uit tot het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen 
bij wijze van prejudiciEcle beslissing 
over de volgende vraag uitspraak 
heeft gedaan : Wanneer het behan
delende orgaan waarvan sprake is 
in artikel 45, § 1, van de verorde
nin:g nr. 574/72, van 21 maart 1972, 
van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen tot vaststeHing 
van de wijze van toepassing van 
verordening (KE.G.) nr. 1408/71 
betreffende de toepassing van de 
sodale zekerheidsregelingen .op 
loontrekkenden en hun gezinnen, 
die zich binnen de Gemeenschap 
verplaatsen, vaststelt dat de aanvra
ger krachtens de door dat orgaan 
toegepaste wettelijke regeling recht 
heeft op uitkeringen zonder dat 
rekening behoeft te worden gehou
den met de tijdvakken van verzeke
ring die zijn vervuld krachtens de 
wettelijke regeling van andere Lid
Staten en die .voorlopige uitkeringen 
niet onmiddellijk betaalt en wan- . 
neer, nadat de aanvrager het behan
delende orgaan voor het bevoegde 
nationaal rechts~:;ollege heeft ge
daagd om een voorlopige beslissing 
te . bekomen, dat behandelende 
orgaan beslist de voorlopige uitke
ringeri toe te kennen vanaf een 
datum die aan de dagvaarding voor
afgaat, verhinderen de bepalingen 
van · · artikel · 45, §§ 1 en 4, van de 
voornoemde verordeni.ng dat het 

rechtscollege waarbij de zaak aan
hangig is op verzoek van de aanvra
ger en met toepassing . van het 
nationaal recht, gerechtelijke inte
resten toekent op het bedrag van de 
verschuldigde voorlopige uitkerin
gen vanaf de datum van de dagvaar
ding; houdt de kosten aan. 

19 maart 1979 3" kamer -
Voorzitter : de h. Gerniers1 afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Meeus 
- Geiljkluidende conclusie van de .h. 
Duchatelet, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Kirkpatrick. 

2" KAMER - 20 maart 1979 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGER-

. LIJKE RECHTSVORDERING - CONCLUSIE -
BESLISSING VAN DE RECHTER DIE, DOOR 
FEITELIJKE GEGEVENS TE '\TERMELDEN 
WAAROP HIJ ZIJN BESL!SSING GROi-lDT 
ANDERE OF DAARMEE STRIJDIGE FEITELIJKE 
GEGEVENS VAN DE CONCLUSIE VERWERPI'
REGELMATIG MET REDENEN OMKLEDE 
BESLISSING. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - WEGVERKEER -
FOUT- MANCEUVER OM EEN ONGEVAL TE 
VERMIJDEN- WEITIGHEID VAN DE BESLIS
SING DAT DIT MANCEUVER GEEN FOUT OPLE
:VERT, HOEWEL ZIJ SCHADE HEEFT VEROOR
ZAAKT- BEG RIP. 

1" Regelmatig met redenen omkleed is 
de beslissing waarin de rechter het 
.verweer van de beklaagde als zou de 
burgerlijke partij niet meester zijn 

' gebleven ·van haar snelheid, · tegen
spreekt en erop antwoordt door de· 
feitelijke gegevens te vermelden 
waarop hij de afwezigheid · van fout 
van die partij grondt en daa1·bij die 
feiten anders te beoordelen (1). (Art.· 
97 Gw.) · 

2" De rechter die vaststelt dat een bur
gerlijke partij als voorzichtig hanqe.,. 
lende, weggebruiker een manreuvre 

(1) Raadpl. Cass., 8 feb. 1978 (A.C., :1978, ' 
686.) . . 
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heeft uitgevoerd om een ongeval te 
vennijden, kan wettig eruit afleiden 
dat dit manceuvre geen fout oplevert, 
ook al is die partij ten gevolge daar
van in botsing gekomen met een 
ande1· voertuig. 

(DE MAEYER T. RONSYN) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 november 1978 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel; 

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

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 voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen verweerder ingestelde straf
vordering, waarbij eiser in de 
kosten is veroordeeld, en op de 
civielrechtelijke vorderingen van 
verweerder en van eiser : 

Ove1· het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, 8.3 en 10.1 van het Wegverkeers
reglement, 

doordat het vonnis, zowel op straf
rechtelijk gebied, en namelijk wat 
betreft de kosten ten aanzien van de 
publieke partij, als op burgerrechtelijk 
gebied, eiser uitsluitend aansprakelijk 
verklaart voor het verkeersongeval te 
Wemmel op 6 oktober 1977, beslist dat 
de rechtstreeks gedaagde verweerder 
geen overtreding of fout had begaan 
door naar uiterst links uit te wijken en 
met de linker vangrail in aanraking te 
komen, en dienvolgens enerzijds de 
strafrechter onbevoegd verklaart om 
uitspraak te doen over de burger
lijke rechtsvordering door eiser tegen 
de rechtstreeks gedaagde verweerder I 
gericht, en anderzijds eiser veroordeelt 

tot het volledig vergoeden van de schade 
door het litigieuze ongeval aan verweer
der veroorzaakt, zulks zonder te ant
woorden op het middel waardoor eiser 
in zijn conclusie deed gelden dat : 
verweerder de artikelen 8.3 en 10.1 van 
het Wegverkeersreglement had overtre
den, verweerder moest zien hoe er een 
ongeval gebeurd was op de baan en hoe 
de weggebruiker die eiser voorafging, 
stopte, wanneer verweerder zag hoe 
eiser stopte, hij dit eveneens had moeten 
doen; echter verweerder, na een lange 
remming en na over een belangrijke 
lengte de linker vangrail te hebben 
aangereden, nog verder doorging, zijn 
stuur kwijt raakte en uiteindelijk naar 
rechts kwam om het stilstaande voertuig 
van eiser met geweld aan te rijden; 
verweerder derhalve zijn snelheid niet 
meester was, hetgeen de of een oorzaak 
van het ongeval was geweest, daar 
zonder die fout van verweerder het 
ongeval zich niet zou hebben voorgedaan 
zoals het zich heeft voorgedaan, 

terw1jl dit gebrek aan antwoord gelijk 
staat met een gebrek aan de door 
artikel 97 van de Grondwet vereiste 
motivering en het Hof niet in de moge
lijkheid stelt te weten of de rechters op 
wettelijke wijze toepassing hebben 
gemaakt van de voormelde artikelen van 
het Burgerlijk Wetboek en van het 
Wegverkeersreglement : 

Overwegende dat de rechters ver
weerder vrijspreken van de ten 
laste gelegde overtreding van de 
artikelen 8.3 en 10.1 van het Weg
verkeersreglement, zijnde, achter
eenvolgens, niet steeds in staat te 
zijn geweest aile nodige rijbewegin
gen uit te voeren of niet voortdu
rend zijn voertuig in de hand te 
hebben gehad, en zijn snelheid niet 
geregeld te hebben overeenkomstig 
de bepalingen van het 1 o , 2° en 3° van 
het genoemde artikel 10.1; 

Overwegende dat de rechters 
aldus uitsluiten dat verweerder niet 
meester zou zijn gebleven van zijn 
snelheid en hun beslissing Iaten 
steunen op de volgende 
overwegingen : dat op zeker ogen
blik De Maeyer is beginnen te 
remmen omdat een voorligger even
eens remde voor een botsing die 
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een 50tal meter verder had plaats
gehad; dat de Maeyer door zijn 
krachtig remmen is beginnen te 
slippen over het linker en het 
middenste rijvak om dwars over de 
baan te gaan staan; dat zijn achter
ligger Ronsijn om dit slippend en 
heen en weer slingerend voertuig 
Fiat te ontwijken, naar uiterst links 
is uitgeweken waar hij met zijn 
wagen tegen de vangrail terecht is 
gekomen; dat Ronsijn dan verder 
tegen het dwars over de rijbaan 
staand voertuig is gaan botsen; dat 
de bestuurder Ronsijn, als. voorzich
tig handelende weggebruiker, bij 
het zien van een v66r hem slinge
rend voertuig, een gewettigd uitwij
kingsmanceuvre deed om een aan
rijding te vermijden; dat hem geen 
verwijt kan gedaan worden door 
aldus gehandeld te hebben; dat, had 
hij dit uitwijkingsmanceuvre niet 
uitgevoerd, hij hoogstwaarschijnlijk 
een zware botsing zou hebben 
gehad met wellicht fatale afloop 
voor hemzelf en voor zijn voorlig
ger; dat de foutieve en onbehendige 
rijwijze van beklaagde De Maeyer 
de uitsluitende oorzaak is geweest 
van de aanrijding; 

Overwegende dat de rechters 
aldus, door de stelling van eiser als 
zou verweerder niet meester zijn 
gebleven van zijn snelheid tegen te 
spreken en door de feitelijke gege
vens te vermelden waarop zij de 
afwezigheid van fout bij verweerder 
gronden, antwoorden op het ver
weer van eiser, waarbij deze 
dezelfde feiten anders beoordeelde; 
dat zij aldus hun beslissing regel
matig met redenen omkleden en 
wettelijk verantwoorden; 

Overwegende dat de rechters niet 
nader behoefden te antwoorden op 
het verweer van eiser met betrek
king tot het oorzakelijk verband 
tussen een fout van . verweerder en 
het ongeval, nu dit verweer, bij 
uitsluiting van enige fout bij ver
weerder, niet meer dienend was; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

20 maart 1979 - 2' kamer 
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Soetaert - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Krings, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Bayart. 

1' KAMER - 21 maart 1979 

1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - AANSPRAKELIJK
HEID WEGENS DE DAAD VAN EEN ZAAK DIE 
MEN ONDER ZIJN BEWARING HEEFT -

ART. 1384, EERSTE LID, B.W. - ONBEKEND

HEID VAN DE BEWAARDER MET HET GEBREK 
VAN DE ZAAK - GEEN INVLOED OP ZIJN 
AANSPRAKELIJKHEID. 

2° SCHIP-SCHEEPV AART - AANSPRA

KELIJKHEID VAN DE EIGENAAR VAN EEN 
SCHIP- BEPERKING VAN ZIJN AANSPRAKE
LIJKHEID - GEEN BEPERKING MOGELIJK ALS 
HET SCHIP EEN G)CBREK VERTOONT. 

1 o De aansprakelijkheid van de bewaar
der van een Zqak blijft bestaan, oak al 
was het gebrek van de zaak hem niet 
bekend of kon het hem niet bekend 
zijn (1). 

2o Ingevolge al't. 46, § II, boek II Kh. 
mag de eigenaar van een schip zijn 
aanspl'akelijkheid niet beperken tot 
het beloop van de waarde van het 
schip, van de vl'acht en van het 
toebehoren van het schip, indien de 
schade is vel'oorzaakt door een gebrek 
van het schip (2) (3). 

(1) Cass., 6 okt. 1961 (Bull. en Pas., 1962, I, 
152) en noot 3; Cass., 12 feb. 1976 (A.C., 1976, 
683) en de noten. 

Over het begrip « gebrek van de zaak >>, zie 
Cass., 19 jan. 1978 (A.C., 1978, 610), alsmede de 
conclusie van de procureur-generaal Dumon, 
toen eerste advocaat-generaal (ibid., 1978, 610). 

(2) Raadpl. Cass., fr., 19 juni 1951 (Bull. Ch. 
civ., 1951, nr. 198, biz. 151); RIPERT, Droit 
maritime, I, nr: 772, II •nr. 1279bis, 2000-1 en 
III, nr. 2089bis; RoDIERE, Traite general de 
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(< EBES N.V. T. REDERIJ VICTOR 
HUYGEBAERT » N.V., MR. J. VAN DEN HEUVEL, 

Q.Q.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 mei 1977 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1384, meer bepaald eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek, 23 tot 28 van 
het Gerechtelijk Wetboek en 4(1, § II, van 
boek II van het Wetboek'van Koophan
del, 

doordat, na te hebben geconstateerd 
dat verweerster, bij arrest van het Hof 
van Beroep te Gent van 6 februari' 1975, 
werd veroordeeld oni aan eiseres te 
betalen •de som van 2.764.500 frank, 
zijnde· een derde van de schade die 
eiseres had geleden tengevolge van het 
feit dat een explosieve stoomontwikke
ling in haar pitchtank werd veroorzaakt 
door water dat in haar landlosleiding 
Werd gepompt door het tankschip Apollo 
toebehorende aan verweerster, dat in 
gezegd arrest werd vastgesteld dat ver
weerster bij onachtzaamheid water in de 
landlosleiding had gepompt, « minstens » 
dat dit water daarin terechtkwam tenge
volge van een gebrek, met name een lek, 
in de verwarmiri.gsspiralen van het tank
schip, en. dat verweerster een · rekwest 
had ingediend tot regeling per . abandon 

'droit maritime, ev(mements de mer, nr. 120 en 
vlg.; Droit maritime, uitg. Dalloz, nr. 170; 
« L'article 1384, alinea 1c!, et Ia garde du 
navire », in Recueil Dalloz; 1957,1 Chronique, 
biz. 171 en vlg.; CHAUVEAU, Traite de droit 
maritime, nrs. 5.04 tot 506; DALCQ, Responsabi
lite civile, nr. 2055. Zie ook SMEESTERS en 
WINCKELMOLEN, Dmit maritime et drolt fluvial, 
I, nrs. 94 en 95, 104 en vlg. ·.' 

(3) Het Internationaal Verdrag nopens de 
beperking van de aansprakelijkheid van 
eigenaren van zeeschepen, te Brussel onderte
kend op 10 oktober 1957 en goedgekeurd bij de 
wet van 18 juli 1973 (Staatsblad van 
29 januari 1976, biz. 1009 en vlg.)' verleent 
thap.s aan de eigenaar van een schip. J:let recht 
zijn aansprakelijkheid te beperken, qok in de 
gevallen waarin zijn aansprakelijkheicl, ook 
zonder. bewijs van zijn schuld of van schuld 
van de personen voor wie hij aansprakelijk is, 
voortvloeit liit zijn eigendom of bezit van het 
schip of uit het· feit dat' dit onder zijn 
bewakirig of 'toezicht is •(cf.• artd (1) en (3) en 
art. 3). Dit verdrag is in werking getreden: op 
31 januari 1976. 

bij de Voorzitter van de Rechtbank van 
Koophandel te Antwerpen, die bij bevel~ 
schrift van 28 april 1975 verweerder als 
vereffenaar van het abandon aanstelde, 
het arrest beslist dat verweerster 
gerechtigd is de beperking van de 
scheepsaansprakelijkheid in te roepen 
overeenkomstig artikel 46, § II, van· de 
zee- en binnenvaartwet, .en het verzet 
van eiseres tegen voormeld bevelschrift 
van 28 april 1975 ongegrond verklaart, 
zulks op grond dat, gelet op de gegevens 
van de zaak, verweerster, die eigenares 
is van het schip doch geen kapitein is, 
geacht moet worden aan a! haar ver~ 
plichtingen te hebben voldaan . ~n geen 
fout te hebben begaan, daar eeh lek in 
een van de verwarmingsspiraleiJ,, ont
staan buiten weten van verweerster, 
wegens de aard zelf van dit defect, het 
niet mogelijk maakt te besluiten dat 
verweerster zou te kort gekomen. zijn 
aan haar verplichting het schip in goede 
zeevaardigheidsstaat te houden, 

ten:Vijl, nu het arrest van het Hof van 
Beroep te Gent van 6 februari 1975 had 
beslist dat de schade van eiseres een 
harer oorzaken vond minstens in het 
gebrek ·van de verwarmingsspiralen van 
het tankschip van verweerster, .. deze 
laatste voor die schade aanspri;l.kelijk 
was luidens artikel 1384, meer bepaald 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, 
welke aansprakelijkheid niet w6rdt 
beperkt door de bepalingen van 
artikel, 46, §. II, van boek II van. het 
Wetboek van Koophandel, waaruit v9Igt 
dat het bestreden arrest deze wettelijke 
bepalingen schendt alsook het gezag en 
de kracht van gewijsde welke' door de 
artikelen 23 tot 28 van het · Gerechtelijk 
Wetboek worden gehecht aan voormeld 
arrest van het Hof van Beroep te Gent, 

en terwijl minstens noch voormelde 
beschouwing noch enige ·andere 
beschouwing van: het. bestrede1;1 arrest 
een antwoord inhouden op de · stelling 
van eiseres, die in haar conch.~sie voor 
het Hof van Beroep te Antwerp~n geno
men deed gelden dat uit voormeld arrest 
van het Hof van Beroep te Gent bleek 
dat haar schade onder andere. te wijten 
was aan eep gebrek van het ,schip van 
, verweerster, , waarvoor de scheepseige
naar aansprakelijk is, welk gemis van 
antwoord gelijkstaat met een gemis .'van 
de door , artikel 97 van de Grondwet 
vereiste motivering : ' 

OverVIlegende dat het Hof van 
Be:roep te Gent in zijn arrest van 
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6 februari .1975 verweerster aan-: 
sprakeFjk stelt; dat gezegd hof twee 
gronden van aansprakelijkheid aan
geeft, enerzijds, onachtzaamheid en, 
anderzijds, « minstens » het terecht 
komen van water in de landloslei
ding « tengevolge van een ge,brek in 
de verwarmingsspiralen van het 
tankschip >> van verweerster; 

Om . die redenen, ve:rnietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van 
het thans gewezen arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de vernietigde beslissing; houdt de 
kosten aan e~ zegt dat de feiten
rechter erover zal beslissen; ver
wijst de zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

Dat het gebruik van het woord 
<< minstens » hier beduidt dat het 
Hof van· Beroep te Gent, in alle 
geval, het gebrek van de · zaak als 
grond van de aansprakelijkheid van 
verweerster aanneemt, al sluit het 
arrest niet uit dat daarenboven 
onachtzaamheid bij het pompen kan 
in aanmerking komen; ' 

Overwegende dat uit watvooraf
gaat blijkt dat het Hof van Beroep 
te .dent artikel 1384, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek heeft toege
past; 

Overwegende dat de aansprake
lijkheid van de bewaarder blijft 
bestaan zelfs wanneer hij het 
gebrek van de zaak niet kende of 
niet · kennen kon; 

Overwegende dat artikel 46, § II, 
voornciemd niet bepaalt dat de eige
naar van een zeeschip zijn aanspra.., 
kelijkheid kan beperken tot het 
beloop van de waarde van het schip, 
van de vracht en van het toebeho
ren vim.het schip, indien de schade 
veroorzaakt is door een gebrek van 
de zaak waarvan hij de bewaring 
he~ft;· 

. Overwegende dat, nu verweerster 
aansprakelijk is met toepassing van 
artikel 1384, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, het arrest niet 
wettelijk kon beslissen dat. verweer
ster haar aansprakelijkheid mag 
beperken om de reden da,t ze het 
gebrek .niet kende, dat ze geen 
persoonlijke fout zou hebben 
begaan en de defecten niet het , 
gevolg zijn van een verwaarlozing 
strijdig met de goede zeewaardig
he~dsstaat; · 

21 maart 1979 - 1' kamer - Vool'zit
tel' : de h. Wauters, eerste voorzitter -
Vel'slaggevel' : de h. Janssens - Gelijk
luidende conclusie van de h. Colard, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Bayart en Claeys Bouuaert. · 

1' KAMER - 21 maart 1979 

1° KONIJNEN (KONIJNENSCHADE) 
- JACHTWET 28 F.EBRUARI 1882, ART. 7 BIS 
- WETTELIJKE BEPALING NIET OPGEHEVEN 

BIJ DE WET VAN 10 OKTOBER 1967 HOU

DENDE HET GERECHTELIJK WETBOEK. 
I 

2° KONIJNEN (KONIJNENSCHADE) 
- VERGOEDING VAN KONIJNENSCHADE -
PROCEDURE. 

3° KONIJNEN (KONIJNENSCHADE) 
- DESKUNDIGENONDERZOEK DOOR DE VRE
DERECHTER BEVOLEN OP EENZIJDIG VER
ZOEKSCH!"IFT- DRAAGWIJD.TE. 

4° DESKUNDIGENONDERZOEK 
BURGERLIJKE zAKEN - SCHADE AAN 
VELDEN, VRUCHTEN EN OOGSTEN- DESKUN~ 
DIGENONDERZOEK DOOR DE VREDERECHTER 
BEVOLEN OP EENZIJDIG VERZOEKSCHRIFT -
DRAAGWIJDTE. 

5° DESKUNDIGENONDERZOEK 
BURGERLIJKE ZAKEN .. - DESKUNDIGEN~ 
ONDERZQEK DOOR DE VREDERECHTER 
BEVOLEN OP EENZIJDIG VERZOEKSCHRIFT -,-, 
GELDIGHEID BEPERKT: TOT DE Mf\TERIELE 
VASTSTELLINGEN VAN DE DESKUNDIGE 
BEG RIP. 
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6° CASSATIEMIDDELEN BURGER-

LIJKE ZAKEN - MIDDEL ZONDER IlELANG 
GEWORDEN WEGENS DE BESL!SSING VAN HET 
HOF OVER EEN ANDER MIDDEL- NIET ONT
VANKELIJK MIDDEL. 

1• Art. 7bis Jachtwet tot regeling van de 
vergoedingsprocedure inzake konij
nenschade is niet opgeheven door het 
Gerechtelijk Wetboek. 

2• Hij die konijnenschade heeft geleden 
mag kiezen tussen de procedure van 
art. 7bis, ]eden 1 tot 6, Jachtwet en de 
gemeenrechtelijke procedure. 

3• en 4• De vrederechter die op eenzijdig 
verzoekschrift van degene die konij
nenschade heeft geleden een deskun- . 
dige aanstelt, mag deze enkel belasten 
met materiele constateringen, doch hij 
mag hem geen adviezen vragen over 
de oorzaak en de om'vang van de 
schade (1). (Artt. 591-13°, 594-1", 
1025 tot 1034 Ger.W.). 

5• Een deskundigenopdracht die de vre
derechter op eenzijdig verzoekschrift 
heeft gegeven met toepassing van de 
artt. 594, 1", en 1025 tot 1034 Ger. W., 
is geldig in zoverre zij materiele 
constateringen tot doel heeft, niet
tegenstaande dezelfde opdracht nietig 
is in zoverre zij het vaststellen van de 
oorzaak en de omvang van de schade 
tot doel heeft (2). 

6• Niet ontvankelijk is het middel dat
voor de eiser zonder belang is gewor
den wegens de beslissing van het Hoi 
over een andez· middel (3). 

(PAEYENEERS T. DE NEEF) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 30 september 1977 in 

(1) en (2) Cf. Kamer, zitt. 1966-1967, 
1 juni 1967, Gedr. St., 59, nr. 49, Wetsontwerp 
houdende het Gerechtelijk Wetboek, Verslag 
namens de Commissie van Justitie, van de h. 
Hermans, blz. 105. 

Zie ook : A. CLOQUET, « Deskundigen
onderzoek "• A.P.R., 1975, nrs. 241 en 612; 
LURQUIN, Pn§cis de ]'expertise du Code judici
aire, 2' uitg., 1975, nr. 11, biz. 20. 

(3) Cass., 7 sept. 1978 (A.C:, 1978-79, nr. 12). 

hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Leuven; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 7 bis van de 
Jachtwet van 28 februari 1882, zoals 
gewijzigd door de wetten van 
4 april 1900, 20 maart 1948 en 
30 juni 1967, 1, 2, 9, 556, 13•, 594, 1•, 700, 
962, 963, 965, 1025 van het Gerechtelijk 
Wetboek, zoals gewijzigd door de wet 
van 24 juni 1970, 7, 2•, van titel II, van 
artikel 2 ( opheffingsbepalingen) van de 
wet van 10 oktober 1967 houdende het 
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het vonnis het door verweer
der tegen het bevelschrift van 
17 april 1975 van de Vrederechter van 
het eerste kanton Leuven ingesteld der
denverzet ontvankelijk en gegrond ver
klaart en hetzelfde bevelschrift en al wat 
erop gevolgd is vernietigt, op grond : dat, 
indien het verzoekschrift werd neerge
legd overeenkomstig artikel 594, 1•; van 
het Gerechtelijk Wetboek, het niet geldig 
is; dat artikel 1025 van het Gerechtelijk 
W etboek inderdaad de regels voorschrijft 
waaraan de verzoekschriften dienen te 
voldoen, behoudens de gevallen waarin 
de wet er uitdrukkelijk van afwijkt; dat 
artikel 7 his van de Jachtwet nu inder
daad in een afwijkende procedure voor
ziet inzake konijnenschade en het dus 
de speciale procedure was welke diende 
te worden nageleefd; dat het bevelschrift 
deze procedure niet naleefde; dat eiser 

. ten onrechte beweert dat artikel 7 bis 
van de Jachtwet werd afgeschaft door de 
wet van 10 oktober 1967, bijvoegsel 
artikel 2, titel II, betreffende de bevoegd
heid, hoofdstuk 1, artikel 7, · 2•; dat deze 
titel echter uitsluitend handelt over de 
bevoegdheid, zodat de eventuele wijzi
gingen eraan gebracht aileen van 
dezelfde ·aard kunnen zijn; daf 
artikel 7 his van de Jachtwet niet uit
drukkelijk werd opgeheven en dus nog 
steeds in voege is; dat daarbij 
artikel 594, 1 •, van het Gerechtelijk 
Wetboek niet toelaat een deskundige aan 
te stellen, gelast niet aileen materiiHe 
vaststellingen te doen, maar ook advies 
te geven over de aansprakelijkheid en 
hoegrootheid van de schade; dat ten 
deze het bestreden bevelschrift dit wei 
doet, zodat het nietig is, 

terwijl, eerste onderdeel, de door het 
artikel 7 bis van de Jachtwet ingestelde 
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bijzondere rechtspleging voor het vast
stellen der konijnenschade is opgeheven 
door de wet van 10 oktober 1967 hou
dende het Gerechtelijk Wetboek, zodat 
eiser de door gemeld artikel 7 bis 
bepaalde procedure niet kon toepassen 
(schending van artikel 7 bis van de wet 
van 28 feb1uari 1882, 1, 2, 962, 965, van 
het Gerechtelijk Wetboek en 7, 2", 
titel II, en 2 van de wet van 
10 oktober 1967), 

tweede onderdeel, eiser daarbij in alle 
geval, zelfs al was de bijzondere rechts
pleging door artikel 7 bis van de J acht
wet niet opgeheven, de aanstelling van 
de gerechtelijke deskundige met ver
zoekschrift aan de vrederechter kon 
vorderen, op grond van het feit dat de 
kennisneming van het geschil betref
fende de door de konijnen aan eisers 
boomgaarden veroorzaakte schade tot de 
volstrekte bevoegdheid van de vrede
rechter behoorde (schending van de 
artikelen 9, 556, 591, 13", 594, 1", 700, 962, 
963, 1025 van het Gerechtelijk Wetboek 
en 7 bis van de wet van 28 februari 1882), 

derde onderdeel, de bevoegdheid van 
de vrederechter bij het bepalen van de 
opdrach~ van de gerechtelijke deskun
dige, als bedoeld in het Gerechtelijk 
Wetboek, niet is beperkt tot het laten 
verrichten van louter materiiHe vaststel
lingen; dat dit criterium van 
« materiele » vaststellingen vaag en 
onduidelijk is en geenszins voorkomt in 
de wet (schending van de artikelen 9, 
556, 591, 13", 594, 1", 962, 963, 1025 van 
het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet); 

vierde onderdeel, in alle geval het 
bevelschrift van 17 april 1975 van de 
vrederechter aan de deskundige 
opdracht gaf ook materiele vaststellin
gen te doen betreffende de toestand ter 
plaatse en het deskundigenverslag deze, 
ook bevatte, zodat deze akten ten 
onrechte volledig werden vernietigd en 
de vermelde motieven de bestreden 
beslissing niet verantwoorden (schen-
ding van de artikelen 591, 13", 594, 1", 
700, 962, 963, 1025 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de wet van 

4 april 1900 het artikel 7 bis heeft 
ingevoerd in de wet van 
28 februari 1882 op de jacht; dat 
naar luid van artikel 3, 8", van de 

wet van 25 maart 1876, houdende 
titel I van het Inleidend Boek van 
het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering, tot de onbeperkte 
bevoegdheid van de vrederechter 
behoorden « de vorderingen 
wegens schadt:l die aan velden, 
vruchten en oogsten door mensen of 
dieren worden veroorzaakt »; 

Overwegende dat artikel 2 van de 
wet van 10 oktober 1967 houdende 
het Gerechtelijk Wetboek, door een 
subartikel 7, 2", de wet van 
25 maart 1876, houdende titel I van 
het Inleidend Boek van het W etboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering 
opheft; dat in gezegd artikel 7, 2", 
vermeld wordt dat bedoeld Inlei
dend Boek van 1876 gewijzigd was 
geweest « bij artikel 7 his van de wet 
van 28 februari 1882 op de jacht »; 

Overwegende dat artikel 7, 2", 
voorkomt onder « titel II, Bepalin
gen betreffende de bevoegdheid »; 
dat de opheffing slechts in die mate 
verband houdt met de J achtwet, dat 
aldus de voormelde tekst van 
artikel 3, 8", wordt opgeheven; dat 
echter deze bepaling wordt herno
men in artikel 591, 13", van het 
Gerechtelijk W etboek, als een van 
de bevoegdheden van de vrederech
ter, ongeacht trouwens het bedrag 
van de vordering; 

Overwegende dat, als zodanig, 
artikel 7 bis van de J achtwet geens
zins werd ingetrokken; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Wat het 
betreft : 

tweede onderdeel 

Overwegende dat, in artikel 7 bis 
van de J achtwet, het achtste lid 
bepaalt : « Hij die beweert schade te 
hebben geleden, kan de zaak ook bij 
gewone dagvaarding aanhangig 
maken. In dat geval kan hij dag
vaarden, hetzij tot behandeling van· 
de zaak in haar geheel, hetzij aileen 
tot instelling van een deskundigen
onderzoek en dan zijn de leden 2 tot 
6 niet van toepassing »; 
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Overwegende dat de gelaedeerde 

partij derhalve de keuze heeft tus
sen de procedure bepaald in 
artikel 7 his, tweede tot en met zesde 
lid, of de procedure naar gemeen 
recht; 

Overwegende dat weliswaar 
artikel 1025 van het Gerechtelijk 
Wetboek andere rechtsplegingen op 
verzoekschrift aanvaardt dan die 
welke in de artikelen 1025 en vol
gende worden geregeld, met name 
in de gevallen waarin de wet uit
drukkelijk afwijkt van de regeling 
van de artikelen 1025 en volgende; 
dat echter, wanneer de wetgever de 
keuze heeft gelaten tussen de afwij
kende procedure, ten deze de proce
dure omschreven in artikel 7 his, 
tweede tot en met zesde lid, van de 
Jachtwet, en de gemeenrechtelijke 
procedure, artikel 1025 deze keuze 
niet ontneemt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 594, r, 
van het Gerechtelijk Wetboek de 
vrederechter toelaat uitspraak te 
doen op vorderingen tot aanwijzing 
van deskundigen, in verband met 
een geschil wegens schade door 
dieren veroorzaakt aan velden, 
vruchten en veldvruchten, nu derge
lijk geschil, ingevolge artikel 591, 
13", van het Gerechtelijk Wetboek, 
tot de volstrekte bevoegdheid van 
de vrederechter behoort; 

Overwegende dat de inleiding en 
behandeling van de vordering op 
eenzijdig verzoekschrift wordt gere
geld door de artikelen 1025 en 
volgende van het Gerechtelijk Wet
hoek; 

Overwegende dat de vrederechter 
die krachtens artikel 594, 1 ", uit
spraak doet op dergelijk verzoek
schrift, nu dit slechts eenzijdig is, 
de d'eskundige enkel mag belasten 
met materiele vaststellingen, doch 

geen adviezen mag vragen omtrent 
de oorzaak en de omvang van de 
schade; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat een deskundi
genopdracht gegeven door de vrede
rechter op grond van de 
artikelen 594, 1", 1025 en volgende 
van het Gerechtelijk Wetboek, gel
dig is in zoverre ze materiele vast
stellingen tot voorwerp heeft, niet
tegenstaande dezelfde opdracht nie
tig is wat de oorzaak en de omvang 
van de schade betreft; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 7 his van 
de Jachtwet van 28 februari 1882, zoals 
gewijzigd door de wetten van 
4 april 1900, 20 maart 1948 en 
30 juni 1967, 1, 2, 860, 861, 862, 863, 962, 
963, 965, 972, 978, 979, 981, 1042 van het 
Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd 
door de wet van 24 juni 1970, 1382 van' 
het Burgerlijk Wetboek en van het 
algemeen rechtsbeginsel dat er geen 
nietigheid is in zake rechtspleging zon
der uitdrukkelijke tekst, 

doordat het vonnis het door verweer
der tegen het bevelschrift van 
17 april 1975 van de vrederechter inge
steld derdenverzet gegrond verklaart en 
hetzelfde bevelschrift en al wat er op is 
gevolgd vernietigt, op grond : dat, indien 
eiser het dubbele zou vragen van de 
schade veroorzaakt aan vruchten en 
gewassen door konijnen en de aanstel
ling van een deskundige om de mate
riele vaststellingen te doen en advies te 
geven omtrent de aansprakelijkheid, de 
procedure dient gevolgd zoals bepaald in 
artikel 7 bis van de Jachtwet; dat in dit 
geval het bevelschrift, te wijzen binnen 
de acht dagen, een deskundige diende te 
benoemen en tevens de vrederechter, na 
partijen regelmatig te hebben verwittigd, 
zich diende ter plaatse te begeven, 
vergezeld van de deskundige; dat deze 
pleegvormen op straffe van nietigheid 
zijn voorgeschreven en ten deze het 
bevelschrift van 17 april 1975 aan deze 
pleegvormen niet voldoet, 
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' terwijl, eerste onderdeel, de door 

attikel , , 7 bis, , van , de wet van 
28 februari 1882 vermelde formaliteiten 
geenszins uitdrukkelijk op straffe van 
nietigheid zijn voorgeschreven en deze 
formaliteiten, evenmin als zogezegd 
wezenlijke formaliteiten, tot nietigheid 
zouden kunnen leiden, zodat het vonnis 
ten • onrechte het bevelschrift en de ffi:op 
vplgende rechtspleging vernietigt (schen
ding van de artikelen 7 bis van de 'wet 
van 28 februari 1882; 1, 2, 860, 861, 862, 
8,6~ en 1042 van het Gerechtelijk Wet
hoek en van voorrrield algemeen rechts-
b~ginsel), . 

· ·l:weede onderdeel, de door het bevel
schrift vim 17 april 1975 van de vrede
rechter aan de gerechtelijke deskundige. 
gegeven ppdracht, zich bij de vaststellin
gen inzake de konijnenschade te gedra
gen, wat zijn bewerkingen betreft, naar 
de 'desbetreffende bepalingen van het 
Gerechtelijk Wetboek, geenszins is uit
gesloten door de procedure omschreven 
door . de Jachtwet (schending van de 
artikelen 7 bis van de wet _ van 
28 februari 1882; 1; 2, 860, 862, 863, 962, 
965, 972, 978, 979, 981 en 1042 van het 
Gerechtelijk Wetboek), 

, , d~rqe onde1·deel, het door eiser, ook 
op grond van artikel 7 bis van de wet van 
28 februari 1882, neergelegde verzoek
~cl}rift de aansprakelijke persoon, het 
voorwerp en de oorzaak van de eis 
vermeldde, ;;:odat verweerder geenszins 
kim worden benadeeld door het feit dat 
het be,velschrift overeenkomstig de· wet 
de , oorzaak en de omvang van de konij
nenscpade en de aansprakelijkheid van 
verw.eerder in ·het gedrang kon brengen, 
te meer daar verweerder door de des-. 
kundige werd opgeroepen en hij alle 
verrichtingen · van de deskundige heeft 
bijgewoond; het feit dat verweerder des
aangaande · voorbehoud maakte niets uit 
te staan heeft met het bestaan van 
schade (schending van de artikelen 7 bis· 
van de wet van 28 februari 1882, 860, 862, 
863,: 962, 963, 965, 972, 978, 979, 981 en 
1042 van het Gerechtelijk Wetboek en 
1382 van het Burgerlijk Wetboek) : 

' Overwegende dat het verzoek
schrift artikel 7 bis van de .J achtwet 
enkel vernoemt om het eerste lid. 
ervan in te roepen, dat bepaalt : 
« de vergoeding voor schade, door 
konijnerr · aarr vruchten err gewassen 
verborzaakt, bedraagt het dubbel 
van de vergoeding »; 

Dat, voor het overige, zowel het 
verzoekschr~ft als het, . bevelschrift 
van. de vrederechter niet de. uitzon
derlijke procedure, Otnschreverr in 
het tweede tot en met het zesde lid 
van, artikel 7 bis van de J achtwet, 
maar de procedure naar gemeen 
recht volgen; 

Overwegende dat het · middel 
enkel de hypothese op het oog heeft 
dat zou worden aangerromeri dat · de 
procedure omschreven door het 
tweede tot err met het zesde 'lid van 
artikel 7 bis van de. Jachtwet de 
errige wettelijke en/of feitelijke toe
gepaste rechtspleging zou zijn; 

Dat, , nu , de procedure rraar 
gemeen · recht werd aangewend en 

· nu uit het antwoord op het tweede 
onderdeel van. het eerste middel 
blijkt dat zulks wettelijk is toegela
ten, het tweede middel g~en voor
werp meer heeft; 

Om die redenen, verrrietigt het 
bestrederr vonnis, doch enkel ~rr 
zoverre dit vorrrris : a) het bevel
schrift van 17 april 1975 ook vernie
tigt waar de deskundige opdracht 
wordt gegeven materiele vaststellin
gen te doerr, b) het deskurrdigenon
derzoek vernietigt waar het louter 
materiele vaststellingen inhoudt, en 
c) oordeelt. over de kosten; verwerpt 
de voorziening voor het overige; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; houdt het oordeel over de 
kosten aarr en zegt dat erover door 
de feitenrechter zal worden beslist; 
verwijst ··de aldus beperkte .· zaak 
rraar de Rechtbank vim Eerste Aan
leg te Brussel. 

21 maart 1979- 1• kamer- Voorzit
ter : de h. Wauters, eerste voorzitter '---' 
Verslaggever: de h. Janssens- Gelijk
luidende conclusie van de h. Colard, 
advocaa,t-generaal __,. Advocaten : mrs. 

. Houtekier en Ansiaux. 
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1 e KAMER - 21 maart 1979 

1° HUUR VAN GOEDEREN - PACHT -
OPZEGGING OPZEGGINGSTERMIJN 
OPZEGGING DOOR DE VERPACHTER IN DE 

GEVALLEN BEDOELD IN ART. 7, 1° TOT 8°, 
PACHTWET- OPZEGGINGSTERMIJN VAN TEN 
MINSTE TWEE JAAR EN TEN HOOGSTE VIER 
JAAR. 

2° HUUR VAN GOEDEREN - PACHT -
OPZEGGING BIJ TER POST AANGETEKENDE 
BRIEF- AANVANG VAN DE OPZEGGINGSTER
MIJN- DATUM WAAROP DE GEADRESSEERDE 
KENNIS KON KRIJGEN VAN DE AANGETE-
KENDE BRIEF. 

3° HUUR VAN GOEDEREN - PACHT -
OPZEGGING- OPZEGGINGSTERMIJN VAN TEN 
MINSTE TWEE JAAR EN TEN HOOGSTE VIER 

JAAR - ART. 58 PACHTWET - WETTELIJKE 
BEPALlNG VOLGENS WELKE AAN DE PACHT 
NIET EERDER EEN EINDE MAG GEMAAKT 
WORDEN DAN OP DE IN DE OPZEGGING VER
MELDE DATUM. 

1° Wanneer de verpachter een einde wil 
maken aan de pacht waarbij hij doet 
blijken van een der ernstige redenen 
bedoeld in art. 7, f tot tl, kan hij aan 
de pachter slechts opzegging doen met 
een opzeggingstermijn van ten minste 
twee jaar en ten hoogste vier jaar. 
(Art. 11-2 Pachtwet.) 

2° Wanneer, zoals inzake pacht, opzeg
ging bij ter post aangetekende brief 
wordt gedaan, komt voor de bereke
ning van de opzeggingstermijn niet de 
datum van afgifte ter post in aanmer
king, maar wei de datum waarop de 
geadresseerde van de brief kennis kon 
krijgen, inz. door het aanbieden te 
zijnen huize(1). (Impliciet.) · 

3° Ingevolge art. 58 Pachtwet kan a.m., 
wanneer overeenkomstig art. 11-2 
Pachtwet opzegging van ten minste 
twee jaar en ten hoogste vier jaar is 
gedaan, aan de pacht niet eerder een 
einde gemaakt worden dan op de in de 
opzegging vermelde datum. 

(GHIJSSENS T. SERDONS, THEWIS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 7 november 1977 
door de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Hasselt in hager beroep 
gewezen; 

(1) Zie Cass., 8 juni 1973 (A.C:, 1973, 983) en 
de noot. 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 7, inzonderheid 1", 
11, inzonderheid 2}, 56, 58 van de wet 
van 4 november 1969 tot wijziging van 
de pachtwetgeving en van de wetgeving 
betreffende het recht van voorkoop ten 
gunste van huurders van landeigendom
men, opgenornen in het Burgerlijk Wet
hoek onder boek III, titel III, afde
ling III : " Regels betreffende de pacht 
in het bijzonder >>, en, voor zoveel als 
nodig, van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis, dat aanneemt dat 
de aangetekende brief houdende opzeg
ging ter post werd aangeboden op 
25 november 1975, te 13 uur en aan
neemt dat eiser er dus v66r 
30 november 1975 kennis kon van 
nemen, nietteinin de opzegging geldig en 
van waarde verklaart tegen 30 novem
ber 1979, 

terwijl, eerste onderdeel, naar 
artikel 11 van de reeds vernoemde wet 
van 4 november 1969, in het geval 
bedoe1d bij artikel 7, 1", van deze wet, te 
weten de opzegging voor eigen gebruik, 
aan de pachter slechts opzegging kan 
worden gedaan met een opzeggingster
mijn van ten minste twee jaar en ten 
hoogste vier jaar; dus, naar deze wet
tekst, de eerstvolgende nuttige datum 
voor het beiHndigen van de pachtover
eenkomst moet gelegen zijn binnen een 
periode van maximaal vier jaar van het 
geven van de opzegging af, zodat, door 
niettemin een op 25 november 1975 
gegeven opzegging tegen 30 novem
ber 1979 geldig en van waarde te verkla
ren, het vonnis de aangehaalde wetsbe
palingen, artikel 11 van de wet van 
4 november 1969 in het bijzonder 
schendt; 

tweede onderdeel, de door het vonnis 
aangevoerde redenen om van het voor
schrift van de dwingende wetsbepalin
gen in artikel 11 van de wet van 
4 november 1969 vervat, af te stappen, 
deze beslissihg niet logisch motiveren, 
nu 1) de omstandigheid dat de pachter 
van de opzegging kennis kon nemen 
tijdens de wettelijke opzeggingstermijn 
onverschillig is vermits de opzegging 
voor de aanvang van deze termijn 
plaatsvond, dus voorbarig was, en als 
dusdanig ongeldig, 2) het risico voor de 
verpachter na 30 november 1975 op te 
zeggen onbestaand is, vermits hij, naar 
het aangehaalde artikel 11 nog twee jaar 
v66r het beiHndigen van de pacht kon 
opzeggen, 3) artikel 58 van de Pachtwet 
slechts de mogelljkheid biedt de datum 
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waartegen de opzegging is gedaan te 
verschuiven, doch geenszins beschikt in 
verband met de opzegging zelf, die deze 
datum bepaalt; de bestreden beslissing 
niet logisch verantwoord is waaruit de 
miskenni:p.g van de in het middel aange
haalde wetsbepalingen, artikel 97 van de 
Grondwet in het bijzonder, volgt: 

Overwegende dat artikel 11-2 van 
de Pachtwet bepaalt dat in het geval 
bedoeld in artikel 7, 1", aan de 
pachter slechts opzegging kan wor
den gedaan met een vooropzeg
gingstermijn van ten hoogste vier 
jaar; 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat de aangetekende brief ter 
post werd aangeboden op 
25 november 1975 en aanmerkt dat 
« er mag verondersteld worden dat 
appellant er dus v66r 30 novem
ber 1975 kennis kon van nemen »; 

Overwegende dat door vast te 
stellen dat de mogelijkheid bestaat 
dat de aangetekende brief op een 
niet nader bepaalde datum v66r 
30 november 1975 in het bezit van 
eiser is gekomen en niettem1n de 
opzegging geldig te verklaren, het 
vonnis aanneemt dat de opzegging 
op geldige wijze kon worden gege
ven meer dan vier jaar v66r het 
einde van de pachtperiode; 

Overwegende dat artikel 58 van 
de Pachtwet niet de mogelijkheid 
verschaft, de in de opzegging aange
duide einddatum naderbij te bren
gen; 

Overwegende dat de verweerders 
tevergeefs het gebrek aan belang 
tegenwerpen, aanvoerende dat zij 
tijdig een andere geldige opzegging 
hadden kunnen doen; . 

:Jat niet wordt gesteld dat een 
andere geldige opzegging werd 
gegeven voor eind november 1979; 
dat eiser er dan ook belang bij heeft 
dat de enige opzegging voor angel
dig wordt gehouden; 

Overwegende dat het vonnis de 
artikelen 11-2 en 58 van de Pacht
wet schendt en het middel gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat mel
ding van dit arrest 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 Tongeren. 

21 maart 1979- 1' kamer- Voorzit
ter : de h. Wauters, eerste voorzitter -
Verslaggever: de h. Janssens - Gelijk
luidende conclusie van de h. Dumon, 
procureur-generaal - Advocaten : mrs. 
Biitzler en Van Heeke. 

2' KAMER - 21 maart 1979 

VOORZIENING IN CASSATIE - TER
MIJN - STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP 
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN EEN VERSTEK
ARREST- AANVANG VAN DETERMIJN. 

De termijn waarover een beklaagde 
beschikt om zich in cassatie te voOI'
zien tegen een te zijnen opzichte 
gewezen en voor verzet vatbaar ver
stekarrest, begint te ]open vanaf het 
verstrijken van de gewone vei"Zetter
mijn, zelfs indien de betekening van 
deze beslissing niet aan de beklaac-'de 
in persoon is gedaan (1). (Artt. 187, 
373 en 413, derde lid, Sv.) 

(TALEB) 

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

21 maart 1979 2' kamer 
.Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever: de h. Screvens - Gelijk
luidende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal. 

2' KAMER - 21 maart 1979 

AANSPRAKELIJKHEID 
OVEREENKOMST) 

(BUITEN 
DO DING 

SCHADE VOOR DE RECHTVERKRIJGENDE VAN· 
HET SLACHTOFFER WEGENS HET VERLIES 
VAN ZIJN BEDRIJFSINKOMSTEN - BEREKE
NING VAN DIE SCHADE - GRONDSLAG -
BRUTO-INKOMSTEN- VOORWAARDE. 

(1) Cass., 3 jan. 1978 (A.C., 1978, 520) e!l 
10 okt. 1978 (ibid, 1978-79, nr. 92). 



- 848'-
lndien de schade van de rechtverkrij

genden van een bij ongeval · gedode 
wegens f!et veriies van zijn bedrijfsin
komsten wordt berekend op grond van 
zijn brutoloon, zonder aftrek' van de 
lasten ervan, kan het dee] van die 
inkomsten waaruit de rechtverkrijgen
den een voordeel haalden, daarvoor 
enkel in aanmerking ki:Jmen indien de 
feitenrechter vaststelt dat het bedrag 
van de lasten die zij op de hun toe te 
kennen vergoeding te dragen hebben, 
even groat is als dat van de lasten die 
het loon van het slachtoffer bezwaar
den (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(DROSSART, « TRANSPORTS NATIONAUX ET 
INTERCOMMUNAUX A. LECOCQ » N.V. T. « LA 
BELGIQUE INDUSTRIELLE » VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJ) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF;- Geletop het bestre
den arrest, op 22 november 1978 
door het Hof van Beroep te. Luik 
gewezen; 

Overwegende dat het arrest enkel 
over de burgerlijke belangen. uit
spraak doet; 

1.. Op de voorziening van eiser, 
beklaagde: 

Over het tweede · middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382, 1383, 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering, 

doordat de bestreden beslissing, om 
naar gemeen recht bet. bedrag te ramen 
van het nadeel dat de rechtverkrijgen
den van de getroffene van het litigieuze 
ongeval geleden hebben ten gevolge van 
bet derven van het gedeelte van de 
bedrijfsinkomsten van de overledene 
waaruit zij voordeel haalden, na ener
zijds te hebben verklaard dat de 
bedrijfsinkomsten van de getroffene 
waaruit de rechtverkrijgenden een per
~oonlijk voordeel haalden, moeten wor
den berekerid op de bruto-inkomsteri en 
anderzijds dat die scliade moet geraamd 
worden op de dag van de uitspraak van 
de rechter « zodat bet· in aa'nmerking te 
nemen loon het loon is dat de getroffene 
op het ogenblik van de uitspraak over de 
schade zou verdiend hebben indien hij 

(1) Cass., 18 feb. 1975 (A.C.; 1975, 682.) 

-
ongedeerd het ongeval had overleefd "• 
het · · , brutosalaris vaststelt ' op 
549.643 frank, welk bedrag de overledene 
in 1976 zou verdiend hebben in aanmer
king genomen de zekere bevordering die· 
voor hem vaststond toen hij overleed in 
oktober 1975, en voor de berekening van' 
de kapitalisatie de ver:inenigvuldigings
coefficient, gezien de leeftijd van de 
getroffene, vaststelt op de dag vah diens 
overlijden, 

terwijl he.t tegenstrijdig is enerzijds te 
beslissen, dat men de dag • van de. 
beslissing in aanmerking moet nemen 
om de stoffelijke Schade te ramen en die 
schade moet berekend worden op grond 
van wat de getroffene zou verdiend 
hebben op de dag van de uitspraak en 
anderzijds het salaris in aanmerking te 
nemen dat de getroffene in 1976 zou 
hebben verdiend, dus onmiddellijk na 
zijn overlijden, en daarbij de vermening
vuldigingscoefficient, gelet op de leeftijd 
van de getroffene, vast te stellen op de 
dag van diens overlijden, waaruit volgt 
dat het arrest niet regelmatig met rede
nen is omklE:ied (schending van artikeL97 
van de Grondwet); · · 

en terwijl die gronden ten minste aan 
dubbelzinnigheid lijden, wat gelijkstaat 
met gebrek aan motivering, nu het niet 
eens mogelijk is op grond daarvan uit te 
maken of het bedrag van 549.643. frank 
door de . rechters in . boger beroep in 
aanmerking werd genomen omdat dat 
bedrag overeenstemde met bet op de dag 
van het overlijden verdiende brutosalaris 
- in welk geval bet bestreden arrest zou 
lijden aan de tegenstrijdigheid waarop 
in bet eerste onderdeel van dit middel 
werd gewezen - dan wei, daarentegen, 
omdat dat·bedrag de raming ex aequo et 
bono is van wat de getroffene werkelijk 
zou verdiend hebben op de dag van de· 
gerechtelijke beslissing, indien hij .dat 
ongeval had overleefd, in welk geval. bet 
arrest .niet zonder met zichzelf in tegen

. spraak te vervallen, de vermenigvukli
.'gingscoefficient, gelet op de leeftijd ·.van 
de getroffene, kon: •vaststellen op de dag' 
.van diens overlijden, waaruit volgt dat 
bet arrest niet regelniatig met redenen 
is omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : · · . · 

· Overwegende dat het tegenstrijdig, 
is « de dag van de gerecl1telijke 
beslissing » in aanmerking te 
nemen om het kapitaal vast te 
stellen dat de schade moet vergoe
den wegens het verlies van het 
gedeelte van de bedrijfsinkomsten . 
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van de . getroffene waaruit zijn: 
rechtverkrijgenden .een. persoonlijk 
voordeel haalden en daartoe . als 
ramingsgrondslag van dat kapitaal 
enerzijds het jaarloon in aanmer
king. t~ hemen, dat de getroffene, 
naar' het ·. oordeel van de rechter 
« , ~ou . hebben ver~iend op de dag 
van de uitspraak over de schade, 
indien hij het ongeval, :ongedeerd 
had overleefd >>, dat is een wedde 
van 549.643 frank, die volgens de 
andere vaststellingen van het arrest 
hoger blijkt dan die. welke de 
getroffene ontving op 17 okto
ber 1975, dag van zijn 'overlijden, en 
ahderzijds als ramingsgrondslag de 
kapitalisatiecoefficient 12.2188 ...• te 
#~:m:e~ zoals vastgesteld i11 dE) kapi
ta,lisatletl:!-bellen .. betreffende de , tij
qelijke, levensannu'iteiten die per 
maand uitgekeerd kunnen worden 
aan iemand van dezelfde leeftijd als 
de · getroffene op 17 oktober 1975, 
dag van diens overlijden; · ·· ' ' 

.Dat het middel gegrond is; 

Ov~r het eerste middel, afgeleid 'uit de 
schending' van de artikelen ln val;l de 
Grondwet, 1382, '1383, 1384 van' het 
Burgerlijk W etboek, 3 en. ,4 . van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf-
vordering, ' 

doordat het bestreden . arrest, om naar 
gemeen recht het bedrag te ramen van 
het nadeel dat de rechtverkrijgenden 
van, de ,getroffene van het litigieuze 
ongeval geleden hebben ten gevolge van 
het derven ' van net gedeelte van de 
beroepsinkomsten van de overledene 
waaruit zij voordeel haalden, beslist ·· dat 
daarvoor het brutosalaris in aanmerking 
m:oet worden genom en en zulks « 'zonder 
aftrek van de belastingen en de bijdra
gen voor sociale zekerheid, nu de 
wed1.1we en de wees een gedeelte van de 
voordelen van de' sociale zekerheid ver
liezen en belast worden op de hen 
toegekende . vergoeding », op · grond dat• 
« zij immers tmerzijds vrijwillig bijdra~ 
gen zullen: moeten: betalen om de voor+ 
de len van de; sociale zekerheid te · kun-, 
nen blijven genieten en anderzijds de 
gekapitaliseerde vergoeding onder toe
passing zal . vallen van de artikelen 92, 
§ 1, 3° I en 32 bis van I het w etboek vim' de 

Inkomstenbelastingen, zoals gewfjzigd 
bij de wet van 5 januari 1976, alsook van 
artikel 57 van het koninklijk besluit tot 
uitvo.~ring van 21 maart 1965 >>, 

terwijl, zoals eisers in hun conclusie 
hebben betoogd, alleen. het nettosalaris 
in aanmerking diende genomen te wor7 

den;' immers, wat de belastingen betreft, 
· verweerster in cassatie « niet aantoont 
dat de weduwe zelf de belastingen zou 
moeten dragen op de vergoedingen die 
haar naar gemeen recht zouden worden 
toegekend · >> en hetzelfde geldt voor de 
sociale lasten, nu verweerster '' niet kan 
bewijzen dat de weduwe sedert het 
overlijden van ha.ar man verstoken zou 
zijn van sommige voordelen van .. de 
sociale zekerheid en , zijzelf flOmmige 
lasten zou moeten' dragen om gelijk
waardige voordelen te kunnen 
genieten >>, 

waaruit volgt dat het bestreden arrest 
niet wettelijk verantwoord is (schending 
van de in 'het iniddel bedoelde bepalin
gen uitgezonderd artikel 97 van de 
Grondwet) en niet regelmatig met rede
nen is omkleed nu niet geantwoord 
wordt op bovengenoemde conclusie 
(schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

. Overwegende dat het arrest de 
aan de rechtverkrijgenden van de· 
getroffene ~erschtddigde schadever,. 
goeding bepaalt . op basis van het 
brutoloon 'van laatstgenoemde en 
zulks op de in het middel vermelde 
gronden; 

Overwegende dat die vaststellin
gen ·van het arrest. niet volstaan om 
de berekening van de schadevergoe
ding QP grond van het brutoloon te 
.rechtvaardigen; 

Dat het bedrag van het brutoloon 
enkel in aanmerking mag genomen 
worden wanneer de rechter vaststelt 
da,t het . bedrag van de door· de 
rechtverkrijgenden te dragen sociale 
lasten .en belastingen overeenstemt 
met het bedrag van de lasten die de 
getroffene tijdehs zijn leven · droeg; 

, pat het arre~t in dat opzicht zijn 
beslissing I. niet· wettelijk, verant
woprdt; .~ 

Dat hetmiddEH geg:rond is; 
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II. Op de voorziening van eiseres, 

burgerrechtelijk aansprakelijke par
tij : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan niet blijkt dat eiseres haar 
voorziening heeft doen betekenen 
aan de partij tegen wie zij gericht 
is; 

Overwegende dat evenwel ten 
gevolge van de gedeeltelijke vernie
tiging van eisers veroordeling, de 
beslissing waarbij eiseres burger
rechtelijk aansprakelijk wordt ver
klaard voor die veroordeling die en 
haar bijgevolg hoofdelijk met eiser 
veroordeelt tot betaling van die 
schadevergoeding, haar bestaansre
den verliest; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, in zoverre daarbij 
het bedrag van de vergoeding naar 
gemeen recht van het nadeel wordt 
vastgesteld op 4.701.184 frank, op 
welke vergoeding de rechtverkrij
genden van de getroffene aanspraak 
kunnen maken wegens verlies van 
bedrijfsinkomsten, eiser veroordeeld 
wordt om aan verweerster 
261.640 frank te betalen, welk 
bedrag begrepen is in het bedrag 
van 658.213 frank en, onder aftrek 
van de als voorlopige vergoeding 
gestorte 3.490.573 frank, het bedrag 
is, los van de medische kosten en de 
begrafeniskosten, van de uitkering 
van verweerster aan de rechtver
krijgenden van de getroffene, en in 
zoverre eiser veroordeeld wordt tot 
betaling van de vergoedende in
teresten, de moratoire interesten en 
de kosten; verwerpt eisers voorzie
ning voor het overige en de voorzie
ning van eiseres, met dien ver
stande dat de beslissing waarbij 
eiseres hoofdelijk aansprakelijk 
wordt verklaard voor de hierboven 
genoemde veroordeling van eiser 
haar bestaansreden verliest; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt eiseres in de kosten van 

haar voorziening en verweerster in 
de resterende kosten; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

21 maart 1979 2" kamer 
Voorzitter: baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Stranard - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal Advocaten mrs. 
Simont, Fally. 

2" KAMER - 21 maart 1979 

VOORZIENING IN CASSATIE - PERSO
NEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE 
VOORZIEN - STRAFZAKEN - CASSATIEBE
ROEP VAN DE ERFGENAMEN VAN DE 
BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSING WAARBIJ 
WORDT VASTGESTELD DAT DE STRAFVORDE
RING VERVALLEN IS WEGENS HET OVERLIJ
DEN VAN DE BEKLAAGDE - ERFGENAMEN 
NIET IN KOSTEN VAN DIE RECHTSVORDERING 
VEROORDEELD - NIET ONTVANKELIJK CAS
SATIEBEROEP. 

Wanneer de erfgenamen van de 
beklaagde niet in kosten van de straf
vordering zijn veroordeeld, kunnen zij 
zich niet in cassatie voorzien tegen de 
beslissing waarbij wordt vastgesteld 
dat de strafvordering vervallen is 
wegens het overlijden van de 
bekl~agde (1). 

(PAQUAY, ZIANE T. « MEUBLE-ARDENNE 
USINES VONECHE » N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 november 1978 
door het Hof van Beroep te Luik 
gewezen; 

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

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de strafvordering vervallen 
is wegens het overlijden van de 
verdachte en de kosten van de 
strafvordering in beide instanties 
ten laste legt van de Staat; 

(l.) Cass., 10 sept. 1974 (A.C., 1975, 28). 
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Overwegende dat de eiseressen in 

die kosten niet zijn verwezen en 
hul1 cassatieberoep tegen die beslis-· 
sing mitsdien niet ontvankelijk is; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering : 

Overwegende dat eiseressen geen 
middel aanvoeren; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt iedere 
eiseres in de kosten van haar voor
ziening. 

21 maart 1979 2' kamer 
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Bosly - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal. 

2' KAMER - 21 maall.'t 1979 

1° VERJARING- STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - VERSCHEIDENE MISDRIJVEN 

'DIE DE UITVOERING VAN EEN ENKEL STRAF
BMR OPZET OPLEVEREN- MNVANG VAN DE 
VERJARINGSTERMIJN MET HET LAATSTE 
pTRAFBMR FElT. 

2° DEELNEMING AAN MISDRIJVEN 
- VA~SHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUK
KEN - VEROORDEL!NG WEGENS DEELNE" 
MING MN DAT MISDRIJF '--- WETTIGHEID -
VOORWMRDEN. 

3° VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN - DEELNEMING MN 
MISDRIJVEN - VEROORDELING WEGENS 
DEELNEMING MN DAT MISDRIJF - WETTIG• 
HElD- VOORWMRDEN. 

4° DEELNEMING AAN MISDRIJVEN 
·- BEKLAAGDE , VERVOLGD OM HET MIS
DRIJF TE HEBBEN UITGEVOERD OF MN DE 
UITVOERING RECHTSTREEKS TE HEBBEN 
MEEGEWERKT OF DOOR ENIGE DMD TOT DE 
UITVOERING· ZODANIGE HULP TE HEBBEN 
VERLEEND DAT·DE MISDMD OF HET WANBE
DRIJF ZQNDER ZIJN BIJSTAND NIET HAD 
KUNNEN WORI)EN GEPLEEGD - VOORWERP 
VAN DE TELASTLEGGING. 

1" Wanneer verscheide.ne misdrijven de 
uitvoeribg van een zelfde strafbaar 
opzet zijn en als zodanig slechts een 

enkel misdrijf opleveren, gaat de ver
jaJing van de strafvordering t.a. v. de 
gezamenlijke feiten pas in vanaf het 
laatste feit (1). 

2" en 3~ Om een beklaagde wettig te 
kunnen veroordelen als mededader 
van het misdrijf " valsheid in geschrif
ten en gebruik van valse stukken » 
behoeven niet aile bestanddelen van 
het misdrijf in de deelnemingshande
Jingen aanwezig te zijn," het is vol
doende dat vaststaat dat een dader het 
misdrijf « valsheid in geschriften en 
gebruik van valse stukken » heeft 
gepleegd en dat de mededader van de 
uitvoeling van dat misdrijf heeft deel
genomen op een der wijzen bepaald in 
art. 66, tweede en derde lid, Sw. (2). 
(Artt. 66, 193, 196, 197 en 213 Sw.) 

4" De beklaagde die vervolgd wordt om 
een misdrijf te hebben uitgevoerd of 
aan de uitvoering rechtstreeks te heb
ben meegewerkt of door enige daad 
tot de uitvoering van zodanige hulp te 
hebben verleend dat de misdaad of het 
wanbedrijf zonder zijn bijstand niet 
had kunnen worden. gepleegd, wordt 
daardoor vervolgd zowel voor een daad 
van rechtstreekse uitvoering van het 
misdnjf als voor een der daden van 
deelneming, bepaald in art. 66, tweede 
en derde lid, Sw. (3). 

(MEIJLAERS F., E.A. T. NATIONML WERK VOOR 
OORLOGSINVALIDEN, EA.) 

ARREST ( vertaJing) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 29 november en 
19 december 1978 door het Hof van 
Beroep. te Brussel gewezen; 

1. Op de voorziening van 
beklaagde Frans Meijlaers tegen het 
arrest vari 29 november 1978 

II. Op de voorziening van 
beklaagde Roger Dolhen tegen het 
arrest van 29 november 1978 . 

(1) Cass., 22 feb. 1977 (A.C., 1977, 682.) • 

(2) Cass., 18 okt. en 13 dec. 1978 (A.C., 
1978-79, nrs. 107 en 213). 

(3) Casi., 10 jan. 1977 (A.C., 1977, 514.) 
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A. In zoverre de voorziening 

gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering jegens eiser : 

Over het zevende .middel, afgeleid uit 
de schending van de artikeHm 97 van de 
Grondwet, 21, 22 en 23 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvorde
ring, 

doordat het arrest . eiser veroordeelt 
wegens feiten die blijkens de dagvaar
ding gepleegd zijn tussen 8 februari 1970 
en 16 mei 1973 en daarbij vermeldt dat 
« tussen die feiten zeker geen drie jaren 
verlopen zijn >>, << aan die .. feiten een 
zelfde schuldig opzet ten grondslag ligt, 
waardoor ze een collectief · misdrijf vor
men en dat de verjaring van de strafvor
dering ten aanzien van -dat misdrijf wat 
Dolhen betreft met name gestuit werd 
door de· ondervraging van beklaagde 
Delhaye op . 25 mei 1976 door de 
onderzoeksrechter », 

. terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
niet vaststelt op welke data of tussen 
welke data eiser de te zijnen laste 
bewezen verklaarde misdrijven zou heb
ben begaan zodat het voor het Hof niet 
mogelijk is na te gaan of de strafvorde
ring al dan niet verjaard is; 

tweede onderdeel, de door het hof van 
beroep aangewezen verjaringstuitende 
daad, dagtekent van 25 mei 1976 en dus 
te laat werd verricht, vermits de la,atste 
aan eiser ten laste gelegde feiten, vol
gens de dagvaa:rding,· op 15 mei 1973 
gepleegd werden; 

derde onderdeel, de in de dagvaarding 
vermelde datum van 15 mei 1973 die 
door het arrest in aanmerking wordt 
genomen, in fefte onjuist is, vermits 
eiser sedert 7 mei 1973 gedetineerd is : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het arrest, door 

in de bewoordingen van de dagvaar
ding de . aan eiser ten laste gelegde 
feiten A-I, A-II, A-III, C-I-a, C-II-1, 
C-II-2 en J bewezen te verklaren, 
noodzakelijkerwijze ook de vaststel
ling insluit dat die feiten, zoals in 
de dagvaarding vermeld, gepleegd 
werden tussen 8 februari 1970 en 
16 mei 1973, waarbij het laatste feit 
ten minste> op 15 mei 1973 gepleegd 
werd; 

Dat het eerste onderdeel van het 
midd~l fe~telijke grondsJag mist; , 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de ten laste van eiser 
bewezen verklaarde valsheid in 
geschriften, gebruik van valse stuk
ken, oplichting en onwettige uitoe
fening van de artsenijbereidkunde 
gepleegd werden tussen 8 februa
ri 1970 en 16 mei 1973, waarbij het 
laatste feit ten minste op 
15 mei 1973 werd gepleegd, en aan 
die feiten eenzelfde misdadig opzet 
ten grondslag ligt; dat wimneer, 
zoals in onderhavig geval, de ver
schillende misdrijven wegeq.s hun 
eenheid van opzet slechts een enkel 
misdrijf opleveren, de verj aring van 
de strafvordering slechts ingaat 
vanaf het laatste misdrijf; 

Overwegende dat blijkens de 
gedingstukk:en de verjaring van de 
strafvordering rechtsgeldig werd 
gestuit op 21 januari 1976 door het 
proces-verbaal nr. 591 van de rijks
wacht te Brussel waarin verslag 
gegeven wordt van eisers verhoor 
ingevolge een kantschrift van de 
onderzoeksrechter van 13 janua
ri 1976; dat de verjaring derhalve 
niet was ingetreden op de datum 
van het arrest, namelijk 
29 november 1978; dat, .ook al was 
het middel gegrond, het tweede 
onderdeel ervan niet ontvankelijk 
zou zijn bij gebrek aan belang;· 1 

Over het derde onderdeel : 

Overwegende dat eiser als dader 
of mededader veroordeeld · , werd 
wegens sommige te zijnen laste 
gelegde feiten, ter zake . dat hij .de 
misdrijven had uitgevoerd of rechf
streeks aan de uitvoering ervan 
heeft meegewerkt; dat het arrest 
derhalve, ofschoon eiser in voorlo
pige hechtenis was, te zijnen laste 
wettelijk een na 7 mei 1973 
gepleegde daad van medewerking 
heeft kunnen aanwijzen; 

Dat het derde onderdeel van het 
middel niet kan worden aangeno~ 
men; 
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Over het ·eerste mid del, afgeleid uit de 

schending van de artikelen ' 97 van de 
Grondwet, 1317 tot 1320, 1322 van het 
Burgedijk Wetboek, 196 en 1~7 van het 
Strafwetbo,ek, 
' doordat voor. de bewezenverklaring 

van de tenlastelegging ·A-I van valsheid 
in, geschriften · ·en gebruik van valse 
stukken, het arrest erop wijst dat 
<< beklaagde Dolhen door het paraferen 
zelf van de litigieuze factUren de zoge
naamde levering~n van de gefactureerde 
geneesmiddelen bevestigde en 'dat, hij 
daardoor mededader werd van' de vals
heden en het gebruik van de valse 
stukken ·,,, 
· · -terwijl, . e.erste onderdeel, het arrest 
nie~ regelmatig antwoordt op de omstan'
dige C()nclusie Waarbij eiser ontkende Op 
enigerlei wijze, hetzij materieel . hetzij 
ip.tellectue~l te hebben <;Ieelge11omen aan 
het opstellen of het opmaken van een 
factuur. of vals' document; · · 

tweede onderdeel, het arrest de draag
wijdte miskent van de verklaringen van 
Annie Hoyaux• (proces-verbaal nr., 2290 
van 6 maart 1973), van Nicole Van 
Driessche (proces-verbaal nr. 3269 van 
23 .11\~i 1973) en van Colard Byl (proces
sen-verbaal nr. 1920 en 1964 van 23 en 
21 februari 1973) waaruit bleek dat de 
facturen opgemaakt waren volgens de 
richtlijnen ·die uitgingen ·van beklaagde 
Colatt Byl eri niet van eiser'; 
' aerde onderdeel, krachteris artikel 196 
van het Strafwetboek, voor valsheid in 
geschriften .is vereist dat' ze gepleegd is 
hetzij door valse handtekeningen, hetzij 
door namaking of . vervalsing . van 
geschriften of handtekeningen, hetzij 
door . overeenkomsten, beschikkingen, 
verbintenissen ot s~huldbevrijdingen 
valselijk op te. maken of ach~eraf in de 
aktetL te voegen, hetzij door toevoeging 
of Vervalsingvan bedingen, verklaringen 
of feiten die deze akten ten doel haddim 
op. te nemen, of. vast te stellen; eisers 
paraaf ' op , de van va.lsheid betichte 
factui:en niet beantwoordt 'aan die ver
eisten, vermits de paraaf niet vereist is 
voor . de geldi~heid van genoemde 
facturen : · ·' ' · 

··Over het eerste onderdeel : · 
' 'Overwegende ' d,a~ b,~t: a~re~t 'ver.,. 
.D;J,e,ldt <~ , da~ de facttirt:;!l voor g~n~e~-:
middelen vals zijn doorda~ aan som-:
xn,ige gepensioneer9,~n . de kosten 
wer,den :aangerekend van genees
middelen die., hen ... niet, waren ver
strekt en hen,. meestal zelfs .niet 

waren voorgeschreveh en dat 
beklaagde Dolhen mededader werd 
van de valsheden en het gebruik 
van de valse stukken, nu hij door 
het paraferen zelf van de litigieuze 
facturen de zogenaamde leveringen 
van de gefactureerde geneesmidde
len bevestigde »; 

Dat het arrest door omstandig te 
antwoorden op de in het middel 
vermelde conclusie, zijn belissing 
regelmatig met redenen omkleedt; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede onderdeel · : 
Overwegende dat uit het arrest 

blijkt dat het betreffende de sub 
A-1 ten laste gelegde feiten steunt 
op het geheel van de gegevens van 
de zaak; dat, nu dit onderdeel van 
het middel kritiek oefent op de 
feitelijke beoordeling van de feiten
rechter, het niet ontvankelijk is; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat eiser sub A-I 

vervolgd werd ter zake dat hij het 
misdrijf heeft uitgevoerd of aan de 
uitvoering ervan rechtstreeks heeft 
meegewerkt doordat hij « met het 
bedrieglijk opzet zich belangrijke 
geldbedragen te doen overmaken 
door de families of de commissies 
van openbare onderstand van de 
gepemsioneerden van het tehuis 
Gwendolyne, een zeer groot aantal 
facturen over verzonnen geneesmid
delen heeft opgemaakt of doen 
opmaken, waarbij niet voorgeschre
ven en/of niet geleverde geneesmid
delen geheel of ten dele in rekening 
werden gebracht, welke facturen 
geenszins klopten met de aan de 
begunstigden werkelijk verstrekte 
geneesmiddelen » en ter zake dat 
hij met hetzelfde bedrieglijk opzet 
of met hetzelfde oogmerk om te 
schaden van die valse sttikken 
gebruik heeft gemaakt wel wetend 
dat zij vals waren; 

Overwegende dat, nu het vaststelt 
dat eiser de facturen voor genees~ 
middelen geparafeerd had,· hoewel 
die facturen vals waren « 'doordat 
aan '. sommige gepensioneerden de 
I 1 ', ' ' I','' ' j ,•'<,) 
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kosten werden aangerekend van 
geneesmiddelen die hun niet ver
strekt waren en hen meestal zelfs 
niet waren voorgeschreven >> en nu 
het vaststelt dat eiser aldus « de 
zogenaamde leveringe:q van de 
gefactureerde geneesrhiddelen had 
bevestigd », het hof van beroep een 
wettelijke verantwoording geeft 
voor zijn beslissing dat eiser mede
dader is van die valsheid in 
geschriften en het gebruik ervan; 

Dat het derde onderdeel van het 
middel faalt naar recht; 

Over het zesde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 66 en 67 van het Strafwet
boek, 

doordat het arrest beslist dat eiser 
mededader is van de sub A-I, A-II A-III, 
C-I-a en C-II, 1 en 2 ten laste gelegde 
feiten, op grond dat « beklaagde Dolhen 
door het paraferen zelf van de litigieuze 
facturen de zogenaamde lev:eringen van 
de gefactureerde geneesmiddelen beves
tigde en dat hij aldus mededader werd 
van de valsheden en het gebruik van de 
valse stukken »; dat « de in een conclu
sie van hager beroep en in een nota ten 
gunste van Dolhen gemaakte overwegin
gen niet volstaan om de bij het onder
zoek tegen hem verzamelde feiten 
betreffende oplichtingen, valsheden en 
gebruik van valse stukken te ontzenu
wen ... , nu die ten laste gelegde feiten 
met name aantonen dat Dolhen een 
aanzienlijk aantal gedienstigheidsgetuig
schriften heeft afgegeven betreffende 
<< verpleegkundige >> verzorging, hoewel 
hij wel degelijk wist dat Frans Meijlaers 
als enige gediplomeerde verpleger die in 
het tehuis de verpleegkunde mocht uit
oefenen onmogelijk voor die gehele ver
pleging kon instaan zelf al werd hij 
daarbij bijgestaan door leden van het 
personeel », en << dat trouwens bewezen 
is en door Dolhen toegegeven dat hij op 
verzoek van Frans Meijlaers tal van die 
getuigschriften heeft opgemaakt, die alle 
betrekking hadden op zogenaamd ver
strekte << verpleegkundige >> verzorging 
en Dolhen niet eens naging of die 
verzorging werkelijk was verstrekt of 
zelfs maar gepast was », 

terwijl, · eerste onderdeel, het arrest 
niet afdoende antwoordt op de omstan
dige conclusie waarbij eiser ontkende als 
mededader of als medeplichtige op eni
gerlei wijze, hetzij materieel hetzij intel
lectueel te hebben deelgenomen aan het 

opstellen van valse facturen of valse 
getuigschriften van verpleegkundige ver
zorging; 

tweede onderdeel, het hof van beroep 
eiser niet wettig kon veroordelen als 
mededader van of medeplichtige aan de 
hierboven vermelde misdrijven, zonder 
daarbij vast te stellen dat eiser aan die 
inisdrijven had deelgenomen op een van 
de bij de artikelen 66 en 67 van het 
Strafwetboek bepaalde wijzen : 

In zoverre het middel de tenlaste
legging A-I betreft : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het arrest door 

de in het middel overgenomen ver
meldingen antwoordt op eisers con
clusie; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat het arrest in de 

bewoordingen van de dagvaarding 
de tenlastelegging A-I bewezen ver
klaart, volgens welke eiser vervolgd 
werd « ter zake dat hij het misdrijf 
heeft uitgevoerd of rechtstreeks aan 
de uitvoering ervan heeft meege
werkt >>; dat, nu die. tenlastelegging 
in die bewoordingen is gesteld, zij 
de daden van deelneming bevatte 
welke omschreven zijn in het 
tweede lid van artikel 66 van het 
Strafwetboek; dat het arrest door 
eiser uit dien hoofde te veroordelen, 
noodzakelijkerwijze ten laste van 
eiser heeft vastgesteld dat hij aan 
dat misdrijf had deelgenomen op 
een van de bij artikel 66 bepaalde 
wijzen; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel niet kan worden aangeno~ 
men; 

Over het tweede, derde, vierde en 
VIjfde middel samen, afgeleid, 

het tweede, uit de schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet en 496 van 
het Strafwetboek en van het algemeen 
rechtsbeginsel inzake de rechten van de 
verdediging; · 

het derde, uit de schending van 
artikelen 97 van de Grondwet, 1317 tot 
1320 van het Burgerlijk Wetboek eri 
196 van het Strafwetboek; 
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het vierde, uit de schending van 

artikelen 97 van de Grondwet, 196 en 
496 van het Strafwetboek; 

het vijfde uit de schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet, 
1317 tot 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek en 496 van het Strafwetboek; 

en over het overige van het zesde 
middel: 

Overwegende dat eiser werd ver
oordeeld tot een enkele gevangenis
straf van twee jaar en een geldboete 
van driehonderd frank alsook tot de 
ontzetting gedurende vijf jaar van 
de uitoefening van de rechten, 
opgesomd onder de nrs. 10, 3", 4° en 
5o van artikel 31 van het Strafwet
boek, wegens de tenlasteleggingen 
A~I. A-Il, A-III, C-I-a, C-II:..1, 
C-Il-:2 en J; 

Dat, nu die straf reeds wettelijk 
verantwoord is door de tenlasteleg
ging A-I van valsheid in geschriften 
en gebruik van valse stukken, het 
tweede, derde, vierde en vijfde mid
del en het overige deel van het 
zesde middel, die slechts betrekking 
hebben op de tenlasteleggingen 
A-Il, A-III, C-I-a C-II-1 en C-II-2, 
niet ontvankelijk zijn bij gebrek 
aan belang; 

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

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de burgerlijke rechtsvorderingen 
jegens eiser ingesteld : 

1) door de eerste, tweede, derde, 
vierde, vijfde, zesde, zevende en 
elfde verweerder : 

Overwegende dat het arrest met 
bevestiging van het beroepen vonnis 
aan elke burgerlijke partij een pro
visionele vergoeding tciekent, de in 
eerste aanleg gemaakte kosten aan
houdt en de zaak voor verdere 
behandeling verwijst naar de eerste 
reenter; 

Overwegende dat die beslissingen 
geen eindbeslissingen zijn in de zin 
van artikel 416 van het Wetboek van 

Strafvordering en evenmin uit
spraak doen over een bevoegdheids
verschil; 

Dat de voorziening te vroeg is 
ingesteld en dus niet ontvankelijk 
is; 

2) door de achtste, twaalfde en 
dertiende verweerder : 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel aanvoert; 

III. Op de voorziening van 
beklaagde Henriette Colart tegen 
het arrest van 29 november 1978 : 

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

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 21, 22 en 23 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, 

doordat het hof van beroep eiseres 
veroordeelt wegens valsheid in geschrif
ten, gebruik van valse stukken, eenvou
dige diefstallen, oplichtingen en mis
bruik van vertrouwen, welke misdrijven 
uiterlijk op 1 · januari 1973 werden 
gepleegd, 

terwijl, nu de verjaring van de straf
vordering de laatste maal op 
14 november 1975 werd gestuit door het 
proces-verbaal nr. 7913 van verhoor van 
de beklaagde door de rijkswacht te 
Brussel, die verjaring definitief ingetre
den was op 14 november 1978 : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de ten laste van eiseres 
bewezen verklaarde valsheid in 
geschriften, gebruik van valse stuk
ken, eenvoudige diefstallen, oplich
tingen en mis bruik van vertrouwen 
gepleegd werden tussen 30 juni 1970 
en 23 maart 1973, waarbij het laat
ste feit ten minste op 1 januari 1973 
werd gepleegd en aan die feiten 
·eenzelfde misdadig opzet ten grand
slag ligt; dat, wanneer zoals in 
onder havig geval de verschillende 
misdrijven wegens hun eenheid van 
opzet slechts een enkel misdrijf 
opleveren, de verjaring van de straf
vordering slechts ingaat vanaf het 
laatste misdrijf; 
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Overwegende dat blijkens de 

gedingstukken de verjaring van de 
strafvordering rechtsgeldig werd 
gestuit op 8, december 1975 door het 
proces-verbaal nr. 8407 van .de rijks
wacht te Brussel, dat verslag uit.;. 
brengt van een confr.ontatie tussen 
eiseres, Maria ·De Wit en Frans 
Meijlaers ingevolge het kantschrift 
van de onderzoeksrechter van 
23 augustus 1975; dat de verjaring 
derhalve niet was ingetreden op de 
datum van het arrest, namelijk 
29 november 1978; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat d,e substan
W~le of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht. zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
burgerlijke rechtsvorderingen 
jegens eiseres ingesteld door de 
achtste, negende, tiende, twaalfde 
en dertiende verweerder : 

Overwegende dat eiseres geen 
enkel middel aanvoert; 

IV. Op de voorziening van 
beklaagde Maria De Wit, tegen het 
arrest van 19 december 1978 : 

V. Op de voorziening van 
beklaagde Frederick Meijlaers tegen 
het arrest van 19 december 1978 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorziening 
van Frans Meijlaers, in zoverre zij 
gericht is. tegen de beslissingen op 
de burgerlijke rechtsvorderingen 
tegen hem ingesteld door de eerste, 
tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, 
zevende, negende, tiende . en elfde 
verweerder, en verleent akte van de 
afstand van de . voorziening van 
Maria De Wit en van Frederick 
Meijlaers, in zoverre zij gericht zijn 
tegen de beslissingen op de. door 
eerste verweerster tegen ieder van 

hen ingestelde burgerlijke rechts
vordering: verwerpt de voor~Zienin
gen voor het overige; veroordeelt 
iedere eiser in de · kosten van zijn 
voorziening. 

21 maart 1979 - 2• kariler , -
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu,' adVo
caat:-generaal - Advocaten : mrs. Butz
ler en Bornet, Brussel. 

2" KAMER- 21 maart 1979 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 

STRAFVORDERING - HOGER BEROEP VAN 
HET OPENBAAR MINISTERIE ALLEEN -,.. l;'IET 
ONTVANKELIJK HOGER BEROEP ...:._ STRAF-. 
VORDERING NIET AANHANGIG BIJ DE. RECH
TER IN HOGER BEROEP - GEVOLGEN. 

Wanneer het hager beroep van het 
openbaar ministerie niet ontvankelijk 
is, neemt ·de rechter in hogez· beroep 
geen kennis van de strafvoz·dering 
tegen de beklaagde die niet in hager 
beroep is gegaan, en kan hij geen 
uitspraak doen over de zaak zelf (1). 
(Art. 202 Sv.) 

(G•ROT) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op het bestre.! 
den vonnis, op 15 januari 1979 ih 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Charleroi : 

Overwegende dat eiseres haar 
voorziening beperkt. tot de straf
rechtelijke beschikkingen van he~ 
vonnis; 

Over het middel, afgeleid uit de tegen
strijdigheid tussen de gronden en het 
beschikkend gedeelte van het vonnis en 
uit de miskenning van het gezag van, 
gewijsde, , 

ddordat b.et vonnis, 'na erop te. hebben 
gewez~n dat het hoger )lei:oep vl:m · de 
procureur des Konings niet ontvankelij}{ 
was omdat het te laat was aangezegd, de 
vrijspraak vim de' eerste i:echter wijzigt 
en eiseres wegens de te haren ·Iaste 

(1) Vgl. Cass.', 28 maart 1977 (A.C:, 1977, 813). 
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gelegde fE'!iten. veroordeelt tot een geld
boete. van vijftig frank en haar. verwijst 

(VASSART) 

ARREST ( vel'ta]ing) in de helft van de kosten : 

Overwegende dat, na erop te heb
ben . gewezen dat het hoger beroep 
van de . procureur des Konings niet 
ontvankelijk was omdat het aan 
eiseres te laat is aangezegd, het 
vonnis niettemin de vrijspraak van 
de eerste rechter wijzigt en eiseres 
wegens de ~e haren laste gelegde 
feiten veroordeelt tot e(m geldboete 
van vijftig frank en haar verwijst in 
de helft van de kosten in eerste 
aanleg en in hoger beroep; 

,Dathet middel ge~rond is; 

'Om die redenen,, vernietigt het 
bestreden vonms m zoverre het 
uitspraak doet over de strafvorde
ring jegens eiseres; beslist 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 'Correctioilele 'Rechtbarik te Ber
gen:,· zittiilg hoU:dend in hoger 
beroep. · 

,21 ·. maart 1979 2' kamer 
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever: de .h. Screvens - Gelijk
luidepde conclusie vande h.Velu, advo
caat-generaal- Advocaat :, mr. Vanhoe
stenberghe, Charleroi. 

2' KAMER~ 21 maart 1979 

BEWIJS ·- STRAFZAKEN - BEWIJSLAST. -
BEG RIP. 

De rechter die,. op grand van de door 
hem aangegeven vaststellingen beslist 
dat. de door de beklaagde tot staving 
van zijn verweer aangevoerde stelling 
niets · geloofwaardigs inhoudt, 
. omkleedt regelmatig zijn beslissing en 

, 'maakt een juiste toepassing van de 
regels inzake de be'wijslast in strafza
ken (1). 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 januari 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Charleroi; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 12.3.1; 12.3.2; 
12.4 van het Wegverkeersreglement, 154, 
155, 176 van het Wetboek van Strafvor" 
dering en 97 van de Grondwet, 

doordat, om te beslissen dat eiser het 
in de dagvaarding opgegeven arti
kel 12.3.1 van het Wegverkeersreglement 
heeft overtreden, het vonnis vaststelt dat 
niet bewezen is dat de voorrang heb~ 
bende bestuurder bij het . kruispunt 
gestopt heeft, zoals eiser beweerde, 

terwijl, eerste onderdeel, de strafrech
telijke veroordeling van eiser geen vol
doende · verantwoording · vindt in de 
omstandigheid dat hij niet bewijst dat 
de voorranghebbende bestuurder bij het 
kruispunt gestopt heeft (schendi.ng van, 
de artikelen 12.3.1, 12.3.2 en 12.4 van het 
Wegverkeersreglement); 

tweede onderdeel, nu de regel van 
artikel 12.3.2 van het Wegverkeersregle
ment integraal deel uitmaakt van de 
voorrangregeling waarop de algemene! 
beginselen inzake bewijs van toepassing 
zijn, het vonnis door de veroordeling van 
eiser te steunen . op een schuldvermoe- . 
den tegen , de van links . komende 
bestuurder, die dat' vermoeden moet 
ontzenuwen door te bewijzen dat de· 
bestuurder die voorrang rechts heeft, . 
gestopt is, zijn beslissing niet wettelijk 
verantwoordt (schending van de 
artikelen 154, 155 en 176 van het Wet
hoek van Strafvordering); 

en, derde onderdeel, nu het enkel 
gewag maakt van de verklaring van 
getuige Dauvin volgens welke hij bij het 
kruispunt niet gestopt heeft, vermits · hij 
daar voorrang .had, het vonnis niet 
antwoordt op het verweermiddel waarbij 
eiser betoogde dat de voorranghebbende 
bestuurder gestopt was en waarbij hij 

(J.j'Cas~ .• 131 jan; i97'i (A.C., '1e77, 602) ,en aanvoerde dat zijn eigen versie van de 
28 feb. 1978. · 1 feiten door niets in twijfel kon worden. 
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getrokken en hij dan oak van rechtsver
volging diende te worden ontslagen 
(schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Over het eerste en tweede onder
dee! samen: 

Overwegende dat het vonnis ver
meldt dat « de gegevens van het 
dossier en van het onderzoek ter 
terechtzitting onthullen dat het 
ongeval noodzakelijk en recht
streeks veroorzaakt werd door de 
klaarblijkelijke tekortkoming van 
beklaagde Vassart; dat meer in het 
bijzonder de verklaring van getuige 
Guy Dauvin ... aangeeft dat die 
voorranghebbende bestuurder bij 
het kruispunt niet gestopt heeft 
maar bij het oprijden ervan voor
zichtigheidshalve snelheid min
derde, vooraleer hij door de schul
dige gedraging van beklaagde 
genoodzaakt werd te remmen zoals 
op de schets is aangegeven »; 

Overwegende dat blijkens die 
vaststellingen de rechters in hoger 
beroep van oordeel waren dat er 
helemaal niets geloofswaardigs te 
vinden was in de beweringen van 
eiser al zou de voorranghebbende 
bestuurder gestopt hebben; 

Dat, door die beweringen te ver
werpen op basis van de hierboven 
weergegeven overwegingen, het 
vonnis een juiste toepassing maakt 
van de beginselen inzake de bewijs
last en zijn beslissing wettelijk ver
antwoordt; 

Dat de eerste twee onderdelen van 
het middel niet kunnen worden 
aangenomen; 

Over het derde onderdeel : 

Overwegende dat het vonnis, door 
de overwegingen te vermelden van 
het antwoord op de eerste twee 
onderdelen van . het middel ant
woordt op het in dat onderdeel 
aangegeven verweer van eiser; 

Dat het derde onderdeel van het 
middel h• dat opzicht feitelijke 
grondslag ruist; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, het middel niet ontvankelijk is, 
nu het kritiek oefent op de feitelijke 
beoordeling van de rechter; 

Overwegende dat de substanti~He 
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 eiser in de 
kosten. 

21 maart 1979 - 2• kamer -
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever: de h. Stranard- Gelijk
Juidende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal Advocaat mr. 
Demoisy, Charleroi. 

2• KAMER - 21 maart 1979 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT) - BESLISSING 
VAN DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN 
DE MAATSCHAPPIJ TOT WERDEROPNEMING 
VAN EEN OP PROEF IN VRIJHEID GESTELDE 
GEINTERNEERDE - WETTIGHEID - VOOR
WAARDEN. 

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 gelasten als zij in haar beslis
sing vaststelt dat de voorwaarden voor 
de wederopneming vervuld zijn (1). 
(Art. 20 Wet Bescherm. Maatsch.) 

(BACQ) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 20 februari 1979 
gewezen door de commissie tot 
bescherming van de maatschappij 
bij de psychiatrische afdeling van 
de gevangenis te N amen; 

(1) Cass., 17 aug. 1978 (A.C., 1978, 1289), 
28 nov. 1978 en 13 maart 1979 (ibid., 1978-79, 
nrs. 178 en 390). 



-859-
Ove1· ,het micjdel, ambtshalve afgeleid 

uit de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 20 van de wet tot 
bescherming van de maatschappij : 

Overwegende dat krachtens 
artikel 20 van de wet tot bescher
ming van de maatschappij, 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, wanneer in zijn gedra
gingen of zijn geestestoestand een 
gevaar voor de maatschappij waar
neembaar is, met name wanneer hij 
de hem opgelegde voorwaarden niet 
in acht neemt; dat de commissie tot 
bescherming van de maatschappij 
vervolgens uitspraak doet over de 
wederopneming van betrokkene in 
een inrichting die zij aanwijst; dat 
zij nochtans vooraf moet nagaan of 
de voorwaarden voor de wederopne
ming al dan niet vervuld zijn en 
zulks moet vaststellen in haar 
beslissing; 

Overwegende dat, na te hebben 
vermeld dat de procureur . des 
Konings op 2 februari 1979 vorderde 
dat eiser die bij beslissing van 
14 november 1978 op p:roef in vrij
heid was gesteld, opnieuw zou wor
den opgenomen in een psychiatri
sche afdeling, de commissie tot 
bescherming van de maatschappij 
erop wijst dat de werkgever van 
eiser aan de arbeidsovereenkomst 
van betrokkene een einde heeft 
gesteld, dat laatstgenoemde thans 
zonder werk is en hij, naar het 
schijnt, misbruik maakt van psycho
tropische middelen; dat zij, ener
zijds, op die enkele gronden een 
belissing neemt over de wederopne
ming van eiser en anderzijds een 
geneesheer-deskundige aanwijst 
« die tot opdracht heeft na te gaan 
of. te zeggen of betrokkene thans 
lijdt aan krankzim,1igheid, zwakzin
nigheid of in een ernstige staat van 
geestesstoornis verkeert waardoor 
hij ongeschikt is tot het controleren 
van zijn daden »; 

Overwegende dat uit die gronden 
niet blijkt of de voorwaarden voor 
de wederopneming al dan niet ver
vuld zijn; dat de beslissing derhalve 
niet wettelijk verantwoord is; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot toetsing van de 
door eiser voorgedragen middelen, 
welke niet zouden kunnen leiden tot 
cassatie zonder verwijzing, vernie
tigt de bestreden beslissing; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den 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 
Namen. 

21 maart 1979 2" kamer 
Voorzitte1· : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Hou
chard, Namen. 

2" KAMER - 21 maart 1979 

1° MISDRIJF- RECHTVAARDIGINGSGROND 
- ZEDELIJKE DWANG- BESTANDDELEN. 

2° MISDRIJF- RECHTVAARDIGINGSGROND 
- ZEDELIJKE DWANG- GELDT VOOR ALLE 
MISDRIJVEN- GEVOLG. 

1° Zedelijke dwang, als rechtvaardi
gingsgrond, onderstelt dat de wilsvnj
heid van de dader van het misdrijf 
verloJ•en is gegaan of nog dat de 
dade1; geplaatst voor een ernstig en 
dreigend kwaad, niet anders de belan
gen heeft kunnen vrijwaren die hij 
verplicht of gerechtigd was v66r aile 
andere te beschermen (1). 

2° Zedelijke dwang is een rechtvaardi
gingsgrond van algemene aard die 
voor aile misdrijven geldt (2), oak al 
hebben zij schade tot gevolg gehad. 

(1) Cass., 12 dec. 1978 (A.C., 1978-79, nr. 206). 

(2) Cass., 4 jan. 1965 (Bull. en Pas, 1965 I 
I 432). . ' ' 
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(CACIOPPO T. WANET, GEMEENSCHAPPELIJK 

MOTORWAARBORGFONDS) 

ARREST ( verta]jng) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 4 januari 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rec.tionele Rechtbank te Luik; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing waar
bij eiser :op de tegen hem ingestelde 
strafvordering vrijgesproken wordt 
van de overtreding van artikel 40.2 
van het W egverkeersreglement : 

Overwegende dat eiser geen 
belang heeft om zich tegen die 
beslissing in cassatie te voorzien; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de veroordelende 
beslissingen welke tegen eiser wer
den gewezen op de strafvordering 
en de . burgerlijke rechtsvordering 
jegens hem: 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 71 van het 
Strafwetboek, 

doordat het vonnis vermeldt dat eiser 
geen schade mocht toebrengen aan der
den om een eventuele schade te 
voorkomen: 

Overwegende dat de morele 
dwang slechts een rechtvaardigings
grorid oplevert, wanneer de vrije wil 
van de dader werd uitgeschakelq of 
wanneer voor de dader, ten aanzien 
een ernstig en dreigend gevaar, 
geen andere weg openstond ter 
beveiliging van de belangen die hij 
bij voorrang boven aile andere ver
plicht en gerechtigd was te beveili
gen; 

Overwegende dat, nu die recht
vaardigingsgrond een algemene 
draagwijdte heeft, de toepassing van 
artikel 71 niet wegvalt wanneer een 
misdrijf schade heeft veroorzaakt; 

Dat het middel gegrond is; 
III. In zoverre de voorziening 

gericht is tegen het Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds, vrijwil
lig tussengekomen partij : 

Overwegende dat voor de fei.ten
rechter tussen eiser en 'die verweer
der geen geding is aangegaan ··en 

tegen eis~r gE!en ver'oqrdeJirilf ten 
gunste van verweerder wordt ti~tg~:
'sproken; . · . · · · , : . , , ; , " . . 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Maar overwegende dat ·de ·vernie
tiging welke hierila op de voori~e.;.. 
ning van beklaagde wordt. uitge:.. 
sprokeil vernietigirtg rileebre:hgt van 
het ' op dezelfde onwet#gheid 
gegronde beschikkende . ·ged~elte, 
waardoor de :rechtsvordering van•de 
burgerlijke partij Pierre··. Wa:het 
tegen het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds · wordt afgewe:. 
zen; 

Om die redenen, en zonder dat e:r 
grond bestaat tot toetsing van het 
eerste en derde middel welke' ·niet 
zouden kurinen lei den tot' ruinl'ere 
cassatie of tot cassatie zonder ver.::. 
WlJzmg, vernietigt het bestred~n 
vonnis, in zoverre · eiser wo.rdt ver
oordeeld op de strafvordering jegeris 
hem en uitspraak wordt gedaan 
over de burgerlijke rechtsvorderin:. 
gen en t~vens over de aan die 
rechtsvorderingen verbonden: · ·kos
ten; verwerpt de voorziening · voor 
het overige; beveelt dat van · dlt 
arrest melding zal 'worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; laat de 
kosten ten laste van de Staat; ver-" 
wijst de aldus beperkte z'aak naar 
de Correctionele Rechtbank te Hoei, 
zitting houdend in hoger be'roep; 

21 maart 1979 2• . kamer --;-
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de. h. Sace - Gelij.l(Jui:. 
dende copclusie van de. h. Duchatelet, 
advocaat-generaal - Advocaat' : · mr. 
Charlier, Luik. · · 

1• KAMER- 22 maart 1979 

1° OVEREENKOMST . - tTITLEGGING 
TWIJFEL BURGERLIJK · . · WETBOEK, 
ART.l162- BEGRIP. 

2° WETTEN EN BESLUITEN ..,.. BURGER
LIJK· WETBOEK, ART. 1Hi2 ~.WET IN DE 
BETEKENIS VAN ART .. 60,8 Gp~ECfiTELIJK 
WETBOEK. 
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.3° OVEREENKOMST - UITLEGGING -

TWIJFEL BURGERLIJK WETBOEK, 

ART. 1162- SCHULDENAAR VAN DE VERBIN
TENIS - VERBINTENIS - BEGRIP. 

4° OVEREENKOMST UITLEGGING 
DOOR DE FEITENRECHTER - UITLEGGING 
WAARBLJ DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN 
NIET MISKEND WORDT - ONAANTASTBARE 
UITLEGGING. 

1 o In geval van twijfel over de zin of de 
draagwijdte van een overeenkomst, 
d.w.z. als uit de gegevens uit of buiten · 
de akte niet kan w01·den opgemaakt 
wat de zin of de draagwijdte van die 
overeenkomst is, wordt de overeen
komst,. krachtens art. 1162 B. W., door 
de rechter uitgelegd ten nadele van 
hem die bedongen heeft en te1_1 voor
dele Vqn hem die zich verbonden heeft 
{1). 

2° Ontvankelijk is het middel waarin 
schending van art. 1162 B. W. wordt 
aangevoerd, aangezien die bepaling 
een wet is in de zin van art. 608 
Ger.W. (2). 

3° In de zin van art. 1162 B. W. is degene 
die in een overeenkomst het voordeel 
van een beding tot vrijstelling van 
aansprakelijkheid geniet, de partij die, 
m.b.t. dat beding, bedongen heeft, 
terwijl de andere partij zich verbon
den heeft. 

4° De feitenrechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze de gemeenschappelijke 
bedoeling van de partijen in een 
overeenkomst, vo01· zover hij de 
bewijskracht niet miskent van de akte 
tot vaststelling van die overeenkomst 
(3). 

(1) Cass., 6 ]uni 1958 (Bull. en Pas., 1958, I,· 
1105); 23 dec. 1966 (A.C., 1967, 526), 29 jan. 
1975 (ibid., 1975, 616). 

(2) Raadpl. de plechtige openingsrede v66r 
het Hof, van 1 sept. 1978, van de procureur
generaal Dumon, toen eerste advocaat
generaal, blz; 47, nr. 26, en de verwijzingen in 
de voetnoot; DABIN, Rev. crit. jur. beige, 1947, 

. blz. 215 en noot 1, blz. 217; DE CALilATAY, Etudes 
.sur l'interpretation des conventions, 1947, 
biz .. 142 en 143, nr. 69; Contra : Cass., 
22 .mei 1868 (Bull. en Pas., 1868, I, 380) en 
9 okt. 1964 {ibid., 1965, 1, 132) en DE PAGE, 11; 
nr. 561 en vlg; 

(3) Zie Cass., 9 okt. 1978 (A.C., 1978). 

(N.M.B.S. T. ENGRAIS ROSIER N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 september 1977 
door het Hof van Beroep te Bergen 
gewezen; 

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

doordat, na erop gewezen te hebben 
dat « volgens de gegevens van de zaak 
de poreusheid van de litigieuze dekzei
len een verborgen gebrek was, daar 
werd vastgesteld dat alle dekzeilen blijk
baar van hetzelfde type, intact en zonder 
mankement waren (zie het proces
verbaal van het contradictoir deskundi
genonderzoek van 18 november 1975) en 
de gerechtelijk deskundige het gebrek 
enkel door laboratoriumonderzoekingen 
heeft kunnen vaststellen », het arrest 
zegt dat « het blijven gebruiken van 
oude dekzeilen waarvan de ondoordring
baarheid onvermijdelijk door hun ouder
dom was aangetast en het niet controle
ren in welke staat ze verkeerden alvo
rens ze ter beschikking te stellen van 
gei:ntimeerde, aan de zijde van appel
lante (thans eiseres) onbetwistbaar een 
grove fout uitmaakt, daar ze aan de 
huurder het normale genot heeft ont;;.o
men dat hij, gelet op de aard van de 
zaak, mocht verwachten, door hem in 

· het genot te stellen van dekzeilen waar
. van appellante wist of had moeten weten 
dat ze een mankement hadden dat die 
dekzeilen ongeschikt maakte tot het 
gebruik waartoe ze normaal bestemd 
waren, namelijk het overdekken van in 
open wagons vervoerde goederen die, 
wegens hun aard, tegen weer en wind 
moesten worden beschermd », en op 
deze gronden steunt om te beslissen dat 
eiseres verweerster moet schadeloosstel
len, zelfs indien zij in werkelijkheid 
« niet op de hoogte was van het gebrek 
van de dekzeilen toen zij deze in huur 
heeft gegeven », 

terwijl het tegenstrijdig is, enerzijds, 
te overwegen dat het gebrek van de 
litigieuze dekzeilen niet aileen een ver
borgen gebrek was doch ook een bijna 
onmogelijk vast te stellen gebrek, daar 
de gerechtelijke deskundige dat gebrek 
enkel heeft kunnen vaststellen door 
mictdel van laboratoriumonderzoekingen 
en, anderzijds, te beslissen dat eiseres, 
door aan verweerster dekzeilen in huur 
te geven waarvan zij « Wist of had 
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nioet~n weten » dat ze ~en mankement 
hadden, niet aileen een nalatigheid heeft 
begaan doch deie nalatigheid bovendien 
« onbetwistbaar » een fout is waarvan de 
ernst dusdanig onverklaarbaar is dat ze 
als een grove fout moet worden 
beschouwd; het arrest, door op deze 
tegenstrijdige, althans dubbelzinnige 
gronden te steunen, artikel 97 van de 
Grondwet schendt : 

Overwegende dat het niet tegen
strijdig is, enerzijds, te overwegen 
« dat de poreusheid van de liti
gieuze dekzeilen een verborgen 
gebrek was, daar werd vastgesteld 
dat aile dekzeilen blijkbaar van 
hetzelfde type, intact en zonder 
mankement waren en de gerechte
lijk deskundige het gebrek enkel 
door laboratoriumonderzoekingen 
heeft kunnen vaststellen », en, 
anderzijds, te beslissen dat « het 
blijven gebruiken van oude dekzei
len waarvan de ondoordringbaar
heid onvermijdelijk door de ouder
dom was aangetast en het niet 
controleren in welke staat ze ver
keerden alvorens ze ter beschikking 
te stellen van ge'intimeerde (thans 
verweerster), aan de zijde v~m. 
appellante (thans eiseres) onbe
twistbaar een grove fout uitmaakt, 
daar ze aan de huurder het normale· 
genot heeft ontnomen dat hij, gelet 
op de aard van de zaak, mocht 
verwachten, door hem in het genot 
te stellen van dekzeilen waarvan 
appellante wist of had moeten 
weten dat ze een mankement had
den dat die dekzeilen ongeschikt 
maakte tot het gebruik waartoe ze 
normaal bestemd waren »; 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 6, 1101, 
1108, 1134, 1135, 1162, 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat, ter verwerping van het ver
weermiddel dat eiseres deed steunen op 
artikel 22, § 3, · lid 3, van het algemeen 
reglement voor het goederenvervoer dat 
luidt « wegens het verhuren van· zijn 
dekkleden neemt de spoorweg geen ver
antwoordelijkheid op zich voor v~rlies of 

beschadiging als gevolg van de staat van 
de dekkleden of .van de afdekking ''• .het 
arrest, na erop gewezen te hebben « dat, 
wegens hun afwijking van het gemeen 
recht, de bedingen die afwijken van de 
vrijwaring voor gebreken ... restrictief 
moeten worden uitgelegd ... en met 
name moeten worden uitgelegd aan de 
hand van artikel 1162 van het Burgerlijk 
Wetboek volgens hetwelk, in geval van 
twijfel, de overeenkomst wordt uitgelegd 
ten nadele van hem die bedongen heeft, 
dat wil zeggen ten nadele van hem die 
zich op de vrijstelling kan beroepen "• 
overweegt dat « niettegenstaande de 
gebruikte algemene bewoordingen, men 
trouwens zeer voorzichtig moet zijn bij 
de interpretatie, wanneer, zoals ten deze, 
de aanvaarding van het beding van 
niet~aansprakelijkheid · eenvoudig door 

, stilzwijgende instemming heeft 
plaatsgehad », zodat, volgens het arrest, 
<< het vermoedelijk de bedoeling van de 
partijen is geweest dat zij aan het 
gemeen recht onderworpen blijven 
indien zij ervan niet uitdrukkelijk heb
ben afgezien en· dat, derhalve, zelfs 
wanneer, zoals in het onderhavige geval, 
een beding tot vrijstelling in algemene 
bewoordingen is opgesteld, de rationele 
uitlegging van de bedoeling van de 
partijen moet zijn dat zij de grove fout 
buiten het beding hebben gelaten; voor 
het andere geval, namelijk dat de rech
ter moet aannemen dat de partijen 
uitzonderlijk de grove fout in aanmer
king hebben willen nemen, moet het 
contract dienaangaande een volkomen 
ondubbelzinnige bepaling bevatten "• en, 
om die redenen, beslist dat, volgens de 
gemeenschappelijke bedoeling van de 
partijen, het beding tot vrijstelling van 
aansprakelijkheid in artikel 22, § 3, lid 3, 
van het algemeen reglement voor het 
goederenvervoer niet voorziet in de vrij
stelling van aansprakelijkheid van de 
spoorweg als deze een grove fout begaat, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 1162 
van het Burgerlijk Wetboek, volgens 
hetweik een overeenkomst wordt uitge
legd ten nadele van hem die bedongen 
heeft en ten voordele van hem die zich 
verbonden heeft, onbetwistbaar betekent 
dat men elke overeenkomst moet uitleg
gen zonder uit het oog te verliezen dat 
de schuldenaar enkel verbonden is voor 
zover het vaststaat dat hij een verbin
tenis heeft aangegaan, zodat een beding 
tot beperking van de aahsprakelijkheid 
van de schuldenaqr te zijnen voordele en 
niet te zijnen nadele moet worden uitge
legd; het arrest, door zijn uitlegging van 
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artikel 22, § 3, van het algemeen regie
ment voor het goederenvervoer te doen 
steunen op artikel 1162 van het Burger
lijk Wetboek, en door te overwegen dat 
een overeenkomst ten nadele van de 
schuldenaar van een verbintenis wordt 
uitgelegd wanneer hij « zich op de 
vrijstelling kan beroepen "• artikel 1162 
van het Burgerlijk Wetboek schendt; 

tweede onderdeel, behoudens anders
luidende wettelijke bepalingen, de toe
stemming van een partij niet aileen 
uitdrukkelijk doch ook stilzwijgend kan 
blijken en aldus deze partij verbindt 
zonder dat die toestemming moet wor
den gegeven met inachtneming van 
bepaalde formaliteiten en zelfs als. de 
overeenkomst van het gemeen recht 
afwijkt, het arrest, door het litigieuze 
beding van niet-aansprakelijkheid te 
verwerpen, op grond dat het niet kan 
worden toegepast, enerzijds, omdat de 
aanvaarding ervan « eenvoudig door 
stilzwijgende instemming , heeft plaats
gehad, en, anderzijds, omdat de partijen 
niet « uitdrukkelijk >> hebben afgezien 
van het gemeen recht waarvan het 
litigieuze beding afwijkt, een schending 
inhoudt van de regels inzake het aan
gaan van de overeenkomsten ( artikelen 
1101 en 1108 van het Burgerlijk Wet
boek), van het beginsel volgens hetwelk 
de wettig aangegane verbintenissen ver
bindende kracht hebben (artikelen 6, 
1134 en 1135 van het Burgerlijk Wet
hoek) en, althans, zijn beslissing doet 
steunen op zeer dubbelzinnige en ver
warde gronden (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

derde onderdeel, het litigieuze vrijstel
lingsbeding bepaalt dat wegens het ver
huren van zijn dekkleden << de spoorweg 
geen verantwoordelijkheid op zich 
neemt voor verlies of beschadiging als 
gevolg van ·de staat van de 
dekkleden "• zodat het arrest dat beslist 
dat de spoorweg aansprakelijk is voor 
verlies of beschadiging ten gevolge van 
de staat van de dekzeilen, wanneer die 
staat te wijten is aan een grove fout van 
de spoorweg, de bewijskracht miskent 
van artikel 22, § 3, lid 3, van het 
algemeen reglement voor het goederen
vervoer, welk reglement deel uitmaakt 
van de overeenkomst tussen de partijen 
(schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

W at het eerste onderdeel hetreft : 
Nopens het middel van niet

ontvankelijkheid door verweerster tegen 

het cassatiemiddel opgeworpen en afge
leid uit het feit dat de niet-inachtneming 
van artikel 1162 van het Burgerlijk 
W etboek, dat enkel een raadgeving a an 
de rechter is en niet zodanig een 
dwingende regel, geen aanleiding kan 
geven tot cassatie : 

Overwegende dat het arrest 
heslist dat, wegens hun afwijking 
van het gemeen recht, de hedingen 
die afwijken van de vrijwaring voor 
gehreken restrictief moeten worden 
uitgelegd en met name moeten wor
den uitgelegd aan de hand van 
artikel 1162 van het Burgerlijk Wet
hoek, volgens hetwelk, in geval van 
twijfel, de overeenkomst wordt uit
gelegd ten nadele van hem die. 
hedongen heeft; 

Overwegende dat in geval van 
twijfel over de zin of over de 
draagwijdte van een overeenkomst, 
dat wil zeggen als de zin of de 
draagwijdt ervan niet kan worden 
vastgesteld op grond van elementen 
uit of huiten de akte, de rechter, 
overeenkomstig artikel 1162 van het 
Burgerlijk Wetboek, de overeen
komst moet uitleggen ten nadele 
van hem die hedongen heeft en ten 
voordele van hem die zich verbos-:..
den heeft; 

Overwegende dat derhalve ont
vankelijk is het middel hieruit afge
leid dat de hestreden beslissing die 
wettelijke hepaling schendt, welke 
bepaling een wet is in de zin van 
artikel 608 van het Gerechtelijk 
Wethoek; 

Dat het middel van niet
ontvankelijkheid niet kan worden 
aangenomen; 

Nopens het cassatiemiddel zelf : 
Overwegende dat het arrest zegt 

dat, in geval van twijfel, het beding 
tot vrijstelling van aansprakelijk
heid moet worden uitgelegd ten 
nadele van hem die bedongen heeft, 
dat wil zeggen ten nadele van hem 
die << zich op de vrijstelling kan 
heroepen »; 

Overwegende dat, in de zin van 
artikel 1162 van het Burgerlijk Wet
hoek, degene die in een overeen
komst het voordeel van een heding 
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tot vrijstelling van aansprakelijk
heid geniet, de partij is die, wat dit 
beding betreft, bedongen heeft, ter
wijl de andere partij zich verbonden 
heeft; 

Dat dit onderdeel van het middel 
naar recht faalt; 

Wat het tweede en het derde 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat artikel 22, § 3, lid 3, van 
het algemeen reglement voor het 
goederenvervoer, hetwelk deel uit
maakt van de tussen eiseres en 
verweerster gesloten overeenkomst,. 
luidt : « wegens het verhuren van 
zijn dekkleden neemt de spoorweg 
geen verantwoordelijkheid op zich 
voor verlies of beschadiging als 
gevolg van de staat van de dekkle
den of van de afdekking »; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld dat de schade 
waarvoor verweerster vergoeding 
vraagt, te wijten is aan de ondeug
delijke staat van de door eiseres 
aan verweerster in huur gegeven 
dekzeilen, en te hebben beslist dat 
het mankement, dat de dekzeilen 
ongeschikt maakt tot het gebruik 
waartoe ze normaal bestemd waren, 
het gevolg was van de grove fout 
van eiseres, namelijk het blijven 
gebruiken van oude dekzeilen waar
van de ondoordringbaa:rheid onver
mijdelijk door de ouderdom was 
aangetast en het niet controleren in 
welke staat die dekzeilen verkeer
den alvorens ze ter beschikking te 
stellen van ve:rweerster, geen reke
ning houd.t met het door eiseres 
aangevoerde beding ·tot vrijstelling 
van aansprakelijkheid, op grond dat 
het niet van toepassing is op de 
grove fout; 

Ove:rwegende dat het arrest, om 
die beslissing te motiveren, na te 
hebben aangenomen dat de partijen 
met dat beding de vrijwaring van de 
verhuurder voor verborgen gebre
ken hebben willen uitsluiten, over
weegt dat. « de bedingen die afwij
ken van de vrijwaring voor gebre
ken echter restrictief moeten wor
den uitgelegd; dat het vermoedelijk 

de bedoeling van de partijen is 
geweest aan het gemeen recht 
onderworpen te blijven indien zij 
ervan niet uitdrukkelijk hebben 
afgezien en dat, derhalve, zelfs wan
neer, zoals in het onderhavige geval, 
een beding tot vrijstelling in alge
mene bewoordingen is opgesteld, de 
rationele uitlegging van de bedoe
ling van de· partijen moet zijn dat 
zij de grove fout buiten het geding 
hebben gelaten; voor het andere 
geval, namelijk dat de rechter moet 
aannemen dat de . partijen uitzon
derlijk de grove fout in aanmerking 
hebben willen nemen, moet het 
contract dienaangaande een volko
men ondubbelzi:imige bepaling 
bevatten; ... dat bij gebrek aan een 
uitdrukkelijke bepaling houdende 
vrijstelling van de grove fout van 
appellante, derhalve, ... niettegen
staande de algemene bewoordingen 
van het beding tot vrijstelling moet 
worden beslist dat appellante 
gehouden is tot schadevergoeding 
aan gei:ntimeerde »; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
het arrest zijn uitlegging van het 
beding tot vrijstelling van aanspra
kelijkheid niet doet steunen op het 
enkele feit dat de partijen hun 
bedoeling slechts stilzwijgend zou
den hebben uitgedrukt, doch wei op 
de werkelijke bedoeling van de 
partijen; 

Overwegende dat de feitenrechter, 
voor zover hij de bewijskracht van 
de akte niet. miskent, de gemeen
schappelijke bedoeling van de par
tijen op onaantastbare. wijze beoor
deelt; 

Overwegende dat het arrest, door 
vast te stellen, enerzijds, dat wegens 
de algemene bewoordingen van het 
beding tot vrijstelling van aanspra

. kelijkheid niet kan worden aarige-
nomen dat de partijen uitzonderlijk 

· het geval van een grove fout 'in 
aanmerking hebben willen ne.men 

· en door erop te wijzen, anderzijds, 
dat de van het gemeen recht afwij
kende . bedingen , een restrictieve 
draagwijdte h~bben, beslist dat .een 
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bepaling van een overeenkomst .vol
gens welke een partij . zich . mag 
vrijstellen van de aansprakelijkheid 
voor verborgen gebrek€m, in geval 
van grove · fout vanwege die partij 
hochtans enkel dan toepassing kan 
yinden, .wanneer deze vrijstelling 
uitdrukkelijk in die contractuele 
bepaling voorkoint of daaruit nood
zakelijk voortvloeit; 

Overwegende dat het ,arrest bijge
volg, zonder de bewijskracht van de 
akten of. de regels inzake het aan
gaan. van de overeenkomsten of de 
verbindende kracht van de overeen
komsten · te miskennen, zijn beslis
sing regelmatig motlveert en wette-' 
lijk verantwoo:rdt; 
. , Dat ,het tweede en het derde 

onderdeel van het middel niet kun
nefi;worden aangenomen; 

Om die redehen, verwerpt de 
vooriiehing; veroordeelt eiseres in 
de kosten. · 

22 maart 1979 - 1• kamer- Voorzit
ter : de h: · Meeus, wnd. voorzitter _.:.: 
Verslaggever mevr. Raymond
Decharneux '--- Gelijk1uidende conclusie 
van de h.· Krings, advocaat-generaal 
Advocaten :mrs. VanRyn, Simont. 

1~ KAMER- 22 ma~rt 1979 

1° OVERHEIDSOPDRACHTEN (WER
l(EN, 'LEVERINGEN EN DIENSTEN) 
;__ OVEREENKOMSTEN BETREFFENDE AAN

NEMINGEN VAN WERKEN, LEVERING;EN EN 
VEIWOER VOOR REKENING VAN DE STAAT...:.:: 

MIN.ISTERIEEL BESLUIT VAN 14 OKT. 1964 
AAN,CfAAND;E. DE ADMINISTRATIEVE EN. TECH
NISCHE CONTRACTUELE BEPALINGE~ ;DIE 
HET ALGEMEEN LASTENKOHIER VAN. DE 

' .OVEREENKOMSTErL VAN DE STAi\T UITMA
KEN~ . #IJLAG)'} BIJ K.B. .14 OKT .. 19~-t ...,. 
TERMI,JN 0)\1 Ej'}N REC;ITSVORDERING. Il\1 T;E1 

. s;r,!'!LLE!'/ ;-;- VERL:ENG~NG V~N D~E.TERMIJN 
-:;-.FQ9RWAARI;>E; , 

I .! ,.f;l i ., I ' ''.: ' 

2° , Gi\SSATlEMIDDELEN 'BURGER-
! I ~ : ) I I 

. ,LIJKE1 ,ZAKEN .~ MIDDEL GEGROND OP WET
TELIJKE: BEPALINGENI ·DIE • NOCH ·VAN • OPEN
Bi\RE;ORDE•NOCH.DWINGEND ZIJN- MIDDEL 
l\IIET;VOORGELEQD. AAN DEr FEITENRECHTER 

EN WAAROVER DEZE EVENMIN OP EIGEN 
INITIATIEF HEEFT BESLIST - NIEUW MIDDEL 
- NIET ONTV ANKELIJK MID DEL. 

1° Onder de gelding van art. 18, B en C, 
ME. 14 okt. 1964 aangaande de admi
nistratieve en technische contractuele 
bepalingen die het algemeen lastenko
hier van de overeenkomsten van de 
Staat uitmaken is de termijn voor het 
instellen. van . een rechtsvordering 
enkel vastgesteld ter vrijwaring van de 
staatsbelangen in contractuele betrek
kingen, · zodat die term1jn rechtens 
verlengd wordt in de gevallen wamvan 
sprake is in genoemd artikel, lett. C; 
in aile andere gevallen kan die ternujn 
worden vel'lengd . bij overeenkomst 
tussen partijen (1) (2). 

2° Nieuw en derhalve niet ontvankehjk 
in burgerlijke zaken is het tot staving . 
van een cassatieberoep aangevoerde 
middel dat gegrond is op wetteliike 
bepalingen ·die noch van open bare 
orde noch dwingend zijn, dat niet aan 
de feitenrechter is voorgelegd en 
waarover deze evenmin op eigen ini
tief heeft beslist (3). 

(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN 
T. FABRICOM N.V.) 

ARREST ( ve1·taJing) 

RET· HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 juni 1977 door het 
Hof van Beroep te Brussel g~wezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van het algemeen rechtsbe
ginsel dat de afstand van een recht eng 
moet worden uitgelegd en enkel kan 
worden afgeleid uit feiten die niet voor 

(1) Over de mogelijkheid van partijen een 
door hen bij overeenkomst vastgestelde ter
mijn voor het instellen van een rechtsvorde
ring te verlengen, raadpl. DE PAGE, dl. VIII, 
2• dr., blz. 1034, nr.l136; dl. IV. blz. 362, 
nr. 350; dl. II, 3•.dr., blz. 778, nr. 708; LAURENT, 
XXXII, nr. 10; AUBRY en RAU, XII, § 771; en inz. 
nopens de·termijnen vastgesteld in het" alge
nieen lastenkohier » ' van de Staat en het 
135• Boek van het Rekenhof dat aan het 
Parlement is voorgelegd, blz. 207, 208 en 210; 
taadpl:' ook Cass., 8 sept. 1960 (Bull. en Pas., 
1961\ I, 32) en 26 nov. 1964 (ibid., 1965, I, 306)' 

:·! , i< ,i 1 i ' , 

.· (2) .Raa?-i>l., c;::as~ .• 11 jan. 1974 (A.C., 1974, 
524), alsmede . de noot get. 'F.D.; het bij K.B.' 
14 okt. 1964' gevoegde· M.B. is een wet in de zin 
van al'ti'608'Ger. W. 

(3) Gass:,',lf~b. '1979 (A.C., 1979). 
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een andere uitlegging vatbaar zijn, van 
de rechtsregel dat een fatale termijn niet 
kan worden geschorst en ervan geen 
afstand kan worden gedaan, van de 
artikelen 1045, lid 3, van het Gerechtelijk 
Wetboek, 1134, 1135, 2220, 2221, 2242, 
2244, 2248, 2249, 2251 en 2257 van het 
Burgerlijk Wetboek, 52 van het konink
lijk besluit van 14 oktober 1964 betref
fende het sluiten van overeenkomsten 
voor rekening van de Staat en 18, 
inzonderheid B en C, van het ministe
rieel besluit van 14 oktober 1964 aan
gaande de administratieve en technische 
contractuele bepalingen die het « alge
meen lastenkohier >>van de overeenkom
sten van de Staat uitmaken, 

doordat het arrest de beslissing van de 
eerste rechter vernietigt en de rechtsvor
dering van verweerster ontvankelijk ver
klaart, hoewel die rechtsvordering 
betreffende boeten wegens vertraging te 
laat werd ingesteld en vervallen was, 
daar ze werd ingesteld meer dan een 
jaar na het verstrijken van de waarborg
periode (artikel 18, B, van het ministe
rieel besluit van 14 oktober 1964), op 
grond dat « door aan appellante (thans 
verweerster) te schrijven met name in 
zijn brief van 29 oktober 1971 dat haar 
verzoekschrift tot kwijtschelding van de 
boeten ter beslissing aan de dienst 
geschillen was doorgezonden, en in zijn 
brief van 12 maart 1973 - in antwoord 
op de brieven van 26 mei 1972 en 
28 februari 1973 - dat tot op heden 
inzake de aanvraag tot kwijtschelding 
van de boeten geen enkele beslissing 
was genomen en dat aan de bevoegde 
dienst een herinneringsschrijven zou 
worden gezonden briefwisseling 
waarin wordt meegedeeld dat de door 
appellante opgeworpen argumenten wor
den onderzocht - ge!ntimeerde (thans 
eiser) impliciet afzag van een beroep op 
de vervaltermijn zolang de onderhande
lingen tussen partijen duurden; dat 
gei:ntimeerde, door mee te delen dat het 
verzoekschrift werd onderzocht, gedu
rende die administratieve procedure 
afzag van een beroep op het verval; dat 
13 april 1973 dan ook moet worden 
beschouwd als de einddatum van de 
onderhandelingen », 

terwijl, eerste onderdeel, voormeld 
artikel 18, B en C, bepaalt dat iedere 
rechtsvordering die betrekking heeft op 
boeten wegens vertraging in elk geval, 
op straffe van verval, moet worden 
ingesteld ten laatste een jaar na het 
verstrijken van de waarborgperiode, dat, 
echter, die termijn wordt verlengd met 

de tijd die verstreken is tussen de datum 
waarop het geschil voor het Hoog 
Comite van Toezicht wordt gebracht en 
die waarop de hieromtrent door het 
bestuur genomen beslissing aan de 
betrokkene ter kennis wordt gebracht, 
en terwijl een bij een wettelijke bepaling 
vastgestelde termijn tot beperking van 
de ontvankelijkheid van een rechtsvor
dering, in beginsel, niet door schorsing 
kan worden verlengd en ervan geen 
afstand kan worden gedaan; hij enkel 
kan worden verlengd in de bij de wet 
bepaalde gevallen, en, ten deze, het 
geschil tussen verweerster en eiser niet 
voor het Hoog Comite van Toezicht werd 
gebracht doch aileen aan de dienst 
geschillen van het ministerie van open
bare werken werd voorgelegd, zodat het 
arrest, door te beslissen dat, hoewel de 
rechtsvordering van verweerster meer 
dan een jaar na het verstrijken van de 
waarborg werd ingesteld, ze niettemin 
ontvankelijk was, omdat eiser had afge
zien van een beroep op het verval zolang 
de « onderhandelingen » tussen partijen 
duurden, miskent dat de termijn waar
binnen de rechtsvordering tot kwijt
schelding van boeten moet worden inge
steld een reglementaire termijn is die 
niet kan worden geschorst (schending 
van de vooraan in het middel vermelde 
rechtsregel, van de artikelen 18, B en C, 
van het ministerieel besluit van 
14 oktober 1964, 2220, 2242 en 2251 van 
het Burgerlijk Wetboek) en ook de 
verbindende kracht van de tussen par
tijen gesloten overeenkomst miskent 
(schending van de artikelen 1134, 
1135 van het Burgerlijk Wetboek en 18, 
B, van het ministerieel besluit van 
14 oktober 1964); 

tweede onderdeel, de afstand van een 
recht eng mo!'!t worden uitgelegd en 
enkel kan worden afgeleid uit feiten die 
niet voor een andere uitlegging vatbaar 
zijn; ten deze de omstandigheden op 
grond waarvan het arrest overweegt dat 
eiser had afgezien van de vervaltermijn 
zolang de « onderhandelingen tussen 
partijen duurden », namelijk dat eiser 
heeft meegedeeld dat het verzoekschrift 
van verweerster werd onderiocht en 
heeft beloofd dat dienaangaande een 
beslissing zou worden genomen, niet 
noodzakelijk betekenen dat hij verweer
ster heeft willen vrijstellen van de ver
plichting haar rechtsvordering binnen de 
op straffe van verval voorgeschreven 
termijn in te stellen; ze vooral niet zo 
mogen. worden uitgelegd daar de verval
termijn van artikel 18 van het ministe
rieel besluit van 14 oktober 1964 slechts 
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kan worden v'erlengd wanneer het 
geschil ter beslissing aan het Hoog 
Comite van Toezicht wordt voorgelegd 
en in een voor rekening van de Staat 
gesloten ~wereenkomst nog slechts van 
de voornaamste bepalingen en voorwaar
den van die overeenkomst kan worden 
afgeweken door een met redenen 
omklede beslissing van de minister (arti
kel 52 van ~et koninklijk besluit van 
14 oktober 1964), en, bijgevolg, de beslis
sing waarin wordt gezegd dat eiser heeft 
afgezien van de lopende · vervaltermijn 
niet ' wettig is en eveqmin wettelijk 
verantwoord is, nu . ze steunt op feiten 
die niet noodzakelijk een dergelijke 
afstand impliceren (schending van bet 
vooraan in bet middel vermeld algemeen 
beginsel en van de artikelen 1045, lid. 3, 
van het Gerechtelijk Wetboek en 
222bvan bet Burgedijk Wetboek) en die, 
bovendien, niet aantonen dat de minis
ter zijn goedkeuring heeft gegeven aan 
een afwijking vim de in bet bestek 
voorgeschreven vervaltermijn (schending 
van de .artikelen 52 van bet koninklijk 
besluit van 14 . oktober 1964,· 1134, 
1135 van bet Burgerlijk Wetboek en 18, 
B, van bet ministerieel besluit van 
14 oktober 1964); 

derde . onderdeel, een vervaltermijn, 
evenals de verjaringstermijn, tegen alle 
personen loopt, behalve tegen hen voor 
wie de wet uitzondering maakt (artikel 
2251 van het Burgerlijk Wetboek), of die 
ingevolge een wettelijk beletsel niet 
kunnen handelen; ten deze uit geen 
enkele grond van bet arrest volgt dat 
verweerster zich in een van die twee 
gevallen had bevonden en zij daardoor 
vrijgesteld of niet in staat was geweest 
o:r:p haar rechtsvordering binnen de op 
straffe van verval voorgeschreven ter
mijn in te stellen, en terwijl het feit dat 
eiser heeft laten weten dat hij bet 
verzoekschrift van verweerster onder
zocht en haar zijn beslissing zou meede
len, ten aanzien van verweerster geen 
vrijstelling deed ontstaan of een wette~ 
lijk beletsel waardoor zij niet in staat 
was haar rechtsvordering in te stellen, 
en bet arrest, derhalve, door te verkhiren 
dat de vervaltermijn voorgeschreven bij 
artikel .18 van bet ministerieel besluit 
van 14 oktober 1964 werd geschorst 
totdat de << onderhandelingen tusseit 
partijen ,, geeindigd waren, daar aan 
verweerster was meegedeeld dat haar 
verzoekschrift tot. kwijtschelding van de 
'boeten werd onderzocht, een schending 
inhoudt van de wettelijk regel houdende 
uitsluiting vari elke schorsing van eei:l 

verjarings- of vervaltermijn die niet bij 
de wet is vastgestelci of krachtens een 
wet is ontstaan (schending van de 
artikelen 2242, 2244, 2248, 2249, 2251 en 
2257 van het Burgerlijk Wetboek) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid voor verweerster opgeworpen 
en hieruit afgeleid dat bet middel nieuw 
is voor zover erin wordt betoogd dat de 
bij artikel 18 van het ministerieel besluit 
van 14 oktober 1964 voorgeschreven 
termijn niet kan worden geschorst : 

Overwegende dat het arrest, dat 
ingaat op de door verweerster in 
hoger beroep genomen conclusie, 
beslist « dat de bij artikel 18 van het. 
ministerieel besluit van 18 okto
ber 1964 vastgestelde vervaltermijn 
niet van openbare orde is en, der
halve, kan worden geschorst of 
gestuit »i 

Dat het middel dan ook niet 
nieuw is en dat de grond van 
niet-ontvankelijkheid niet kan wor
den aangenomen; 

Over het middel : , 

Overwegende dat het middel, voor 
zover het zich beroept op de scherr
ding van een « rechtsregel », niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende · dat de vordering 
van verweerster, die bij aanbeste-, 
ding het plaatsen van telefoonkabels 
en -palen voor rekening van eiser 
had aangenomen, strekt tot betaling 
van een geldsom die eiser als boete 
wegens vertraging in de uitvoering 
van dat werk had inge:P,ouden; 

. Overwegende dat uit het arrest 
blijkt, enerzijds, dat die, aanneming 
geregeld was bij het bestek nr. 
Y. I/387 van 1968, waarop de bepa
lingen van het ministerieel besluit 
van 14 oktober 1964 van toepassing 
waren en waarvan artikel 18 luidt : 
« iedere rechtsvordering die betrek
king heeft op boeten wegens vertra
ging moet, op straffe van verval, 
worden ingesteld · ten laatste een 
jaar na het verstrijken van de 
waarborgperiode »; en, anderzijds, 
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dat het werk voorlopig werd aan
vaard op 23 oktober 1970, zodat de 
vervaltermijn op 23 oktober 1972 
verstreek; 

Overwegende dat eiser op basis 
van voormelde bepaling de niet
ontvankelijkheid van de vordering 
van verweerster heeft opgeworpen 
op grond dat ze tardief was, daar ze 
op 13 juli 1973, dit is na het 
verstrijken van de vervaltermijn, 
werd ingesteld; 

Overwegende dat, na erop gewe
zen te hebben dat verweerster op 
17 november 1970 bij het ministerie 
van openbare werken een verzoek
schrift tot kwijtschelding van hoe
ten heeft ingediend; dat zij tussen 
die datum en 13 april 1973, op welke 
datum haar mededeling werd 
gedaan van de beslissing van het 
bestuur de boeten wegens vertra
ging niet kwijt te schelden, verschil
lende herinneringsbrieven aan het 
bestuur heeft gezonden, namelijk de 
eerste, op 7 september 1971, waarin 
zij herinnerde aan haar onbeant
woorde brief van 17 november 1970, 
een tweede, op 26 mei 1972, waarin 
zij erop wees dat tot dan toe nog 
niet was ingegaan op het verzoek
schrift tot kwijtschelding van de 
boeten, hoewel het dossier op 
28 mei 1971 aan de dienst geschillen 
was doorgezonden, en een derde, op 
28 februari 1973, waarin ze het 
bestuur vroeg haar mee te delen 
wat de dienst geschillen in verband 
met het verzoekschrift had beslist, 
het arrest, ter afwijzing van voor
melde exceptie, overweegt da:t 
« door aan appellante (thans ver
weerster) te schrijven met name in 
zijn brief van 29 oktober 1971 dat 
haar verzoekschrift tot kwijtschel
ding van de boeten ter beslissing 
aan de dienst geschillen was door
gezonden, en in zijn brief van 
12 maart 1973, in antwoord op de 
brieven van 26 mei 1972 en 
28 februari 1973, dat tot· op heden 
inzake het verzoek tot kwijtschel
ding van de boeten wegens vertra
ging geen enkele beslissing was 
genomen en dat aan de bevoegde 

dienst een herinneringsschrijven 
zou worden gezonden, briefwisse
ling waarin wordt meegedeeld dat 
de door appellante opgeworpen 
argumenten worden onderzocht, 
gei:ntimeerde (thans eiser) impliciet 
afzag van een beroep op de verval
termijn zolang de onderhandelingen 
tussen partijen duurden; dat ge!nti
meerde, door mee te delen dat het 
verzoekschrift werd onderzocht, 
gedurende die administratieve pro
cedure afzag van een beroep op het 
verval; dat 13 april 1973 dan ook 
moet worden beschouwd · als de 
einddatum van de onderhande
lingen »; 

Overwegende dat voormeld · arti
kel 18 van het ministerieel besluit 
van 14 oktober 1964 bepaalde dat de 
rechtsvordering inzake de boeten 
wegens vertraging, op straffe van 
verval, binnen een bepaalde te,rmijn 
moest worden ingesteld; 

Dat lid C van dit artikel uitdruk
kelijk bepaalde dat de termijn werd 
verlengd met de tijd die verstreken 
was tussen de datum waarop het 
geschil voor het Hoog Comite van 
Toezicht was gebracht en die 
waarop de hieromtrent door het 
bestuur genomen beslissing aan. de 
betrokkene ter kennis was gebracht; 

Overwegende dat de termijn voor 
het instellen van de rechtsvordering 
enkel is voorgeschreven om de 
belangen van de Staat in zijn con
tractuele betrekkingen te bescher
men; 

Dat hieruit niet dient te worden 
afgeleid, zoals eiser betoogt, dat de 
verlenging van de termijn enkel was 
toegestaan in het in dat lid C 
bedoelde geval, doch aileen dat in 
dat geval de verlenging van rechts
wege geschiedde; dat het dus niet 
was 'uitgesloten dat ze i:r;t. andere 
gevallen met de toestemming van 
eiser kon plaatshebben; · ·· · · 

Dat die verlenging overigens geen 
enkele wettelijke bepaling vci:r;t 
openbare orde .schendt; 
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. Overwegende dat, derhalve, het 

arrest, dat vaststelt dat eiser impli-. 
ci.et heeft afgezien van een beroep 
op de vervaltermijn zolang de 
onderhandelingen duurden, aldus, 
zonder schending van het in het 
middel vermeld rechtsbeginsel of 
van dat artikel 18 en zonder mis
kenning van de verbindende kracht 
van de tussen .. partijen gesloten 
overeE:mkomst, wettig beslist dat, mi 
eiser erin had toegestemd de ter
mijn .te verlengen « totdat de .onder
handelingen tussen partijen geein
digd ·waren », de vordering. van 
verweerster tijdig voor de rechtbank 
werd ir;lgesteld en derhalve ontvan-
kelij:k is;' ' ·' .,. · 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel niet kan worden aangeno
men; 

Wat · het tweede onderdeel be~ 
treft': 

• i 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid door verweerster opgeworpen 
en hieruit afgeleid dat het middel nieuw 
is,' voor zover het ·. zich beroept · •op · een 
zogenaamde schending van artikel• 52 
van het koninklijk besluit van 
14 oktobe'r 1964' . volgens hetwelk nog 
slechts vari · de · voornaamste bepalingen 
en voorwaarde'n van de overeenkorn:st 
kan worden' 'afgeweken dan 'door . een 
met redenen .. omklede beslissing van de· 
minister·: · · 

'· ·. Qvenv-egende dat .uit de geding
stukken niet blijkt dat voor de 
feitenrechter .· werd aangevoerd dat 
in een vdor rekening van de Sta,at 
gesloten overeenkomst nog slechts 
van · de vo~rnaamste bepalingen _en 
voorwaarden van die overeenkomst 
kan worden . afgeweken · dan door 
eeh niet; red en en. omklede beslissing 
van de ministet,····overeenkomstig 
artikel 52 van het koninklijk besluit 
:v~:u: .14 qktober;. 19.64;, dat .d~ rech,tpr 
over•,deze betwisting geen uitspraak 
heeft"gedaan; · .·· · 
,,' ,,,,, : •• 1 Ill .'' . ,.. ' • 

pa,t, het. .miqdel. in . dit. opzicht 
nieuw' i~>: en, daar' het de-~penbare 
orde niet' raakt, n.iet britvahkelijkis; 

P'at 1
'. het• · middel,; vim riiet

bntvarikelijkh~l.d gegrond 'is;:. 

Overyvegende dat, voor het ove
rige, het middei 1 aanvoert qat de' 
afstand van een recht eng moet 
worden uitgelegd en enkel kan wor
den afgeleid uit feiten die voor geen 
andere uitlegging vatbaar zijn; 

Overwegende dat, zoals uit het 
antwoord op het eerste onderdeel 
volgt, .het arrest zijn beslissing ech
ter niet doet steunen op de afstand 

· van een recht, doch alleen op de 
verlenging van de bij dat artikel 18 
voorgeschreven termijn voordat hij 
verstreken is; · · 

Dat het middel, dat op een onjui
ste uitlegging van het arrest berust; 
feiielijke grondslag mist; · 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, om 
te beslissen dat de vordering van 
verweerster, die werd ingesteld na 
het verstrijken van de vervalter
mijn, niettemin ontvankelijk ·was, 
niet steunt · op een wettelijke of 
feitelijke onmogelijkheid voor ver
weerster om te. handelen, .doch op 
een overeengekomen verlenging van 
die termijn zolang de onderhande
lingen duurden; 

Overwegende dat, derhalve, in dit 
onderdeel het middel op een onjui
ste uitlegging van het arrest berust 
en feitelijke grondslag mi~>t; 

Over het tweede middel, afgeleid . uit 
de schending van artikel 97 van de 
Gron~wet, 

· doordat het arrest de vordering van 
verweerster ontvankelijk verklaart zon
der te antwoorden op de conclusie 
waarin eiser, op grond van ar~ikel 17, C. 
van het ministerieel besluit van 
14 oktober 1964, aanvoerde dat ·de aan
vr;:tag van verweerster tot kwijtschelding 
van ' de boeten niet ontvankelijk was, 
daar zij haar verzoekschrift tot kwijt-

. ~chelding van de . boeten niet had• inge
diend . binnen zestig . dagen' , te rekenen 
van; de . betaling, ,voor saldo, van de 
werken; bijgevolg, de beslissip.g dk de 
rechtsvordering van verweerster ' tot 
terugbetaling '-':ail· de litigieuze boeten 

' ' I I ',. ! ' ' 
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ontvankelijk verklaart zonder te ant
woorden op het middel van die conclusie 
niet regelmatig met redenen is 
omkleed: 

Overwegende dat blijkens de con
clusie die eiser zowel voor de eerste 
rechter als in hoger beroep heeft 
genomen, de in het middel weerge
geven exceptie, die gegrond is op 
artikel 17, C, van het ministerieel 
besluit van 14 oktober 1964, door 
eiser niet werd aangevoerd om de 
rechtsvordering van verweerster 
niet ontvankelijk te doen verklaren, 
doch om het door haar bij het 
ministerie van openbare werken 
ingediende verzoek tot kwijtschel
ding van de boeten niet ontvanke
lijk te doen verklaren; dat dit ver
weer uitdrukkelijk door eiser, subsi
diair, werd voorgedragen als een 
middel betreffende de grond van het 
geschil; 

Overwegende dat het arrest, na 
de rechtsvordering van verweerster 
ontvankelijk te hebben verklaard, 
wat de grond van de zaak betreft, 
zonder verder uitspraak te doen, de 
heropening van de debatten beveelt; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
het arrest geen uitspraak heeft 
gedaan over enige betwisting betref
fende de grond van het geschil en 
met name dat het niet heeft beslist 
over de ontvankelijkheid van het 
verzoek tot kwijtschelding van de 
boeten; 

Dat het weliswaar als reden voor 
de heropening van de debatten 
opgeeft dat « het hof slecht is 
ingelicht over de motieven van gei:n
timeerde om appellante boeten 
wegens vertraging op te leggen, 
evenals over de waarde van de door 
appellante aangevoerde argumenten 
voor de kwijtschelding van die hoe
ten, zodat daartoe de heropening 
van de debatten dient bevolen te 
worden », doch deze overweging 
niet betekent dat het arrest reeds 
v66r de heropening van de debatten, 
zelfs impliciet, zou hebben beslist 
dat het verzoek tot kwijtschelding 
van de boeten ontvankelijk was; 

Overwegende dat, derhalve, het 
middel dat het arrest verwijt dien
aangaande uitspraak te hebben 
gedaan zonder te antwoorden op de 
conclusie van eiser, op een onjuiste 
uitlegging van de beslissing berust 
en feitelijke grondslag mist; 

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

22 maart 1979 - 1" kamer - VoOJozit
ter : de h. Meeus, wnd. voorzitter -
Ve1·slaggever mevr. Raymond, 
Decharneux - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Krings, advocaat-generaal , 
Advocaten: mrs. DeBruyn, VanRyn. 

1° KAMER - 23 rna art 1979 

1° WISSELBRIEF - VERJARING VAN DE 
RECHTSVORDERING UIT DE WISSELBRIEF -
GEVOLG OP DE ONDERLIGGENDE SCHULD
VORDERING. 

2° VERJARING- WISSELBRIEF- VERJA
RING VAN DE RECHTSVORDERING UIT DE 
WISSELBRIEF- GRONDSLAG. 

3° BEWIJS - BEWIJS DOOR BEKENTENIS -

BURGERLIJKE ZAKEN - BEWIJS .VAN HET 
BESTAAN VAN EEN SCHULDVORDERING -
BEWIJS DOOR BEKENTENIS TOEGELATEN. 

1" De verjaring bedoeld in art. 70 Wissel
wet heeft enkel betrekking op de 
rechtsvordering uit de wisselbrief en 
heeft geen invloed op de onderlig
gende schuldvordering, waaraan een 
andere oorzaak ten grande Jigt (1). 
(Kh., boek I, titel VII, art. 70.) 

2" De verjaring bedoeld in art. 70 Wissel
wet is geen bev1ijdende verjadng van 
de rechtsvordering uit de wisselbrief 
en kan niet worden beschouwd als een 
vermoeden van betaling (2). (Kh. boek 
I, titel VII, art. 70.) 

(1) Raadpl. Cass., 26 nov. 1976 (A.C., 1977, 
338) en de noot 1 tot 3; Cass., 30 sept.1977 
(ibid., 1978, 145); VANRYN en HEENEN, Pn/JCipes 
de droit commercial, II, nr. 1574; RONSE, 
Wisselbl"ief en OJ·derbl"iefje, II, nrs: 2146, 2260 
en 2261; contra ; FREDERICQ en DEBACKER, 
Traite de droit commercial, X, nr . .185. 

(2) Over het begrip " bevrijdende verja
ring », raadpl. Cass., 25 sept. 1970 (A.C., 1971, 
78) en noot 1. 
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3° Wettelijk verantwoord is de veroorde

ling tot betaling van 130.000 frank, 
wanneer zij is gegrond op de door de 
veroordeelde bij conclusie gedane 
bekentenis dat hij een bedmg van 
155.000 frank heeft ontvangen waarvan 
hij 25.000 frank heeft terugbetaald. 

(DAUWE) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 juni 1977 door het 
Hof van Beroep te Brussel op ver
wijzing gewezen; 

Gelet op het arrest op 
10 oktober 1974 door het Hof in de 
zaak gewezen (1). 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 70, 70bis, 79, 
80 van de wet van 10 juli 1964 tot 
invoering van een nieuwe Nederlandse 
tekst van de gecoiirdineerde wetten op 
de wisselbrieven. en orderbriefjes, die 
titel VIII van boek I van het Wetboek 
van Koophandel vormt, 1319, 1320, 1322, 
1356, 2219, 2262, 2265, 2271, 2272, 2273, 
2276, 2277 van het Burgerlijk Wetboek, 
23 van het Gerechtelijk Wetboek en 
9.7 van de Grondwet, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
om aan verweerder een bedrag te beta
len van 130.000 frank, op grond : dat de 
vordering van verweerder strekt tot de 
betaling vim een bedrag van 
155.893 frank ingevolge een geaccep
teerde wissel; dat de eerste rechter deze 
vordering verjaard verklaarde; dat ·de 
vordering tot betaling van de niet ver
jaarde onderliggende schuld echter een 
andere oorzaak heeft wanneer het, zoals 
ten deze, om een bevrijdende verjaring 
gaat; dat uit de voor de eerste rechter 
door eiser genomen conclusie blijkt dat 
deze bekent van verweerder de som van 
155.000 frank ontvangen te hebben, 
waarvan eiser verklaart reeds een 
bedrag van 25.000 frank op het kapitaal 
afgekort te hebben, hetgeen verweerder 
betwist; dat het past de bekentenis van 
eiser in haar geheel te nemen, 

terwijl,. eeJ'Ste onderdeel, verweerder, 
die ten gevolge van verjaring vervallen 
is van zijn recht op invordering van de 
wissel, dientengevolge niet meer 
gerechtigd is de veroordeling van eiser 
te vorderen op grond van enige aan de 

(1) A.C., 1975, 189. 

wissel onderliggende verbintenis (scherr
ding van de artikelen 70, 70bis en 71 van 
de wet van 10 juli 1964), 

tweede onderdeel, eiser in conclusie 
voor de eerste rechter weliswaar 
erkende 130.000 frank schuldig te zijn, 
maar deze erkentenis uitdrukkelijk 
gedaan was in het kader van de wissel
verrichting en verbonden was aan de 
tegelijk ingeroepen verjaring; het arrest 
derhalve ten onrechte met deze beken
tenis rekening houdt en ze daarbij ten 
nadele van eiser splitst en steunt op 
tegenstrijdige motieven, waar wordt 
beweerd dat de bekentenis in haar 
geheel wordt genomen (schending van 
de artikelen 1319, 1320, 1322, 1356 van 
het Burgerlijk Wetboek, 70, 70bis van de 
wet van 10 juli 1964 en 97 van de 
Grondwet); 

derde onderdeel, het feit dat de door 
eiser ingeroepen verj aring van de wissel 
van · bevrijdende aard is, op zich zelf 
geenszins inhoudt dat de aan de wissel 
onderliggende schuld nog kan worden 
gevorderd, te meer daar het arrest deze 
onderliggende vordering geenszins 
bepaalt en alleen steunt op de beken
tenis van eiser, zodat de wettelijkheid 
van de beslissing nlet kan worden nage
gaan (schending van de artikelen 23 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 70, 70bis, 79, 
80 van de wet van 10 juli 1964, 2219, 
2262, 2265, 2271, 2272, 2273, 2276, 
2277 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat krachtens 

artikel 70 van de gecoordineerde 
wetten op de wisselbrieven en 
onderbriefjes, de aldaar bepaalde 
verjaring slechts de rechtsvordering 
uit de wisselbrief betreft, doch de 
onderliggende schuld niet aantast; 
(2); dat immers, de door dit artikel 
bepaalde verjaring slechts een 
bevrijdende verjaring is van de 

(2.) (3) Er is geen verschil tussen 's Hofs 
antwoord op het eerste onderdeel van het 
middel dat de verjaring, als bedoeld in art. 70 
Gecoiirdineerde Wetten op de wisselbrieveri en 
orderbnetJes, geen tnvloed heeft op de onder
liggende schuldvordering en hetgeen blijkt uit 
het antwoord op het derde onderdeel, waarin 
het Hof nader bepaalt dat de verjaring van de 
vordering uit de wisselbrief de vordering tot 
betaling van de onderliggende schuld niet 
aantast. 
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rechtsvordering uit de' wisselbrief 
eh niet als een vermoeden van 
betaling kan worden aangezien; 

Dat, nu de vordering tot betaling 
van de onderliggende Schuld een 
andere oorzaak heeft dan de vorde
:dng uit de wisselbrief, ook de 
omstandigheid dat verweerder zijn 
schuldenaar eerst krachtens de wis
selbrief heeft aangesproken en dat 
die vordering op grond van verja
ring werd afgewezen, niet tot gevolg 
lieeft dat de schuldenaar van zijn 
onderliggende schuld zou zijn 
bevrijd; 

' Wat het tweede ,onderdeel be
treft : 

Overwegende dat, na te hebben 
vastgesteld dat uit eisers conclusie 
voor de eerste rechter blijkt dat hij 
bekent de som van 155.000 frank 
van verweerder te hebben ontvan
gen, waarop hij verklaart reeds een 
bedrag van 25.000 frank te hebben 
afgekort, het arrest oordeelt dat het 
past eisers bekentenis in haar 
geheel te nemen; 

Dat het hof van beroep daarmede 
bedoelt dat de bekentenis zowel van 
het ontvangen van de 155.000 frank 
als van de afbetaling van 

Ongeacht of het gaat om de verbintenis uit 
de aanvaarding van de wisse!brief of om de 
onder!iggende verbintenis, de verjaring heeft 
dezelfde gevolgen nl. die van de bevrijdende 
verjaring .: zij treft het bestaan van de schuld 
niet, maar ' enkel de op\3isbaarheid ervan 
(Cass., 25 sept. 1970, A.C., 1971, 78); raadpl. de 
noot alsmede de conclusie van het O.M. v66r 
dat arrest. 

lndien de acceptant de schuld niet heeft 
vereffend op, het einde van de termijn van drie 
jaar, ·te n)kenen van de vervaldag, b!ijft zowel 
<;le cambiaire , schuld , als de onderliggende 
schuld be;staan. De , schuldeiser kan hetgeen 
hem verschuldigd is niet' meer, opeisen biJ. 
wege van de cainbiaire. vordering; die 
vordering is verjaard. De cambi
aire schuld kan als dusdanig niet meer 
opgeiHst worden, .d.w.z. dat de vereffening 
er)l'an niet . meer ' kan gevorderd . worden als 
verb\ntenis tot betaling wier oorzaak berust op 
<;le aanvaarding van de wisselbrief. 

Het • belang van het geannoteerde 'arrest !igt 
hierin dat de :schuldeiser nog' kan eisen dat 
zijn schuldvordering wordt betaald, zonder 
zijn eis .te Iaten steunen op •de wisse!brief, 
maar, wei op ·de' onderliggende verbintenis, die 
op eeh ,andere. oor:zaak berust dan de verbin, 
tenis uit de wisse!brief. 

25.000 frank op die som, moet wor-' 
den aangenomen, zodat bewezen is 
dat eiser 130.000 frank verschuldigd 
blijft; 

Dat het arrest zodoende de kwes
tieuze betekenis niet splitst en 
geenszins op tegenstrijdige motie-
ven berust; ' 

Overwegende dat eiser zijn voor 
de eerste rechter genomen conclu
sie, waaruit zou blijken dat zijn 
bekentenis verbonden was aan de 
tegelijk ingeroepen verjaring, niet 
overlegt; dat noch het bestreden 
arrest, noch enig stuk waarop het 
Hof• acht vermag te slaan, de· ter
men van deze conclusie weergeeft; 

D,at het onderdeel, in zoverre het 
schending aanvoert van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, niet ontvanke
lijk is; 

Wat het derde onderdeel betreft ,: 
Overwegende dat uit het ant.,. 

w.oord op het eerste onderdeel blijkt 
dat de verjaring van de vordering 
uit de wisselbrief de vordering tot 
betaling van de onderliggende 
schuld niet aantast (3); 

Overwegende dat . het arrest de 
veroordeling van eiser tot het beta
len van 130.000 frank stemit op de 
door eiser, in conclusie voor de 
eerste rechter, gedane' bekentenis 
dat hij een som van 155,000 frank 
vari verweerder heeft ontvangen 
waarop hij 25.000 frank heeft afbe
taald: 

Dat het arrest zodoende zijn 
beslissing wettelijk verantwoordt en 
de , 'in het onderdeel aangeduide 
artikelen niet schen:dt; · 
, J?a~ geen van de onderdelen · vari 
h.et middel kan worden aangeno.,. 
men;,, 

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

23 maart 1979 --' 1" kainer - Voorzit
ter en verslaggever· : de h. · de Vreese, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Ballet, advocaat
generaal - Advocaat: mr. Houtekier'. 
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3" KAMER- 26 maart 1979 

1° DIENSTPLICHT -'- HERKEURINGSRAAD 

- INOBSERVATIESTELLING- VERPLICHTING 
' - VOORWAARDEN. 

2° CASSATIEMIDDELEN DIENST-
PLICHT - MIDDEL GESTEUND OP EEN 
GENEESKUNDIGE VERKLARING DIE 
NIET AAN DE HERKEURINGSRAAD IS 
OVERGELEGD - NIET ONTVANKELIJK MID
DEL. 

3° CASSATIEMIDDELEN DIENST-

PLICHT - MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING 
HEEFT OP DE BETEKENING VAN 
DE BESTREDEN BESLISSING - NIET-ONT
VANKELIJKHEID. 

4° VOORZIENING IN CASSATIE 
- DIENSTPLICHT - STUK AAN DE GRIFFIE 
GEZONDEN NA HET VERSTRIJKEN VAN DE 
VOORZIENINGSTERMIJN - STUK WMROP 
HET HOF GEEN ACHT KAN SLAAN. 

1" De berkeuringsraad is niet verplicbt 
de inobservatiestelling van de dienst:. 
plicbtige te bevelen, indii:m de tabellen 

· van de gescbiktheidscriteria bet. niet 
vereisen (1). (Art. 45, § 1, Dienstplicht-
wet.) · ·. 

2" Niet · ontvankelijk is bet middel dat 
steunt' op een geneeskundige verkla

. ring die niet aan de berkeuringsraad 
is overgelegd (2). 

'3" Niet ontvankelijk, tot staving van een 
voorziening tegen een besh'ssing van 
de berkeuringsraad, 1's bet middel dat 
enkel betrekking beeft op de beteke
ning van de bestreden beslissing (3). 

4" In di(mstplicbtzaken kan het Hoi 
geen. acbt slaan op een tot staving, van 
'(ie voorziening ingediend stukdat aan 
·de· griffie is gezonden na bet verstrij
ken van de voorzieningstermijii (4). 
(Art. 51 Dienstplicb,twet.) . , 

' (i) ,i;taadpl:Cass., 5 dec. 1973 (A. C., 1974, 391) 
en 5 Jan. 1977 (ibi(i.,.1911, 481). · · 
<'I i ', < II 'i ' 

.(2) Cass!,, 1 okt. 1975{A.C., 1976, 146).1 

(3) Cass., 5 sept. 1977 (A.C., 1978, 12); v~l. 
Cass., 12 feb. 1979. 

· (4) Raadpl. ·Cass., '19 dec. 1977 (A.C 1978, 
478). .·.1 •·. 

(FRANCIS) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op de bestre
den beslissing, op 29 januari 1979 
door de Herkeuringsraad van de 
Provincie Antwerpen op verwijzing 
gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 18 december 1978 (5); 

Over bet eerste en het tweede middel 
samen, het eerste hieruit afgeleid dat de 
beslissing eisers aanvraag om vrijstelling 
of voorlopige afkeuring verwerpt, . . 

terwijl de herkeuringsraad niet 
bevoegd is om zulks eigenmachtig, zon~ 
der inobservatiestelling, te beslissen op 
grond van een · oppervlakkig onderzoeK: 
met gebrek aan degelijk gestructureerde 
medische infrastructuur en met een 
summier manueel onderzoek, · 

het tweede hieruit afgeleid dat de 
beslissing eisers aanvraag om vrijstelling 
of voorlopige afkeuring verwerpt, · · · 

terwijl de herkeuringsraad de zaak 
had dienen te verwijzen naar een mili
tair of ander hospitaal, aangezien het 
Hof de beslissing van de Herkeurings~ 
raad van 24 oktober 1978 van de Provin:. 
cie Limburg heeft vernietigd omdat uit 
de inobservatiestelling niet bleek dat 
eiser wegens de door hem ingeroepen 
reden werd onderzocht : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 45, § 1, van de dienstplichtwet
ten, gecoordineerd op 30 april 1962, 
de herkeuringsraad de inobservatie
stelling van de betrokkene gelast zo 
er twijfel bestaat of indien de in 
uitvoering van artikel14, § 3, opge
maakte tabellen der geschiktheids
criteria het vereisen; dat krachtens 
§ 4 van hetzelfde artikel, de raad 
een nieuwe irtobservatiestelling in 
een andere inrichting « kan » 
gelasten; 

Dat het criterium 931 « Herniae », 
opgenop1en in de tabel der ziekten 
en lichaamsgebreken, gevoegd b,ij 
het koninklijk besluit van 5 novem
ber 1971 tot vaststelling van de 
keuringscriteria inzake lichamelijke 
geschiktheid voor ·de militaire 

(5) Niet gepubliceerd. 
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dienst van de dienstplichtigen even
als voor de dienst van de andere 
militairen en van het personeel van ARBEIDSOVEREENKOMST HAN-

DELSVERTEGENWOORDIGER - UITWINNINGS
VERGOEDING - CONCURRENTIEBEDING DAT 
EEN VERMOEDEN SCHEPT DAT CLIENTEEL 
WERD AANGEBRACHT - VERMOEDEN GELDT 
WANNEER HET CONCURRENTIEBEDING GEEN 

de rijkswacht, de inobservatiestel
ling van de betrokkene niet vereist; 
dat de herkeuringsraad alsdan niet 
ertoe verplicht is de inobservatie
stelling te bevelen; 

Dat de middelen naar recht falen; 
Over het dez·de middel, hieruit afgeleid 

dat de beslissing, die eisers aanvraag om 
vrijstelling of voorlopige afkeuring ver
werpt, tegenstrijdig is met de vaststellin
gen vermeld in een verklaring van 
4 februari 1979, ondertekend door twee 
geneesheren die eiser onderzocht heb
ben in een daartoe uitgeruste kliniek in 
plaats van in een « semi-wachtzaal » van 
het Provinciebestuur te Antwerpen; 

Overwegende dat het middel 
stoelt op een geneeskundige verkla
ring van 4 februari 1979 die aan de 
herkeuringsraad niet werd overge
legd; dat het niet ontvankelijk is; 

Over het vierde middel, 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van de rechten van de verde
diging, 

doordat de kennisgeving van de beslis
sing geen aanduiding bevat omtrent de 
mogelijkheid voor eiser om cassatiebe
roep in te stellen : 

Overwegende dat het middel 
enkel betrekking heeft op de ken
nisgeving van de beslissing; dat het 
derhalve niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op de tot staving van de 
voorziening ingediende stukken, die 
op 19 maart 1979, dus na het 
verstrijken van de voorzieningster
mijn, ter griffie van het Hof werden 
neergelegd, verwerpt de voorzie
ning. 

26 maart 1979 - 3• kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Gerniers, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal - Advocaat: mr. Vandersmis
sen, Tongeren. 

UITWERKING HEEFT. 

Het concurrentiebeding schept ten gun
ste van de handelsvertegenwoordiger 
een vermoeden dat hij clienteel heeft 
aangebracht, oak wanneer dit concur
rentiebeding geen uitwerking heeft, 
omdat aan de arbeidsovereenkomst 
een einde wordt gemaakt door de 
werkgever zonder dringende reden of 
door de handelsvertegenwoordiger om 
een dringende reden (1). 

(STEENBAKKERIJ HOEKE P.V.B.A. T. BOS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 maart 1978 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 15, 18 en 
19 van de wet van 30 juli 1963 tot 
instelling van het statuut der handels
vertegenwoordigers, 1315 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, hoewel het vast
stelt dat het in de overeenkomst tussen 
partijen ingelaste concurrentiebeding 
nietig was, desondanks, om aan verweer
der het recht op een uitwinningsvergoe
ding toe te kennen, overweegt dat de 
overeenkomst een concurrentiebeding 
inhield, zodat de eerste rechter terecht 
aannam dat een vermoeden bestond dat 
door verweerder cWinteel werd aange
bracht, 

terwijl, eerste onderdeel, aileen een 
geldig concurrentiebeding de waarde 
heeft van een vermoeden, zodat het 
arrest, wegens de nietigheid van het 
concurrentiebeding, moest vaststellen 
dat verweerder het bewijs van het aan
brengen van cliiinteel niet leverde en 
niet kon volstaan met de overweging dat 
eiseres niet bewees dat verweerder geen 
clienteel had aangebracht (schending 
van de wet van 30 juli 1963 en van 
artikel 1315 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

(1) Raadpl. Cass., 22 dec. 1976 (A.C., 1977, 
457). 
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tweede onderdeel, eisere:> in conclusie 

had gesteld dat een beding dat onwette
lijk en dus niet bestaande is, niet kan 
gelden als vermoeden, zodat het arrest, 
door niet te verklaren waarom een nietig 
beding wel als vermoeden kan gelden, 
niet met redenen is omkleed (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest ener
zijds, waar het verweerders vorde
ring onderzoekt die strekte tot het 
bekomen van een uitwinningsver
goeding, eerst de door de voorzie
ning niet aangevochten vaststelling 
doet dat de overeenkomst tussen de 
partijen door eiseres werd beein
digd zonder dringende reden, en 
vervolgens oordeelt dat de overeen
komst een concurrentiebeding 
inhield zodat de eerste rechter 
terecht aannam dat een vermoeden 
bestond dat door verweerder clien
teel werd aangebracht; 

Overwegende dat het arrest 
ahderzijds, waar het de tegenvorde-

. ring van eiseres onderzoekt, die 
ertoe strekte verweerder tot een 
schadevergoeding van 35.000 frank 
te doen veroordelen wegens onder 
meer beweerde niet-naleving van 
het concurrentiebeding, vermeldt 
dat dit beding « nietig » is; dat het 
arbeidshof echter, wat de tegenvor
dering betreft, het beroepen vonnis 
volledig bevestigt en de desbetr.ef
fende motieven van de eerste rech
ter. bijtreedt die onder meer besliste 

· dat · « het concurrentiebeding ten 
deze ingevolge artikel 18, derde lid, 
van de wet van 30 juli 1963 geen 
toepassing kan vinden »; 

Overwegende dat hieruit blijkt 
dat het arrest, hoewel het bij het 
afwijzen van de tegenvordering van 
eiseres de term « nietig » concurren
tiebeding bezigt, in werkelijkheid 
bevestigt dat · bedoeld beding geen 
uitwerking heeft, nu, wat het overi
gens uitdrukkelijk vaststelt, aan de 
overeenkomst een e!nde werd 
gemaakt door de werkgever zonder 

· dringende reden; 
Overwegende dat, wanneer een 

concurrentiebeding in de door 
artikel18, derde lid,, van de wet van 

30 juli 1963 bedoelde omstandighe
den geen uitwerking kan hebben, 
zulks geen afbreuk doet aan het 
door artikel 19 van de vermelde wet 
ten gun:>te van de handelsvertegen
woordiger geschapen vermoeden dat 
hij clienteel heeft aangebracht; 

Dat het iniddel niet kan worden 
aangenomen : 

Over het tweede middel, 

Dat het middel feitelijke grond
slag mi:>t; 

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

26 maart 1979 - 3" kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Gerniers, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidend~ 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal- Advocaat: mr. Van Heeke. · 

3" KAMER - 26 maart 1979 

1° ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVER
ZEKERING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
- BEGRIP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
- NEERLEGGING VAN MEMORIES - BUR
GERLIJKE ZAKEN - MEMORIE DOOR DE 
VERWEERDER AAN DE GRIFFIE GEZONDEN 
ZONDER DE MEDEWERKING VAN EEN ADVO
CAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE- MEMO
RIE WAAROP HET HOF GEEN ACHT SLAAT. 

1o Voor de vaststelling van de arbeidson
geschiktheid in de zin van art. 56, § 1, 
van de wet van 9 augustus 1963 dient 
geen rekening te worden gehouden 
met de omstandigheid dat de werkne
mer de letsels en functionele stoornis
sen die zijn vermogen tot verdienen 
verminderen, reeds vertoonde alvorens 
hij zijn arheid onderbrak. 

2o In burgerlijke zaken kan het Hoi 
geen acht slaan op een memorie die 
door de verweerder of in zijn naam 
aan de griffie is gezonden zonder de 
tussenkomst van een advocaat bij het 
Hoi van Cassatie (1). (Art. 1092 Ger.W.) 

(1) Cass., 13 feb. 1978 (A.C., 1978, 707). 
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(NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE 

MUTUALITEITEN T. HAUSPIE) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op de bestre
den arresten, op 30 juni 1977 en 
3 november 1977 door het Arbeids
hof te Antwerpen gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 56, § 1, 57, 
§ 1, van de wet van. 9 augustus 1963 tot 
instelling en organisatie van een rege
ling voor verplichte ziekte- en invalidi
teitsverzekering, zoals gewijzigd door de 
wetten van 27 december 1967 en 
27 juni 1969, en 97 van de Grondwet, 
· doordat bet arrest van 30 juni 1977 

voor recht zegt dat verweerder vanaf 
24. mei 1974 arbeidsongeschikt was in de 
zin van artikel 56, § 1, van de wet van 
9 augustus 1963 en beslist dat de par
tijen zullen gehoord worden omtrent de 
verzekeringstoestand van verweerder, op 
grond : dat uit bet rapport van dokter 
Geirnaert blijkt dat bet vermogen 
van verweerder tot verdienen, op 
24 mei 1974, wegens debilitas met psy
chopatische trekken gepaard met neuro
tische verschijnselen, verminderd was 
tot een derde of minder dan een derde 
van wat een persoon van dezelfde stand 
en met dezelfde opleiding kan verdienen 
door zijn activiteit, in de beroepscatego
rie waarin verweerder arbeid verrichtte 
tm!n hij arbeidsongeschikt werd of in de 
. verschillende beroepen die hij zou kun
nen uitoefenen; dat bet niet relevant is ' 
dat de letsels of functionele stoornissen 
die· de sociaal verzekerde vertoont, feite
lijk reeds in dezelfde mate aanwezig 
waren toen hij nog aan de arbeid was; 
dat de argumentatie van bet ziekenfonds 
omtrent de gezondheidstoestand van 
verweerder v66r 24 mei 1974 en omtrent 
bet feit dat hij met die gezondheidstoe
stand voortwerkte, dan ook terzijde 
gesteld wordt; 

tezwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
aanvullende conclusie, genomen na bet 
gerechtelijk deskundigenverslag, staande 
hield, zonder op dit punt te worden 
tegengesproken, dat uit dit verslag dui
delijk bleek dat verweerder altijd, en dit 
sedert zijn geboorte,. zwak begaafd 
geweest is, met daarbij een geweldige 
opvoedingsverwaarlozing in zijn jeugd; 
deze tekortkomingen niets te maken · 
hebben met de gezondheidstoestand v!m; 
verweerder en derhalve geen letsels of 
functionele st6ornissen zijn die ten deze 

de. arbeidsongeschiktheid van verweer
der verantwoorden (schendiilg van 
artikel 56, § 1, van de wet van 9 augus
tus 1963); 

tweede onderdeel, bet in aile. geval 
onmogelijk is na te gaan of de door bet 
arrest in aanmerking geno~en graad 
van arbeidsongeschiktheid veroorzaakt 
wordt door letsels en functionele stoor
nissen van verweerder welke, met toe
passing van de wet van 9 augustus 1963, 
wettelijk in aanmerking kunnen worden 
genomen (schending van de artikelen 56, 
§ 1, van de wet van 9 augustus 1963 en 
97 van Grondwet); 

derde onderdeel, bet feit dat v66r 
24 mei 1974 verweerder in dezelfde 
toestand verkeerde en alsdan zijn werk
zaamheden niet had onderbroken, aan
toont dat zijn functionele stoornissen 
zijn vermogen tot verdienen niet tot een 
derde of minder dan een derde van wat 
een normaal persoon kan verdienen, 
verminderd hebben; bet arrest theore
tisch de arbeidsongeschiktheid van ver
weerder vaststelt zonder met zijn .reele 
arbeidsmogelijkheid rekening te houden 
(schending van de artikelen 56, § 1, 
en 57, § 1, van de wet van 9 augustus 
1963) : 

Overwegende dat artikel 56, § 1, 
van de wet van 9 augustus 1963 tot 
instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, zoals gewij
zigd bij de wetten van 27 decem
ber 1967 en 27 juni 1969 bepaalt dat 
als arbeidsongeschikt, als bedoeld in 
deze wet, erkend wordt ·de werkne
mer die alle werkzaamheden heeft 
onderbroken en wiens letsels en 
functionele stoornissen erkend wor
den zijn vermogen'tot verdienen te 
verminderen tot een derde of . min
der dan een derde; 

Dat deze bepaling geen onder
scheid maakt naar gelang . van de 
oorzaak van de bedoelde letsels of 
functionele stoornissen, noch naar 
de vorige gezondheidstoestand va,~ 
de werknemer, 

Overwegende dat het arrest van 
30 juni 1977, op grand· van het 
verslag van de ·. gerechtsdeskundige, 
oordeelt dat verweerder: de vereiste 
arbeidsongeschik~heid vertoont. se
dert 24 mei 1974, datum waarop hij 
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<i . alle werkzaamheden nad onder
broken »; dat het arbeidshof. deze 
arbeidsongeschiktheid afleidt uit de 
gezondheidstoestand van verweer
der en niet uit diens zwakke 
begaafdheid en verwaarloosde 
opvoedif!g; 

Dat het arrest · ermee geen reke
ning moest houden dat verweerder 
voorheen die letsels en functionele 
stoornissen in dezelfde mate ver
toi:mde en dat hij niettemin voort-
werkte; · · · 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over h(Jt tweede middel, 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, en zonder acht 
te. slaan op de memorie die. ver
weerder op 29 juni 1978 aan de 
griffie van het Hof heeft gezonden 
en die piet. door een advocaat bij 
het Hof van Cassatie is onderte
kend, verwerpt de voorziening; ver
oordeelt eiser in de kosten. 

26 maart 1979 - 3• kamer - Voorzit
ter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Mahillon -
Gelijkluidende conclusie ·van de h. 
Lemierts, advocaat-,generaal - Advo
caat: mr. Houtekier, Turnhout. 

3• KAMER - 26 maart 1979 

CASSATIE - BEVOEGDHEID - BURGER
LUKE ZAKEN - UITLEGGING VAN EEN OVER
EENKOJI4ST- HOF NIET BEVOEGD. 

· Het · Hof is niet bevoegd zelf een over
eenkomst · uit te Jeggen (1). (Art. 
95 Gw.) 

(JANSSENS T. < ANNE MARTIN » P.V.B.A.) 

ARREST 

H:ET HQF;- Gelet op het bestre
den · arrest, op 25 januari 1978 door 
het Arbeidshof.te Gent gewezen; 

. ! . . 

i (1) Vgl. 'Ca'ss., 22 nov. 1965' (Bull, en Pas., 
1966, I, 384) en 1 dec. 1970 (A:C.; •1971, 320). 

Over het middel, afgeleic1 uit de scherr
ding van de artikelen 18, 20 van de bij 
koninklijk besluit van 20 . juli 1955 
gecoordineerde wetten betreffende het 
bediendencontract, zoals gewijzigd door 
de wet van 21 · november 1969, 1, 18, 
derde lid, van de wet van 30 juli 1963 tot 
instelling van het. statuut der handels
vertegenwoordigers, 1134, 1135, 117 4, 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het arrest de door eiser tegen 
verweerster ingestelde vordering tot 
betaling van een opzeggingsvergoeding 
en een uitwinningsvergoed\ng verwerpt 
en integendeel eiser veroordeelt tot 
betaling van een opzeggingsvergoeding 
op grond : dat niet kan worden voorge
houden dat artikel 5 ·van de overeen
komst tussen. de partijen gesloten, naar 
luid waarvan « de wer kg ever zich het 
recht voorbehoudt de sector en/of de aan 
prospectie van de vertegenwoordiger 
toevertrouwde klandizie te wijzigen. De 
werkgever alleen oordeelt over de 
geschiktheid om gezegde wijzigingen 
aan te brengen », een louter potestatieve 
voorwaarde inhoudt, die d~ nietigheid 
van de verbintenis zou meebrengen; dat, 
nu verweerster op 4 maart 1974 aan 
eiser heeft meegedeeld dat de sectorwij
ziging werd herzien, eiser bezwaarlijk 
dit feit als een dringende reden tot 
ontslag of als ·een omstandigheid die tot 
contractbreuk aanleiding zou kun1.·.en 
geven, kan laten gelderi, vermits hij op 
5 maart 1974 bekomen had wat hij had 
gevraagd en derhalve de bestaansreden 
tot breuk of tot dringende reden verviel, 

terwijl, eerste onderdeel, uit de ter
men van artikel 5 van de onderwerpe
lijke overeenkomst van handelsvertegen
woordiging duidelijk volgt dat de uitvoe
ring ervan afhankelijk werd gesteld van 
een louter potestatieve voorwaarde, met 
het gevolg dat deze clausule nietig is 
(schending van de artikelen 1174, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet-
hoek); · 

tweede onderdeel, toen eiser op 
4 maart 1974 met aangetekend schrijven 
van dezelfde datum de bestaande 
arbeidsovereenkomst ten laste van yer
weerster heeft vert:>roken wegens drin
gende redenen waaraan zij Schuld had, 
deze dringende redenen nog steeds 
bestonden, daar verweerster de besliste 
sectorwijziging slechts heeft ingetrokken 
op 5 maart 1974, dit is nadat eiser de 
bestaande overeenkomst reeds had ver
broken (schending van de artikelen 18, 
20 van - het koninklijk besluit van 
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20 juli 1955, 1, 18, derde lid, van de wet 
van 30 juli 1963, 1134, 1135, 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek} : 

Overwegende dat het arrest rele
veert dat eiser op 4 maart 197 4, bij 
een ter post aangetekende brief van 
zijn raadsman, « de arbeidsovereen
komst ten laste van (verweerster) 
verbroken achtte, omdat (zij) had 
nagelaten !'mig gevolg of enig ant
woord te geven op zijn aangete
kende brief van 20 februari 1974 en 
om de in deze brief vermelde rede
nen met name : 1) eenzijdige wijzi
ging van de voorwaarde van de 
arbeidsovereenkomst, zijnde de sec
tor; 2) achterhouden van bepaalde 
onrechtstreekse commissielonen »; 
dat het arrest eveneens constateert 
dat verweerster op 4 maart 1974 de 
brief van eiser, gedagtekend 
20 februari 1974, beantwoord had en 
hem had laten weten dat hij de 
vroegere sector mocht behouden en 
dat alle commissielonen vereffend 
werden « met uitzondering van 
(een) gereserveerde klant »; dat het 
arrest ook vaststelt dat de brieven 
van eiser en van verweerster, beide 
gedagtekend 4 maart 1974, elkaar 
hebben gekruist, en dat verweerster 
bij een ter post aangetekende 
spoedbestelling op 8 maart 1974 
eiser aangemaand heeft ·de activitei
ten onmiddellijk te hervatten, « zo 
niet zou zijn onthouding aangezien 
worden als een eenzijdige 
contractbreuk »; 

Overwegende dat het arrest in het 
middel niet wordt bekritiseerd in 
zoverre het betrekking heeft op het 
achterhouden van commissielonen; 
dat derhalve enkel de passage met 
betrekking tot de inkrimping van de 
verkoopsector vart eiser moet wor
den onderzocht; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel 

niet preciseert waardoor de bewij s
kracht van de overeenkomst zou 
zijn miskend; 

Overwegende dat het onderzoek 
van het onderdeel, in zoverre het de 
schending aanvoert van artikel 117 4 
van het Burgerlijk Wetboek, het Hof 
ertoe zou nopen de inhoud \ran 
artikel 5 van de tussen partijen 
gesloten arbeidsovereenkomst te 
interpreteren; dat zodanige inter
pretatie niet in de bevoegdheid van 
het Hof ligt; 

Dat het onderdeel mitsdien niet 
ontvankelijk is; · · · 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Over het middel van niet-ontva;q
kelijkheid dqor verweerster tegen dit 
onderdeel van het cassatiemiddel opge
worpen en onder meer hieruit afgeleid 
dat, nu het arbeidshof beslist heeft dat 
de clausule met betrekking tot de sector
wijzigingen rechtsgeldig ·was, het onder
dee! bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk is : 

Overwegende dat he.t arrest oor:.. 
deelt dat « op grond van de concrete 
elementen van de arbeidsverhoudin
gen tussen de partijen bezwaarlijk 
kan worden voorgehouden. dat 
artikel 5 van de overeenkomst van 
handelsvertegenwoordiging een · lou~ 
ter potestatieve voorwaarde inhoudt 
die de nietigheid van de verbintenis 
tot gevolg zou hebben >>; dat het 
aldus te kennen geeft dat de sector
wijziging rechtsgeldig was en, met
een, dat deze sectorwijzigii:tg geen 
dringende reden tot bei:\indiging van 
de arbeidsovereenkomst was; 

Overwegende dat deze beoorde
ling van de rechter wegens ' de 
verwerping van het eerste onderdeel 
onaantastbaar blijft; 

Dat het onderdeel, dat ervan uit
gaat dat op 4 niaart 1974 nog steeds 
een dringende reden bestond ver
mits de intrekking van de sectorwij
ziging hem slechts bij brief ontvari
gen op 5 maart 1'974 ter' kennis werel 
gebracht, bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijkis; · 



-879-
Om die redenen, verwerpt de 

voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

26 maart 1979 3" kamer 
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Boon 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs; Houtekier, Biitzler. 

3' KAMER- 26 maart 1979 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
- DIENSTPLICHT - BJ?SLISSINGEN WAAR
TEGEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGE
STELD--' BESLISSING VAN DE MILITIERAAD 
- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

2° DIEN~TPLICHT - HOGE MILITIERAAD 
-HOGER BEROEP VAN DE DIENSTPLICHTIGE 
TEGEN EEN BESLISSING VAN DE MILITIERAAD 
-TERMIJN. 

1 o Niet ontvankelijk is de voorziening 
tegen een beslissin!{ van .de militieraad 
(1). (Art. 50 Dienstplichtwet; art. 609, 
7°, Ger.W.) 

2o Om ontvankelijk te zijn moet de akte 
van hager beroep van de dienstplich
tige tegen de beslissing van de militie
raad, behalve in geval van overmacht, 
aan de voorzitter van de Hoge Militie
J•aad worden gezonden binnen vijftien 
dagen vanaf de dag waarop de kennis
geving van de bestreden beslissjng ter 
bestem.p1ing is gekomen (2). (Art. 32, 
4", Dienstplichtwet.) 

(VAN RANSBEECK) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing op 4 juli 1978 door de 
militieraad van de provincie Oost
Vlaanderen gewezen, en op de 
bestreden beslissing, op 12 decem
ber 1978' door de Hoge Militieraad 
gewezen; 

(1) Cass., 27 nov. 1974 (A.C., 1975, 375); 
raadpl. Cass., 24 maart 1976 (ibid., 1976, 861). 

(2) Cass., 20 juni 1966 (Bull en Pas., 1966, I, 
1331). 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing van de 
Militieraad : 

Overwegende dat geen voorzie
ning in cassatie tegen de beslissing 
van een militieraad openstaat; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing van de 
Hoge Militieraad : 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 92, 93, 94, 97, 
105 en 107 van de Grondwet, 

doordat de beslissing eisers hager 
beroep niet ontvankelijk verklaart 
wegens het te laat indienen van de akte 
van hager beroep, 

terwijl de artikelen 29 tot en met 
37 van de dienstplichtwetten, gecoi:irdi-

. neerd op 30 april 1962, niet bepalen dat 
een of ander vormvoorschrift op straffe 
van nietigheid of niet-ontvankelijkheid 
wordt voorgeschreveri; eiser uitgegaan is 
van het normale standpunt dat alle 
militieaangelegenheden tot de bevoegd
heid van de Minister van Landsverdedi
ging behoorden; eiser nog gemakkelijk 
tijdig hoger beroep bij de Minister van 
Binnenlandse Zaken had kunnen ins eel
len indien de Minister van Landsverde
diging, aan wie eiser zijn akte van hoger 
beroep had toegezonden, niet meer dan 
een maand had gewacht om hem te 
antwoorden; de Hoge Militieraad dan 
ook zijn macht heeft overschreden, door 
niet-substantitHe vormvereisten tot sub
stantiEHe te verheffen : 

Overwegende dat artikel 32, 4°, 
van de dienstplichtwetten, gecoordi
neerd op 30 april 1962, bepaalt : 
« om ontvankelijk te Zijn moet de 

. akte van beroep van de dienst
plichtige : 4° per aangetekende brief 
aan de voorzitter van de Hoge 

· Militieraad bij het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken worden toege
zonden binnen vijftien dagen te 
rekenen van de dag waarop de 
kerinisgeving der bestreden beslis
sing ter be stemming is gekomen »; 
dat deze bepaling op de verso-zijde 
van de beslissing van de militieraad 
van 4 juli 1978 wordt vermeld; 
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Overwegende dat, na vastgesteld 

te bebben dat de beslissing van de 
militieraad op 7 juli 1978 aan eiser 
werd betekend en dat bet ~ppel 
slecbts op 31 augustus werd inge
steld en na geoordeeld te bebben 
dat eiser zich niet op overmacbt 
kon beroepen, de beslissing bet 
boger beroep van eiser niet ontvan
kelijk verklaart op grand dat de 
akte van ~oger beroep niet bin
nen de bij artikel 32, 4o, van de 
dienstplicbtwetten bepaalde termijn 
van vijftien dagen aan de voorzitter 
van de Hoge Militieraad werd toe
gezonden; 

Dat de beslissing zodoende, zon
der macbtsoverschrijding te plegen, 
artikel 32, 4°, van de dienstpllcht
wetten juist toepast; 

Dat bet middel naar recht faalt; 

Om die redenen, vel'Werpt de 
voorziening. 

26 maart 1979 - 3• kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Gerniers, 
afdelingsvoorzitter ~ Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Bisschop, 
Buggenhout. · 

2• KAMER- 27 maart 1979 

1° STRAF - WEGVERKEER - OVERTREDING 
VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT 
OVERTREDING DOOR DE KONING SPECIAAL 
AANGEWEZEN ALS ZWARE 'OVERTREDING -
MINIMUM GELDBOETE. 

2° WEGVERKEER - OVERTREDING VAN 
HET WEGVERKEERSREGLEMENT ~ OVERTRE-. 
DING DOOR DE KONING SPECIAAL AANGEWE
ZEN ALS ZWARE OVERTREDING - STRAF
MINIMUM GELDBOETE. 

3° STRAF ._ WANBEDRIJF - POLITIESTRAF 

UITGESPROKEN- VOORWAARDEN VAN WET
TIGHEJD. 

4 ° STRAF - WEGVERKEER - OVERTREDING 
VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT DOOR 
DE KONING SPECIAAL AANGEWEZEN , ALS 
ZWARE OVERTREDING- POLITIEGELDBOETE 
UITCESPROKEN ZONDER OPGAVE VAN 'v!m
ZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - ONWETTIG-
HEID. , , 

5° WEGVERKEER- .OVERTREDING'•VAN 
HET WEGVERKEERSREGLEMENT 'DOOR. DE 
KONING SPECIAAL AANGEWEZEN ALS.zWARE' 
OVERTREDING - POLITIEGELDBOETE UITGE
SPROKEN ZONDER OPGAVE VAN• VERZACH
TENDE OMSTANDIGHEDEN·- ONWETTIGHEID. 

Q ' I :, ' ,, I : 

6 CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
VOORZIENING VAN HET OPENBAAR MINIS
TERIE TEGEN DE BEKLAAGDE EN DE VOOR 
HEM BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE 
- VERNIETIGING VAN DE BESLISSING WAAR
BIJ DE BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD -
DIE VERNIETIGING BRENGT. VERNIETIGING 
MEDE VAN HET BESCHIKKENDE GEDEELTE 
M.B.T, DE . BURGERRECHTELIJK .AANSPRAKE-' 
LIJKE PARTIJ. 

1° en 2°· Bij ontstimtenis van verzach
tende omstandigheden bedraagt het 
minimum van de geldboete wegens 
overtreding van het Wegverkeersregle
ment die door de. Koning als. zware 
overtreding is aavgewezen, 50 frank 
(1). (Art. 29, eerste en derde, lid, 
Wegverkeerswet, gew. bij wet van 
9 juni 1975; K.B. 7 april 1975, tot, 
aanwijzing van de zware overtredin
gen van het Wegverkeersregl.) 

3° De strafrechter bij wie een wanbedrijf 
aanhangig is gemaakt, mag slechts een 
politiestraf uitspreken indien voor. dat' 
wanbedrijf wettig verzachtende om
standigheden kunven aangenomev 
worden en hij bovendien verzachtende 
omstandigheden in zijn vonnis . aan
geeft (2)~ (Art. 1 wehan 4 okt. 1867.) 

4° .en 5° Dnw~ttig is de beslissing die, 
zondel' . opgave van verzachtende 
omstandigheden, een. beklaagde ver
oordeelt tot een politiegeldboete 
wegens een door de Koning speciaal 
als zware overtreding •aangewezen 
overtreding van.het Wegverkeersregle
ment (3). (Art. 29, . eerste en derde lid 
Wegverkeerswet, gew. bij wet van 
9 juni 1975; K.B. van 7 april 1975, tot 
aanwijzing van ·de zware overtredin
gen van het Wegverkeersregl.; art. 1' 
:wet van 4 okt. 1867.) · · 

1 6° Vernietiging op d~· v~or;iening van· 
het open,baar · ministerie tegen de 
bi>Jdaagde en de voor deze burgerre,ch
telijke aansprakelijke partij, . van 'de 
veroordeling van de beklaagde brengt 
vernietiging mede van de beslissing 

·, ;· i·· 

· (1) (2) eri (3) Cass., 22 feb.' 1977' (A. C., 1977, 
684), I 



-.881-
wa,arbif die . paJ:tif burgerrechtelifk 

, aa.q~prakeJifk. JVOrdt yerk~aw·d VOOI' de 
vel'OQl:deJjngyan,de beklaagde (1). 

(PROCtiltEuk'DES KONINGS TETONGEREN 
: · · T.'30SSA J,EAN, JOSSA JOSEPH) 

' ARREST ( vertaJing) 

, .. ffET HOF;' _::.. .Gelet op het bestre
dep_ vonnis, op 15 november 1978 in 
hoger b~roep ·gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Tongeren; 

. . , qJfOl{ h~iinid_del, a~geleiq uit de schen
d~,qg van de artlkelen 9 van de Grondwet 
.~~ :29 vap. de Wegverkeerswet, 

doordat het vonnis eerste verweerder 
·veroordeelt tot· e.en geldboete van · 
25 ,frank, gebracht op 1.000 frank, of een 
vervimgende geyangeniss.traf .. van drie · 
.dageni om, bij .. inbreuk op artikel 15:2 
van : het .Wegverkeersreglement, als 
bestuurder• van een . motorvoertuig op . de 
opel}bare weg bij het k:ruisen geen 
voldoende zijdelingse afstand te •hebben 
gelatep. en als pestuurder ·waarvan het 
dqorrijlfen. belemmerd· werd door. een 
hindern,is of door. de aanwezigheid van 
'al):dere weggebrui~ers ,,ni(!t vertraagd te 
hebben ' Em zo nodig · gestopt om de 
'tegemoetkomende weggebruikers 'door
gang te vei'lenen, en tweede ve:rWeerder 
civielrechtelijk, aansprakelijk verklaarl 
voor de boete en de kosten die' ten laste 
Vftn eerste verweerder zijn gelegd, 
· ·terwij1 de overtreding van artikel15.2 

,van ,het Wegverkee:n;rE!glement bij .het 
koninklijk besluit van . 12 juni ,1975 
aangewezen wordt als zwi:).re overtreding 
in de zin van artikel 29 van de Wegver
keerswet en; rm • het vorinis geen ver
'zitchtende omstandigheden aanhoudt; de 
uitgesproken: straf ohwettig is : · 

,. Overwegende dat . het .vonnis 
on'd~r m.eer ve~e~I'der veroordeelt 
tot een geldboete van 25 . frank 
wegens overtreding van artikel 15,2 
yan l1et .Wegverkeersreglement, feit 
gepleegd te Tongeren op 13 · ju-
ni 1977; ' ' 

Ove:rWegende d~t krach,tens .arti
kell. van het koninklijk besluit van 
:7 :april 1976, dat van kracht was op 
}J.et ogenblik van de feiten, bedoelde 
overtreding .als zware overtreding in 
d,e zin van artikel 29 van de w eg
verkeers;vvet wOJ:dt l:>eschouwd; 

(1) Cass., 8 feb. 1977 (A.C, 1977, 042). 

Overwegende dat . krachtens voor
meld artikel 29, eerste lid, de zware 
overtredingen van het Wegverkeers
reglement, speciaal door de Koning 
als zodanig aangewezen, gestraft 
worden, behoudens het geval van 
verzachtende omstandigheden, met 
gevangen1sstraf van acht dagen · tot 
een maand en met geldboete van 
50 frank tot 500 frank of met een 
van die straffen aileen; 

Ove,r;vvegende dat het vonnis, dat 
ten deze geen verzachtende omstan
digheden aanduidt, een onwettige 
straf uitspreekt; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat de vernietiging 

van de veroordeling van eerste ver
weerder de vernietiging medebrengt 
van de beslissing waarbij tweede 
verweerder civielrechtelijk aanspra
kelijk wordt verklaard voor de beta
ling van de geldboete en de kosten; 

Om <;lie · redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis in . zoverre het 
uitspraak doet over de tegen eerste 
verweerder ingestelde strafvor«;le

. ring Em over de tegen tweede ver
weerder ingestelde rechtsvordering 
van het openbaar ministerie; beveelt 
dat. van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde · beslissing; 
laat · de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Hasselt, zitting houdende in 
hoger beroep. 

· 27 maart 1979 2" kamer -
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Lebbe - Gelifkluidende conclusie van 
de h .. Declercq, advocaat-generaal. 

2" MMER- 27 maart 1979 

1° V~RZET :_ STRAFZAKEN - VERSTEK

VEROORDELING TOT EEN ENKELE STRAF 
WEGEN~ VERSCHEIDENE MISDRIJVEN - :VER
ZET VAN DE BEKLAAGDE - VEROORDELING 

. \ TQT VERSCHILLENDE STRAFFEN - ONWET
TIGHEID. 
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2° VERZET - STRAFZAKEN - VERSTEK

VEROORDELING TOT EEN ENKELE STRAF 
WEGENS VERSCHEIDENE MISDRIJVEN - VER
ZET VAN DE BEKLAAGDE- VONNIS OP VER
ZET WAARBIJ WORDT BESLIST DAT DE FElTEN 
AFZONDERLIJK MOETEN WORDEN GESTRAFT, 
WAARBIJ EEN STRAF WORDT UITGESPROKEN 
VOOR EEN FEIT EN, BIJGEVOLG, WORDT VAST
GESTELD DAT VOOR DE TWEE ANDERE FEl
TEN GEEN STRAF MEER KAN WORDEN OPGE
LEGD - WETTIGHEID. 

1 o Wanneer de beklaagde bij verstek is 
veroordeeld tot een enkele straf 
wegens verscheidene misdrijven die 
als een enkel strafbaar feit worden 
aangemerkt, kan hij, op zijn verzet, 
wegens dezelfde misdrijven niet tot 
twee of meer afzonderlijke straiten 
worden veroordeeld (1), zelfs indien 
die straiten samen al dan niet uitgaan 
hoven de enige door het verstekvonnis 
uitgesproken straf (2). (Artt. 187 en 
188 Sv.) 

2° De toestand van de beklaagde wordt 
niet verzwaard wanneer het vonnis, op 
verzet van die beklaagde, beslist dat 
de feiten die door het verstekvonnis 
met een enkele straf waren gestraft, 
afzonderlijk moeten gestraft worden, 
de enkele, voor die drie strafbare 
feiten uitgesproken straf vervangt 
door een straf die voor een enkel feit 
is uitgesproken en geen straf uit
spreekt voor de twee andere bewezen 
verklaarde feiten, dit om de toestand 
van de beklaagde op zijn verzet niet te 
verzwaren. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE GENT 
T. ROELANDT) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 29 november 1978 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Gent; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 187, 188, 202 en 203 van het 
Wetboek van Strafvordering, 

doordat het vonnis oordeelt : « dat de 
feiten ten laste gelegd van de beklaagde 
ten genoegen \{an rechte bewezen zijn; 
dat het evenwel niet bewezen is dat er 

(1) Cass., 14 dec. 1970 (A.C., 1971, 379). 

(2) Raadpl. Cass., 28 juni 1977 (A.C., 1977, 
1118). 

een oorzakelijk verband bestaat tussen 
het feit omschreven sub littera B en de 
verkeersovertredingen sub litteris A en 
C, dat derhalve voor de telastlegging B 
een straf dient uitgesproken te worden 
evenals een andere straf voor de telast
leggingen A en C, dat de straf op verzet 
van de beklaagde niet kan verzwaard 
worden en de minimumstraf voor B 
100 frank bedraagt, zodat voor de ove
rige telastleggingen A en C geen straf 
meer kan worden opgelegd », 

terwijl door al deze overwegingen de 
rechtbank zichzelf tegenspreekt · in haar 
motivering; ze immers, door de enige 
straf, uitgesproken voor aile feiten 
samen, te vervangen door meerdere 
straffen, zelfs al belopen deze niet meer 
dan het maximum der straffen bepaald 
in het vonnis bij verstek, de straf 
verzwaart; anderzijds een motivering die 
zichzelf tegenspreekt en dus als tegen
strijdig of dubbelzinnig naar voren komt 
als een niet bestaande motivering dient 
te worden aangezien : 

Overwegende weliswaar dat de 
rechter die uitspraak doet op het 
verzet van de beklaagde tegen een 
bij verstek gewezen beslissing waar
bij wegens eenheid van opzet een 
enkele straf voor verscheidene fei
ten was uitgesproken, de toestand 
van de beklaagde niet mag verzwa
ren door verscheidene straffen uit 
te spreken, zelfs indien het totaal 
van de afzonderlijke straffen de 
enige bij verstek uitgesproken straf 
niet te hoven gaat of zelfs lager is; 

Overwegende echter dat het von
nis, op grond van de in het middel 
weergegeven redengeving zonder 
tegenstrijdigheid noch dubbelzin
nigheid en zonder de toestand van 
eiser te verzwaren, beslist, eens
deels, dat bij gebrek aan oorzakelijk 
verband afzonderlijke straffen dien
den te worden uitgesproken, een 
voor het feit B en een tweede voor 
de feiten A en C. anderdeels, dat nu 
de op het feit B toepasselijke mini
mumstraf van 100 frank geldboete 
de enkele straf evenaart die bij 
verstek voor de samengevoegde fei
ten A, B en C was uitgesproken, 
voor de feiten A en C geen straf 
meer kan worden opgelegd om de 
toestand van eiser niet te verzwa
ren; 
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Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

beslissing; indien dan cassatieberoep 
wordt ingesteld, doet de vernietiging 
met verwijzing de strafvordering her
leven en schorst zij de verjaring van 
die rechtsvordering, vanaf de uit
spraak van de bestreden beslissing tot 
die van het cassatiearrest(1). 

Om die reder.ien, · verwerpt de 
voorziening; laat de kosten ten laste 
van de Staat. 

27 maart 1979 :i: kamer 
Voorzittei: : ridder de · Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Delva - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Declercq, advocaat-generaal. 

2" KAMER- 27 roaart 1979 

1° VERJARJNG--, STRAFZAKEN- STRAF

. VORD)':RING - OP TEGENSPRAAK GEWEZEN 
EINDBESLISSING OP DE STRAFVORDERING -
DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING 

. LOOPT NIET MEER VANAF DIE UITSPRAAK -
CASSATIEBEROEP - VERNIETIGING MET VER
WIJZING WAARDOOR DE STRAFVORDERING 

. HERLEEFT - VERJARING IN DAT GEVAL 
' C>ESCH<)RST VANAF DE UITSPRAAK VAN DE 

BESTREDEN BESLISSING 'TOT DE UITSPRAAK 
:VAN HET'CASSATIEARREST. 

2° BEWIJS STRAFZAI):EN GEVAL 

. W AARIN DE WET GEEN BIJZONDER BEWIJS
MIDDEL VOORSCHRIJFT - ONAANTASTBARE 
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER -
GRENZEN. 

3° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MIDDEL WAARIN HET HOF WORDT VER

. ZOCHT FEITELIJKE GEGEVENS NA TE GAAN -

. NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

4° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- .VAAG MIDDEL - NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL, 

5° VOORZIENING IN CAS SA TIE 
- - TERMIJN -, STRAFZAKEN ~ BESLISSING 

WAARBIJ DE BEK.LAAGDE, WEGENS OVERTRE
DING VAN DE. WETGEVING· INZAKE SOCIALE 
ZEKERHEID, WORDT VEROORDEELD TOT EEN 
STRAF EN TOT BETALING VAN EEN VOOR
SCHOT WEC<ENS VERSCHULDIGDE BIJDRA
GEN,. BIJDRAGEOPSLAGEN EN NALATIG
HEIDSINTRESTEN . CASSATIEBEROEP 
ONMIDDELLIJK ·oNTVANKEUJK IN ZOVERRE 

. DE BEKLAAGDE IS VEROORDEELD TOT EEN 
STRAF EN NIET IN ZOVERRE HIJ IS VEROOR

:.··DEELD TOT.BETALING VAN HET VOORSCHOT. 

i: N~ de. strafvorderlng eindjgt met de 
contradjc;toire. ein(ibeslissing op die 
recht:svordering, houdt·dt;J verjaring op 
. te !open vanaf de qitspraak van die 

(1) Daar het Hof in de regel van oordeel is 
dat de verjaring van de strafvordering 
geschorst wordt door het cassatieberoep, ook 
al wordt dat verw'orpen, neemt het Hof in 
werkelijkheid de formulering over van vro(!
gere arresten. (bv. Cass:, 3 jan. 1977, A. C., 1977, 
471, en 13 sept. 1978.) 

Eigenlijk kan van schorsing van de verja
ring geen sprake zijn als er van verjaring geen 
sprake meer is. Wegens verwetping vail het 
9assatieberoep maakt de bestreden beslissing 
een einde aan de strafvordering en gaat ;>;ij in 
kracht van gewijsde . 

Een arrest van 25 sept. 1961 heeft daarop 
gewezen als volgt : « 0. dat het arrest van 
25 feb. 1960 een einde heeft gemaakt aan de 
strafvordering en dat de verjaringstermijn van 
die rechtsvordering derhalve heeft opgehou
den te ·lopen; dat het arrest van het Hof van 
10 okt. 1960 tot verwijzing van de zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel evenwel de 
strafvordering doet herleven vanaf het 
cassatiearrest ». · 

Meestal zegt het Hof dat de verjaring pas 
ophoudt te lopen vanaf de contradictoire 
eindbeslissing op de strafvordering. (Cass., 
14 dec. 1953, Bull. en Pas., 1954, I, 306; Cass., 
10 mei. 1978, waarin de bewoordingen van 
vorenvermeld arrest van 3 jan. 1977 worden 
overgenomen.) 

« Eindbeslissing » wordt i.e . .gezien als een 
beslissing waardoor de « rechtsmacht » van de 
rechter geheel is uitgeoefend, in tegenstelling 
met een beslissing alvorens recht te doen en 
met een beslissing inzake bevoegdheid . 
Behoudens voorlopige tenuitvoerlegging, over
eenkomstig art. '407, tweede lid, Sv., ontstaat 
er, ingevolge het cassatieberoep tegen een 
beslissing over de bevoegdheid, voor de rech
ter die van de zaak kennis heeft genomen, een 
wettig beletsel om. daarover ten grande uit
spraak te doen, zolang het incident niet is 
afgedaan. Dat is de reden waarom verjaring, 
in zodanig geval, altijd geschorst wordt, vanaf 
de dag waarop cassatieb!Jroep is ingesteld tot 
de uitspraak van het Hof, die het beletsel 
opheft. (Zie Cass., 25 sept. 1961, vorenvermeld.) 

Wordt de eindbeslissing in hager beroep bij 
verstek gewezeii, dan is het cassatieberoep 
eerst ontvankelijk na het verstrijken van de 
gewone verzettermijn, d.w.z. tijdens de termijn 
van tieil vrije dagen die volgt op de tiende dag 
na de betekening van de beslissing. In geval 
van vernietiging met verwijzing, moet reke
ning worden: gehouden .met schorsing van de 
verj aring zulks. niet vanaf. de bestreden beslis
sing, maar vanaf de dag wajilrop het cassatie
beroep ontvankelijk was, en die dag valt 
samen met het begin van de buitengewone 
verzettermijn, in de onderstelling dat de 
betekening niet aan de persoon. was geschied . 

R.-A.D. 
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2" Wan.zieer de wet, in ·strafzaken, geen 

bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, 
beoordeelt de rechter in Ieite en 
derhlilve op onaantastbare wijze de 
draagwijdte en de juistheid van de 
verklaringen van de partijen, mits hi} 
de bewijskracht niet miskent van de 
akte waarin zij zijn opgenomen (1). 

3" Niet ontvankelijk is het middel dat 
het Hof ertoe noopt feitelijke gegevens 
na te gaan (2). (Art. 95 Gw.) 

4" Niet ontvankelijk is het .middel dat 
schending aanvoert van een algemeen 
rechtsbeginsel zonder nader te bepa
Jen waarin die schending bestaat{3). 

5" Wanneer een beklaagde wegens over
treding van de wetgeving inzake socia
le wetgeving bij een beslissing wordt 
veroordeeld tot een straf en bovendien 
tot. betaling van een voorschot wegens 
verschuldigde bijdragen, bijdrageop
slagen en nalatigheidsintresten, is het 
cassatieberoep onmiddellijk ontvanke:.. 
lijk in zoverre het gericht is tegeh het 
beschikkende gedeelte waarbij de 
beklaagde tot een straf wordt veroor
deeld, maar is het niet ontvankelijk, 
v66r de eindbeslissing, in zoverre het 
gericht is tegen het beschikkende 
gedeelte. waarbij de beklaagde wordt 
veroordeeld tot betaling van dat voor
schot(4). (Art. 416 Sv.) 

(MOORTGAT T, VIVIER) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op bet bestz:e
den arrest, op. 8 november 1978 door 
bet Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

(1) Raadpl. Cass., 21 aug. 1974 (A.C., 1974, 
1236), .4 april 1977 (ibid, 1977, 838), 3 jan. 
1978 (ibid., 1978, 516) en 20 feb. 1979 .(ibid., 
1978-79, nr. 350). 
. (2) Cass., 10 okt. 1978 (A.C., 1978~79, nr; 96). 

(3) Raadp!. Cass., 24 .okt. en 1 dec .. 1978 
(A.C., 1978-79, nrs. 121 en 188). 

(4) Raadpl. Cass., 1976 (A.C.~ 1976, 784~, en 
de conclusie O.M. bij dat arrest (Cass., 7 sept. 
1976 (ibid., 1977, 25); 24 jan. 1977 (ibid., 1977, 
578) en de noot get. R.-A.D., 13 dec. 1977 (ibid., 
1978, 443) en 23 jan. 1979; De mogelijkheid 
bestaat dat de strafrechter voor zekere mis
drijven een straf oplegt, hoewel hij zich niet of 
althans niet definitief uitspreekt.over bepaalde 
accessoire maatregelen, omdat zij eventueel 
wei behoren tot de uitoefening van de straf
vordering maar uiteraard geen straf zijn; in 
die gevallen, is ·het cassatieberoep tegim de 
veroordeling tot de straf ontvankelijk v66r de 
eindbeslissing over de accessoire maatregelen. 

I. In zoverre de voorziening 
gericbt is tegen de beslissing waar
bij eiser op de strafvordering ver
oordeeld wordt tot straffen en in de 
kosten: ,. 

Over het eerste middel, hieruit afge
leid dat de strafvordering verjaard is 
sinds 19 november 1978, zodat het Hof 
nog slechts de verjaring dient vast te 
stellen : · 

Overwegende dat bet arrest eiser 
veroordeelt wegens overtreding van 
verscbeidene bepalingen van de 
sociale wetgeving en vaststelt dat de 
feiten van iedere telastleggin,g een 
strafbaar feit uitmaken en dat bet 
laatste feit van iedere · telastlegging 
gepleegd werd op 18 november 19'7,\; 

Overwegende dat, nu ten · deze de 
toepasselijke verjaringstermijn . een 
jaar bedraagt, de strafvordering. op 
8 november 1978, datu:in waarop bet 
bestreden arrest werd. gewezep, niet 
door verjaring vervallen was; dat de 
verjaring ten gevolge van bet inge
stelde cassatieberoep vanaf de uit
spraak van bet arrest werd 
gescborst; 

Dat bet middel derbalve niet kan 
worden aangenomen; 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat de telastleggingen steuner1 op 
eenzijdige aanklachten van' de burger
lijke partij : 

Overwegende dat in strafzakEm, 
wanneer de wet, zoals ten deze, 
geen bijzonder bewijsmiddel oplegt, 
de recbter zijn overtuiging. mag 
gronden op alle regelmatig bekomen 
gegevens, met name op de verkla
ringen van de klager; 

Dat bet middel faalt naar recbt; 

Over het. derde middel, hieruit afgeleid 
dat het arrest eiser veroordeelt om als 
werkgever verzuimd te hebben bepaalde 
verplichtingen, .opgelegd door de sociale 
wetgeving, na te !even ten aanzien van 
verweerster, terwijl er tussen eiser en 
verW-eerster geeh arbeidsovereenkoinst 
bestond, vermits aan geen enkele van de 
drie wettelijke bestaansvoorwaarden van 
een arbeidsovereenkomst was voldaan; 
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vel'Weerster ·, immers geen · ai'beid , ver:.: 
richtte, geen loon ontving en er tussen 
haar en .eiser . geen ba~~l van onderge
schikth~id bestond : 

' Ovetwegende dat het middel het 
Hof · zou · v~rplichten fei telijke gege-
vehs na tegaan; ' . 
:' :ric{f het feiten en recht vermengt 
en derhalve niet ont#nkelijk is; 

), ' ' '~; . ''' ' •, (: ' '\. ~' ' 

· 0ve11 ·het vierde· middel, hieruit afge
leid·, dat de beslissing steunt · op, eisers 
verklaring aan de arbeidsinspecteur, ter
wijl . eiser zich ,in . die verklaring op 
verscheid~me, puriten heeft vergist : 

· Dverwegende dat. de feitenrechter 
op onaan:tastbare wijze de bewijs
vlaarde ··en de draagwijdte van de 
verkiaringen van'. ·de beklaagde 
beoordeelt; · 

' Dat het 'iriiddel, dat tegen die 
l)eo'crrdeling 1opkomt, niet ontvanke.:. 
lijk is; 

· CNer ''bel vlJfde mid del, hieruit ,afgeleid 
dat het' arrest eiser · veroordeelt terwijl 
de beWijslast nieh)pi ei:Ser maar op bet 
openbaar ministerie rust : . ' 

. '. Q~e~ege~d~, ·;dat het ~iddel niet 
preeiseert hoe het arrest het ver..: 
melde rechtsbegin~el schendt; 

Dat bet bij· gebrek aan nauwkeu
i'igheid ·niet ontvankelijk is; 
·' En overwegehde dat de substan
tHHe · of op straffe , van '.' nietigheid 
voorgeschreven · rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de besli,ssing 
overeei:lkomstig de wet is gewezen; 
' . ' \ . . 

)( , In zoverr~ ... de . 'voorzieriing 
gericht is : a) tegep. de . beslissing 
waarbij eiser ambtshalve wordt ver
OOFdeeld tot betaling a an de . Rijks
dienst vopr Maatschappelijke Zeker
heid' va:n een voorsch.ot wegens ver
schuldigde ·bijdragen, bijdrageopsla.,. 
gen\ en rialatigheidsintre,sten en het 
op~nbaar ~ministerie verzocht wordt 
na9,ere gegevens i:p. te winnen voor 
de ' defihitieve .·· vaststellin~ van de 
verschuldigde bedragen; b) tegen de 
beslissing waarbij op de civielrech
telijke .. vordeting · van · verweerster 

partijen verzocht worden nader te 
concluderen over ·het bedrag van de 
schade wegens verlies van werk
loosheidsuitkering : 

Overwegende dat zodanige beslis
singen geen eindbeslissingen zijn in 
de zin van artikel 416 van het 
Wetboek van Strafvordering en geen 
uitspraak doen over een geschil 
inzake bevoegdheid; 

Dat de. voorzie:p.ing niet ontvanke-: 
lijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzienirrg; veroordeelt ei,ser in de 
kosten. · 

27 maart 1979 - 2" b.mer 
Voorzitter : ridder de Schaetzen, 'afde~ 
lingsvoorzitter · - Verslaggever : de h. 
Lebbe - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Declercq, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Van den Abeele, ~ent. 

2" KAMER- 28 maart.1979 

1° ARBEID - ALGEMENE BEGRIPPEN 

BUITENLANDSE WERKNEMERS - KONINI}LIJK 
B~SLUIT NR, 34 BETREFFENDE DE TEW)'~K
STELLING VAN WERKNEMERS VAN VREEMDE) 
NATIONALITEIT OVERTREDING VAN 
ART. 27, 1°, a, EN 2°, a, VAN DAT KONINK
LIJK BESLUIT - TOEPASSINGSVOORWAAR-
DEN. . 

2° VREEMDELINGEN - BUITENLANDSE 
WERKNEMERS KONINKLIJK BESLUIT 

NR. 34 . BETREFFENDE DE TEWERKSTELLING 
VAN WERKNEMERS VAN VREEMDE NATIONA
LITEIT - OVERTREDING VAI'f ART. 27; 1°, a 
EN 2°, a, VAN DAT KONINKLIJK BESLU!T _;_ 

. TOEPASSINGSVOORWAARDEN. 

1° en 2° Niet wettelijk verantwoord is de 
veroordeling van een werkgever, zijn 
aangestelden of Jastilebbers, die arbeid 
hebben doen of Jaten verrichten door 
een persoon die niet van · Belgischi! 
na'tionali~eit is, wanneer in die beslis._ 

. sing . wordt vastgesteld dat de arbeids:;, 
. ·.vergunning . '!;an een.. buitenlflndse 
· we1:knemei; die niet behool't. tot. een 
. van de ·in az·t. 2 van dat koninklijk 
besluit genoemde categofieen, I'egel~ 
inatig is· toegekend overeenkomstig 
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ingetrokken. (1) (Artt. 27, 1°, a, en 2°, 
a, K.B. nr. 34, 20 juli 1967, betreffende 
de tewerkstelling van werknemers 
van vreemde nationaliteit.) 

(MOTTE) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 oktober 1978 door 
het Hof van Beroep te Bergen 
gewezen; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing waar
bij de tegen eiser wegens de tenla
stelegging A-1 ingestelde strafvorde
ring verjaard wordt verklaard : 

Overwegende dat eiser geen 
belang heeft om zich tegen die 
beslissing in cassatie te voorzien; 

II. 'In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing waar
bij eiser wordt veroordeeld : 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de scheJ1ding van de artikelen 27, 1°, 
van het koninklijk besluit nr. 34 van 
20 juli 1967, 27, 2°, a, van hetzelfde 
koninklijk besluit zoals gewijzigd bij de 
wet van 22 juli 1976 en 2bis van het 
koninklijk besluit van 6 november 1967 
zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 
6 november 1967, zelf gewijzigd bij 
koninklijk besluit van 5 mei 1970 : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser als lasthebber van de 
naamloze vennootschap Moulinages 
Motte, op 5 november 1973, Lahrichi 
Rajac, van Marokkaanse nationali
teit, als arbeidster heeft aangewor
ven krachtens arbeidsovereenkomst 
R.V.A. waarvan model in de bijlage 
van het koninklijk besluit van 

(1) Volgens- het openbaar ministerie had 
het arrest de eiser wettig veroordeeld; immers, 
de eiser kon zich niet meer beroepen op de op 
basis van de R.V A.-arbeidsovereenkomst toe
gekende werkvergunning, omdat liij bij de 
indienstheming van Lahrichi een arbeidsover
eenkomst voor onbepaalde tijd met' proeftijds
beding ih de plaats stelde van de 
R.V.A.-arbeidsovereenkomst, welke overeen
kornst een, dienstneming voor een bepaalde 
tijd van minstens twa.alf maanden.onderstelt. 

5 mei 1970 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 6 novem
ber 1967, dat de Minister van 
Tewerkstelling en Arbeid · op 
30 november 1973 na kennisneming 
van dat contract; de arbeidsvergun
ning voor deze buitenlandse. arbeid
ster heeft toegekend, dat · tussen 
partijen op 10 januari 1,974 een 
arbeidsovereenkomst voor onbe
paalde tijd met beding van proeftijd 
werd gesloten, waarin de vermeldin
gen en bepalingen die voorkomen in 
de bijlage van het koninklijk besluit 

, van 5 mei 1970, niet meer werden 
opgenomen en die arbeidsovereen
komst het vorige contract . verving, 
dat Lahrichi Rajac na drie opeen
volgende , vernieuwingen van de 
arbeidsvergunning in dienst bleef 
van genoemde vennootschap tot 
16 mei 1977, op welk~ dag zij 
wegens langdurige ziekte ontslagen 
werd; 

Overwegende dat het arrest op 
grond van die vaststellingen eiser 
veroordeelt wegens · overtreding van 
artikel 27 van het koninklijk besluit 
nr. 34 van 20 juli 1967 ter zake dat 
hij zowel v66r als na de wijziging 
van dat artikel· bij de wet van 
22 juli 1976, de genaamde Lahrichi 
Rajac van 10 januari 1974 tot 
28 september 1976 en vervolgens 
van 29 september 1976 tot 
26 november 1976. arbeid heeft doen 
of laten verrichten « zonder het 
bepaalde . in·. artikel 2bis van het· 
koninklijk besluit van 6. novem
ber 1967, als gewijzigd bij konink
lijk besluit van 5 mei 1970, in acht 
te nemen, ofschoon de werknemer 
bij zijn aanwerving niet regelmatig 
in Belgie verbleef »; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 27, 1°, van net koninklijk besluit 
nr. 34 van 20 juli 1967. en, sinds de 
wijziging ervan bij de · wet van 
22 juli 1976, krachtens artikel 27 ,·. 2~, 
a, van hetzelfde besluit · worden 
gestraft de werkgever, zijn aange-, 
stelden of lasthebbers die; in strijd 
met de bepalingen van ·dat besluit of 
van de uitvoeringsbesluiten daar.: 
van, arbeid doen of laten verrichten 
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door een persoon die niet van 
Belgische nationaliteit is; dat op 
grond van artikel 2bis van het 
koninklijk besluit van 6 november 
1967 zoals gewijzigd bij het konink
lijk besluit van 5 mei 1970 de 
toekenning van de arbeidsvergun
ning voor een persoon van vreemde 
nationaliteit die niet regelmatig in 
Belgie verblijft, afhankelijk wordt 
gesteld van de ondertekening door 
de werkgever en de werknemer van 
een overeenkomst, die de vermel
dingen en de bepalingen bevat die 
voorkomen in bijlage van dit 
besluit; 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat de bovengenoemde ven
nootschap en Lahrichi wel degelijk 
zodanig contract hebben onderte
kend dat, overeenkomstig voormeld 
artikel 2bis de arbeidsvergunning 
voor Lahrichi Rajac, na kennisne
ming van dat contract, regelmatig 
werd toegekend en die vergunning 
nooit werd ingetrokken; 

Overwegende dat het arrest der
halve de veroordeling van eiser ter 
zake dat hij in strijd met het 
bepaalde in voornoemd artikel 2bis 
Lahrichi Rajac arbeid heeft doen of 
laten verrichten, niet wettelijk ver
antwoordt; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de 
door eiser voorgedragen middelen, 
die niet zouden kunnen leiden tot 
ruimere cassatie of tot cassatie zon
der verwlJzmg, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het eiser 
veroordeelt; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; laat de 
kosten ten laste van de Staat; ver
wij st de aldus beper kte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

~8 maart 1979 - 2' kamer -
Vo,orzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Screvens -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Colard, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Gutt, Brussel. 

2' KAMER - 28 maart 1979 

WEGVERKEER - BESTUREN VAN EEN 
VOERTUIG OP DE OPENBARE WEG NIET-
TEGENSTAANDE VERV ALLENVERKLARING 
VAN HET RECHT TOT STUREN - VEROORDE-
LING- REDENGEVING. 

Regelmatig met redenen omkleed is het 
vonnis waarbij de bestuurder van een 
voertuig wordt veroordeeld, omdat h1j 
een voertuig op de openbare weg 
bestuurd heeft niettegenstaande ver
vallenverklaring van het recht tot 
sturen, waarb1j wordt vastgesteld dat 
een rechterlijke beslissing tot verval
lenverklaring kracht van gewijsde 
heeft verkregen en melding wordt 
gemaakt van de duur van die verval
lenverklaring en van de datum van de 
kennisgeving, zoals voorgeschreven bij 
artikel 40 WeQYerkeerswet van 
16 maart 1968 (1). (Art. 97 Gw.; art. 48 
Wegverkeerswet 16 maart 1968.) 

(DESCHUYTENER) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 31 oktober 1978 in 
hoger beroep gewezen door de Cor-:
rectionele Rechtbank te Brussel; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 48.1° van de wet van 
16 maart 1968 betreffende de politie over 
het wegverkeer : 

Overwegende dat het vonnis, ter 
bevestiging van de bestreden beslis
sing, eiseres veroordeelt wegens 
overtreding van artikel 48.1" van de 
wet van 16 maart 1968 betreffende 
de politie over het wegverkeer ter 
zake dat zij op 24 oktober 1977 
ondanks het tegen haar uitgespro
ken verval (tenlastelegging B) een 
voertuig had bestuurd; 

Overwegende dat het vonnis wel
iswaar vaststelt dat het door. eiseres 
opgelopen verval uitgesproken was 
bij een in kracht van gewijsde 
gegane beslissing voor een duur van 
drie maanden en dat het ingegaan 
was op 29 augustus 1977; dat het 

(1) Cass., 15 maart 1978 (A.C., 1978, · 834); 
raadpl. Cass., 23 mei 1978 (A.C., 1978, 1125). 
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vonnis evenwel de datum niet ver
meldt waarop de bij artikel 40 van 
voormelde wet bepaalde kennisge
ving · aan de veroordeelde was 
gedaan; dat trouwens uit de stukken 
waarop het Hof . vermag acht te 
slaan niet blijkt dat een · dergelijke 
kennisgeving werd gedaan; 

Dat het Hof aidus in de onrri:oge
lijkheid verkeert de wettelijk;heid te 
toetsen van de uitgesproken v.eroor
<leling; 

En, overwegende dat, voor het 
overige, de substantii:He of op straffe 
van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen 
en de beslissing overeenkomstig de 
wet is gewezen; 

Om .die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis in zoverre het 
eiseres veroordeelt wegens de ten
lastelegging B; 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 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. Nijvei, zitting hou
dend in hoger beroep. 

28 maart 1979 2• kamer -
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggevel" : de h. Sace 
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Colard, advocaat-generaaL 

2' KAMER - 28 maart 1979 

1° WEGVERKEER - VOORRANG - SNEL
HEID VAN HET VOORRANGHEBBEND VOER
TUIG DIE DE REDELIJKE VERWACHTINGEN 
HEEFT VERIJDELD VAN DE BESTUURDER DIE 
DE DOORGANG MOET VRIJLATEN - NIET TE 
VOORZIENE HINDERNIS - BEG RIP. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRES'fEN -...., STRAFZAKEN - CONCLU
SIE DIE SLECHTS EEN NIET GEMOTIVEERDE 
BEWERING INHOUDT - ARREST DAT HET 
TEGENOVERGESTELDE BEWEERT - REGEL
MATlGE i'vlOTlVERJNG. 

1° De rechter die vaststelt · dat, de 
bestu1,.1rder van een voozranghebbend 

· voertuig " razend snel naderde » . en 
' aldus het beginsel van art. ·10.1.1° en 

3° van K.B. J dec. 1975. nii/t in'. acht 
heeft genoinen en dat · '( uit · die 
gegevens » volgt dat de 'voorrangs~ 
schuldige bestuurder geen misdrijf 
heeft gepleegd, stelt impliciet maar 
zeker vast dat de eerste bestuurder, 
door zijn gedrag, de verwachtingen 
heeft verijdeld van de voorrangsschul~ 
dige bestuui:der die met een. maneuver 
was begonneh voordat het voertuig 
van de andere bestuurder zichtba<Jr 
was; uit die vaststellingen kan de 
rechter wettig afleiden dat het nade
ren van het voertuig van de voorrimg
hebbende bestuurder . voor de voor
rangsschuldige een niet te voo;ziene 
hindernis was (1). · 

2° Wanneer een conclusie enkel een hiet 
· gemotiveerde · bewering ·. iphoudt, . is 

regelmatig gemotiveerd de beslissing 
die het ·tegenovergestelde beweert (2); 
(Art. 97 Gw.) · · . 

(VANREYE A., VANREYE A:, EAGLE STAR N·Y· 
T. JONbET G., CORNESSE'A.). ' 

ARREST ( vertaJlq.g) 

HET HOF; - Gelet op het bestre~ 
den vonnis, op 14 december .1g7s in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Verviers; 

' I 

a) In zoverre de voorziening .. van 
de beklaagde Andre Vanreye gericht 
is tegen de beslissing op de straf
vordering jegens de medebeklaagde 
Jonlet.: 

Over.wegende dat eiser niet 
bevoegd is om zich tegen ·die beslis
sing ·in cassatie te· voorzHm; 

b) In zoverre de voorzieningen 
van de burgerlijke partijen Armand 
Vanreye en de naamloze vennoot
schap Eagle Star-CB 1821 gericht 

(1) Raadp[ Cass., 27 okt. 1975 (A.C., 19'76, 
261). 

(2) Cass:, 15 jurii 1976 (A.C., 1976, 1145)., 
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zijn tegen de . ;be·sli'ssingen op de 
strafvorderirtg jegens de beklaagden 
Aridre Vanreye,en·Jonlet: 

Overwegende dat de eisers, bur-' 
gerlijk€1 partijen, niet zijn veroor
deeld in kosten van die strafvorde
ringJ. •:. 

I Dat' de voor;denirigen in d:;rt 
opzicht niet ontvankelijk zijn;. . 

c) Op de voorzi~ning van de 
burgerlijke partij Andre Vanreye : 

Overwegende d,at u~t . de (>tukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan niet blijkt · dat eiser zich 
bli.g~rlijke partij heeft gesteld; dat, 
hoewel' het bestreden vonnis hem 
die · hoed~migheid 'toekent, het gee'n 
uitspraak doet over een door hem 
gefonmuleerde eis; 

Dat dE) voorzi~ning in dat opzicht 
niet ontvankelijk' is bij gebrek aan 
bes~aansr~den; .· · · 

,. d) Wat het overige van de voorzie
ningen betreft : . · 

I' • . i .. 

Over:.het eerste. middel, afgeleid uit de 
schending van de .artikelen 97 van de 
Grondwet, 10.1.1" en 3", 12.4 van het 
koninklijk :besluit van 1 , december 1975 
houdende • algemeen reglement op de 
politie over het wegirerkeer, 1382 en 
1383 van: het Burgerlijk Wetboek, 
{ . doordat het '\ronnis. d~ aan' verweerder 

Joiilet · · ten laste gelEigde overtredingen 
van de artikelen 10.1.1" en 3", en 12.4 van 
h~t 1 koninklijk b!i!s.luit, van 1 dec~m, 
b~r 1~75 niet bewezen . yerklaart op de 
e;nkele · grond dat hij zijn . maneuver had 
ingezet' vooraleer de wag en van Vanreye 
was komen opdagen, 1 

fe0'ifl; .eerste •tmderdeel, <le 'wegge
bruiker. die een maneuver uitvoert, niet 
alleen· voorrang ·moet verlenen op het 
ogeilblik dat hij zijn maneuver inzet 
maar tijdens de gehele duur van het 
maneuver en zulks totdat die bestuurder 
zijn normale plaats in · het ve'rkeer 
opnie1,1w heeft ingenomen; nu het enkel 
bevestigt' dat verw'eerder 'Jonlet en ' de 
hem .ten ·laste._ g~Hegde feiten niet heeft 
gepleegd venn.its. hij met\ zijn maneuver 
reeds' was ·. begonnen voordat de voor
ranghebbende' weggebruiker kwam 
opdagen, het vonnis te kemieil geeft dat 
de verweerder ·· zijn aldus . begonnen 
maneuVer wettig 'verde:i: mocht uitvoeren 
zonder 1zith te inoeten •bekommeren om 
de plaats1 de snelheid''en de .afstand .van 

het voorranghebbende voertuig; het von
nis ·aldus de draagwijdte schendt van de 
verplichtingen die artikel 12.4 van het 
Wegverkeersreglement ineebrengt voor 
iedere weggebruiker die een maneuver 
uitvoert; het vonnis niet wettelijk ver
antwoordt is; · 

tweede onderdeel, het vonnis niet 
ailtwoordt op de conclusie waarbij eisers 
aanvoerden dat het voorranghebbend 
voertl,l:ig zichtbaar was toen verweerder 
Jonlet zijn maneuver begon : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende · dat, nu het erop 

wijst dat eiser Andre Varireye 
« razend snel nad~rde en aldus het 
beginsel van artikel10.1.1" en 3" va:p. 
het koninklijk besluit van 1 decem
ber 1975. niet in acht heeft 
genomen >> en « uit die gegevens 
volgt dat Jonlet de ten laste gelegde 
feiten niet heeft gepleegd », het 
vonnis impliciet maar zeker beslist 
dat de redelijke verwachtingen van 
de verweerder Jonlet, die met zijn 
maneuver was begonnen voordat 
het.voertuig van eiser Andre Van
reye zichtbaar was, door de gedra
ging van eiser waren verijdeld, wat 
voor verweerder een geval van 
onoverkomelijke dwaling opleverde; 

· Dat het vonnis aldus zijn beslis
sing wettelijk verantwoordt; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel niet kan: worden aangerio
men; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het voim.is er 

enerzijds op wijst dat, toen eiser uit 
de bocht kwam, hij ·de wagen van 
verweerder opmerkte « die met zijri 
maneuver reeds was begonnen », 
anderzijds, dat verweerder « met 
zijn maneuver was begonnen voor-· 
dat Vanreye te zien was»; 

Dat het voimis, nu het oordeelt 
dat verweerder met zijn maneuver 
was pegonnen voordat het voertuig 
van eiser zichtbaar was, antwoordt 
op· de tegenstrijdige bewering van 
de eisers, door die bewe,ring tegen,. 
te spreken; 

Dat het tweede onderdeel van het 
. middel feitelijke grondslag mist;· 
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Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 10.1. 1o en 3°, 12.4 van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975 
houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het vonnis vermeldt dat het 
voertuig razend snel reed en daarbij 
gewag maakt van een remspoor van 
56 meter en van de aan het voertuig van 
Vanreye veroorzaakte schade, 

terwijl eiser in zijn conclusie had 
betoogd dat aileen al de vochtige en 
vette rijbaan een verklaring vormt voor 
de lange remsporen die zijn voertuig 
heeft nagelaten; nu het niet antwoordt 
op dat precieze gegeven dat eiser tot 
staving van zijn verweer aanvoerde, het 
vonnis de gevolgtrekking volgens welke 
eiser artikel 10.1.1° en 3° van het Wegver
keersreglement heeft overtreden, niet 
regelmatig met redenen omkleedt en 
niet wettelijk verantwoordt : 

· Overwegende dat het vonnis op 
eisers beweringen als zou de voch
tige en vettige rijbaan aileen al de 
lange remsporen verklaren, ant
woordt dat bij de remtijd om een 
$poor van ongeveer 56 meter achter 
te laten, ook nog de « reactietijd » 
dient geteld te worden maar dat de 
botsing na dat lange remmen toch 
nog zo hevig was dat de herstel
lingskosten van Vanreyes voertuig 
hoger zouden zijn dan 93.560 frank, 
dit is de waarde van het voertuig 
v66r het ongeval; 

Overwegende dat het vonnis op 
grond van die vaststellingen oor
deelt dat « Vanreye razend snel is 
genaderd » en het misdrijf te zijnen 
laste bewezen is; 

Dat het aldus antwoordt op het in 
het middel overgenomen verweer en 
zijn beslissing wettelijk verant
woordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

28 maart 1979 2" kamer 
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Bosly -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Marcotte, Verviers. 

2" KAMER - 28 maart 1979 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN- NEERLEGGING VAN EEN CON
CLUSIE - GEEN VERPLICHTING VOOR DE 
RECHTER ZULKS IN ZIJN BESLISSING TE VER
MELDEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING - BESLISSING 
WAARBIJ DE VERDACHTE WORDT VRIJGE
SPROKEN EN DE RECHTER ZICH ONBEVOEGD 
VERKLAART VOOR DE RECHTSVORDERING 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - GEEN VER
PLICHTING VOOR DE RECHTER DE WE'ITE
LIJKE BEPALINGEN TE VERMELDEN WAAROP 
ZIJN BESLISSING STEUNT. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM- STRAFZAKEN- VOORZIENING VAN 
DE BURGERLIJKE PARTIJ - MEMORIE TER 
GRIFFIE VAN HET HOF VAN CASSATIE NEER
GELEGD - MEDEWERKING VAN EEN ADVO
CAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE NOODZAKE
LIJK. 

1 o Geen enkele wettelijke be paling ver
plicht de rechter in zijn beslissing te 
vermelden dat een conclusie is neerge
legd (1). 

2° De rechter die een beklaagde vrij
spreekt en zich onbevoegd verklaal't 
om kennis te nemen van de rechtsvor
dering van de burgerlijke partij is niet 
verplicht de wettelijke bepalingen te 
vermelden waarop hij zijn beslissing 
laat steunen (2). (Art. 97 Gw.) 

3° Niet ontvankelijk is de memorie van 
de burgerlijke partij, eiseres tot cassa
tie, die ter griffie van het Hof van 
Cassatie is neergelegd zonder de 
medewerking van een advocaat bij het 
Hof(3). (Art. 425 Sv.) 

(1) Cass., 23 mei 1977 (A.C., 1977, 971). 
(2) Cass., 31 mei 1977 (A.C., 1977, 1007). 
(3) Cass., 28 juni 1978 (A.C., 1978, 1271). 
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(HAUGLUSTAINE T. RIFFLART, COLLAS} 

Met de notities overeenstemmend arrest. 

28 maart 1979 - 2. kamer -
Vooz-zittez- : 'de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Vez-slaggever : de h. Stranard -
Gelijkluidende concli.lsie van de h. Bal
lE~t, advocaat-generaal. 

. 2' KAMER- 28 maart 1979 

1° VERKIEZINGEN - VOORZIENING IN 
'CASSATIE- AANWIJZING VAN DE GESCHON
DEN WETTEN- OP STRAFFE VAN NIETIGHEID 

. VEREISTE AANWIJZING. 

29 VOORZIENING IN CASSATIE -
VORM - VERKIEZINGSZAKEN - AANWIJZING 
VAN DE GESCHONDEN WETTEN- OP STRAFFE 
VAN NIETIGHEID VEREISTE AANWIJZING. 

8° V~RKIEZING:EN - CASSATIEBEROEP -
NEERLEQGING OP DE GRIFFIE VAN HET HOF 
VAN BEROEP VAN EEN UITGIFTE VAN HET 
BESTREDEN ARREST - OP STRAFFE VAN 
VERVAL VOORGESCHREVEN VORMVOOR
SCHRIFT. 

4° VOORZIENING .IN CASSATIE -
VORM - VERKIEZINGSZAKEN - NEERLEG-

. GING OP DE GRIFFIE VAN HET HOF VAN 
BEROEP VAN EEN UITGIFTE VAN HET BESTRE
DEN ARREST - OP STRAFFE VAN VERVAL 
VOORGESCHREVEN VQRMVOORSCHRIFT. 

.5°. VOORZIENJNG .. IN. CASSATIE ....:.. 
NEERLEGGING VAN DE· STUKKEN TOT STA
VING VAN DE VOORZIENING '-- VERKIEZINGS
ZAKEN- TERMIJN. 

1" en 2" In. verkiezingszakeli is nlet ont
vankelijk he't cassatieberoep waarin de 
beweerdelijk geschonden wetten niet 
worden aangewezen (1}. (Art. 40, eer
ste lid, Kiesw.) 

3" en 4" In verkiezingszaken is het cassa
tieberoep iliet ontvankelijk als de eiser 
op de grifiie van het hoi van beroep 
geen uitgiite van· het bestreden arrest 
hef!it neergelegd. (Art. 40, tweede lid, 
Kiesw.) · · · 

5" In verkiezingszaken mag het Hoi geen 
acht slaan op stukken die de verzoe
ker heeft neergelegd buiten de bij 
art. 40, tweede lid, · Kiesw. bepaalde 
tennijn. 

(1} Raadpl. Cass., 13 juni 1911 (Bull. et J?as., 
1911, I, 350) en Cass., 20 mei 1912 (ibid., 1912, I, 
266). . ' 

(HERMAS} 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF;--' Gelet op het bestre
den arrest, op 7 februari 1979 dom 
het Hof van JRrroep te Luik gewe-
zen; , 

i 
Gelet op de artikelen 39 tot 

42 van het Kieswetboek; 

Overwegende dat het door eiser 
op 14 februari 1979 ingestelde cassa
tieberoep gericht is tegen het con
tradictoir geachte. arrest . van 
7 februad 1979 van het Hof van 
Beroep te Luik, dat het besluit van 
12 december ~978 van het Colleg(l 
van Burgeme'ester en Schepenen 
van de ge;meente Ans bevestigt, 
waarbij. eiser afgevoerd wordt van 
de kiezerslijst van die .gemeente 
voor de parlements- en provincie
verkiezingen van 17 december 1978, 
op grond dat zijn kiesrecht bij een 
op tegenspraak gewezen arrest van 
het Hof van ' Beroep te Luik van 
13 april 1978 is geschorst tot 
13 april 1990; ' 

Overwegende dat het door· eiser 
ingestelde cassatieberoep niet aan
geeft welke wetten door dat arrest 
zijn geschonden; dat eiser boven:.. 
dien geen uitgifte van het bestreden 
arrest bij de griffie van het hof van 
beroep heeft ~ngediend; 

Dat de. voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die . redenen, en zonder acht 
te slaan op; de stukken die de 
verzoeker he'eft neergelegd buiteri. 
de bij artikeli4o, tweede lid, van het 
Kieswetboek ;bepaalde. termijn; ver.:. 
werpt de voorziening. 

28 maart 1979 - 2• kamer - Voontit
ter en verslaggever .: de h. Legros, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van: de h. Ballet, advoca\lt
generaal. 
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2" KAMER - 28 maart 1979 

1° VERJARING - STRAFZAKEN - VER
SCHEIDENE MISDRIJVEN DIE DE UITVOERING 
VAN EEN ENKEL STRAFBAAR OPZET ZIJN -
AANVANG VAN DE VERJARING VANAF HET 
LAATSTE STRAFBAAR FEIT. 

j ' 
2° VERJARING - STM~ZAKEN - VER

OORDELING - ONMOGELIJKHEID VOOR HIIT 
HOF NA TE GAAN OF DE STRAFVORDERING AL 
DAN NIET VERJAARD WAS - VERNIETIGING 
MET VERWIJZING. 

1 o Wanneer verscheidene misdrijven de 
uitvoering van eenzelfde strafbaar 
opzet zijn en als zodanig slechts een 
enkel misdrijf opleveren, gaat de ver
jaring van de strafvordering t.a. v. de 
gezamenlijke feiten pas in vanaf het 
laatste feit (1). 

2° Wanneer het Hot noch uit vaststellin
gen van de bestreden beslissing noch 
liit de gedingstukken, waarop het Hot 
vermag acht te slaan, kan opmaken of 
de strafvordering al dan niet verjaard 
was, vernietigt het Hot de veroorde
lende beslissing, met verwijzing (2). 
(Art. 97 Gw.; artt. 21, 22 en 23 wet van 
1.7 april 1878). 

(GROSFILS) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 januari 1979 door 
het Hof van Beroep te · Luik gewe
zen; 

Over het . eerste middel, hieruit afge
leid dat het arrest er betreffende de 
tenlasteleggingen 1 en 2, die het bewe
zen verklaart, op wijst « dat verdachte 
de tegen hem bewezen verklaarde 
zedenfeiten heeft gepleegd tussen 
mei 1972 en 21 december 1972 wat de 
tenlastelegging sub 1 o betreft en in 
1973 v66r de maand juni wat de tenlas
telegging sub 2° betreft; dat daaraan een 
enkel misdadig opzet van Grosfils ten 
grondslag ligt » en « dat de verjaring van 
de • strafvordering binnen de eerste ter
mijn v;an drie jaar gestuit werd door de 
beschikking van de raadkamer vim de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant 
van 5 maart 1976, waarbij de verdachte 

(1) Cass., 22 feb. 1977 (A.C., 1977, 682). 

. (2) Ca,ss., 7 jan. 1975 (A.C., 1975, 5Ui); ra<;~dpl. 
Ca:ss., 8 nov. 1978 (jbid:, 1978-79, nr. 1~0). 

was. verwezen. naar ·de.· correetionele 
rechtb~nk ... ; d~t de strafvordering dE!r-
halve· niet vetjaard is »;' ' . ' 

terwijl, .eerste onderdeel, de verjaring 
van de , ; strafvordering ; betreffend!;! de 
tenlastelegging 1· ingetreden was op 
21 dec;ember 1975, zodat, nu. de beschik
king van de raadkamer va.n 5,maart.1976 
niet binnen de termijn ·van drie j'aar 
werd gegeven, zij de verjaring niet kon 
stuiten; 

tweede opderdeel, wat de tenlasteleg
ging 2 betreft, het arrest enkel vermeldt 
dat de feiten zijn gepleegd in 1973. v66r 
de maand juni, zodat niet kan. worden 
uitgemaakt of de verjaring van de straf
vordering a! dan niet was ingetreden op 
de datum van de beschikking. van de 
raadkamer d.d. 5 maart 1976 : 

Over de. twee onderdelen samen· : 
Overwegende dat . het . arrest 

beslist dat aan de syh 1 en, 2 .ten 
laste gelegde feiten elmzel£d,e mis
dadig opzet van eiser ten. grondslag 
ligt; dat de verjaring van de straf
vordering in dat geval ten aanzien 
van aile feiten same11 slechts inga.at 
vanaf het laatste fei,t; • ' · 

Overwegende dat; nu het arrest er 
enkel op wijst dat.de •sub•2 ten·laste 
gelegde feiten · werdert gepleegd 
« in 1973, v66r de maand juni », het 
Hof niet kan nagaan . of de str.afvor
dering. al dan niet vedc\az:d. was op 
5 · maart 1976, datum va.n de 
beschikking tot verwijzing die door 
het arrest in aanmerking werd 
genomen als verjari:b.g~tuitende 
daad; . • 

Dat het middel binnen die perken 
gegrond is; 

En overwegende dat w,at de • ten
lastelegging 4 betreft, de substan
tiiHe of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven · · rechtsvormen ,· in 
acht zijn geh~men en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezeti; 

01Il die redenen, en zond~; d.~t 'er 
grond bestaat tot toetsing .van bet 
tweede middel dat niet zou' kunnen 
leiden tot een ruimere cassatie of 
tot cassatie zonder verwijzing, ver
nietlgt he(, • bestreden , artest I , in 
'zoverre het uitspraak doet over ·de 
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strafvordering wegens de tenlaste
leggingen 1 en 2 en over de ko'sten; 
verwerpt de voorziening voor · het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietig.de 
beslissing; veroordeelt ei.ser in een 
derde v~n de kosten; laat het ove
rige de~l ten laste van de Staat; 
verwijst' de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

28 maart 1979 2. kamer -
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Screvens -'
Gelijkluidende conclusie vap. de h. Bal
let, advocaat-generaal -'- Advocaat : mr. 
Rigailx, Luik. . · · ! • 

i ' . • 

2' KAMER - 28 maart 1979 

1° HOGER BEROEP ___;_• STRAFZAKEN. 

EENSTE~MIG)'IEID .. - HOOFDGEV,ANGENIS
STRAF MINDER ZWAAR EN ZWAARDERE GELD
BOETE - GEEN EENSTEMMIGHEID VEREIST .. 

2° HOGER BEROEP- EENSTJtMi\iiGHEID 
~· VONNis VAN DE .CORRE(:TIONELE RECHT
BANK DAT. DE BEKLAAGDE. WEGENS VER
SCHEIDENE MISDRIJVEN VEROORDEELT EN 
HEM VAN EEN ANDER VRIJSPREEKT- WIJZI
GING DO.OR HET HOF VAN BEROEP VAN HET 
DOOR DE EERSTE RECHTER . UITGESPROKEN 
VRIJSPREKEND VONNIS - EENSTEMMIGHEID 
VEREIST OOK AL SPREEKT HET HOF VAN 
BEROEP DE BEKLAAGDE VRIJ VAN SOMMIGE 
VAN DE DOOR DE EERSTE RECHTER BEWEZEN 
VERKLAARDE TENLASTLEGGINGEN EN VER
MINDERT HET DE STRAF. 

3° HOGER BEROEP -'- STRAFZAKEN -. 
EENSTEMMIGHEID - WETBOEK VAN STRAF

·VORDERING, ART. 211BIS- DRAAGWIJDTE. 

1" Geen eenstemmigheid wordt vereist 
vom· de beslissing van het gerecht. in 
hager beroep, dat, met wijziging .. van 
een vo'nnis van veroordeling van de 
beklaagde tot een hoofdgevangenis
straf eh tot een geldboete, een zwaar
deJ:e geldboete, doch een minder 
zware hoofdgevangenisstraf uitspreekt 
(1). (Art. 21lbis Sv.) 

2" Wanneer ·de correction~Je rechtbank 
de beklaagde wegens verscheidene 
misdl'ijven tot een enkele straf heeft 

(1) Cass., 8 jan. 1973 (A.C., 1973, 465). 

veroordeeld en van een ander inisdrijf 
,heeft vn'.fgespl'Oken, .kan het hof van 
beroep de dam· de eerste rechter 
wegens. dat misdrijf uitg~sproken vl'ij

·spraak ·niet wijzigen, zonder vast te 
stellen · dat die uitspi'aak met eenpa
l'ige stemmen van zi.fn . led en.·· ·is 
geschie,d, oak c?l spreekt het de 
beklaagde vii.f van ehkele door· de 
eerster. rechter bewez(m veikla;irde 
misdri}Ven en ve1:mihded b.et de .door 
hem uitgesproken stiaf,(2).'. · 

3" De in ad. • 211 bis Sv. :vastgestelde 
regel van de eenstemmigheid is van 
toepassing telkens wanneer .de toe
stand . . van de beklaagde in , hager 
beroep wordt verzwaard zonder uit
zondel'ing, zelfs als de rechter in hager 
beroep, overeenkomstig art. 215 'Sv., 
het. hem. overgebrachte vonnis tepiet 
.doet. en. over de gmnd . v:<~n . de .. , :paak 
beslist,(3). · · · · 

, (ROLIN JACQUEMYNS, · LACROIX, iP!CQUE· T. 
WEINREB, BROUWERIJ MAES N.V., VANDENHEU
VEL-IXELBERG N.V., VANDERBORGHT M., FIDE-

LITAS N.V.) 
·:· 

.. ARREST, ( vert{;lling) 

HET HOF; - Gelet op het .bestre
den arrest, op 22 november 1978 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

I. Op de voorziening van de 
beklaagde Rolin J acquemyns· : 

Overwegeride dat de voorziening 
enkel geri~ht is tegen de beslissing 
waarbij eiser wordt veroordeeld op 
de tegen hem ingestelde · strafvorde
i'ing; 

Overwegende dat . de substanW~1e 
of op straffe van nietigheid. vqorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen; 

II., . Op de voorzieniilg yan 
Lacrmx: 

(2) Raadpl. Cass., 17 , sept .. 1973; 21 jan., 
25 feb. en 6 mei 1974. (A. C., 1974, '46, 558, 702, 
1000) en Cass., .21 sept. 1975 (A. C., 1976, 132). 

:, ' • l ' • 

(3) Raadpl. Cass., 21 sept. 1977 (A.C., 1978, 
95). . .. 
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A. Als beklaagde : . tE,mlasteleggingen- B-~<'1- enB-3a .bewezen 

d 
· , verklaart op gron(:J..' dat. «.de beklaagdep. 

Overwegen e dat de voorziening Rolin,.,Lacroix'~n Hens bet plan opvat-
en]<el ge1;rcht IS tegen de beslissing ,ten . de balans in • .tw~e vorrrien op _fe 
waarbrj erser wordt verqordeeld op maken: de eerste\rorrii ... (die) ni~tvals 
de tegen hem mgestelde straf-' is', viraarin bp bet actief onder de rubiiek 
vordermg : .,, . waarborg vaor de 'aandeelhbuders )) 

Over het eerste ~Jddel, afgeleid uit. de 
schending van de artike1en 97 van· de r 

Grondwet, · 21lbw en 215 van het ·Wet-· 
boek van Strafvorderif\g, · 

doordat het hof van beroep, na vernie
tigmg van het beroepen vonnis, eiser blj 
een nieuwe beschikking veroordeelt' tot 
zes maand gevangemsstraf , met · uitstel 
van vijf ]aar eri tot ecn geldboete van 
tweedm2end frank; zonder vast te steUen 
dat die beslissmg werd .. genomen met 
eenparige stemmen van zrjn !eden, 

terw1jl e1ser ten gevolge vari de ver
metiging van het vonnis v:r;ijgesproken' 
was van de door de eerste rechter tegen• 
hem uitgesproken veroordeling en het 
hof van beroep ·hem derhalve geen' straf. 
kon opleggen dan met eenpange stem-~ 
men van zijn ]eden : 

Overwegende dat het ten deze 
gewezen vonnis erser ' had veroor
deeld tot een gevangenisstraf van' 
twee Jaar met mtstel van vijf jaar 
en tot een geldboete van duizend 
frank; dat de straf die. het hof van 
beroep na vermetrgmg van dat von
ms heeft mtgesproken lager is dan 
de door de eerste rechter uitgespro
ken straf; 

Overwegende dat .. de, uitspraak'. 
Vfm het arrest a.ldus valt buiten de 
gevallen van artikel 21lbis :v.qn het 
Wetboek van Strafvordermg; ~a.t het; 
dus · rnet met eenpange stemi:min 
van de led en van het hof van beroep: 
behbefde te worden gewezen; 

Dat het· mrd4e1 met kan worden 
·aangenomen; 

Over het tweede en derde mi'ddel 
samen, het tweede afgele1d mt de schen
dmg van de artikelen 193, 196, 197 :van· 
hE>t Stra:fWetboek; 207, 208, 209, ;no van 
de gecoordineerde wetten op de hari.dels
vennootschappen en 97 van de Grond
W(;'t, 

doordat, dp de c,onchisie yvaarl:>;J. eLser 
aanvoerde dat · men tegen'., hem. gee;n. 
bPdneghJk opzet kon aantbner:i hrJ · het 
opmakeri , van de . balapseri. op 
31 maart 1972 en 1973, het arrest '.de 

·een bedrag: van 83.696.253 frank voor
komt .... eri ,de tweede vorm, die. wei vals 
is,. waarin de:·onderrubriek « waarbo;rg 
vo.or de aandeelhouders >> vervangen. is 
door een globa~e ~ vennelcling 'viraarbij 
onder de post « opeisbare'· en realiseer
bare activa >> ·een voorraad koopwaar. ter 
waarde. van' 169.87 4.253 frank opgenqmen 
werd ... ; . dat de 'ct,rie beklaagdeiJ. het 
eerste• klad van die . vreemde balaris 
alleen aan i:ngewijden ter inzag,e gayep, 
terwijl de gewone lezer van de bijlagen 
van het Belgisch Staatsblad gfmoegen 
moest nemen met de tweede versie van 
de balans ... : dat die discriminerende 
praktijk; anaanya~rdbaal,' . ,is; . dat zij 
onmiddellijk het bedi-ieglijk opzet van de 
drie daders van die listige · handeling ip 
bet Iicht steit,. namelij}$: de werkelijke 
toedrasht slec)Jts kei1baar · t~ ':r_nakenaan 
hen.aanw;je m.~n d~.nodige ~utleg wenst 
te geven en me't riaine de hoop voor te 
spiegel~n , op , .een opzienbarend. h,erstel 
waaraan de drie beklaagden,. trou:v,v,ens te 
goeder trouw · schijne1,1. geloofd _te }lebben 
;,; dat 6nmidde'ilijlcnioet worden onder
streept dat, .. afgezien .· van .. het fei( dat 
aldus. het bestaan yer~engd werd :van een 
've11riootschap .die ineer dan, de heiftvan 
.haar maatschappelijk. lcapjtaal verloren 
'pad, pe beklaagden gee_n gebruik,maak
ten van clie . yervalste 'bo.ekqouding om 

. zichze]f . of.- de venno()tschap. onwettige 
materiele voordelen te verschaffen >>, . 

. · terwij/ h~t · tege~strijdig of ~lthans 
dubbelzinnig is enerzijds te beslissen dat 
de · beklaagden geleid wer'den door: liet 
bedrieglijke opzeL a an derden hoop op 
her_stel• vom. te spiegel'en __ "'::- .wat imph
ceert dat de beklaagden wisten dat dit 
het:stel op Iosse schroe\reh' stohd _c:. en er 
anderzijds op te wrJieri dat de beklaag

' den te g6eder ti·cmw gelciofden aari 'dat 
herste1 en riooit gepoogd hebben zichzelf 
of de. venn6otschap ·'onwettJge vOor'delen 
te verschaffen, waarmt' volgt d<it''. het 
arrest ten :~:tevoige van die. teg~nstrf]dig
herd .:..;. of althans .dre 'dubbelZrin)igherd 
- met regelmatig : met · -redenen is 
om.kleed(scheqdi1,1g vap art,Ikel 97 .van 
de 'Grondwet) en 'nret vyettelfjlj:, verant
woord' rs, doordat e1:Sers ,bedneghjk ov.zet 
dat een f)estimddeef lS van de' IDlSdri]Ven 
valshod en gebrmk van valse stukken, 
mPt mP,t_ :,;f"k~f:herd, vc:stge~tel~ rs (srh1E\n 
dmg van alle 1n het· mrddel ·aangeh;aalde 
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bepalmgen, en inzonderheid van de 
artlkelen 196, 197 van het Strafwetboek, 
207 en 208 ,van de gecoi:irdineerde wetten 
op de handelsvennootschappen), 

]JPt derde m1ddel, afgele1d mt de 
schending van artikel 97 yan de Grand~ 
wet, 

doordat het arrest de tenlastelegging 
B~3b ten laste van eiser bewezen 
verklaart op de enkele grand dat « de 
drie beklaagden op d1e datum· wel dege
hjk wisten dat de waarde van de porte
fPuille steeds .mmder reden tot ,hoop 
gaf >>, zonder daarb1j te antwoorden op 
de condusie waarbij e1ser in hager 
beroep aanvoerde « ·dat ·de coricluslene
mer de groep Watney vertegenwoordigde 
n de. raad van beheer van de Supermar,-

che des .Vins, dat, nude andere beheer
ders geen andere voorstellen hebben 
gedaan, buiten de datum zelf van de 
balansen, het normaal was dat hij de 
ramingsmethodes liet toepassen die m 
zijn e1gen groep. werden toegepast; dat 
de regel er alt1jd geweest is de porte
feuille geboekt _ te h,ouden voor zijn 
aankoopprijs los van de meer- of min
dehvaarde · e'rvan en waardeschommelin
gen pas bij de tegeldemaking van 'de 
portefeuille in de boekhouding op te 
nemen, dat deze werkwijze duidelijk 
blijkt uit het feit dat m de balans van 
Watney Mann. Lu:xempourg van 30 sep
tember 1974, die werd opgemaakt nadat 
de conclusienemer de groep Watney 
verlaten had, de deelnem1i1g in S~per..: 
marche des . Vins nog altljd vermeld 
stond voor . de aankoopprijs, terwijl het 
faillissement reeds was mtgesproken· en 
de minderwaarde van die deelnemmg 
dus reeds volledig gekend was », dat die 
overwegingen betreffende de tenlasteleg
girig B-2 des te meer gelden voor de 
tenlastelegg!ng B-3, daar de conclusiene
mer bij qe goedkeuring van de balans op 
31 maart 1973 slechts een zeer algemene 
kennis meer · had van de zaak, die toen 
1mmers volledig gele1d• werd door zijn 
afgevaardigde-beheerder mr. Hens, 
w1ens rechtschapenheid door 1edereeen 
graag · wordt toegegeven ( ... ) dat di~ 
omstandigheden voor de andere b~heer
ders·, onder w1e de conclus1enemer, rede
nen te meer waren omte geloven aail de 
JUlStheld van de balans op het ogenblik 
van de goedkeurmg daarvari, namelijk 
op 18 september 1973 >~; 

v.:aarmt volgt dat hE>t arrest niet regel
matlg met reciene:O: 1s omkleed : 

· Overwegende dat het arrest .eiser 
verobrdeelt tot een enkele gevange. 
msstraf van zes maandE'm ·en tot een 

geldboete van tweeduizend frank 
wegens de tenlasteleggingen A-8; 
B-2a, B-3a en B-3b; 

Overwegende dat bhjkens · · het 
arrest de ten 1aste · gelegde feiten 
sub A-8 ten· nimste · tot 30 sep
tember 1973 hebbE:m voortgeduurd 
door · de toepassmg van de valse 

· overeenkomst van 14 . september 
1972. m .de . op • 30. septemqer · 1973 
afgesloten balans van de naamloze 
vennootschap W atney Mann 
Luxembourg; dat de verjaring van 
de strsJvordermg regelmatlg werd 

· gestmt door de op 16 januari 197q 
gewezen beschikking van de raad'
kamer van de Rechtbahk van Eerste 
Aanleg te Brussel zodat zij met was 
verkregen op 22 noyember 1978, dag 
van de mtspraak van het arreE;t; 

Overwegende · dat; nu de straf 
· wettehjk verantwoord is door de 
tenlasteh~ggmg A~8 (, ·vp.lsheid m. 
geschnften ,;, het tweede ·en derde 
m1ddel die Slechts betrekking heq.,. 
ben op de terilasteleggingen B-2a, 
B-3a en B-3b, met ontvankelijk zijn, 
bij gebrek aan belang; 

En overwegende dat de substan
ti~He of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven ·rechtsvormen m 
acht zijn genomen en de beshssmg 
overeenkomshg de wet IS gewezen; 

B. Als burgerhjke partiJ : 
Overwegende dat mt de stukkeh 

waarop het Hof vermag. acht 'te 
slaan met bhjkt dat eiser z1jn voor
ziemng heeft doen · betekenen aan 
de partiJ tegen w1e zij gencht is; 

Dat de voorz1erimg ·m zoverre niet 
ontvankelijk is; 

UI. ·. Op de voorziening van 
beklaagde Picque : 

A. In ·zoverre de · voorziehing 
geric ht is tegeh de beslissingen op 
de strafvordering· Jegens de mede.:. 
beklaagden : 

Overwegeride · dat e1ser niet 
bevoPgd is om zich tPgen die bf>shs; 
si11gen in Passatie te VQOrzien; · 
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B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing waar
bij eiser wordt vrijgesproken van de 
tenlasteleggingen A-5, A-6, A-10, 
E-1, E-2 en F-2, derde onderdeel : 

Overwegende dat eiser er geen 
belang bij heeft zich tegen die 
beslissing in cassatie te voorzien; 

C In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing waar
bij eiser werd veroordeeld op de 
strafvordering : 

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

doordat het arrest na vernietiging van 
het beroepen vonnis eiser bij een 
nieuwe beschikking veroordeelt tot een 
enkele straf wegens de tenlasteleggingen 
A-9, B-1, D-1 en F-2, eerste en tweede 
onderdeel, 

terwijl het hof van beroep de tenlaste
legging B-1, waarvan de eerste rechter 
eiser had vrijgesproken, niet bewezen 
mocht verklaren zonder vast te stellen 
dat uitspraak werd gedaan met eenpa-
rige stemmen van zijn leden : ' 

Overwegende dat het arrest eiser 
wegens de tenlasteleggingen A-9, 
~1, D-1 en F-2 (eerste en tweede 
onderdeel) veroordeelt tot een 
enkele gevangenisstraf van een jaar 
en tot een geldboete van duizend 
frank, terwijl de correctionele recht
bank eiser met name van de tenlas
telegging ~1 had vrijgesproken en 
hem wegens . de tenlasteleggingen 
A-5; A-6, A~9, D-1, E-1, E-2 en 
.F-2 had veroordeeld tot een gevan
genisstraf van drie jaar en tot een 
geldboete van duizend frank; 

Dat, ofschoon het hof van beroep 
eiser vrijsprak van sommige door de 
eerste rechter bewezen verklaarde 
tenlasteleggingen en het de door de 
correctionele rechtbank opgelegde 
straf verminderde, het hof de vrij
spraak door de eerste rechter voor 
de tenlastelegging B-1, niet mocht 
wijzigen zonder vast te stellen dat 
het met eenparige stemmen van 
zijn leden uitspraak deed; 

Overwegende dat de bij arti
kel 2llbis van het Wetboek van 
Strafvordering vastgestelde regel 

van de eenstemmigheid van toepas,.: 
sing is op aile gevallen waarin de 
beklaagde, na een vrijspraak in 
eerste aanleg, in hoger be1'oep 
wordt veroordeeld, . zonder dat van 
die regel dient te worden. afgeweken 
ingeval, zoals ten deze, de rechter in 
hoger beroep krachtens artikel 215 
van dat wetboek het hem voorge
legde vonnis teniet doet en opnieuw 
uitspraak doet; 

Dat het middel gegrond is; 

D. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de door de tweede, derde, vierde en 
vijfde verweerder tegen eiser inge
stelde bui·gerlijke rechtsvorde
dngen : 

Overwegende dat het arrest de 
rechtsvorderingen . van die burger
lijke partijen afwijst en de kosten te 
hunnen laste laat; 

. Dat de voor~iening derhalve niet 
ontvankelijk is bij gebrek aan 
belang; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot toetsing van 'de 
andere door eiser Picque vo6rgedra
gen I]}iddelen die niet zouden lmn
nen leiden tot een ruimere cq.ssatie 
of tot. cassatie ·. zonder verwijzing, 
verwerpt de voorzieningen van 
Rolin J acquemyns en Lacroix; ver
oordeelt iedere eiser in de · kosten 
van zijn voorziening; vernietigt het 
bestredE'm arrest in zoverre het 
Picque veroordeelt op de tegen hem 
ingestelde strafvordering; verwerpt 
de voorziening van Picqve voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt Picque in de 
helft van de kosten van zijn voor
ziening; Iaat het overige van deze 
kosten ten laste van de Staat; ver:
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Bergen. 

28 maart 1979 - 2". kamer -
Voorzitter : de h. Legros,· afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Sace ~ 
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advoeaat-generaal ~ Advocaten .: 
mrs. Silance, Van Pe, Hirsch, Brussel. 
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1 • KAMER - 29 maart 1979 

1° CASSATIEMII)DELEN 
L!JKE ZAKEN - MIDDEL GEGROND OP WET
'l;'ELIJKE BEPALINGJ<;N· DIE ,NOCH VAN OPEN
BARE ORDE NOCH DWINGEND ZIJN -,MID DEL 
.NIET- VOORGELEGD. AAN RE Flj:ITENRECHTER 
EN WAAROVER DEZE EVENMIN OP EIGEN 
INI'fiATIEF HEEFT BES,LIST :_ )'liEUW,MIDDE;L 
...,-- NIET ONTYANKELUK<;:ASSATIEMIDDEL. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
CONCLUSIE. WELKE SLECHTS EEN NIET 
GEMOTIVEERDE BEWERING BEVAT'- BESLIS~ 
SING W AARIN DIE BEWERING WORI::\T WEER-
LEGD REGELMATIG GEMOTIVEERDE 

· BESpSSING, 

,I 
3° CASSATIEMIDDELEN BURGER-

LIJKE ZAKEN - 1 NIEUw !YIIDDEL ~ MIDDEL, 
DAT OOKAL RAAKT HET DE OPENBARE ORDE 
NIET, KRITIEK OEFENT OP EEN REDEN DIE DE' 

. /l!';CHTER <;Jf'GEEFT TER VERANTWOORDING 
VAN ZIJN BESLISSI)'lG - GEEN NIE,UW MID
DEL .. 

4° RECHTERLIJK GEWIJSDE __: GEZAG 

VAN GliWIJSDE - BURGERLIJKE ZAKEN -
E!CRSTE ARREST W AARJ3IJ WORDT BESLIST 
DAT DE VERWEERDER FOUTEN' HEEFT 
BEGAAN BIJ DE UITVOERING VAN DE TUSSEN 
PARTIJEN GESLOTEN CONCESSIE VAN 
ALLEENVERKOOP- TWEEDE ARREST WAAR
BIJ WORDT BESLIST DAT DE ElSER GEEN 
FOUT VAN VERWEERSTER AANTOONT - MIS~ 
KENNING VAN RET GEWIJSDE VAN HET EER
STEARREST. 

1" Nieuw en de1'halve niet ontvankelijk 
is het tot staving van een cassatiebe-'· 
· roep in· burgerlijke zaken aangevoerde. 
middel dat gegrond is op wettelijke 
bepalingen die noch van openbare 
orde .poch dwingend zijn, da,t niet aa11. 
de feitenrechter is vooi-gelegd en 
waarover deze evenmin op eigen ini-
tiatiefheeft beslist (1). · 

2? U(anneer een conclusie enkel een niet 
gemo~iveerde , bewering .inhpudt, is 
regelmatig gemotiveerd de ,beslissing 
waarin deze bf!wering wOJ·dt weerlegd 
(2). (Art. 97 Gw.) . · . . . 
', '• _ ' ' f I · \ 1 't, 

, (p ca'ss;. 8 okt.19'l,6 (A.C, 1977, 157). 
.(2) Cass., 9 de9, 1976 (A.C,-19n, 404)., 

3' Niet 'nieuw is het middel dat, ook al 
raakt het de openbare orde niet, · 
kl'itiek oefent op een reden die de 
i·echter opgeeft ter verantwoording 
van.zijn beslissing (3). 

4' Wanneer ·een ee1·ste aiTest heeft 
·· beslist dat de ye1weerder fouten heeft 

begaan bij de uiivoel'ing van de tussen 
partijen gesloten concessie van alleen
verkoop, wordt het gewijsde · van dit 
arrest miskend door het tweede an·est· 
dat beslist dat de eiser geen lout van 
de verweerder i.v.m. die uitvoering 
aantoont (4). 

(EUROMOTOR N.V. T. , MACK TRUCKS WORLD-
, WIDE LIMITED •) 

ARREST ( ve1·taJing) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 oktober 1977 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
ge'Yezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1142, 1149 en 1151 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

· doprdat, om de vordering van eiseres 
gedeeltelijk te verwerpen die strekte tot 
vergo!')ding van het verlies dat zij had 
geled€m bij de verkoop van de voorraad 
die zij nog ]Jezat op 15 oktober 1967, dus 
na de. rechtmatige beeindiging door ver
weerster van de overeenkomst van 
alleenverkoop · tussen partijen, en die 
verweerster niet heeft willen overnemen, 
het arrest de door eiseres geleden 
schade op de 'op het ogenblik van de 
beeindiging bestaand~ voorraad op 
8.761.743 frank vaststelt, op grond dat uit 
de boekhouding van eiseres op 
15 oktober 1967 een verlies van 
9.056.865 frank blijkt en dat in de balans 
van' 30 april 1970 na de liquidatie van de 

· voorraad, het gecumuleerd verlies 
17.818.608 Belgische frank bedroeg, zodat 
het verlies op de voorraad gelijk is aan 
het verschil tussen die twee 'bedragen; 
dat dit verlies geen andere verliesposten 
dan die van de verkoop van de voorraad 
mag omvatten; dat- het weinig belang 
heeft 'of de voorraad tegen al dan niet 

(3) Raadpi. 
608). ' 

Cass .•. 19 jan. 1978 (A.C, 1978, 

(4) 
942).' 

Raadpl. Cass., 21 mei 1971 (A.C, 1971; 
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norrnale . verkoopprijzen werd doorvu
kocht, aangezien erseres « ·door (ver
weersters) fout verplicht werd ham' voor
raad te liquideren. " zodat verweerster 
« het slechts aan. zichzelf kon wijten 
indien de bekomen prijzen mmder 
bedroegen dan de handelswaarde van de 
bewuste voorraad wat (verweerster) 
trouwens geenszins aantoont "; · 

terwijl die motivering en de andere 
motieven van het arrest niet passend 
antwoorden op de bijkomende conclusie 
van eiseres voor. het hof van beroep 
volgens welke, « betrekkelijk het verlies 
op de voorraad men slechts een vergelij
kmg moet maken tussen de door· ( erse
res) toegepaste verkoopprijzen van de 
voertuigen, motoren, . montage- en wis
selstukken en de verkooppnjzen die zij 
heeft kunnen verkri]gen toen ziJ haar 
voorraad tegen verminderQ.e prijs moest 
verkopen; de ' normale ' verkoopprijzen 
van de voertuigen, (die eiseres) niet 
heeft kunnen toepassen, bekomen wor
den door de katalogusprijs met 20 pet. te 
verminqeren; P,e .' normale' verkoopprij
zen van de andere onderdelen van de 
voornuid met de ca;taloguspnjs overeen
stemmen aangezien het,met gebru~kelijk 
was daarop een afslag toe te staan; uit 
de bij het dossier. (van erseres) gevoegde 
tabellen blijkt dat de yolgende verliezen 
werden geleden : op de voe,rtuigen 
(verlaagde . verkooppnjs vastgesteld op 
8.036.000 frank) : 1.213.700 frank; op de 
motoren : .1.078.000 . frank; op 
montagestukken : 5.870.927 l'rank, op 
wrsselstukken : 15.700.147 frank; totaal : 
23.862.774 frank )); de door eiseres voor
gestelde rall1ingswrjze van het verlies 
dus bestond in de vergelijl~ing van, d,e 
prijs waartegert zrj. haar voorraad. had 
uitverkocht na de beemdrgmg van, de 
concessie met de pr:rjs van dezelfcte 
artikelen tijdens de duur van de, conce,s
sie en die zij had kunnen knjgenrr'J.dien 
de concessie met ten onrechte was 
beemdigd; door een rammgs:wrjze van de 
schade aan te· nemen die. helernaaJ geen 
rekemng houdt met de :wmst dre erse;res 
naar ·haar . zeggen aldus heeft . moeten 
derven door de beemdiging, zonder .de 
red en . a<!n te · geven waarom een derge
lijke wmstdervmg. met in aaJ;lmerking 
zou moeten genomeu worden,, ·bet. arrest 
zrjn beslissmg met regelmatrg motrveert 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet) en de . wettelijke regels schendt 
inzake de' coritraetuele aansprakehjkheid 
krachtens welke de aan de schulderser 
verschuldigde ;schadevergoedi'rrg · niet 
enkel zrjn verlies omvat doch ook de 

.winst die hij heeft moeten. derven 
(schendmg van de m het mrddel 
bedoelde artrkelen van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Over het mrddel van niet~ont
vankehjkheid dat verweerster tegen· het 
mrddel opwerpt, in zoverre dit afgeleid is 
urt de schending van de artrkelen 1142, 
1149 en 1151 van het Burgerlijk Wet
hoek, en hrerurt ctfg<>lerd dat het nieuw. 
is : 

Overwegende dat e1seres in haar 
conclus1e zelfs met m1phciet de 
regels · heeft aangevoerd van de 
artlkelen 1142, .1149 en 1151 van het 
Burgerlijk Wetboek die het arrest 
volgens haar zou miskend hebben; 

Dat het middel, in zoverre het ·is 
afgele1d mt de schending van die 
bepalingen van het Burgerlijk Wet-:
boek d1e noch van openbare orde 
noch dwingend Zljn, meuw is en 
bijgevolg met ontvankehjk; 

Dat het middel van met
ontvankelijkheid gegrond is; 

Wat het overige van het middel 
betreft : 

Overwegende dat eiseres ill. hctar 
m_ het m1ddel weergegeven conelu
sie. enkel een berekeningswijze 
heeft aangegeven van het door haar 
bij de verkoop van voorraden gele
den- verlies, zonder de keuze van· die 
berekeniilgswijze nader te verant-
woorden; .. . '· . · 

Dat het arrest de geleden schade 
raamt met verwijzing naar de toe
st<md die uit de boekhouding van 
eiseres bhjkt, nadat het erop heeft 
gewezen dat verweerster die . toe
stand terecht vermeldt; 

Dat het· arrest aldus de conclusie 
vim e1seres beantwoordt door ze te 
verwerpen; 

Dat het middel dienaangaande 
feitehjke gro:t?-dslag mist; 

Over h.et tweede niiddel, afgeleid U:it 
de schending van artikel 23 van het 
Gerechtel!jk Wetboek, 

doordat het arrest; om de rechtsvorde
ring van eiseres af te wijzen die strekte 
tot vergoeding van het verlies ctat zrj 
beweert m Holland geleden te hebben 
wegens verweersters fouten bij de liit
voermg'van de overeenkomst ·en -wegens 
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de•.o beeindigihg: vanr die ov~~eenkomst; 
steu!lt_ op de, _red,enert dat « :het qontract 
i_n. ,H<;Jlland nooit ;ry:erd uitgev9ersJ,, dat 
nie~ w'~;!id a::mg~toond dat. (v~rweerster) 
dab.rvoor inderdaad aansprak€Hifk is en 
dat ( ei:seres) bij geyolg: evenmin: voor' da~ 
1'ahd aanspraak 'kan makeh op Schade~ 
vei·gbeding · »i dat, I< hoewel het 'hof.- in 
zijn a:rrest .:van 12 maal't 1975; heeft 
geoordeeld dat de mislukking ·~Van elke
vestiging in Nederland, niettegenstaande 
de· onderhandelingeii met''-de firma: Pee
ters· te Venlo, • te wijten · lijkt aart het 
hangende geschi:l tussen (verweerster) 
en de naamloie. verinootschap Floori dat 
in werkelijkheid' elk ander· Nederlands 
bedrijf verhinderde 'de concessie aah' te' 
nemen v66r de afloop van het hangende 
proces, thans to.ch moet. worden vastge
steld dat (eiseres) dienaangaande geen 
fout van (v~rweert>ter)_: qantoont, en 
evenmin dat laatst!!;enoemde dus per
soonlijk· a(l_nsprakehjk zouyzijn .voor·de. 
totale mislukking v<l:n.(eiseres) », 

'· terwijl die moti:Veri:ng het g~zag vim 
gewijsde rtiiskeri't '·van' het' arrest' dat 
voordien op 12 .maart 1975 door het Ho£ 
van .. Beroep te Bl,'1-H>se1 .tusseri. de~elfde 
pattijen· ,is, gew,ezen, met dezelfde oor
z-lJ.a~ _en hetzelfde.voorwerp; d,at arrest, 
Oln de rechtsvordering .. -V(l_n . eisereS ~n 
beginsel aan te nemen; gesteund heeft 
op de volgende moti:even die. de noodza
kelijke .grondslag __ van . zijn , beslissing 
vcirmerl :"~< !da:t uif de in ae dehatten 
ingebrachte .g~gevens _en:-!Ilet name: 1-;1it 
de, .brief ,yan 30 de~ember 1966 van 
(eiseres). aa11 (v:(;m.veerster). blljkf dat 
(ver\Yeerster), :qiettegenstaa11de ,hefhan
gende proces,.- in 196_6, nog materiaal 
leverde aan de naamloze vennootschap 
Floor in Nederland, dus op een tijdstip 
dat (verweerster) aan (eiseres) de ver
lwop van zijn materiaal in de Benelux in 
concessie had gegeven; dat (verweerster) 
~adat ;zij-.op 22 .september 196T-met een 
opzeggingstermijnyan_-vijftien dagen het 
tussen . qe, partlj~n .. besta,u;de contra.ct 
h\'d: , , . ]:>cemdigq-,. , : , . tw.uwens ··--.. , op 
9 oktober. 1967, dus onmiddellijk na. het 
~~i:strljken .. ·van • de.; opzeggingstermijn 
van .,(e1seres), ,een metlW, (iistributlecon
ti:act met de naamlqz_e vennootschap 
Floor heeft gesloten; dat uit hetgeen 
voorafgaat volgt dat de. Voortdurende•en 
v_a\'k ongeP..aste· .. bemoe1ingen. ·;van . (ver
'Y~erster) m de zaken van (eiseres),· .en 
ook de nalatlgh_e,den .en."telsortkommgen 
yan (verweerster) _ fouten .ziJn . m de_ 
mtvoermg door laatstgenoemde van het 
tU:sseri :•de• ·part1jen . bestaahde . eoti.tdict, 

(_,;• 

da,t'{'verweerster) teh deze de tekortko
mingenvall; (eiseres) niet kan aanvoeren 

. die, grotendeels onvermijdelijk werden 
'· dqOl' . . net fouhe.ve optreden vai]. 
(ve'rweerster) ••; 

·Over het.middel van" met~ontvan
kelijkheid dat door verweerster tegen 
het middel wordt opgeworpen en h1ermt 
afgeleid dat het nieuw is : · · 

Overwegende dat het .hof van 
be.roep vaststelt « dat h,et hof m z1jn 

'arrest van 12 :tnaart 1975 ·geoordeeld 
', heeft . dat gei:ntiineerde (thans. ver
weerster) fouteri heeft begaan zowel 

, bij _ de uitvoeri~~ vap het contract 
' als . door de . beemdlgnlg ervar, dat 
·de litigieuze o'vereenkomst b1jgevolg 
: te·n lastevan de gei:ntimeerde moest 
. worden beeindlgd en dat de parhjen 
moesten ·conCluderen over alle 

•: besti\mddelen van ·de door _ appelante · 
(thans' eiseres) geleden schade ten 

, gevolge van de beemd1gmg van .<le 
tussen hen bestaande overeen-

. komst , ; ' dat het bestreden arrest, 
betrekkelijk · de· schade hjdens de 
uitvoeiingsperiode van het contract, 
erop wij st << dat thans onderzocht 

· rhoet worden of appellante aantoont 
dat de schade die zij heeft geleden 
wegens de door de gei:ntimeerde 
tijdens het contract begane fouten 
de vergoedingen. rechtvaardigt 
waarop zij · recht - beweert te 

•hebben,; 

• ,bverwegende dat' uit de voor het 
• hof . van . beroep. genomen 6onclusies. 
' \Tolgt dat de pCJ.rhjen enkel het 
bestaan van een oorzakelijk ver
band tussen: de fout en de schade m 

' betw1stirig. hebben gebracht, en . ook 
de W'erkelijkhe1d en het bedrag yah' 
d1e' schade; · 

Dat het bestreden arrest niette
mm beslist dat e1seres, betrekkehjk 
de mtvoering van het contract m 
Holland·« dienaangaande geen fout 
van 'ge'lntimeerde (thans verweer 
ster) aantoont, en. • evenmm dat 
laatstgenoemde · b1jgevolg persoon-

, hjk 1aansprakehjk · zou ZlJn voor de 
to tale · · mislukking van appellante 

. (thans eiseres} in Nederland •>; dat 
het middel dat motief bekritiseert; 



-·900-
Overwegende dat een middel, 

zelfs · indien het de openbare orde 
niet raakt, niet nieuw is wanneer 
het · een mi:rtief bekrltiseert dat .de 
rechter geeft ter verantvvoording 
van zijn beslissing; 

Dat. het iniddel van niet-ontvan.,. 
kelijkheid niet kan . aangenomen 
worden; 

Over het middel : 
bverwegende dat het arrest van 

12 maart 1975 beslist dat ven>veer
ster fouten heeft begaan bij de 
uitvoering van het tussen. de par
tijen gesloten contract van concessie 
van alleenverkoop; dat zij onder 
meer als fout aanvoert dat venveer
ster in 1966 in Nederland nog mate
riaal leverde aan de naamloze ven.:. 
nootschap Floor, dus op een tijdstip 
dat zij, aan eiseres de verkoop van 
haar materiaal in · de Benelu~ in 
concessie ·had gegeven; 

Dat het arrest niet kon beslissen, 
zonder het gezag van gewijsde van 
het arrest van 12 · maart 1975 . te 
miskennen, dat · eiseres geen fout 
van verweerster aantoont 'en niet 
bewijst dat laatstgenoemde bijge
volg persoonlijk · aansprakelijk zou • 
zijn. voor de · totale mislukking van 
eiseres in Nederland; 

Overwegeride dat het door het 
middel bekritiseerde motief, in 
strijd met verweersters betoog, niet 
ten overvloede gegeven is. nu uit de 
andere overwegingen van het 
bestreden arrest hiet volgt dat de 
aangevoerde schade, ionder de door 
hetarrest van 12 maart 1975 vastge
stelde £out van verweerster niette
min op dezelfde wijze zpu verwe
zenlijkt zijn; 

.:bat het middel gegrond is; 

Om · die redenen, vernietigt het 
bestreden · arrest, doch enkel in 
zoverre. het .beslist dat verweerster 
geen .fout heeft .begaan betrekkelijk 
de • uitvoel'ing van het contract in 
Nederland, het het bedrag van de, 
schadevergoeding vaststelt in func
tie van die beslissing en uitspraak 
doet over de kosten; verwerpt de 

voorziening voor het overige; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde 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 Bergen. 

29 ~aart 1979 - 1' kamer - Voorzit
ter en verslaggeve1· : de h. Meeus, 
waarnemend · voorzitter Gelijklui
dende conclusie van de h. Charles, eerste 
advocaat-generaal ·- Advocaten : mrs. 
Kirkpatrick en VanRyn. 

1' KAMER - 30 maart 1979 

VOORZIENING IN CASSATIE 
- AFSTAND - BURGERLIJKE ZAKEN -
AFSTAND. DOOR EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF 
VANCJ\SSATIE- AKTEVERLENING. 

In . burgel"lijke zaken verleent het Hot 
akte · van de a/stand van de voorzie
ning in cassatie, die is gedaan door 
een advocaat bij het Hot (1). (Artt. 
824 en 1112 Ger.W.) 

(DE KLARK T. DONNE) 

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

30 maart 1979 - 1' kamer- Voorzit
ter en verslaggeve1· : de h. de Vreese, 
afdelingsvoorzitter - Eensluidende con
clusie van de h. Tillekaerts, advocaat
generaal - Advocaat : mr. De Baeck. 

1 o KAMER - 30 rna art 1979 

1° RECHTBANKEN BURGERLIJKE 
ZAKEN- OORZAAK VAN DE VORDERING
VORDERING OP GROND VAN EEN OVEREEN
KOMST - OMSCHRIJVING GEGEVEN DOOR DE 
ElSER - RECHTER DIE· EEN ANDERE 
OMSCHRIJVING AAN DE OVEREENKOMST 
GEEFT- GEEN WIJZIGING VAN DE OORZAAK 
VAN DE VORDERING. 

2° NIEUWE VORDERING - BURGER
LUKE ZAKEN- DOOR DE VERWEERDER 'INGE
STELDE TUSSENVORDERING - ART. 807 
GER.W: NIET TOEPASSELIJK. 

(1) Cass., 14 dec. 1978, en de noot, get. E.K., 
en 11 jan. 1979. 
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3" VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR

GERLIJKE ZAKEN - GERECHTELIJK WET

BOEK, ART .. 774, TWEEDE LID - VE,RPLICH
TING VOOR DE RECHTER DE HEROPEN!NG 
VAN DE DEBATTEN TE BEVELEN - GEEN 
VERPLICHT!NG ALS DE RECHTER DE VORDE
RING TOEWIJST. 

1" ·De rech.ter bij wie een rechtsvorde
ring , tot uitvoering van een overeen
komst .. aanhangig is gemaakt, wijzigt 
de ooJ'Zaak van die vorden'ng niet 
wanneer hij zich ertoe bepe1*t aan de 
overeenkomst haar juiste omschrijving 
te geven, die verschi!t :van die welke 
door de , eiser was voOJ;gedragen (1): 
(Artt. 702, 807, 808 en 1042 Ger.W.) 

' ·, ' I I 

2" De bepaling van artikel .807 van het 
Gerechtelijk Wetboek, Juidens welke 
,de t11ssenvordeling moet bel'Usten op 

· een · ieit of akte. in de dagvaarding 
aangevoerd, is niet 'toepasselijk op · de 
doo1· de. verweerder ingestelde. tussen-
vOJ:dering(2). 1 

3" De regel volgens welke de rechte1; 
k1·achtens artikei 774, tweede lid, van 
het Gei·echtelijk Wetboek, de herope
ning van de debatten ambtshalve moet 
bevelen betreft enkel het geval waal'in 
de rechteJ' de vordering geheel of ten 
dele afwijst op grand van ·een exceptie 
die de 'partijen voor hem niet hadden 
ingeroepen;' mj geJdt niet VOOJ' · de 
1·echtet wannee1· deze 'de vo1·deling 

· toewijst (3). 

(• INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY OF 
BELGIUM • N.V. T. • SOCIETE FRAN<;:AISE DE 
TRANSPORTS GONDRAND FRERES, VENN. NAAR 

FRANS RECHT) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 17 mei 1977 in hoger 
beroep' gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Kortrijk; 

' I' 

(1) Cass., 8 april' 1960 (Bull. 'en Pas., 1960, I, 
939) en 24 sept. 1964 (ibid., 1965, I, 77). Raadpl. 
·ook : de noot, get. R.H., onder Cass., 21 feb. 
1946 (ibid., 1946, I, 79); Cass.; 29 okt. en 27 nov. 
1959 (ibid., 196Q, I, 248 en 371); .de conclusie 
van procureur-generaal Ganshof . van der 
Meersch v66r Cass., 4 mei 1972 (ibid.,. 1972, I, 
806), inzonderheid biz. 816; de noot 1 onder 
Cass., 10 okt. 1974 (A.C., 1975, 186) en 
3 m~i 1978 (ibid., 1978, 1035). 

(2) Cass., 26 mei 1976 (A. C., 1976, 1067). 

. (3) Cas~., 4 april 1974 (A.C., 1974, 863),,en de 
noot 4, en 3 feb. 1978 (ibid., 1978, 667). ' 

Overwegende dat de door de 
rechtsvoorgangster van de verweer
ders 'consorten Vanwetteren inge-' 
stelde rechtsvordering ertoe strekte 
eerste verweerster en eiseres soli
dair, althans in solidum, te horen 
veroordelen de achterstallige huur
gelden en lasten te betalen die 
verschuldigd waren ingevolge de 
huurovereenkomst welke door eer'
ste . verweerster, handelende voor 
rekening van eiseres, als huurci~r: 
was aangegaan; dat eerste verweer
ster in hoofdorde aanvoerde dat zij 
de huurovereenkomst had aange
gaan als mandataris van eiseres, en, 
subsidiair, dat zij, voor het geval 
toch ,zou worden geoordeeld dat zij 
zich in persoonlijke naam had ver.C: 
bonden, tegen eiseres een tussen-' 
vordering tot vrijwaring instelde, 
hierop gestoeld .dat zij als naam
leenster van eiseres was opgetre
den; dat .eiseres ):>etwi~tte dat eerste 
verweerster als haar mandataris 
was opgetreden, subsidiair aan
voerde dat eerste verweerster de 
perken van haar mandaat was te 
buiten gegaan, en ontkende dat 
eerste verweerster voor haar naam~ 
leenster was geweest; · 

Overwegende dat het vonnis de 
hoofdvordering van de ' consorten 
Vanwetteren tegen eerste verweer
ster gegrond en tegen eiseres onge
grond verklaart; dat het derhalve 
eerste verweerster veroordeelt om 
de achterstallige huurgelden en 
lasten te betalen aan de consorten 
Vanwetteren; dat het vervolgens, 

· beslissende op de door eerste ver
weerster tegen eiseres ingestelde 
vordering tot vrijwaring, eiseres 
veroordeelt tot terugbetaling, aan 
eerste verweerster, van alle sommen 
waartoe · deze laatste · ten opzichte 
van de consorten Vanwetteren is 
veroordeeld; · · 

Over· het tweede mid del, afgeleid uit 
de schending van artikel . 97 van de 
Grondwet, 

do01·dat het vonnis, na tot het bestaan 
van een commissieovereenkomst tussen 
eiseres en eerste verweerster te hebben 
besloten:, niet 'betrekking tot' de vraag of 
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eerste verweerster, a! dan niet, van 
e1seres de opdracht had gehege:n · als 
haar mandataris de litigieuze hum·over
eenkomst te sluiten, enerzijds, beslist 
dat eerste ve1weerster met bewijst dat 
. ··· ;, opdracht of ~oelatmg >> kreeg deze 
huurovereenkomst te slmten als {{ man
aatans van Harvester , eri; anderzijds, 
vaststelt dat eerste verweerster de 'perc. 
ken van haar mandaat heeft. 'overschre
den, 

zodat het vonius, vo6r Z:over het ener
ZIJdS het gebrek aan opdracht van eise
res aan eerste verweerster om als haar 
mandatans te handelen aanneemt, doch 
anderziJds. vaststelt dat eerste verweer
ster de perken van. haar mandaat heeft 
overschreden; door tegenstrijdigheid, 
althans door dubbelzmnigheid, is aange
tqst · en derhalve de grondwette'lijke 
motlvermgsplicht schendt (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat, wanneer · het 
vonms vaststelt dat eerste verweer
ster de · · perken van haar 
« mandaat >> heeft overschreden, het 
enkel bedoelt dat zij de perken van 
haar opdracht als commissionait 
heeft overschreden door, biJ het 
slmten van ·de overeenkomst, ·de 
naam van e1seres, haar comm1ttent, 
bekend te maken; 

Dat het middel feitelijke grand
slag m1st; 

Overhet eerste middel, afgeleid uit de 
schendmg van de artikeleri 702, 807, 774, 
voorriamelijk tweede lid, 1042 en 1138, 
voornamelijk 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek; van het algemeen l'echtsbegin
sel dat de rechter verbiedt uitspraak te 
doen over niet gevorderde zaken, van 
het algemeen rechtsbegmsel van de eer- . 
b1edigmg van de rechten van de verdedi
gmg en van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het vonms de tussimvordermg 
van eerste· verweerster· tegen e1seres 
gegrond verklaart en · derhalve e1seres 
veroordeelt tot terugbetalmg aan de 
naamloze vennootschap « Soc1ete fran
c;:mse de Transports Gondtand Freres » · 
(thans eerste verweerster) van alle som
men, 1n hoofdsom, 1ntere:.ten en. koo;ten, 
,waartoe (deze laatste) tegenover. de 
andere .verweerders (de .·consorte.n· Van
,:WE>tteren) 1s vero01'deeld en drt · op 
grand. : dat tus,sen e1seres en eerste 

verweerster een commissieovereehk;cimst 
be;;taat ingevolge.waarv'}n « in elk; geval, 
op de. vennootscbap, Harvester. (th<:ms 
e1seres), die haar commissionair . ~it
drukkelijk opdracht,ga~ de huurovereen
komst te ondertekenen, de vet;plichtipg 
(rust) haar commissionai:t; te vergoeden 
voor de hiervoor gemaakte kosten, 
inzo'nderheid. voo1' de huurgelden 'die 
eraan · vasczitteh; dat, nu het zover is 
gekomeri dat ( eei·ste vetweetster), ten 
gevolge van ·de · weigering van haar 
comm1ttent tot vergoeding van· deze 
uitgaven, door de verhuurder wordt 
gedagvaard tot . betaling van de huur
phjs, zij haar committent in zake mag 
roepen om haar te vrijwaren, zoniet om 
haar te vergoeden voor de uitgavep en 
de kosteri welke vocirtsp~;liiteri' uit de 
uitvoering' van de commissieovereen
kmnst krathtens welke zij de hliurover-
eenkomst heeft aangegaan », · · · 

terwijl, de door eerste verweerster 
(tegen eiseres) ingestelde tussenvorde
ring · ·tot vnjwanng geensz~ns '. was 
gestoeld op de verplichtlng ·.van eiseres 
om eerste verweerster in haar hoedartig
heid van commissionait · te vergoeden 
voor de J.lit de uitvoering van. een 
corrimissieovereenkomst voortvloeiende 
kosten en uitgaven, doch :enkel op ·een 
contract van naamlening. en bovendien 
zonder enige ve1wijzing naar een . ver
goedingsverplichting wegens krachtens 
deze overeenkomst gemaakte kosten. en 
uitgaven, zodat de rechtbank door de 
tussenvordering· ih vrijwa:ring gegrond te 
verklaren ·. wegens de verplichtingen die 
voortspru<iten uit · .· een commissie
overeenkomst : 1• op onwettelijke wijze 
de oorzaak, dit is de juridische grand
slag, van deze vordering wijzigt en 
derhalve. het algemeen rechtsbeginsel 
van. de. ,eerb1edigmg van de rechten .va11 
de verdediging van eiseres en het. alge
meen rechtsbeginse!' dat 'de rechterver
biedt uitspraak · te doen over nief gevot
derde zaken, schendt (schending van· de 
m. pet middel veq11elde a~·tike~en , en 
voornamelijk .:van voor.melde algemene 
rechtsbegmselen · . en van .. de 
artlkelen 702, 807 en· 1138, 2',· van het 
Gerechtelijk Wetbm!k), 2' de' rechte'n' va-n 
'verqediging van e1seres imskeht door 
· haa.r ambtshalve wegens de' in d1t mid
del vermelde r~dehi:m. te veroorde~en 
zonCier vooraf . de , ,· heropElriing yaii . de 
debatten te hebben bevolen '(schending 
van de lri het middel'vel'lhelde' artikelen 

. en voornamelijk van . het .a1gemeen 
rechtsbegin~el' v~n de ee~bied,Iging' van 
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de' rechten van de ·verclediging 'en van de 
artikelenc774, inzonderhe1d ·tweede lid, 
Pn 10'42 ·Van het Gerechtelijk Wetboek) : 

•) .. , 

Overwegende dat eerste verweer
ster m conclusie liet gelden dat z1j, 
bij .'het ·aangaan 'van de huurover
eenko:irist, zomet i'n naarn, dan toch 
v96r rekerimg van ~lSeres was opge
ti1ed~JJ en dat e1seres haar deswege 
volledige . vriJwaring verschu1dlgd 
was;, 
, . Dat eerste verweerster .. dan ook 
een tussEmvordering tot vnJwarmg 
instelde strekkende tot de veroorde
hng •van · · eiseres tot betalmg, aan 
haar, va:p. al hetgeeri waartoe ZlJ ten 
o'pzichte ' vari · de . hoofde1sers, ·de 
consoi'teri Vanwetteren, zou worden: 
veroordeeld .. ' ' . . ' 

: ' ' , 
Ovetwegende dat 1 het zoeven 

O'mschre:ven · vc:ioi·werp van de tus
~em'ord~ring origeWijzigd 'is geble-
\r'en;· '- :;. · · · · 

' Oveiweg~nde dat'het vonnis. wel
iswaar, qp grond v.an de door eerste 
verweel;ster . en· eiseres . gegeve'n uit
leg.; , zijn, b~:'lli:ssing · stoelt op de 
ymiplic]J.t~rig. van el.se~·es om, in haar 
hoedanigheid van comrnittent, haar 
cornmissionair. te vergoeden voor ·de 
uitgaven en kosten die voortvloeien 
uit de ·uitvoerin'g van de commis
sie-6veFeepkornst, terwijl eerste ver
weerster• had·· aarigevoerd dal zij 
verplichtingeri had onderschreven 
iJ:i' ,ho.ed,anigheid van naamleenster 
ya11 eiMtes;; . ' . ' · ... 
. . Overwegende echter dat de rech
ter bij wie een •vordering tot uitvoe
ring van ¢en overeenkomst aanhan
gi~f'is gemaakt,' ten deze d.e tussen
'vorderiiig van:. eerste verweerster 
tegen eiseres; · de . qorzaak van de 
r.echt~vordering ' niet wijzigt wan:
n~er hi,j ~ich ertoe beperkt. aan de 
ovetee:tikomst haar juiste juridische 
.ornschrijv!ng. te geven; 
· . Overxv.eg~nde · dat ten deze de 
porzaak · Vlm ,de tussenv,ordering 
be.stond i.n de bvereerikomst, ch t lS 
de. door .eiseres aan eerste verweer
ster gegeven opdracht om voor haar 
rekening de 'huurovereenkomst af te 
sluiten; dat deze crorzaak volgens de 

aanspraak van eerste verweerster 
en volgens de door het vonnis aan 
de overeenkornst gegeven jurid1sche 
omschrijving, dezelfde is; 

Overwegende dat .zowel uit de 
tekst als mt de strekkmg van artikel 
807 van het Gerechtelijk Wetboek 
blijkt dat het toepassingsgeb1ed 
ervan.is beperkt tot de tussenvorde
ringen welke door de oorspronke
lijke eiser werden ingesteld en tot 
uitbreiding of wijziging van de door 
hem ingestelde vordenng strekken, 
zodat deze wetsbepaling ten deze 
niet toepassehjk 1s; 

Overwegende dat, nu hlJ de tus
senvordenng van Perste verweerster 
tegen eiseres toeWlJSt, de rechter op 
grond van artlkel 774, tweede. hd, 
van het GerechteliJk Wetboek, dat 
ovel' het afWlJZen van vordermg€m 
handelt, de heropeumg ' van de 
debatten met ambtshalve rnoest 
bevel en; 

Overwegende dat e1seres .met 
aanduidt waarm de schendmg van 
artikel 97 van de Grondwet zou 
bestaan; 

Dat het rn1ddel met kan worden 
aangenornen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzienmg; veroordeelt eiseres 1n 
de kosten. 

30 maart 1979 '1 e kamer 
Voorzitter : de h. de Vreese1 'afdeling's
voorzitter - Verslaggever : de h. Van 
Leckwijck - Gelijklwdende conclusJe 
van de h Tillekaerts - Advocaten : mrs. 
Simont, Van Heeke 

3' KAMER·~ 2 april1979 

ARBEIDSOVEREENKOMST - 'ARBEI
PER PIE IN,PIENST VAN EEN ZELFDE WERK 
GEYER FUI\fCTIES VAN MANUELE EN VAN 
INTELLECTUELE AARD UITOEFENT - VAST
STELLING VAN DE VOORNAAMSTE BEZIGHEID 
- BEGRIP . , 

Het arTest besllst wett1g dat de weTk~ 
zaamheden d1e een wel'knemel' bij een 
W(!rkgeve1· wtoefent hoofdzakelijk van 
intellectuele aard wal'en, wanneer het 
gegrond is op vaststellingen. dat een 
ouvreuse in een bioscoop, wier bezJg
heden als dusdanig van manuele aard 
waren, geregeld, al was het minqer 
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lang, de functie van kassierster uitoe
femje,. waarvoor zij een bijzondere 
bezoldigipg ontving en die voor haar 
een grotere verantwoordelijkheid mee
bracht, omdat zij daaJ·door ve1plicht 
was de kas op te maken en verant
woOJ·ding te geven. (Art. 1 Arbeids
overeenkoni.stenwet Werklieden; art. 1 
Arbeidsovereenkomsten Bedienden.) 

(LES STUDIOS AMERICAINS T. IDE) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 16 september 1976 
en 1 december 1977 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid- uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 81, inzonderheid vierde' lid, 104, 
inzonderheid derde lid, van het Gerech~ 
telijk Wetboek, , 1, 14, 15, 18 van de 
wetten betreffende de arbeidsovereen
komst voor bedienden gecoordineerd hij 
het koninklijk besluit van 20 juli 1955, 
als aangevuld en gewijzigd, artikel 1 bij 
artikel 29 van de wet van 
21 november 1969, artikel 15 bij de 
artikelen. 34 van de wet van 
21 november 1969 en 3, 1", 2" en 3", ·van 
het koninklijk besluit van 6 juni 1975, 
artikel 18 bij de ar'tikelen 34 van de wet 
van 10 december 1962 en 48 van de wet 
van 21 november 1969; schending van de 
artikelen 1, 19, 20, 22 van de wet van 
10 maart 1900 op de arbeidsovereen
komst, als aangevuld en gewijzigd, 
artikel 19 bij artikel 3 van de wet .van 
10 december 1962, artikel 20 bij 
artikel 12 van de wet van 
21 november 1969, artikel 22 bij 
artikel 11 van de wet van 4 maart 1954; 
schending van de artikelen 1 en .2 van 
het koninklijk besluit van 13 juli 1973 tot 
verlenging van sommige opzeggingster
mijnen vastgesteld bij de wet van 
10 maart 1900 op de arbeidsovereen
komst, 

doordat, nadat het in zijn arrest van 
16 september 1976 had beslist dat ver
weerster die niet alleen ouvreuse doch 
o'ok kassierster was, de hoedanigheid 
van bediende bezit op grond dat haar 
werkzaamheden als kassierster die zij 
geregeld uitoefent een hoofdwerkzaam
heid vormen omdat zulks de verantwoor
delijkheid van hij die deze werkzaam
heid · uitoefent verzwaart; aangezien de 
kassierster niet enkel plaatsbewijzen 
afgeeft en het bedrag ervan ontvangt 
doch everteens de kassa moet afsluiten 

· bij het einde van haar diensten d~ 
daarin voorkomende bedragen • moet 
kunnen verantwoorden. en dat die func
tie bijgevolg doorslaggevend is, het 
arbeidshof in het arrest van 
1 december 1977 eiseres veroordeelt· om 
aan verweerster een vergoeding te .beta
len wegens afdanking zonder opzegging, 
berekend op basis. van drie maanden 
loon, vermeerderd met haar vakantiegeld 
en het saldo van het loon voor de 
peri ode van 14 tot 21 augustus 1975, · 

terwijl, eerste onderdeel, door te zeg
gen dat verweerster handenarbeid en 
hoofdarbeid verrichtte waarvan de laat
ste· doorslaggevend is omdat hij meer 
verantwoordelijkheid met zich brengt, 
het arbeidshof, dat niet betwist dat meer 
tijd wordt besteed aan de werkzaamhe
den als ouvreuse, de conclusie van 
eiseres niet beantwoordt ten. betoge dat 
« de vervanging aan de kassa » 'ten 
hoogste eenvierde van verweersters vol
ledige arbeidstijd vertegenwoordigde; de 
werkzaallfheid als ouvreuse. dus door
slaggevend was en verweerster bijgevolg 
een arbeidster was; het arrest van 
16 september 1976 derhalve niet regel
matig met redenen is omkleed (scherr
ding van artikel 97. van de Grondwet); 
het arbeidshof alth<1ns de reden niet 
verduidelijkt waarom zij dat middel 
verwerpt; d<1aruit volgt dat het arrest 
van 16 september 1976 wegens die dub
belzinnigheid niet regelmatig met rede
nen is omkleed (schending van artikel 9.7 
van de Grondwet) en die onwettigheid 
dus moet leiden tot de vernietiging van 
het arrest van 1 december 1977; 

tweede onderdeel, in zoverre het 
arbeidshof dat middel zou verworpen 
hebben met de overweging .dat de taak 
van kassierster, nu deze verantwoorde
lijkheden omvat en d,us hoofdarbeid is, 
daardoor aileen doorslaggevend is 
ongeacht de daaraan bestede tijd, het 
arrest van 16 september 1977, waarin 
verkeerdelijk wordt beslist dat elke 
hoofdarbeid doorslaggevend is ten aan~ 
zien van handarbeid, de wettelijke 
beginselen van de arbeidsovereenkom:St 
voor bedienden miskent (schending van 
de in het middel bedoelde bepalingen en 
inzonderheid van de artikelen 1, 14, 15, 
18 van de wetten betreffende de arbeids
overeenkomst voor bedienden gecoordi
neerd bij koninklijk besluit van 
20 juli 1955, als aangevuld en gewijzigd, 
artikel 1 bij artikel 29 van de wet van 
21 november 1969, artikel 15·. bij de 
artikelen 34· van de wet van 
21 november 1969 en 3, 1", 2" en 3", van 
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het koninklijk besluit van 6 juni 1975, 
artikel 18 bij de artikelen 34 van de wet 
van 10 ,december 1962 en 48 van de wet 
van 21 'november 1969) en van de 
arbeidsovereenkomst .(schending van de 
in het middel bedoelde bepalingen en 
inzonderheid van de artikelen 1, 19, 
20 en 22 van de wet van 10 maart 1900 
op de , arbeidsovereenkomst, als aange
vuld en, gewijzigd, artikel 19 bij artikel 3 
van · de wet van 10 december 1962, 
artikel 20 bij artikel 12 van de wet van 
21 .november 1969, artikel 22; bij 
artikel 11' van de wet van 4 maart 1954; 
schending van de artikelen 1 en 2 van 
het koninklijk besluit van 13 juli 1973 tot 
verlenging van sommige opzeggingster
mijnen vastgesteld bij ·de wet van 
10, maart 1900 op ·de arbeidsovereen
komst) en bijgevolg niet wettelijk ver
antwoord is (schending van al de in het 
middel. a&ngehaalde bepalingen) en dus 
de veroordelingen die het arrest op 
1 december 1977 tot verdere behandeling 
van de zaak heeft gewezen oak de in het 
middel aangehaalde wettelijke bepalin
gen schenden : 

Overwegende dat eiseres in haar 
condusie van hoger peroep 
betqogde dat het werk yan een als 
ouvreuse in .dienst genomen per
soon die echter tijdens ten hoogste 
eenvierde van haar werktijd vervan
gingen doet aan de kassa, voorna
ni~lijk het werk van een arbeidster 
is. en dat zij daaruit · afleidde dat 
V~rweerster1 die ouvrellse was in 
een bioscoop, een arbeidster was; 

Overwegende dat het arrest in 
a,ntwoord op die condusie, vaststelt 
« dat uit de in de debatten voorge
legde stukken blijkt dat appellante 
(thans eiseres) verschillende arbeid
sters iii haar dienst had die om 
beurt zonder precieze uurregeling 
tijdens een gedeelte van de dag als 
kassierster en · tijdens. een ander 
gedeelte als ouvreuse werkzaam 
waren; dat gei:ntirrieerde (thans ver
weerster) ' een bijzondere bezoldi
ging ontving 'voor het werk als 
kassierster , ; · 

Dat het arrest, nu het de argu
. mentafie van , eiseres vei:werpt, 

beslist dat hoewel het onbetwistbaal.' 
is . dat in de organisatie van de 

onderneming de .ouvreuses arbeid
sters zijn en de kassiersters bedien
den, het duidelijk is dat het de 
functies van kassierster zijn, die ten 
deze niet bij gelegenheid doch. gere
geld vervuld worden, die als door
slaggevend moeten beschouwd wor
den op grond dat zij degene die ze 
uitvoert met een grotere verant
woordelijkheid belasten, aangezie'n 
de kassierster niet enkel de plaats
bewijzen uitreikt en het bedrag 
ervan ontvangt; doch eveneens de 
kassa moet · afsluiten bij het einde 
van haar dienst, en de. daa:tin voor
komende bedragen moet kunn~n 
verantwoorden; 

Overwegende dat het arrest, door 
de aanspraken van eiseres te ver
werpen betrekkelijk de tijd . tijdens 
welke verweerster als kassierster 
werkzaam is, beslist dat laatstge
noemde functies, waarvoor zij een 
bijzondere ·bezoldiging ontvangt, 
geregeld en doorslaggevend zijn ten 
aanzien van die van ouvreuse in het 
kader van de werking van P,e onder
neming van eiseres; 

l)at het arrest aldus, enerzijds, de 
conclusie van eiseres beantwoordt 
door ze zonder de in het middel 
aangevoerde dubbelzinnigheid als 
niet gegrond af te wijzen en, ander-' 
zijds, door rekening te houden met 
al de bovenvermelde gegevens, zijn 
beslissing wettelijk verantwoordt in 
de zin van de artikelen 1 van de wet 
van 10 maart 1900 op de arbeids
overeenkomst en 1 van P,e gecoordi
neerde wetten betreffende de 
arbeidsovereertkomst voor bedien
den; 

Dat het middel niet kan aangeno
men worden; 

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

· 2 april 1979 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Clason- Gelijklui- . 
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Simont. 
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3' KAMER - 2 april 1979 

1 ~ SOCIALE ZEKERHEID - WERKNE
MERS - ONDERWORPEN AAN EEN ARBEIDS
OVEREENKOMST - GEZAGSVERHOT"DING '
BEG RIP 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - GE

ZAGSVERHOUDING- BEGRIP. 

1 o en 2" De rechter kan wettig beslissen 
dat e1· tussen een instelling van prive
onderwijs en het onderw1jzend perso
neel geen gezagsverhouding bestaat 
welke verhouding vereist is om te zijn 
onderworpen aan de sociale zekerhe1d, 
wanneer hij erop wijst dat het ver
plichte lesgeven in de lokalen van de 
instelling op zichzelf niet kenmerkend 
Is, dat. niet is bewezen dat die Jessen 
werden gegeven onder het gezag van 
de instelling, dat het normaal was dat 
die instelling aan de Jeerkrachten de 
door haar gekozen · Jeel'iingen voor
stelde, dat de voorlegging van presta
tiestaten, die noodzakelijk waren om 
betaling e1van te bekom£m, op zichzelf 
geen kenmerk van een· gezagsverhou
ding was, dat de leraars vrij waren al 
dan niet Jes te geven, hun werkzaam
heden te beeindigen, al dan nlet 
aanwezig te zijn en hun afwezigheid 
te verlengen. (Art. 1 AJ;beidsovereen
komstenwet Bedienden, art. 1, § 1, 
Sociale zekerheidswet Werknemers.) 

(R.M.Z. T. INSTITUTE OF MODERN LANGUAGE 
AND COMMUNICATION N.V.) 

ARREST ( vertaJing) . 

HET HOF; - Gel~t op het bestre
den arrest, op 15 september 1977 
door het Arberdshof te Brussel 
gewezen; 

Over het m1ddel, afgeleid uit de schen
dmg van de artikelen 1, § 1, 5, 14, § 1, 
van de wet van 27 juni 1969 tot herzie
mng van de beslmtwet van 28 decem
ber 1944 betreffende de maatschappe
lijke zekerhe1d der arbe1ders, 1, gewij
zigd .. b1j artikel 29 van · de wet van 
21 november 1969, 5, eerste lid, gewljzigd, 
biJ artikel 62 van de wet van 
5 december 1968, van de op 20 JUli 1955 
gecoordmeerde wetten op .de arbeids
overeenkomst voor bed1enden, 1107, 
1108; 1126, 1134, 1135, 1156, 1710, 1779, 1", 
van het BurgerhJk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat. het arrest, met bevestiging 
'li'an het vorinis van de eerste rechter; 
eisers rechtsvordering ontvankelijk doch 
niet gegrond verklaart; en· verweersters 
tegenvordering ontvankelijk en gegrond 
verklaart en die vorderiiig inwilllgt, el.ser 
veroordeelt in de ' kosten '' van beide 
instanties en, om a:ldus· te besJ.issen 
overweegt dat de leerkrachten die ver~ 
weerster heeft aangeworven met een 
overeenkomst voor · onbepaalde tijd en 
die zij vergoedde · voor ·hun werkelijke 
prestaties tiJdens het 3de en 4de kwar-

. taal van 1971 en het 1ste en 2de kwar~ 
taal van 1972, als zelfstandigeri .. voor 
verweerster ''hebben gewerkt ·'en 'niet 
verbonden waren door · een · arbeidsover~ 
eenkomst als bedoeld biil artikel 1; §. 1, 
van de. wet van 27 juni 1969 tot herzie~ 
ning van de beslmtwet van 28 decem
ber 1944 betreffende de maatschappe~ 

· lijke zekerheid der ·arbeiders; op grond ·: 
<< dat de aard en de modaliteiten van de 
contractuele betrekkmgen' tussen ver• 
weerster en de genoemde leerkrachten 
bepaald worden irr · een. geschreveri ·over
eenkomst... genaamd << overeerikomst 
van zelfstandige leerkracht, dat die over
eenkomst met name. preciseert dat er 

· geen enkele gezagsverhoudihg best~at 
en evenmin emge 'verb1nteJ;Iis aangaande 
de omvang van de prestaties; dat de 
leraar vrij blijft de ' hem voorgestelde' 
prestaties te aanvaarden eri les geeft 
zoals h1j dat verkiest, .. dat de leerkracht 
zijn statuut van zelfstandige wil behou
den en zelf zorgt voor de sociale zeke:r
heid die met dat statuut samenharigt »; 
... dat hoewel « de rechterlijke macht 
niet gebonden 1s door de kwalificatie die 
de partijen aan een overeerikomst geveri, 
die kwalificatie eqhter haar . mtwerking 
pas verliest mdien de mtv'oeririg door 
partljen van hun contractuele verplich~ 
tingen wijst op l:let bestaan van een 
gezagsverhouding, d.at de door · eiser 
aangevoerde omstandighed~n. n~et kun
nen b~schouwd worqen als voldoende 
aanw1jzingen voor ~Em dei'gelijke gezags..: 
verhouding; ... dat de . bewermg volgens 
welke de lessen· onder h:~t gezag van de: 
school (verw'eerster) worden gegeven op 
niets steunt, mt geen enkel ·stuk volgt .. : 
en m strijd is met· het derde .lid van• de 
overeenkomst dat bepaalt dat. de leraar 
onderWijst, zoals· hif 7;elf wil; • .... dat. de 
niodaliteiten vari de· overeerikom1:>t .tus~ 
sen verweerster en de leerlihg, waar~n 
met . na,me • wordt. b~p?ald, dat be1de 
partijen de overeenk:orrist kunrien opzeg 
gen en' dat de . leer ling de gelegenheicl, -
knJgt eeri. verandering' van' lessenrboster 

. of de ·opschorting· van zijn pi'ogramnia 
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voor eeh bepaalde periode te · vragen, 
bevestigt ;dat .. de leerkrachten niet wer
den. aa:q.geworvep. met. eeR -arbeidsover
eenkomst voor , bedienden doch. wel 
de'g~lijk zelfstandigen zijn; dat dezelfde • 
vaststelling volgt · uit het feit dat de 
leran!n vrij lessen kunnen: aannemen of 
weigeren >>; ten slotte, « dat verweersters 
overwegingen betrekkelijk de mobiliteit 
van het onderwijzend personeel, de 
schommelingen in de aan dat personeel 
u.itbetaalde bezold,igingen, de vastste!ling 
.iran het ~esse!).ro.oster van de lessen, de 
'dienstnota's .en de ,brieven van de lera
ren' 'die hun werkzaamheden beeind}gen 
of een yerlenging van. hun afwezigheid 
meldert, aantonen dat de uitvoering door 
de' partijen van hun contractuele .ver
plichtingen overee'nstemt met de kwalifi
catie van die verplichtingen en niet 
.wijze:p. . op het · bestaan van enige 
gezagverhouding ,, 

terwij1 het. arrest evehwel, enerzijds, 
vaststelt dat << de naa:inloze ve:imootsclfap 
Institute of· Modern Language and Com
munication (verweerster) met name als 
maatschappelijk doel de exploitati~ van 
een talenschool beoogt ,, en « dat zij met 
P-ie b~doeling m~t tal van perso,nen . een 
overeenkomst heeft g,esloten genaa:rhd : 
overeenkomst van zelfstandige leer
kracht, krachtens'welke die leerkrachten 
zich' ertoe verbinden prive- of collectieve 
lessen te geven aan de stud€mten die 
hun .worde11 aangeduid, »; volgens de 
geenszins door het arrest tegengespro
ken beweringen van' eiser, die door 
verweerster bezoldigde leraren « les 
moeten geven in de lokalen van de 
vennootschap of ten . huize · van de 
leerlingen », .die pri~e- of collectieve 
lessen ,; gegeven moeten worden aap. de 
door de school aangewezen leerlingen 
.onder haar gezag », en, anderzijds, 
_aanil,eejD.t dat « de. plaats waar het :werk 
moet worden mtgevoerd beschouwd kan 
worden als een aanWlJzmg van het 
bestaan van eeri gezagsverhouding aan
gezien de · werkgever .zlJn recht. v;m 
toeZlcht kan uitoefenen ;,, terw1jl wette~ 
hjk de voor elke arbe1dsovereenkomst 
kenmerkende gezagsverhouding de be
voegdheld van i:ie werkgever omvat om 
de werknemer aan te WlJzen en een 
toezlCht mt te oefenen op z1jn werk, die 
gezagsverhou:ding bestaat zodra een per
soon m fe1te z1jn gezag of toeZlcht kan 
mtoefenen ~op' de .handelingen' van een 
andere persoon en het · fe1t dat die 
andere. persoon. een: bepaalde vnjhe1d 
bhjft behouden;, dat. hlJ ni~t helemaal 
ZlJn vnJherd pnJsgeeft b1.J de. uitoefenmg 

vim ziJn werk of zijn kunst, bet bestaan 
van . de ' genoemde gezagsver houding ·met 
mtsluit, en daaru1t dus volgt dat het 
arrest gelet op de vorenvermelde niet 
betwiste vaststellingen en omstandighe
den .niet wettig kon' beslissen, om. de 
redenen die· het aanhaalt, dat de door 
verweerster aangeworven 'leerkrachten, 
die zij heeft belast met particuliere of 
collectieve taallessen aan de door haar 
aangewezen leerlingen, in haar eigen 
lokalen of ten huize va:q. die leerlihgen 
en die door haar voor het uitvoeren van 
die opdracht werden bezoldigd, die ach
viteit in dienst van verweerster als 
zelfstandigen hebben uitgeoeferid en met 
verbi:mden waren door een arbeidsover
eenkomst of door een .arbeidsovereen~ 
komst' voor bedienden, waardoor· het de 
werkelijke aard miskent van de. tussen 
verweerster en de genoeinde leerkrach
ten gesloten overeenkomst (schending 
van de artikelen 1107, 1108,. 1126, 1134, 
1135, 1156 van h~t Burgerlijk Wetboek 
en 97 van. de G:rondwet), en ook het 
begrip en de wettelijke gevolgen van de 
arbeidsovereenkomst bedoeld bij 
'artikel 1, § 1, van de wet van 
27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwetvan 28 december 1944 betref
fendede maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders (schending van de artikelen 1, 
§ 1,.5, 14, § 1, van de genoemde wet van 
27 juni · 1964, 1, 5, eerste lid, van de 
geco6rdineerde wetten betreffende · de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden, 
1710 en 1779, 1", van het Burgerlijk 
Wetboek): · · · 

Overwegende dp.t eiser betoogt 
dat. de overeenkomst tussen ver., 
weerster en de· leraars die zich 
verbinden . tot het geven van prive,
of gemeenschappelijke lessen aan 
de . leerlingen een arbeidsovereen.,. 
komst voor bedienden is en dat d1e 
leerk~achten dus onderworpen z1jn 
aan het stelsel van sociale zekerheid 
dat b1j de wet van 27 jum 1969 werd 
ingevoerd; 

Dat e1ser, ter verantwoordmg van 
het bestaan van een arbeldsover
eenkomst voor bedienden, . aan, 
voerde da:t de voor de arberdsover~ 
eenkomst voor bedlendeil' kenmer~ 
keride gezagsverhoud:ing mt de vol
gende omstand1gheden' · voortvloei:. 
de ·: de leraren moeten hun . .lessen 
geven ·m verweersters lokalen ·of ten 
hU::lze van de leer1ingen; de lessen 
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moeten gegeven worden aan de 
door de school aangewezen leerlin
gen ·onder haar gezag; 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst : 1" dat de plaats van ~.e 
uitvoering van het werk ongetwiJ
feld beschouwd kan worden als een 
aanwijzing van het bestaan van een 
gezagsverhouding aangezien de 
werkgever zijn recht van toezicht 
kan uitoefenen; dat het evenwel 
niet doorslaggevend is wanneer men 
acht slaat op het feit dat een 
zelfstandige zijn werkzaamheden 
kan uitoefenen op de plaats waar 
zijn medecontractant zijn bedrijvig
heid uitoefent; 2" dat het vanzelf
sprekend is dat verweerster de door 
haar aangewezen leer ling en a an de 
leerkrachten voorstelt aangezien 
haar maatschappelijk doel bestaat 
in de exploitatie van een talen
school; dat de bewering volgens 
welke · de lessen gegeven worden 
·onder het gezag van de school 
irrelevant is, uit geen stuk van het 
dossier volgt en strijdig is met het 
derde lid van de overeenkomst 
waarin wordt bepaald dat de leraar 
vrij zijn onderwijs bepaalt; 3" dat de 
voorlegging van de pr~statiestaten 
van de leraren noodzakelijk volgt 
uit het feit dat de leraars per 
gepresteerd uur worden betaald; dat 
het feit dat de betaling zal gebeuren 
op grond van een maandelijkse 
verzamelstaat niet wijst op het 
bestaan van een gezagsverhouding 
aangezien een dergelijke betalings
wijze helemaal niet onverenigbaar 
is met de werkzaamheden van een 
zelfstandige; 4" dat de modaliteiten 
van de overeenkomst tussen ver
weerster en de leerling waarin met 
name wordt bepaald dat beide par
tijen de overeenkomst kunnen 
opzeggen en de leerling de gelegen
heid krijgt een verandering van 
lessenrooster of de opschorting van 
zijn programma voor een bepaalde 
periode te vragen, bevestigen dat de 
leerkrachten niet werden aangewor
ven met een arbeidsovereenkomst 
voor bedienden doch wei degelijk 
zelfstandigen zijn; dat diezelfde 

vaststelling volgt uit het feit dat de 
leraren vrij lessen kunnen aanne
men of weigeren; 5" dat eisers over
wegingen betrekkelijk de mobiliteit 
van het onderwijzend personeel, de 
schommelingen in de uitbetaalde 
bezoldigingen, de vaststelling van 
het lessenrooster, de dienstnota's en 
de brieven van de leraren die hun 
werkzaamheden beeindigen of een 
verlenging van hun afwezigheid 
melden, aantonen dat de uitvoering 
door de partijen van hun contrac
tuele verplichtingen overeenstemt 
met ·de kwalificatie van die ver
plichtingen en niet wijzen op het 
bestaan van enige gezagsverhou
ding; 

Overwegende dat het arrest, op 
grond van die consideransen zonder 
schending van het begrip gezagsver
houding kon beslissen dat verweer
ster en haar leerkrachten niet ver
bonden waren door een arbeids
overeenkomst voor bedi€mden en 
dat zij dus niet onder toepassing 
vielen van artikel 1, § 1, van de wet 
van 27 juni 1969 tot herziening van 
de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders; 

Dat het middel bijgevolg niet kan 
aangenomen worden; 

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

2 april 1979 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Closon - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn, Simont. 

3' KAMER - 2 april 1979 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST - GE
. ZAGSVERHOUDING AANWERVING EN 
BEZOLDIGING VAN EEN WERKNEMER DOOR 
EEN VERENIGING - NIET NOODZAKELIJK EEN 
GEZAGSVERHOUDING. 
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2° ;BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFI' -

BEWIJSKRACHT VAN DE AKTE!II - BURGER
LIJKE ZAKEN - BEGRIP. 

3° OVEREENKOMST VERBINDENDE 
KRACHT..,-- SCHENDING VAN ART. 1134 BUR
GERLIJK WETBOEK- BEG RIP. 

4° ARBEIDSOVEREENKOMST - GE

ZAGSVERHOUDING- BEGRIP. 

1 o Uit de enkele · omsiandigheid dat, een 
vereniging zonder winstoogmerk een 
kinesist in dienst heeft genomen om 
een dienst van een door haar beheerde 
kliniek op te. rich ten en te l(:!id(m, valt 
niet, noodzakelijk af te Jeiden dat er 

· tussen partijen een gezagsverhouding 
bestaat. 

2o Wanneer de rechter zegt hoe'partijen 
een overeenkomst hebben uitgevoerd, 
zonder die overeenkomst uit te ]eggen 
op een wijze die strijdig is met de akte 
waarin zij wordt vastgesteld, miskent 
hij de bewijskracht van die akte niet. · 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

. 3? De verbindenden kracht van een 
overeenkomst wordt niet miskend 
door de rechter die zegt . hoe die 
overeenkomst door de partijen is ,uit
gf!voerd. (Art. 1134 B.W.) 

4~ De rechter kan wettig beslissen dat er 
geen gezagsverhouding bestaat tussen 
de kinesist en de vereniging zonder 
winstoogmerk door wie hij was in 
dienst genomen om een door haar 
beheerde dienst van een kliniek op te 
l'ichten .en te leiden, wann~er hij 
vaststelt dat die vereniging enke1 bij 
het sluiten van die overeenkomst is 
opgetreden, dat de overste van de 
kliniek enkel optrad als tussenpersoon 
tussen, het beheerscomite van .de ver
eniging en de kliniek, dat die kinesist 
zich ertoe beperkte aan het comite 
inlichtingen te geven over de aanwer
ving van zijn adjuncten en van hem 
enkel goedkeuring te vragen voor de 
aankoop van het door de kliniek te 
betalen materiaal, dat de verplichting 
van die kinesist in de lokalen en 
tijdens de openingsuren van de kliniek 
te werken voortvloeit uit zijn opd:racht, 
dat hij recht had op ·, een prive
clienteel en dat hij in Ieite zelfs bij 
een andere instelling zijn werkzaam~ 
heden uitoefende. 

(DEGRAEVE T. ECONOMAT .DES CEUVRES CATHO
LIQUES DE MOUSCRON V.Z.W.) 

ARREST ( Vf!rtaJing) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 maart 1978 door 
het Arbeidshof te Bergen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1134, 1135, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 
5, 14, inzonderheid eerste en tweede lid, 
15, §§ 2 en .3. 20 en 22 van de wetten 
betreffende · de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden • geco6rdineerd op 
20 juli 1955, gewijzigd, · betrekkelijk 
artikel 5, bij de wet van 5 december 1968 
en, betrekkelijk artikel 15, bij de wet 
van 21 november 1969, 

doordat, hoewel h~t erop wijst dat 
naar luid van de op 1 augustus 1962 tus
sen vez:weerster en eiser gesloten over

. eenkotnst, laatstgenoemde in' dienst is 
genomen · om « de dienst hydro-
kinesitherapie te lei den . die moest wor
den opgericht in het ziek(mhuis << • Le 
Refuge .de la Sainte Famille ''• waarva:n 
verweerster verklaarde het beheer wimr 
te·· nemen ''• en dat overeengekorrien 
werd. dat eiser « een . percentage z()u 
ontvangen op ·elke behandeling die hij
zelf ·of een van' zijri assistenten in die 
dienst uitvoerde ''• ... dat << elke aanwer
ving van een kinesist ·of bestelling van 
materiaal vooraf aan moederoverste zou 
yoorgelegd worden die de instemming 
van het beheerscomite zou vragen »; dat 
eiser « de mogelijkheid zou hebben om 
voor beroepsbezigheden afwezig · te 
zijn... >> en ook « uitzonderlijk prive
clienteel zou mogen en kunnen behan
delen op voorwaarde dat zulks de door 
hem. geleide dienst niet · schaadt », het 
arrest niettemin beslist dat eiser niet 
aantoont dat << er met hem een arbeids
overeenkomst voor bedienden werd 
gesloten >>en bijgevolg het·vonnis van de 
eerste rechter teniet · qoet en eisers 
incidenteel hager beroep ' afwijst dat. 
ertoe strekte de door de eerste rechter 
toegekende bijkomende opzeggingsver
goeding te vermeerderen tot 24 maanden 
loon, 

tezwijl, eerste onderdeel, de voor de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden 
kenmerkende gezagsverhouding bestaat 
zodra een persoon feitelijk zijn gezag 
over of toezicht op de beroepswerkzaam
heden van een ander persoon kan uitoe
fenen, en uit de bovenvermelde gegevens 
volgt, met name dat eiser belast was met 
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de Ieiding van de dienst hydro
kinesitherapie van verweersters zieken
huis, door haar werd bezoldigd en vol
tijds moest werken in verweersters loka
len en met haar materiaal, hij slechts 
zeer uitzonderlijk een prive-clienteel 
mocht opbouwen, en enkel voor beroeps
bezigheden mocht afwezig zijn, verweer
ster gezag en toezicht kon uitoefenen 
over eisers beroepswerkzaamheden; 
daaruit volgt dat het arrest niet wettelijk 
kon beslissen dat eiser niet verbonden 
was door een arbeidsovereenkomst voor 
bedienden (schending van de arti
kelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek en van alle in de aanhef van 
het middel vermelde bepalingen inzake 
de arbeidsovereenkomst voor bedien
den); 

tweede onderdeel, door niettegen
staande de duidelijke en preCJeze 
bewoordingen van de overeenkomst van 
1 augustus 1962 te zeggen dat « uit de 
(tussen de partijen) gesloten overeen
komsten geen gezag (van verweerster) 
als dusdanig blijkt en evenmin enige 
ondergeschiktheid van eiser aan haa1· », 
het arrest de zin en de draagwijdte 
miskent van de genoemde bedingen en 
bijgevolg de bewijskracht van de over
eenkomst van 1 augustus 1962 schendt; 
inderdaad, zijn bewering onverenigbaar 
is met het feit dat de in het arrest 
herhaalde inhoud van die overeenkomst 
het bestaan van een gezagsverhouding 
tussen eiser en verweerster impliceert 
en ook met de omstandigheid dat naar 
luid van de bewoordingen van de 
genoemde overeenkomst verweerster, als 
dusdanig, als beheerster van het zleken
huis « Le Refuge de la Samte Famille » 
eiser heeft aangeworven en z1ch verbon
den heeft hem te bezoldigen (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek); het arrest door 
de betwiste uitspraak eveneens de . ver
bindende kracht m1skent van de over
eenkomst van 1 augustus 1962 in zoverre 
het geen rekening houdt met de bedin
gen daarvan die, met name, eisers werk
zaamheden aan verweersters gezag 
onderwerpen (schending van de arti
kelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

derde onderdeel, de bewermg van het 
arrest volgens welke « het z1ekenhuis 
zich belastte met de invordering van de 
erelonen en de terugbetalingen van de 
z1ekte- en invalidite1tsverzekering » en 
achteraf een welbepaald percentage 
daarvan aan e1ser betaalde « na aftrek 
van een bevoorrecht aandeel voor 

haarzelf », onverenigbaar is met het be
ding van de overeenkomst van 1 augus
tus 1962 waarin wordt bepaald dat eiser 
« een percentage zal ontvangen op elke 
behandeling die in de dienst door hem
zelf of een van zijn assistenten zal 
worden uitgevoerd ... >>, terwijl uit dat 
beding volgt dat eiser niet persoonlijk 
erelonen mocht vragen, doch enkel door 
verweerster werd bezoldigd ten belope 
van een << percentage op elke in de 
dienst uitgevoerde behandeling >>; het 
arrest, door dus te zeggen dat het 
ziekenhuis zogezegd instond voor het 
innen van eisers erelonen bij de ver
zorgde personen, de bewijskracht van 
het bovengenoemde beding miskent 
(schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek) en de verbindende kracht ervan 
miskent (schending van de artikelen 
1134 en 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest 
achtereenvolgens nagaat of eiser, bij 
de uitoefening van zijn werkzaam
heden als directeur van de dienst 
hydro-kinesitherapie bij het door 
verweerster beheerde ziekenhuis, 
onderworpen was aan het gezag van 
die vereniging zonder winstoogmerk 
« als dusdanig » en of hij niet 
ondergeschikt was « aan het 
ziekenhuis >>; 

Dat het arrest van de in dit 
onderdeel van het middel bekriti
seerde overweging enkel melding 
maakt Lv.m. de betrekkingen met 
de eiser; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat verweerster eiser heeft in 
dienst genomen en zich ertoe heeft 
verbonden hem te bezoldigen geens
zins onverenigbaar is met het in die 
overweging aangevoerde gebrek aan 
gezagsverhouding; 

Overwegende dat dit onderdeel 
van het m1ddel niet preciseert welke 
andere bedingen van de overeen
komst van 1 augustus 1962 noodza
kelljkerwijze het bestaan van die 
gezagsverhouding zouden Implice
ren, 
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Dat dit onderdeel van het middel 

deels niet ontvankelijk is, bij gebrek 
aan duidelijkheid, en voor het ove
rige feitelijke grondslag mist; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest door 

de in dit onderdeel overgenomen 
uitspraken het door eiser aange
voerde beding van de overeenkomst 
van 1 augustus 1962 niet uitlegt, 
doch zegt hoe de partijen dat 
beding hebben uitgevoerd; dat het 
arrest aldus noch de bewijskracht 
noch de verbindende kracht van dat 
beding heeft kunnen miskennen; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, na 

een omstandig onderzoek van de 
bedingen van de overeenkomsten 
tussen eiser en verweerster en van 
de wijze waarop die overeenkom
sten zijn uitgevoerd, beslist dat 
eiser aan geen gezag was onderwor
pen; dat het met name erop wijst 
dat verweerster << als dusdanig » 
enkel bij het sluiten van die over
eenkomsten was opgetreden; dat de 
overste van het ziekenhuis enkel 
optrad als tussenpersoon tussen het 
beheerscomite van dat ziekenhuis 
en eiser; dat laatstgenoemde zich 
enkel beperkte tot het inlichten van 
dat comite nopens de aanwerving 
van zijn adjuncten, en tot het ver
krijgen van zijn instemming voor de. 
aankoop van het materiaal, aange
zien het ziekenhuis instond voor de 
betaling; dat de verplichting om in 
de lokalen en met het materiaal van 
het ziekenhuis te werken en de 
verplichting om, in beginsel, in zijn 
afdeling aanwezig te zijn tijdens de 
openingsuren van zijn dienst nood
zakelijk voortvloeit uit eisers 
opdracht, doch geen gezagsverhou
ding impliceert en dat eiser trou
wens eigenmachtig over zrjn afwe
zigheden en verlof beshste; dat in 
de overeenkomsten werd erkend dat 
hij recht had op een prive-chenteel; 
dat in werkehjkheid die actlvrtert 

geenszins werd beperkt en dat e1ser 
zelfs zijn beroep ook in een ander 
ziekenhuis uitoefende; 

Dat het arrest op grand van de 
gegevens die het vermeldt wettig 
heeft kunnen beslissen dat eiser 
niet aantoont dat hij verbonden was 
door een arbeidsovereenkomst voor 
bedienden; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan aangenomen worden; 

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

2 april 1979 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : baron Vin<;otte - Gelifk
luidende conclusie van de h. Duchatelet, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn, Bayart. 

2' KAMER - 3 april 1979 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
STRAFVORDERING - GEEN HOGER BEROEP 
DOOR HET OPENBAAR MIN!STERIE NOCH 
DOOR DE BEKLAAGDE - STRAFVORDERING 
NIET AANHANGIG BIJ DE RECHTER IN HOGER 
BEROEP. 

2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
VOORZIENING VAN HET OPENBAAR MINIS
TERrE - VERNIETIGING VAN HET BESCHIK
KENDE GEDEELTE WAT DE STRAFVORDERING 
BETREFT - STREKT ZICH NIET UIT TOT HET 
BESCHIKKENDE GEDEELTE WAARIN U!T
SPRAAK WORDT GEDAAN OVER DE BURGER
LIJKE RECHTSVORDERINGEN. 

3° VERWIJZING NA CASSATIE 
- STRAFZAKEN - VERNIETIGING OMDAT DE 
RECHTER IN HOGER BEROEP BESLIST HEEFT 
OP DE STRAFVORDERING DIE NIET BIJ HEM 
AANHANGIG WAS EN DEFINITIEF WAS 
BERECHT - VERNIETIG!NG ZONDER VERWIJ 
ZING 

1o Wanneer noch door het openbaar 
mimstene noch door de beklaagde 
hager beroep IS mgesteld, IS de tegen 
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.de beklaagde ingestelde strafvordering 
niet aanhangig bij de rechter in hager 
beroep (1). (Art. 202, Sv.) 

2" Wanneer op de voorziening alleen van 
het openbaar ministerie, het Hof het 
beschikkende gedeelte van een vonnis 
op de strafvordering vernietigt, strekt 
die vernietiging zich niet uit tot het 
beschikkende gedeelte waal'in uit
spraak wordt gedaan over de burger
lijke rechtsvordel'ingen (2). 

3° Vernietiging van een beslissing in 
zoveJTe de rechter in hager beroep 
beslist heeft op de strafvordering die 
niet bij hem aanhangig was en defini
tief was berecht, geschiedt zonder 
verwijzing (3). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE DENDERMONDE 
T. VAN GEERT) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 januari 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor

. rectionele Rechtbank te Dender
monde; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 202, 203 en 
203bis Van het Wetboek van Strafvorde
ring, 

doordat het bestreden vonnis beslist 
over de tegen verweerder ingestelde 
strafvordering, 

tezwijl nochtans noch het openbaar 
ministerie, noch verweerder op straf
rechtelijk gebied hoger beroep hadden 
ingesteld tegen het · vonnis van 
24 april 1978 van de Politierechtbank te 
Ninove, zodat de strafvordering ten aan
zien van verweerder niet was aanhangig 
gemaakt voor de Correctionele Recht
bank te Dendermonde, zitting houdende 
in hoger beroep, en dat, bijgevolg, de 

(1) Cass., 20 april 1970 (A.C, 1970, 775) en 
28 maart 1977 (ibid., 1977, 813); raadpl. Cass., 
17 april 1967 {ibid., 1967, 997), 19 okt. 
1971 (ibid., 1972, 178) en 16 nov. 1977 
(ibid. 1978, 316). 

(2) Cass., 28 maart 1977 (A.C, 1977, 813). 

(3) Cass., 28 maart 1977 (A.C, 1977, 813), 
16 nov. 1977 {ibid., 1978, 316). 

beschikkingen van het vonnis van de 
politierechtbank op strafrechtelijk ge
bied ten opzichte van verweerder in 
kracht van gewijsde waren gegaan : 

Overwegende dat de eerste rech
ter verweerder en diens medebe
klaagde wegens een verkeersonge
val op strafrechtelijk gebied had 
veroordeeld, onder meer ieder in de 
helft van de kosten van de strafvor
dering in eerste aanleg, en, recht
doende op de civielrechtelijke vor
deringen ingesteld door de medebe
klaagde en zijn verzekeraar tegen 
verweerder, en door verweerder 
tegen zijn medebeklaagde, had 
beslist dat laatstgenoemden ieder 
voor de helft aansprakelijk waren 
voor het ongeval; 

Overwegende dat, op het hoger 
beroep van de medebeklaagde tegen 
aile beschikkingen, zo op strafrech
telijk als op civielrechtelijk gebied, 
en op het incidenteel hoger beroep 
van verweerder tegen de beslissing 
op de tegen hem en door hem 
ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ringen, het bestreden vonnis ver
weerder vrijspreekt van de door de 
eerste rechter · bewezen verklaarde 
telastleggingen en, wegens deze 
vrijspraak, de helft van de kosten 
van de strafvordering in beide 
instanties ten laste legt van de 
Staat; 

Overwegende dat, bij ontstentenis 
van een door het openbaar minis
terie of door verweerder, beklaag
de, ingesteld hoger beroep, de tegen 
verweerder ingestelde strafvorde
ring niet aanhangig was bij ue 
correctionele rechtbank; 

Dat het middel gegrond is; 

Overwegende dat de ten laste van 
de Staat gelegde kosten van de 
strafvordering in hoger beroep ten 
laste van de Staat moeten blijven; 

Overwegende dat de vernietiging, 
op de enkele voorziening van het 
openbaar ministerie, van de beslis
sing op de strafvordering tegen 
verweerder, niet wordt uitgebreid 
tot het beschikkende gedeelte dat 
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uitspraak doet over de tegen en 
door hem ingestelde civielrechte
lijke vorderingen; 

Joutere bewering gaat welke geen 
steun vindt in de gegevens van het 
onderzoek (1). 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, doch enkel in 
zoverre het uitspraak doet over de 
tegen verweerder ingestelde straf
vordering; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; laat de kosten ten laste 
van de Staat; zegt dat er geen reden 
is tot verwijzing. 

3 april 1979 - 2" kamer - 'voorzitter : 
baron Richard, voorzitter 
Verslaggever : de h. Delva - Gelijklui
.dende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. 

2" KAMER - 3 april 1979 

1° BEWIJS - STRAFZAKEN - BEWIJSLAST 
- BEKLAAGDE DIE FElTEN AANVOERT WELKE 
EEN BESTANDDEEL VAN HET MISDRIJF UIT
SLUITEN- BESLISSING DIE VASTSTELT DAT 
HET OM EEN LOUTERE BEWERING GAAT DIE 
GEEN STEUN VINDT IN DE GEGEVENS VAN 
tJET ONDERZOEK - GEEN OPLEGGING VAN 
BEWIJSLAST AAN DE BEKLAAGDE. 

2° BEWIJS - STRAFZAKEN GEVAL 
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER BEWIJS-' 
MIDDEL OPLEGT - ONAANfASTBARE BEOOR
DELING DOOR DE FEITENRECHTER - GREN
ZEN. 

3° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT -
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN '- STRAFZA
KEN - VONNIS DAT ZIJN BESLISSING STOELT 
OP HET GEHEEL V1\.N DE GEGEVENS VAN DE 
ZAAK, ZONDER IN HET BIJZONDER TE VERWIJ
ZEN NAAR EEN VAN DE IN HET STRAFRECH
TELIJK DOSSIER OPGENOMEN STUKKEN EN 
ZONDER DE INHOUD VAN ENIG STUK TE 
BETWISTEN - GEEN MISKENNING VAN DE 
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. 

1" Aan de beklaagde wordt geen bewijs 
opgelegd van het bestaan van do01· 
hem aangevoerde . feiten die een 
bestanddeel van . het misdrijf uitslui
ten, door de beslissing die dat verweer 
verwerpt op grand dat het om een 

2' Wanneer de wet; in strafzaken, geen 
bijzonder bewijsmiddel oplegt, beooz·
deelt de rechter op onaantastbare 
wijze in feite de bewijswaarde van de 
gegevens op grand waarvan hij tot zijn 
overtuiging komt en waartegen de 
partijen verweer hebben kunnen voe
ren (2). 

3' Het vonnis dat zijn beslissing stoelt 
op het geheel van de gegevens van de 
zaak, zonder in het bijzonder te ver
wijzen naar een van de in het straf
rechtelijk dossier opgenomen stukken 
en zonder de inhoud van enig stuk te 

· betwisten, heeft de bewijskracht van 
de stukken van het strafrechtelijk 
dossier niet kunnen miskennen (3) 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

(CONSERRIERE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 januari 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
~:ectionele Rechtbank te Brugge; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 561, 1", van 
het Strafwetboek en 97 van de Grand
wet, alsmede van het algemeen beginsel 
dat, in strafzaken, de beklaagde nimmer 
het bewijs van zijn onschuld ten laste 
valt, 

doordat het vonnis eiseres veroordeelt 
om, bij inbreuk op artikel 561, 1", van 
het Strafwetboek, zich schuldig te heb
ben gemaakt aan strafbaar nachtgerucht 

.of nachtrumoer op grond dat eiseres 
volkomen terecht liet gelden « dat het 
lawaai moet uitgaan van de beklaagde 
persoonlijk opdat artikel 561, 1', van het 
Strafwetboek van toepassing zou zijn >>, 
er echter aan toevoegend dat eiseres 
« ten onrechte voorhield dat niet zij, 
doch een ander persoon, het lawaai 
heeft veroorzaakt, terwijl een dergelijke 

(1) Raadpl. Cass., 25 april 1977 (A. C., 1977, 
875) en 21 dec. 1977 (ibid., 1978, 495); vgl. Cass., 
25 juni 1971 (ibid., 1971, 1104). 

(2) Cass., 7 feb. 1978 (A.C., 1978, 676) en 
28 feb. 1979 (ibid., 1979). 

(3) Cass., 28 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 362). 
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argumentatie nergens kan worden afge
leld mt de gegevens van het gevoerde 
strafonderzoek », reden waarom de rech
ters het beroepen vonnis, dat eiseres 
strafrechtelijk veroordeelt bevestigen, 

terwijl, eerste onderdeel, de rechters 
nergens vaststellen dat eiseres persoon
lijk enige handeling zou hebben begaan 
of enig verzuim zou hebben bedreven 
waardoor de rust van de inwoners kon 
worden verstoord; de rechters aldus met 
name niet vaststellen dat uit het dossier · 
of de behandeling van de zaak ter 
terechtzitting gebleken is dat eiseres zelf 
de kwestieuze tombolanummers afriep 
of had nagelate:a iets te ondernemen om 
het luidruchtig afroepen ervan te belet
ten; de toepassmg van artikel 561, 1", van 
het Strafwetboek nochtans een persoon
lijke daad van de beklaagde vereist, 
hetz1j opzettelijk, hetzij onopzettelijk, 
door een gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg; nu eiseres in haar conclusie 
uitdrukkelijk betwist had persoonlijk 
enige strafbare handeling of enig straf
baar verzuim te hebben begaan, de 
rechters, om hun beslissing te wettigen, 
uitdrukkelijk dienden vast te stellen 
welke strafbare handeling of welk straf
baar verzuim eiseres persoonlijk had 
begaan; hun beslissing dus strijdig is 
met artikel 561, 1°, van het Strafwetboek 
en niet voldoende met redenen omkleed; 

tweede onderdeel, door te oordelen dat 
eiseres ten onrechte voorhoudt " dat niet 
zij, doch een ander het lawaai heeft 
veroorzaakt, terwijl een dergelijke argu
mentatie nergens kan worden afgeleid 
uit de gegevens van het gevoerde 
strafonderzoek ''• de rechters ten 
onrechte de bewijslast in strafzaken 
hebben omgekeerd, door aldus te eisen 
dat eiseres het bewijs van haar onschuld 
zou aanbrengen, nu het daarentegen aan 
het openbaar ministerie en/of aan de 
burgerlijke partij toekomt te bewijzen 
dat de beklaagde aan het ten laste 
gelegde misdrijf schuldig is : 

Overwegende dat het vonnis oor
deelt dat eiseres ten onrechte voor
houdt dat niet zij doch een ander 
persoon het lawaai heeft veroor
zaakt, terwijl een dergeli!ke argu
mentatie nergens kan worden afge
leid uit de gegevens van het onder
zoek; 

Overwegende dat het vonnis 
ald1 s, zonder dubbelzinnigheid, de 
verwerping van het aangehaalde 
verweer van eiseres, dat beperkt 

was tot een loutere bewering, regel
matig motiveert door de vaststelling 
dat eiseres de feiten gepleegd heeft 
en dat haar bewering geen steun 
vindt in de gegevens van het onder
zoek; dat het zodoende de bewijslast 
niet omkeert; 

Overwegende dat de onderdelen, 
voor zover zij opkomen tegen de 
feitelijke beoordeling van de rech
ter, niet ontvankelijk zijn; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 561, 1", 
van het Strafwetboek, 154 van het Wet
hoek van Strafvordering, 1319, 1320 en 
1323 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het vonnis eiseres veroordeelt 
zoals gezegd, onder meer op grond dat 
« uit de vaststellingen van de verbalisan
ten kan worden afgeleid dat het veroor
zaakte nachtlawaai van die aard was dat 
het de rust van de inwoners verstoorde » 
en dat het « duidelijk is dat het afroepen 
van tombolanummers, 's nachts, en dit 
met behulp van een geluidsversterking, 
geen daad kan worden genoemd die 
inherent is aan de uitoefening van 
appellantes (thans eiseres) commerciele 
instelling »; 

terwijl, eerste onderdeel, opdat 
artikel 561, 1 o, van het Strafwetboek 
toepassing zou kunnen vinden, het von
nis niet kan volstaan met de vaststelling 
dat een lawaai werd geproduceerd « van 
die aard dat het de rust van de inwoners 
verstoorde ''• maar eveneens dient te 
worden vastgesteld dat het gerucht niet 
het gevolg is « van een normale en 
niet-buitensporige uitoefening van het 
recht een handel te exploiteren »; de 
enkele vaststelling dat het afroepen van 
tombolanummers, zij het met behulp van 
een geluidsversterking, « geen daad kan 
worden genoemd die inherent is aan de 
uitoefening van appellantes (thans eise
res) commerciele instelling », niet met
een de vaststelling insluit dat een derge
lijke handeling ook het gevolg is van een 
abnormale en buitensporige uitoefening 
van het recht een handel te exploiteren, 
voor welke vaststelling acht moet wor
den geslagen op een reeks omringende 
omstandigheden, zoals, onder meer, de 
aard van de inrichting (terzake een grote 
feestzaal, toegankelijk voor meerdere 
honderden bezoekers), en vooral de aard 
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van de buurt (terzake de amusements
wijk van Blankenberge, met de ene 
feestinrichting naast de andere), het 
tijdstip van het jaar, of het seizoen, 
enzo:voort (schending van artikel 561, 1", 
van het Strafwetboek); 

tweede onderdeel, zelfs al mocht nog 
worden aangenomen dat de vaststelling 
dat de gewraakte handeling « niet inhe
rent is aan de exploitatie van appellan
tes commerciele inrichting », ook impli
ciet de vaststelling inhoudt dat die 
handelwijze meteen strijdig is met de 
normale en niet-buitensporige handels
uitoefening, de rechters althans de 
bewijskracht van het strafdossier mis
kennen, vermits daarin door de verbali
santen enkel werd vastgesteld dat « het 
gerucht van aard was de rust der 
omwoners te storen », en de verbalisan
ten daarin nergens hebben vastgesteld 
dat het door hen waargenomen gerucht 
met een normale en niet-buitensporige 
uitoefening, door verzoekster, van haar 
handelsbedrijvigheid onverenigbaar was, 
zodat, nu dit feit door geen enkel 
bevoegd persoon werd , vastgesteld, de 
rechters het ook niet ambtshalve konden 
vaststellen, zonder de inhoud van het 
strafdossier geweld aan te doen (schen
ding van de artikelen 154 van het 
Strafwetboek, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat, nu het vonnis 
in feite en derhalve op onaantast
bare wijze vaststelt dat het afroepen 
van tombolanummers, bij nacht, 
met behulp van een geluidsverster
king, niet inherent is aan de com
mer~iele exploitatie van eiseres, het 
meteen te kennen geeft dat die 
omstandigheid niet het gevolg is 
van een normale en niet 
buitensporige uitoefening van die 
cqmmerciele bedrijvigheid; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

Wat het 
betreft: 

tweede onderdeel 

Overwegende dat, in strafzaken, 
wanneer, zoals ten deze, de wet 
geen bijzonder bewijsmissel oplegt, 
de rechter in feite en derhalve op 
onaantastbare wijze de bewijs
waarde beoordeelt van de gegevens 

op grond waarvan hij tot zijn over
tuiging komt en waartegen de par
tijen verweer hebben kunnen voe
ren; 

Overwegende dat het vonnis, om 
aan te nemen dat het bedoelde 
nachtlawaai niet inherent was aan 
de commerciele exploitatie van eist:
res, en derhalve niet verenigbaar 
met een normale en niet 
buitensporige uitoefening van haar 
handelsbedrijvigheid, steunt, zoals 
het vermocht te doen, op het geheel 
van de gegevens van de zaak, zon
der in het bijzonder te verwijzen 
naar een van de in het strafrechte
lijk dossier opgenomen stukken en 
zonder de inhoud van een of ander 
van die stukken te betwisten; dat 
het vonnis aldus de bewijskracht 
van de stukken van het strafrechte
lijk dossier niet miskent; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den 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. 

3 april 1979 - 2" kamer - Voorzitter : 
baron Richard, voorzitter 
Verslaggever : de h. Delva - Gelijklui
dende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Lust, Brugge. 

1" KAMER - 4 april 1979 

1° SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN 
- HANDGIIT - WIL OM TE SCHENKEN 
VEREIST. • 

2° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - MIDDEL GEGROND OP WET
TELIJKE BEPALINGEN DIE NOCH VAN OPEN
BARE ORDE NOCH DWINGEND ZIJN - MIDDEL 
DAT NIET AAN DE FEITENRECHTER IS VOOR
GELEGD EN W.I\AROVER DEZE NIET OP EIGEN 
INITIATfEF HEEIT BESLIST - NIEUW MIDDEL 
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 
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1° Voor de geldigheid van een handgift 

volstaat het niet dat de goederen 
worden overhandigd; ook moet vast
staan dat de overhandiging geschied is 
met de wil om te schenken (1 ). 

2o Nieuw en derhalve niet ontvankejjjk 
is het tot staving van een cassatiebe
roep in burgerlijke zaken voorgedra
gen middel, dat gegrond is op wette
Jijke bepalingen die noch de openbare 
orde raken noch dwingend zijn, dat 
niet aan de feitenrechter is voorgelegd 
en waarover deze niet op eigen initia
tief heeft beslist (2). 

(VERSCHATSE, VANDENDRIESSCHE 
T. NAESSENS M. E.A.) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 januari 1977 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 711, 893, 894, 931, 
943, 1141, 1315, 1316, 1317, 1322, 1341, 
1347; 1348, 1349, 2228, 2229, 2230, 2232, 
2279 van het Burgerlijk Wetboek, 
870 van het Gerechtelijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest aan de eisers 
beveelt afgifte te doen aan de verweer
ders van een derde van de topndereffec
ten overeenkomend met het aandeel van 
hun · rechtsvocirgangster in de nalaten
schap van Vercautere Margriet op grond 
.dat het bezit van de effecten door de 
eisers een dubhe! gebrek vertoont, meer 
bepaald wegens verborgenheid en dub
belzinnigheid, hetgeen de toepassing van 
artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek 
uitsluit; dat eiseres vee! hulpvaardigheid 
betoonde aan wijlen Vercautere Margriet 
die liet vermoeden dat ze eiseres later 
zou belonen; dat echter een voornemen 
niet voor werkelijkheid kan gehouden 
worden en geen afbreuk doet aan de 
kenne!ijke gebreken van het bezit door 
de eisers over de effecten uitgeoefend; 
dat eiseres die de effecten rechtstreeks 
van de de cujus ontvangen heeft en zich 
niet kan beroepen op het vermoeden van 
eigendom naar het bepaalde in 

(1) Raadpl. Cass., 2 feb. 1961 (Bull et Pas., 
19(\1, I, 587) en noot get. R.H.; 26 april 1968 
(A.C., 1968, 1080) en 3 okt. 1975 (ibid., 1976, 
153). 

(2) Cass., 8 mei 1978 (A.C.; 1978, 1076). 

artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek, 
evenmin overeenkomstig de regels van 
burgerlijk recht het bewijs !evert van 
hun schenking van hand tot hand, 

teJwijl, eerste onderdeel, eiseres zich 
niet aileen op het bezit van de effecten 
als eigendomstitel beriep, maar eveneens 
op de gift van hand tot hand door de de 
cujus aan haar, en het arrest ten 
onrechte deze laatste eigendomstitel ver
werpt omdat eiseres geen regelmatig 
bezit van de effecten zou hebben; dat 
alzo bezit en gift van hand tot hand 
verward worden (schcnding van de 
artikelen 711, 893, 894, 931, 943, 1141, 
2228, 2229, 2230, 2~79 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het arrest ten 
onrechte het door eiseres bewezen voor
nemen van de de cujus eiseres te 
begiftigen verwerpt omdat het bezit van 
de effecten door eiseres gebrekkig is, dat 
integendeel die bedoeling van de de 
cujus dient te worden beoordeeld o.g.v. 
de niet betwiste overhandiging van de 
effecten (schending van de artikelen 711, 
893, 894, 931, 943, 1141, 2228, 2229, 2230, 
2232 en 2279 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

derde onderdeel, de eisers, die zich · 
beriepen op de gift van hand tot hand; 
het bewijs geleverd hebben zowel van 
het feit dat de de cujus de titels aan 
eiseres overhandigd had, als van het feit 
dat de de cujus er niet meer het bezit 
van had, zodat de last van het bewijs dat 
er geen gift van hand tot hand geweest 
was en eiseres uit hoofde van een 
andere titel dit bezit had, op de verweer
ders rustte (schending van de 
artikelen 1315, 1316 van het Burgerlijk 
Wetboek en 870 van het Gerechtelijk 
Wetboek); 
· vierde onderdeel, eiseres in conclusie 
om het bewijs van de gift van hand tot 
hand te leveren, verwees naar verklarin
gen van de verweerders, die in h~~ 
strafdossier waren afgenomen, zodat ZIJ 

we! volgens de regelen van het burger
lijk recht het bewijs leverde; dat daarbij 
dit bewijs ook met getuigen en vermoe
dens kan geleverd worden en de bestre
den motivering in aile geval vaag en 
onduidelijk is (schending van de 
artikelen 1317, 1322, 1341, 1347, 1348, 
1349 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel b.etreft : 
Overwegende dat -'- na te hebben 

vastgesteld dat : · 1) Vercautere Mar
gript bij testament << tot enige en· 
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algemene erfgenamen benoemd 
heeft haar drie zusters », waaronder 
de · rechtsvoorganger van de ver.:. 
weerders, 2) de 'de cujus toonderef
fecten bezat die na het openvallen 
van de n:alatenschap in het bezit 
werden bevonden van eiseres, 3) de 
vordering van de verweerder strekte 
tot revindicatie van deze toonderef
fecten, 4) el.seres als verweer tegen
wierp . eensdeels . dat de litigieuze 
effecten haar door de .de cujus bij 
handgift werden geschonken en 
anderdeels · dat zij zich kan beroe
pen op de .•.. regel van arti
kel.2279 van het Burgerlijk Wetboek 
- · het. arrest,. op · grond yan ·de 
genoemde omstandigheden, ·.. over
weegt ·dat het bezit door . eiseres 
over de effecten wegens verborgen
heid · gebrekkig . was en, we gens 
tegenstrijdigheid in de uiteenlo
pehde verklaringen nopens de 
gemoe,dstoestard van de. de cujus, 
als dubbelzinmg voorkwam; 

Overwegende .. dat het ·arrest, na 
deze consideni.ns, overw;eegt . dat 
eiseres, die zich niet op het in 
voornoemd artikel bepaalde ve;rinoe
den van eigendom kan beroepen, 
evenmin het bewijs levert van een 
handgift, nu vaststaat dat de effec
ten eigendom van de de cujus zijn 
geweest en dat geen door haar 
gedane vervreemding wordt bewe
zen; 

Overwegende · dat het arrest 
zodoende de twee verweermiddelen, 
gegrond het ene op artikel 2279 en 
het andere op · een handgift, uit 
elkaar .houdt eli ze bij afzonderlijke 
motieven weerlegt; 

Dat het onderdeel, dat op een 
onjuiste uitlegging van het arrest 
steunt, feitelijke grondslag mist; 

W at het tweede onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat · het voor . de 
geldigheid van .een handgift, die van 
de ten aanzien van schenkingen 
voorgeschreyen. vormvereisten is 
ontheven, niet volstaat dat de goe
deren worden overhandigd; dat ook 

moet vaststaan dat de overhandi
ging geschiedt met de wil om te 
schenken; 

Overwegende dat het arrest de 
loutere overhandiging van de effec
ten niet betwist doch, ten aanzien 
van het oogmerk waarmee deze 
overhandiging geschiedde, oordeelt 
dat, al heeft wijlen Vercautere Mar'
griet zowel bij familieleden als bij 
derden laten vermoeden dat ze eise
res later zou belonen, « een voorne-· 
men niet voor werkelijkheid kan. 
worden genomen >>, en hieruit 
afleidt dat eiseres het bewijs van de 
handgift van de litigieuze effecten 
niet levert; 

Dat het arrest, in strijd met de 
aanvoering van eiseres, geenszins 
« : het voornemen van de· de cujus 
eiseres te begiftigen verwerpt om de 
reden dat het bezit van de· effecten 
door eiseres gebrekkig was>>; 

Dat het onderdeel, dat op een 
onjuiste uitlegging van het arrest 
steunt, feitelijke grondslag mist; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegend~ dat de eisers die 

zich op het bezit van de effecten 
alsmede de gift van hand tot hand 
door de de cujus aan eiseres als 
eigendomstitels beriepen, bij con
clusie nooit hebben betoogd dat, 
indien zij de bescherming van arti
kel 2279 van het Burgerlijk Wetboek 
niet konden genieten, de last van 
het bewijs dater geen gift van hand 
tot hand geweest • was, op de ver
weerders zou rusten; dat zij 
integendeel hebben getracht door 
alle middelen het bewijs van voor
melde gift te leveren; 

Overwegende dat het onderdeel 
dat op wettelijke bepalingen is 
gesteund die noch van openbare 
orde noch dwingend zijn, nieuw en 
derhalve niet ontvankelijk is; 

W at het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat, zo zij inder~ 

daad in conclusie naar de verklarin
gen .van de ve,rweerders (in werke-. 
lijkheid aileen naar . die van eerste 
verweerster) verwezen; de eisers 
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verzuimden aan te tonen hoe deze 
verklaring het bewijs van de hand
gift voldoende naar recht leverde; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat, zo de de cujus zowel bij 
familieleden als bij derden liet ver
moeden dat ze eiseres later zou 
belonen, een voornemen evenwel 
niet voor werkelijkheid kan worden 
genomen en dat eiseres het bewijs 
van de handgift van de e£fecten niet 
overeenkomstig de regels van het 
burgerlijk recht levert; 

Overwegende dat, nu het blijk
baar geen andere regels van het 
burgerlijk recht bedoelde dan die 
welke de verweerders in hun con
clusie hadden voorgehouden, met 
name die van de artikelen 1341 en 
volgende van het Burgerlijk Wet
hoek, het arrest geen vaagheid of 
onduidelijkheid kan worden verwe
ten; 

Dat derhalve het arrest de in het 
middel ingeroepen wetsbepalingen 
met schendt en zijn beslissing 
regelmatig motiveert; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

4 april 1979- 1' kamer- Voorzitter: 
de h. Wauters, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Van Leckwijck -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier, De Gryse. 

1' KAMER - 4 april 1979 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - N!EUW MIDDEL - MIDDEL 
GEGROND OP SCHENDING VAN EEN RECHTS
REGEL DIE DOOR DE FEITENRECHTER DIENDE 
TE WORDEN ONDERZOCHT - GEEN NIEUW 
MID DEL. 

2° ERFENISSEN - KLEINE NALATEN
SCHAPPEN - LANDBOUWBEDRIJF - OVER
NAME IN TWEE FASEN- VOORWAARDEN. 

3° CASSATIE - OMVANG - BURGERLIJKE 
ZAKEN - VERNIETIGING VAN EEN BESLIS
SING- BRENGT VERNIETIGING MEDE VAN DE 
BESLISSING DIE SLECHTS HET GEVOLG IS 
VAN DE EERSTE. 

1" Ontvankelijk is het middel, dat 
gegrond is op de schending van een 
rechtsregel die door de feitenrechter 
diende te worden onderzocht, gelet op 
de aard van het door de oorspronke
hjke eiser opgew01pen middel tegen 
het verweer van de oorspronkelijke 
verweerder ( 1 ). 

2' Hoewel geen enkele bepaling van de 
wet van 16 mei 1900 op de erfregeling 
van de kleine nalatenschappen vooJ'
schrijft dat de overname van het hele 
landbouwbedrijf in haar geheel en op 
hetzelfde tijdstip moet gebeuren (2), 
en hoewel het o.a. aan een der erfge
namen vrijstaat eerst de waning van 
zijn medeerfgenamen af te kopen en 
nadien de overneming te vragen van 
de Janderijen, het gereedschap en de 
veestapel, wordt echter steeds vereist 
dat die goederen, met inbegrip van de 
waning, volledig behoren tot de huw
gemeenschap of tot van de nalaten
schap van de de cujus en dat zij bij 
het overlijden van deze laatste aan 
aile erfgenamen in onverdeeldheid 
toebehoren (3). 

3' Vernietiging van een beslissing leidt 
tot vernietiging van de beslissing die 
slechts het gevolg is van de eerste 
beslissing ( 4). 

(CARTON J. E.A., DE WILDE 
T. CARTON G. E.A.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den vonnissen, op 20 juni 1974 en 
22 september 1977 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van 
Eerste aanleg te Veurne; 

(1) Raadpl. Cass., 23 juni 1978 (A.C., 1978, 
1249). 

(2) Cass., 3 juni 1948 (Bull. en Pas., 1948, I, 
355). 

(3) Raadpl. DE ZEGHER, A.P.R., « Kleine Na
latenschappen », nrs. 97 en 98; A. ERNST, 
Regime successoral des petits heritages, 
nrs. 66, 81 en 82 en R.P.D.B., v" Successwns, 
nrs. 2996 in fine en 3015. 

(4) Cass., 23 jan. 1978 (A.C., 1978, 616) en 
Cass., 1 maart 1979 (ibid, A.C., 1978-79, 
nr. 367). 
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Over het middel, afgeleid uit de scherr

ding van de artikelen 1, 4 van de wet 
van 16 mei 1900 op de erfregeling van de 
kleine nalatenschappen, gewijzigd door 
het enig artikel van de wet van 
23 april 1935 en door de artikelen 2 en 
3 van de wet van 20 december 1961, 
97 van de Grondwet, 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek, en van het alge
meen rechtsbeginsel dat aan de rechter 
verbiedt zijn beslissing te laten steunen 
op feiten welke door de partijen, niet 
alleen niet worden bewezen, maar zelfs 
niet worden aangehaald, 

doordat het bestreden vonnis van 
20 juni 1974 het middel verwerpt waar
door de eisers, in hun akte van hager 
beroep, hadden laten gelden dat de 
vordering tot overneming van verweer
der Georges Carton niet ontvankelijk of 
althans ongegrond was, daar ter zake 
het voorwerp van de overneming enkel 
grand inhield, zonder waning, exploita
tiemiddelen of dieren, zulks op grand 
dat Georges Carton de hoevewoning had 
aangekocht en het daarbijhorend land 
aan zijn vader pachtte, en dat de overne
ming van de landerijen mogelijk is 
wanneer zij wordt gevorderd door hem 
die reeds het woonhuis heeft aange
kocht, aangezien in een dergelijk geval 
de overname gans het bedrijf betreft 
doch in twee fasen geschiedt en doordat 
dienvolgens het bestreden vonnis van 
22 september 1977 beslist dat Georges 
Carton gerechtigd was de litigieuze goe
deren overeenkomstig artikel 4 van 
voormelde wet van 16 mei 1900 over te 
nemen, 

terwijl, eerste onderdeel, de 
artikelen 1 en 4 van voormelde wet van 
16 mei 1900 geen recht van overneming 
invoeren wanneer de opengevallen nala
tenschap voor het geheel of voor een 
deel slechts grand inhoudt zonder enige 
waning, en meer bepaald wanneer hij 
die wil overnemen, de hoevewoning van 
een derde heeft aangekocht en niet, 
geheel of gedeeltelijk, van de de cujus of 
van zijn nalatenschap, waaruit volgt dat 
het bestreden vonnis van 20 juni 1974, 
door zich ertoe te beperken te coristate
ren dat Georges Carton de hoevewoning 
heeft aangekocht, zonder te preciseren 
van wie hij die waning had aangekocht, 
geen motivering inhoudt zoals door 
artikel 97 van de Grondwet wordt ver
eist, daar de motivering van gezegd 
vonnis aan het Hof het niet mogelijk 
maakt na te gaan of de rechters een 

juiste toepassing hebben gedaan van 
voormelde artikelen van de wet van 
16 mei 1900; 

tweede onderdeel, indien het bestre
den vonnis van 20 juni 1974 in deze zin 
gei:nterpreteerd zou moeten worden, dat 
de rechters impliciet zouden hebben 
beslist dat Georges Carton de hoevewo
ning geheel of gedeeltelijk van de de 
cujus of van zijn nalatenschap had 
aangekocht, en nu deze precisering ner
gens in de door partijen genomen con
clusies voorkomt, hieruit zou volgen dat 
het bestreden vonnis de regelen van de 
bewijsvoering heeft geschonden welke 
zijn vastgelegd in artikel 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek en in het hager 
geformuleerd rechtsbeginsel : 

Over de door de verweerders 
ingeroepen grond van niet ontvan
kelijkheid van het middel wegens 
nieuwheid: 

Overwegende dat de eisers in hun 
akte van hoger beroep lieten gelden 
dat het voorwerp van de overne
ming enkel grond betrof zonder 
woning, exploitatiemiddelen of die
ren, dat zulke vordering, krachtens 
de wet zelf, niet ontvankelijk en 
zonder grond is, dat de bedoeling 
van de wetgever was de landbouw
exploitatie als economisch geheel te 
behouden en dat een economische 
landbouweenheid veronderstelt dat 
en hoevewoning en landerijen en 
veestapel Em materieel onverdeeld 
zijn en vatbaar voor overneming, 
zodat ze een << eenheid » blijven; 

Overwegende dat de verweerders 
daartegen in conclusie aanvoerden 
dat de woning « reeds vroeger 
eigendom was van Georges Carton 
doordat hij die heeft gekocht in 
1954 van de oorspronkelijke 
eigenaar »; 

Overwegende dat, gelet op het 
verweer van de eisers, de rechters 
dan ook verplicht waren na te gaan 
niet alleen of de overneming een 
hoevewoning bevatte, doch boven
dien of de door de verweerders 
aangeduide woning de door de wet 
gestelde voorwaarden vervulde om 
de gronden te kunnen overnemen; 



-920-
Dat de gro:b:d van niet-ontvan

kelijkheid niet kan worden aange
nomen; 

Over het middel 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, zo de overne
ming van de ganse landbouwexploi
tatie in twee fasen mag geschieden, 
onder meer door aankoop van de 
hoevewoning door een erfgerech
tigde van zijn mede-gerechtigden, 
gevolgd door de eigenlijke overne
ming van de grond, het landbouw
materieel en de dieren, nochtans 
steeds vereist is dat die goederen, 
de hoevewoning inbegrepen, voile
dig van de huwgemeenschap of van 
de nalatenschap van de de cujus 
afhangen en derhalve bij het over
lijden van deze laatste tussen de 
erfgerechtigden onverdeeld zijn; 

Overwegende dat de rechters zich 
dan ook niet ertoe konden beperken 
vast te stellen dat Georges Carton 
« de hoevewoning heeft aange
kocht »; dat hij immers zodoende in 
het onzekere laten of bedoelde 
woning al dan niet van de huwge
meenschap of van de nalatenschap 
van de cujus afhing; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Overwegende dat de vernietiging 
van het vonnis van 20 juni 1974, dat 
principieel het recht tot overneming 
van eerste verweerder vaststelt, de 
vernietiging medebrengt van het 
vonnis van 22 september 1977 dat 
het gevolg is van het eerste; 

Om die redenen vernietigt de 
bestreden vonnissen van 20 juni 
1974 en 22 september 1977, beveelt 
dat melding van dit arrest zal 
worden gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissingen; houdt de 
de kosten aan en zegt dat erover 
door de feitenrechter zal worden 
beslist; verwijst de zaak naar de 

Rechtbank van Eerste Aanleg te 
leper, zitting houdend in hoger 
beroep. 

4 april 1979 - 1' kamer - Vool'zitteJ' : 
de h. Wauters, eerste voorzitter -
Vel'slaggevel' : de h. Sury - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Bay
art, Hutzler. 

2" KAMER- 4 april1979 

REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN DE 

RAADKAMER TOT VERWIJZING VAN DE 
BEKLAAGDEN NAAR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK WEGENS EEN WANBEDRIJF -
VONNIS WAARBIJ DE RECHTBANK ZICH 
ONBEVOEGD VERKLAART OP GROND DAT 
ZICH NA DE VERWIJZINGSBESCHIKKING EEN 
OMSTANDIGHEID HEEFT VOORGEDAAN 
WAARDOOR HET FEIT MET EEN CRIMINELE 
STRAF WORDT GESTRAFT - BESLISSINGEN 
IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN - TOE
ZICHT VAN HET HOF - BESLISSING VAN 
ONBEVOEGDVERKLARING BLIJKBAAR GE
GROND- REGELING VAN RECHTSGEBIED
NIETIGVERKLARING VAN DE BESCHIKKING
VERWIJZING VAN DE ZAAK NAAR DE KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. 

Wanneel' de l'aadkamel' de dadel's van 
een als wanbedl'ijf gekwalificeel'd feit 
naal' de COJ'l'ectionele l'echtbank heeft 
vel'wezen en die rechtbank zich bij 
vonnis onbevoegd heeft vel'klaard op 
gl'ond dat zich na de verwijzingsbe
schikking een omstandigheid heeft 
vool'gedaan waal'door het feit bij de 
wet met een cl'iminele straf wordt 
gestl'aft, ondel'zoekt het Hoi, op een 
vel'zoek tot regeling van rechtsgebied, 
of beide beslissingen in kracht van 
gewijsde zijn gegaan en of de vaststel
ling van de rechter juist blijkt te zijn; 
zo ja, dan vernietigt het de beschik
king en verwijst het de zaak naal' de 
kamel' van inbeschuldigingstelling (1). 

(1) Cass., 28 sept. 1977 (A.C., 1978, 138); 
raadpl. Cass., 14 feb. 1977 (A.C., 1977, 655) en 
20 juli 1978 (A.C., 1979, 1279) en de noot get. 
L.F.D. 
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. (PROCUREUR DES KONINGS TE NIJVEL, 

IN ZAKE MILQUET) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift tot regeling van rechts
gebied op 30 januari 1979 door de 
Procureur des Konings te Nijvel 
ingediend; . 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Nijvel, bij beschikking van 
9 juni 1977 Milquet Gerard, Marcel 
Rene, Ghislain, werkman-elek~ 
trici~n! geboren te Ben-Ahin op 
21 ]uh 1943, wonende te Lillois
Witterzee, Grand-Route nr. 161 (die 
zijn woonplaats gekozen heeft bij 
het parket te Nijvel), naar de cor
rectionele rechtbank heeft verwe
zen, uit hoofde van te Lillois
Witterzee, kanton Nijvel, op 
15 oktober 1976, met voorbedachten 
rade, opzettelijk slagen of verwon
dingen te hebben toegebracht aan 
Claude Sottiaux en Isaac Rousseau, 
met de omstandigheid dat beiden 
ten gevolge van de hun toege
brachte slagen of verwondingen een 
ongeschiktheid tot het verrichten 
van persoonlijke arbeid hebben 
opgelopen; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Nijvel bij op tegen
spraak gewezen vonnis van 6 ja
nuari 1978, alvorens recht te doen 
op de strafvordering en de burger
lijke rechtsvordering van Claude 
Sottiaux, een geneesheer-des
kundige heeft aangewezen met de 
opdracht de burgerlijke partij te 
onderzoeken en te zeggen of de aan 
Claude Sottiaux toegebrachte slagen 
of verwondingen, hetzij een onge
neeslijk schijnende ziekte, hetzij 
een blijvende ongeschiktheid tot het 
verrichten van persoonlijke arbeid 
hetzij het volledig verlies van het 
gebruik van een orgaan, hetzij een 
zware verminking ten gevolge heb
ben; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank bij op tegenspraak gewe
zen vonnis van 29 september 1978 
zich onbevoegd heeft verklaard voor 

de gehele vervolging op grond dat 
« blijkens het verslag van dokter 
Dehoux van 24 februari 1978 de aan 
Claud~. Sottiaux toegebrachte slagen 
een bhJvende ongeschiktheid tot het 
verrichten van persoonlijke arbeid 
ten gevolge hebben » en. << de 
beklaagqe ten laste gelegde feiten 
in~ien ze bewezen waren, ... de bd 
artlkel 400, tweede lid, van het 
Strafwetboek bepaalde misdaad 
zouden opleveren >>; dat het vonnis 
door zich aldus voor het geheel 
onbevoegd te verklaren, impliciet 
het bestaan van samenhang heeft. 
vastgesteld tussen de ten nadele van 
Claude Sottiaux gepleegde feiten en 
die welke werden begaan op de 
persoon van Isaac Rousseau; 

Overwegende dat de beschikking 
van de raadkamer en het vonnis 
van de correctionele rechtbank van 
29 september 1978 in kracht van 
gewijsde zijn gegaan en dat uit hun 
tegenstrijdigheid een geschil over 
rechtsmacht is ontstaan dat de loop 
van het gerecht helemmert; 

Overwegende dat de ten laste van 
beklaagde gelegde feiten bij Claude 
Sottiaux een blijvende ongeschikt
heid tot het verrichten van persoon
lijke arbeid schijnen te hebben 
veroorzaakt en de bij artikel 400 
tweede lid, van het Strafwetboek 
bepaalde misdaad schijnen op te 
leveren; dat de ten laste van 
beklaagde gelegde feiten gepleegd 
op de persoon van Isaac Rousseau 
samenhang schijnen te vertonen 
met de voorgaande feiten; 

Overwegende dat de beschikking 
van de raadkamer niet gewezen 
heeft op het bestaan van verzach
tende omstandigheden betreffende 
de op de persoon van Claude Sot
tiaux gepleegde feiten, en dat de 
correctionele rechtbank dus niet 
bevoegd was om van de zaak kennis 
te nemen; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de beschikking van de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Nijvel van 9 jun· lt 
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dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing; verwijst de 
zaak naar de kamer van inbeschul
digingstelling van het Hof van 
Beroep te Brussel. 

4 april 1979 - 2" kamer - V'oorzitter : 
baron Richard, voorzitter 
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Charles, eerste 
advocaat-generaal. 

2• KAMER- 4 april 1979 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
- STRAFZAKEN- GERECHT DAT IN LAAT
STE AANLEG U!TSPRAAK DOET- GEGEVENS 
BEKOMEN TIJDENS HET ONDERZOEK TER 
TERECHTZJTTING - GEEN VERPLJCHTING DIE 
GEGEVENS IN HET PROCES-VERBAAL VAN DE 
TERECHTZITTING TE VERMELDEN. 

2° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN) 
- BLOEDAFNEMING- MATE WAARIN HET 
ALCOHOLGEHALTE IN HET BLOED IS VERAN
DERD TUSSEN HET OGENBLIK WAAROP 
DEGENE VAN WJE BLOED IS AFGENOMEN EEN 
VOERTU!G BESTUURDE EN HET OGENBLIK 
WAAROP HET BLOED IS AFGENOMEN -
ONAANTASTBARE BEOORDELING. 

1 o Geen enkele wettelijke be paling 
schrijft voor dat het strafgerecht, dat 
in Jaatste aanleg uitspraak doet, in het 
proces-verbaal de gegevens vermeldt 
die het heeft bekomen tijdens het 
ondez:zoek van de zaak (1). 

2° De feitenrechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze de mate waarin het 
alcoholgehalte in het bloed van een 
bestuurder van een voertuig op een 
openbare weg is veranderd tussen het 
ogenblik waarop hij dat voertuig 
bestuurde en het ogenblik waarop het 
bloed is afgenomen (2). 

(BALERIAUX) 

ARREST ( vertalin!}) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 6 februari 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectwnele Rechtbank te Bergen; 

{1) Cass., 5 sept. 1972 (A.C., 1973, 12). 

{2) Cass., 16 maart 1964 (Bull. en Pas., 1964, 
1964, I, 767)., 

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

Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat de strafvordering betref
fende de ten laste gelegde overtre
ding verja.ard is; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is bij gebrek aan belang; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen eiser wegens de telastleggin
gen A en E ingestelde straf
vordering: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de rechten van de verde
diging van eiser, 

doordat het vonnis eiser veroordeelt 
tot een enkele geldboete van honderd 
frank ter zake dat hij een voertuig heeft 
bestuurd zonder de vereiste lichaamsge
schiktheid te bezitten (telastlegging A) 

. en terwijl het alcoholgehalte van zijn 
bloed ten minste 0,8 gram per liter 
bedroeg (telastlegging E), en tegen hem 
verval van het recht tot sturen uit-. 
spreekt voor de duur van zes maanden 
wegens de telastlegging E, welke beslis
singen het vonnis grondt op de door 
deskundige Desoignies ter terechtzitting 
van de rechtbank in hoger beroep op 
9 januari 1979 afgelegde verklaringen, 

terwijl het proces-verbaal van deze 
terechtzitting enkel vermeldt dat de 
deskundige werd verhoord en de inhoud 
van zijn verklaring niet wordt weergege
ven, zodat de rechter in hoger beroep de 
rechten van de verdediging van eiser 
miskent, nu hij zijn beslissing grondt op 
gegevens die in de procesakte niet 
werden opgenomen en evenmin op 
tegenspraak werden vastgesteld en 
waarop het Hof geen toezicht kan 
uitoefenen : 

Overwegende dat uit artikel 10 
van de wet van 1 mei 1849 blijkt dat 
de verplichting om aantekening te 
houden van de belangrijkste verkla
ringen van de getuigen niet geldt 
voor de strafgerechten in hoger 
beroep; dat eiser trouwens de rechi;
bank niet heeft verzocht om de door 
de deskundige aan zijn schriftelijk 
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verslag gedane toevoegingen in het 
proces-verbaal van de terechtzitting 
op te nemen; 

Dat de appelrechter zijn beslis
sing grondt op de door de deskun
dige ter terechtzitting gedane ver
klaring waarover eiser tegenspraak 
heeft kunnen voeren, en mitsdien 
de rechten van de verdediging van 
eiser niet miskent; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

doordat het vonnis beslist dat het 
bloed van eiser ten tijde van de feiten 
per liter ten minste 1,78 gram alcohol 
bevatte, zonder dat het antwoordt op de 
conclusie waarbij eiser aanvoerde dat 
het helemaal niet bewezen was dat het 
alcoholgehalte van zijn bloed ten minste 
0,8 gram bedroeg op het ogenblik dat hij 
reed en dat het alcoholgehalte ten tijde 
van het ongeval onmogelijk wetenschap
pelijk kon worden vastgesteld, daar, 
zoals ten deze, minder dan twee uren 
verlopen waren tussen het drinken van 
het laatste glas en de bloedafneming; 

Overwegende dat door te vermel
den enerzijds dat « de geneesheer
deskundige in voorliggend geval, 
gelet op al de gegevens heeft beve
stigd dat het bloed van beklaagde 
ten tijde van de feiten per liter ten 
minste 1,78 gram alcohol bevatte » 
en, anderzijds, dat, gelet op de 
feitelijke omstandigheden welke het 
vonnis aangeeft, « ten minste twee 
uren verlopen zijn tussen het drin
ken van het laatste glas alcoholhou
dende drank en de bloed
monsterneming », de rechter eisers 
conclusie regelmatig beantwoordt; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het derde m1ddel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet en van de rechten van de verdedi
ging van eiser, 

doordat het vonms beslist dat het 
alcoholgehalte ten tlJde van de fe1ten ten 
mmste 1,78 gram bedroeg op grand van 

de vaststelling dat de bloedmonsterne
ming meer dan twee uren na het 
drinken van het laatste glas plaatsgevon
den heeft, 

terwijl, eerste onderdeel, de rechters 
deze vaststelling gronden op tegenstrij
dige overwegingen, nu ze enerzijds ver
melden dat de maaltijd waarbij het 
laatste glas werd gedronken om 21 uur 
afgelopen was en dat de monsterneming 
om 22 uur 55 werd verricht waaruit het 
vonnis impliciet niets anders kan aflei
den dan dat minder dan twee uren, 
namelijk een uur vijfenvijftig minuten 
verlopen waren tussen het drinken van 
het laatste glas en de monsterneming, en 
anderzijds eraan toevoegen dat het laat
ste dat eiser had gedronken een tas 
koffie was en er dus meer dan twee uren 
verlopen waren tussen het ogenblik 
waarop eiser het laatste glas had 
gedronken en de monsterneming; 

tweede onderdeel, de rechter, om te 
vermelden dat eiser de inrichting om 
20 uur 55 verlaten heeft, steunt op 
gegevens die niet voorkomen in het 
dossier, niet aan de tegenspraak van de 
partijen werden onderworpen en afge
leid zijn uit ee.n persoonlijke wetenschap 
omtrent de feiten waardoor de rechten 
van de verdediging van eiser werden 
geschonden, aangezien, enerzijds, uit 
geen enkel gegeven van het dossier 
blijkt dat ten minste vijf minuten, name
lijk van 20 uur 55 tot 21 uur verlopen 
zijn tussen het ogenblik waarop eiser 
het laatste glas alcoholhoudende drank 
gedronken heeft en het tijdstip waarop 
hij het restaurant verlaten heeft en 
aangezien, anderzijds, het dossier uit
wijst dat eiser tussen 20 en 21 uur 
gedronken heeft, en dus de inrichting 
eerst na 21 uur heeft kunnen verlaten; 

derde onderdeel, nu de rechter zijn 
beslissing steunt op dergelijke onnauw
keurige berekening van de tijd die 
verlopen was tussen het drinken van het 
laatste glas en de monsterneming, het 
vonnis niet regelmatig met redenen is 
omkleed en evenmin wettelijk is verant
woord; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het vonnis 

volgt dat, na te hebben vastgesteld 
dat de bloedmonsterneming blijkens 
de gegevens uit het dossier 
omstreeks om 22 uur 55 werd ver
richt, dat eiser zelf verklaard heeft 
dat de maalhjd tijdens welke hij 
alcoholhoudende dranken tot zich 
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had genomen, tussen 20 en 21 uur 
plaatsvond en dat << het laatste dat 
eiser had gedronken » in die tijd
spanne een tas koffie was geweest, 
de rechtbank op grond van een 
feitelijke beoordeling beslist dat 
eiser v66r zijn vertrek uit het 
restaurant gedurende vijf minuten 
een tas koffie heeft gedronken; 

Da:t de appelrechter, zonder met 
zichzelf in . tegenspraak te · komen, 
overigens heeft kunnen beslissen 
« dat op zijn minst vijf minuten 
verlopen waren tussen het drinken 
van het laatste glas . alcoholhou
dende drank en (eisers) vertrek uit 
de inrichting; dat derhalve op zijn 
minst twee uren verlopen zijn tus
sen het drinken van het laatste glas 
alcoholhoudende drank en de 
Ihonsterneming »; 

Dat het vonnis zijn beslissing 
aldus regelmatig met redenen 
omkleedt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Wat het tweede en het derde 
onderdeel samen betreft : 

Overwegende dat het vorinis niet 
vaststelt dat eiser het restaurant 
verlaten heeft om 20 uur 55 zoals in· 
het middel vermeld staat; 

Dat het nauwkeurig aangeeft dat 
op dat ogenblik eiser zijn laatste 
glas alcoholhoudende drank had 
uitgedronken en daarn~ v66r zijn 
vertrek uit de inrichting een tas 
koffie had gedronken; 

Dat het middel in dat opzicht 
berust op een onjuiste lezing van 
het vonnis en mitsdien feitelijke 
grondslag mist; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, de feitenrechter op onaantast
bare wijze het alcoholgehalte ten 
tijde van het ongeval vaststelt aan 
de hand van de uitslag van het 
bloedonderzoek en met toepassing 
van een cijfer dat de verwijdering, 
door verloop van tijd, van de alcohol 
uit het bloed weergeeft; ' 

Dat het middel, in zoverre het 
opkomt tegen die beoordeling, niet 
ontvankelijk is; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
. schending :van artikel 97 van de Grand
wet, 

doordat de bestreden beslissing niet 
antwoordt op de. sub 1", 2", 3", 4~, 5" en 
6" vermelde beschouwingen van de con
clusie waarbij eiser de beroepen beslis
sing bekritiseerde; 

Overwegende dat het vonnis, om 
de in de dagvaarding sub A en E 
vermelde telastleggingen bewezen te 
verklaren, enerzijds enkel' het 
besluit van de eerste rechter over
neemt, in zoverre hij verklaart dat 
de eerste rechter de telastleggingen 
A en E 'op goede gronden bewezen 
heeft geacht en ze heeft samenge
voegd, anderzijds dat besluit grondt 
op een eigen redengeving, namelijk 
op de verklaring die deskundige 
Desoignies ter terechtzitting van de 
rechtbank in hoger beroep van 
9 januari 1979 heeft afgelegd en 
waarbij hij bevestigde dat het ako
holgehalte op het ogeriblik van de 
feiten op zijn minst 1,78 gram 
bedroeg;: · 

Dat de appelrechter de redene
ring van de eerste rechter niet heeft. 
overgenomen en dan ook niet ver
plicht was de · daartegen gerichte 
grieven te weerleggen; 

Dat het middel· niet kan worden 
aangenomen; 

III. Wat het ()Verige van de voor
ziening betreft ; 

Overwegende dat de substantiEHe 
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 eiser in de 
kosten. 

4 april 1979 - 2' kamer - Voorzitter : 
baron Richard, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Stranard - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Charles, eerste 
advocaat-generaal .,--:' Advocaten : mrs. 
Chardon en Coulonvaux, Charleroi. 
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2' KAMER - 4 april 1979 

1° STRAFVORDERING - ~ERVAL DOOR 
BETALING VAN EEN DOOR HET OPENBAAR 
MINISTERIE. VASTGESTELDE GELDSOM -
BETALING BU!TEN DE GESTELDE TERMIJN -
GEEN VERVAL VAN DE STRAFVORDERING. 

2° OPENBARE ORDE - STRAFZAKEN -
BETALING VAN EEN GELDSOM WAARDOOR DE 
STRAFVORDERING MAAR VERVALT ALS ZIJ 
BINNEN DE GESTELDE TERMIJN HEEFT 
PLAATSGEHAD - BEPALING VAN OPENBARE 
ORDE. 

1" Betaling van de door het openbaar 
ministerie vastgestelde geldsom doet 
mits z1j binnen de bepaalde term1jn 
pla{ltsheeft de strafvoz·dering verval
Jen (1) (Art. 166, Sv.) 

2 .. pe bepaling van art. 166 Sv., krach
, tens hetwelk de betaling van een door 
het openbaar ministerie bepaalde som 
de strafvordering maar doet vervallen 
als eze binnen de gestelde termijn 
plaatsheeft, is va.p openbare orde,: 
: daarvt;~n :kan .niet wordf!n afgewe-
ken (2). . . 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL 
T. DEBROQUEVILLE) . 

ARREST ( vertaJing) 

.. RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 30 januari 1979. in 
hoger beroep gewezen door de . Cor
rectionele Rechtbank te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 166 van het Wetboek 
van Strafvordering, 

doordat het vonnis vaststelt. dat « de 
transactie » de strafvordering heeft doen 
vervallen, ·welke ten laste van verweer
ster ingesteld was wegens een overtre
ding van artikel 27.3.1 van het koninklijk 
besluit van 1 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer, 

terwijl. de betaling van de door het 
openbaar ministerie bij de .politierecht
bank bepaalde som pas op 1 sep
tember 1978 werd gedaan, dit is buiten 
de bepaalde termijn, die immers als 
verstreken was op 14 mei 1978 : 

Overwegende dat het vonnis va:st
stelt « dat beklaagde aantoont dat 
zij de som van vijfhonderd frank 

· (1) en (2) Cass., 31 okt. 1939 (Bull. et Pas., 
1939, I, 451); raadpl. Cass., 22 en ,28 juni 1971 
(A.C., 1971, 1967 en 1114) en 20 sept. 
1978 (ibid., 1979, nr. 45). 

die haar bij wijze van transactie 
was voorgesteld op 14 maart 1978, 
heeft betaald op 1 september 1978, 
dit is v66r het hoger bero~p. van de 
openbare partij >> en beslis't dat « de 
transactie de strafvordei:ing heeft 
do en vervallen >>; 

Overwegen9-e dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de termijn die het 
openbaar ministerie overeenkomstig 
artikel 166 van het Wetboek van 
Strafvordering heeft gesteld voor de 
betaling van · die som, verstreek . bp 
14 mei 1978; · 

Overwegende dat luidens die 
wetsbepaling de betaling de straf
vordering eerst doet vervallen als ze 
binnen de bepaalde termijn heeft 
plaatsgehad; dat die bepaling de 
openbare orde raakt en daar niet 
van kan worden afgeweken; . 

Dat het middel gegro~d is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissin,g; veroordeelt ver..: 
weerster in de kosten; verwijst de 
zaak naar de correctionele Recht
bank te Nijvel, zitting houdend in 
hoger beroep. 

4 april 1979 - 2' kamer - Voorzitter : 
baron Richard, voorzitter Ver..: 
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Charles, eerste 
advocaat-generaal. 

2" KAM~R - 4. april 1979 

1° HOF VAN ASSISEN - VERWIJZINGS~ 
ARREST.- VOORZIENING IN CASSATIE VAN DE 
BESCHULDIGDE BINNEN TIEN VR!JE DAGEN 
NA DE BETEKENING.' VAN ,HET ARREST 
ONDERZOEK DOOR HET HOF.' 

2° VOORZIENING IN CASSATIE -
STRAFZAKEN ~ 'NA VOORZIENING IS GEEN 
NIEUWE VOORZIENING TOEGELATEN -- UIT-
ZONDERINGEN. ' ' . ' 
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1° Het Hoi verwerpt de voorziening die 

door de beschuldigde tegen het arrest 
tot verwijzing naar het hof van assisen 
is ingesteld v66r het verstrijken van 
de te1mijn van tien vrije dagen na de 
betekening van het arrest, wanneer 
dat arrest geen van de schendingen 
van de wet bevat en niet is aangetast 
door e{m van de nietigheden die, in de 
huidige stand van het geding, voor 
onderzoek aan het Hot worden onder
worpen (1). (Artt. 299 en 416 Sv.) 

2° Buiten het toepassingsgeval van 
art. 40, lid 4, Taalwet Gerechtszaken, 
het geval van regelmatige a/stand of 
dat waarin tegen een arrest tot verwij
zing naar het hoi van assisen nog 
cassatiebeJ·oep openstaat na het ver
oordelend arrest, kan in strafzaken 
een partij zich geen tweede maal in 
cassatie voorzien tegen een en 
dezelfde beslissing, zelfs als dit tweede 
cassatieberoep v66r de verwerping van 
het eerste wordt ingesteld (2). (Art. 
438 Sv.) 

(MICCICHE P.) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 maart 1979 door de 
kamer van inbeschuldigingstelling 
van het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

I. Op de 
10 maart 1979 : 

voorziening van 

Over het eerste en tweede middel 
samen, het eerste afgeleid uit de scherr

. ding van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, ter verwerping van 
de eis tot nietigheid van het deskundige
nverslag van de dokters Dumont en 
Legein, enkel beslist dat de artikelen 962 
en volgende van het Gerechtelijk Wet
hoek niet kunnen worden toegepast op 
de door de strafgerechten bevolen des
kundigenonderzoeken, dat de regels 
betreffende het openbaar en tegenspre
kelijk debat enkel gelden voor het 
onderzoek ter terechtzitting en tenslotte 
voor eiser de mogelijkheid openblijft het 
deskundigenverslag voor het vonnisge
recht aan te vechten, en het arrest dus 

(1) Cass., 24 mei 1976 (A.C., 1976, 1053). 

{2) Cass., 19 dec. 1978 (A.C., 1978-79, 227). 

aan de door eiser tot staving van die eis 
aangevoerde gronden een draagwijdte 
verleent welke onverenigbaar is met de 
bewoordingen van eisers conclusie en 
bijgevolg de bewijskracht daarvan 
schendt (schending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

doordat het arrest, anderzijds, aldus 
geen antwoord geeft op de conclusie 
waarbij eiser de nietigheid van dat 
verslag eiste wegens het gebrek dat 
daaraan kleefde (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van het algemeen rechtsbe
ginsel inzake de eerbiediging van de 
rechten van de verdediging, 

doordat het arrest een uitgebreider 
onderzoek weigert te bevelen en de 
beschikking tot gevangenneming van de 
raadkamer bevestigt, dit alles met name 
op grand van het verslag van de deskun
digen Dumont en Legein, ofschoon 
laatstgenoemden in hun verslag niet aile 
gegevens hebben aangegeven waarvan 
ze zich bediend hebben om hun bevin
dingen te staven, 

terwijl als regel geldt dat de in 
strafzaken aangestelde <leskundige de 
rechter niet aileen van zijn bevindingen 
in kennis dient te stellen maar van al 
wat hem tot die bevindingen heeft 
geleid; door zulks niet te doen en door 
de premissen of sommige premissen van 
zijn bevindingen te verzwijgen, de des
kundige noodzakelijkerwijze de rechten 
van de verdediging schaadt en zijn 
verslag om die reden nietig moet worden 
verklaard; het arrest, door anders te 
beslissen zelf de rechten van de verdedi
ging heeft geschaad : 

Overwegende dat door de voorzie
ning van de beschuldigde tegen het 
arrest van verwijzing naar het hof 
van assisen aan het Hof slechts de 
schending kan worden onderworpen 
van de wetten betreffende de 
bevoegdheid van de onderzoeksge
rechten en van het hof van assisen, 
evenals het onderzoek van de nie
tigheid opgegeven in artikel 299 van 
het Wetboek van Strafvordering of 
die volgen uit de niet-inachtneming 
van de wetten tot invoering van een 
debat op tegenspraak voor de kamer 
van inbeschuldigingstelling en tot 
regeling van het gebruik van de 
talen voor die kamer; 
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Overwegende dat de middelen die 

geen van die onwettigheden aanvoe
ren, niet ontvankelijk zijn; 

DAT DE VORDERING VER.JAARD VERKLAART 
- AFSTAND DOOR EEN LASTHEBBER, HOD
DER VAN EEN BIJZONDERE VOLMACHT -
AFSTAND GELIJK AAN DE AFSTAND VAN DE 
RECHTSVORDERING - VERLENING VAN 
AKTE. 

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

II. Op de 
14 maart 1979 : 

voorziening van 

Overwegende dat, buiten het toe
passingsgeval van artikel 40, lid 4, 
van de wet van 15 juni 1935 op het 
gebruik der talen in gerechtszaken, 
het geval van regelmatige afstand 
en het geval waarin tegen een 
arrest tot verwijzing naar het hof 
van assisen nog cassatieberoep 
openstaat na het veroordelend 
arrest, welke gevallen hier niet van 
toepassing zijn, een partij zich 
krachtens artikel 438 van het Wet
hoek van Strafvordering geen 
tweede maal in cassatie kan voor
zien tegen een en dezelfde beslis
sing, zelfs als dit tweede cassatiebe
roep v66r de verwerping van het . 
eerste wordt ingesteld; 

Dat de voorziening van 
14 maart 1979 niet ontvankelijk is; 

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

4 april 1979 - 2' kamer - Voorzitter : 
baron Richard, voorzitter Ver
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Charles, eerste 
advocaat-generaal- Advocaat: mr. Van 
Ryn. 

2' KAMER - 4 april 1979 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
- AFSTAND - STRAFZAKEN - VOORZIE
NING IN CAS SA TIE VAN HET BESTUUR DER 
DOUANEN EN ACCI.TNZEN TEGEN EEN ARREST 

2° DOUANE EN ACCIJNZEN - VERJA
RING VAN DE STRAFVORDERING - GEEN 
GEVOLG OP DE VERJARING VAN DE RECHTS
VORDERING TOT INVORDERING VAN DE ONT-
DOKEN RECHTEN. 

3° DOUANE EN ACCIJNZEN - BURGER
LIJKE VORDERING TOT BETALING VAN RECH
TEN EN STRAFVORDERING - VERPLICHTING 
VOOR DE STRAFRECHTER OM ZELFS IN GEVAL 
VAN VRIJSPRAAK VAN DE VERDACHTE OVER 
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING UIT
SPRAAK TE DOEN. 

4° DOUANE EN ACCIJNZEN- RECHTS
VORDERING TOT INVORDERING VAN DE RECH
TEN - GEEN REGELMATIGE AANGIFTE -
DERTIGJARIGE VERJARING. 

1 o Indien het bestuur der douanen en 
accijnzen, vervolgende part1]; door tus
senkomst van een Jasthebber, houder 
van een bijzondere volmacht, afstand 
doet van de voorziening die het tegen 
een vrijsprekend arrest heeft inge
steld, verleent het Hoi akte van de 
a/stand van de voorziening, daar deze 
afstand gelijkstaat met afstand van de 
rechtsvordering (1). 

2° Verjaring van de strafvordering 
wegens overtreding van de wet inzake 
douane en accijnzen, heeft geen verja
ring van. de rechtsvordering tot invor
dering van de ontdoken rechten ten 
gevolge (2). (Wet van 26 aug. 1822, 
art. 249.) 

3° In zake douane en accijnzen is de 
strafrechter die de verdachte vrij
spreekt, niettemin verplicht uitspraak 
te doen over de burgerlijke vordering 
tot betaling van rechten die samen 
met de strafvordering bij hem aanhan
gig is gemaakt (3). (Art. 249, wet 
inzake douane en accijnzen.) 

(1} Cass., 7 maart 1977 (A.C., 1977, 734}. 

(2} Cass., 18 maart 1965 (Bull. et Pas., 1965, 
I, 755} en 1 feb. 1954 (ibid, I, 482). 

(3) Cass., 25 jan. 1972 (A.C., 1972, 508}. 
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-!0 Wanneer·inzake douaile en· acCijnzen 

geen regelmatige aangifte van de goe
deren is geschied, verjaart de rechts
vorderin![ tot invordering van de rech
ten door verloop van dertig jaar (1). 
(B.W., art. 2262.) · 

(BELGISCHE S!AAT T. DONYS, BAjWET; 
DYLEWSKI) 

ARREST'( vertafing) 

HET HOF; - Gelet op het be~tre:
den arrest, op 28 november 1978 
door het Hof van Beroep te Bergen 
gewezen; 

Overwegende dat Meester Henri 
Bocken, advocaat van het Ministerie 
van Financien, die een 'bijzondete 
vol.macht heeft, op 2 februari 1979 
:hamens het Ministerie ·van Firian
cien verklaard heeft afstand· te doen 
van de door de Staat ·• i:i'J.gestelde 
voorziening, be halve in zoverre ' de 
voorziening betrekking heeft op de 
enkele burgerlijke rechtsvorderin
gen welke de hoofdelijke veroorde
ling beogen van de vei:weerders 
Donys en Bardet in de betaling .van 
de ontdoken en niet betaalde rech
ten in de zaken , numm:ers 
84.028 en 84.045, welke' rechten 
respectievelijk 9.420 frank . en 
23.100 frank bedragen, en in de 
betaling van de interesten op die 
rechten en van de kosten van de 
rechtsvorderingen betreffende die 
twee zaken; , . 

Overwegende dat de strafYb'rd.e
ring verjaard. werd. verklaard; dat 
afstand van de voorziening gelijk
staat met afstand van de rechtsvor
dering; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 231, 232, 246, 247, .249 .van de 
algemene wet van 26 augustus 1822 .• 162, 
194 van het Wetboek van StrafVordering, 
2, 1017 van het Gerechtelijk Wetboek, 
alsook, voor zoveel als ncidig, 26, 27 en 
28 van de wet van 17 april 1878 hou
dende .de voorafgaande .titel van het 
Wetboek van StrafVordering; ' 

(1) Vermeld in noot (2):' 

doordat, nu de rechtsvorderingen 
welke en het toepassen van straffen en 
de betaling van invoerrechten op de 
zonder aangifte ingevoerde goederen 
beogen, regelmatig aanhangig werden 
gemaakt bij de Correctionele Rechtbank 
te Charleroi - bij dagvaardingen welke 
ten verzoeke van eiser, vervolgende par~ 
tij inzake douane en accijnzen, betekend 
werden vooraleer de verjaring was inge
treden - en nu de door de vervolgende 
partij ingestelde strafvordering verjaard 
wordt verklaard en de kosten, haar 
betreffend, te haren laste worden gela
ten, het arrest het door eiser tegen dat 
vonnis . ingestelde . hoger beroep aan
neemt, en op grond van de overweging 
dat de eerste rechter terecht de strafvor
dering verjaard heeft verklaard, het 
vonnis heeft bevestigd en de kosten die 
voor ·'de vervolgende partij verbonden 
zijn aan haar hoger beroep te haren 
laste heeft gelaten, 

terwijl1o de verjaring van de strafyor
dering niet volstaat om, inzake douane 
en accijnzen, de burgerlijke rechtsvorde
ring tot betaling van de rechten te doen 
verjaren en, naar gemeen recht, de 
verjaring van de burgerlijke rechtsvor
dering tot vergoeding van de door het 
misdrijf veroorzaakte schade evenmin 
volstaat, in geen vim die zaken, om die 
burgerlijke rechtsvorderingen, hetzij het 
belastingszaken, hetzij het zaken van 
gemeen recht betreft, te onttrekken aan 
de strafrechter bij wie die zaken regel
matig aanhangig werden gemaakt v66r 
de verjaring; 2° de rechtsvordering tot 
betaling van douanerechten, onder meer 
van invoerrechten of van accijnsrechten 
op niet aangegeven goederen,. pas ver
jaart na dertig jaar, en het vonnis noch 
het bestreden arrest vaststelt dat die 
termijn in onderhavig geval verlopen is; 
3° indien de feitenrechters de rechtsvor
dering tot betaling ,fan de rechten heb
ben willen opnemen in de door hen 
verjaard· verldaard strafvordering, hun 
oordeel verkeerd was, en indien zij 
daarentegen de rechtsvordering tot beta
ling van de rechten niet hebben willen 
opnemen in de strafvordering waarvan 
zij oordeelden dat die verjaard was, zij 
nagelaten hebben uitspraak te doen over 
die rechtsvordering of althans de impli
ciete verwerping ervan niet wettig met 
redenen hebben omkleed; 4° en zij der
l),alve evenmin een verantwoording heb
ben .gegeven aan hun beslissing waarbij 
de .. kosten ten laste van eiser worden 
gelaten, welke. . kosten niet geringer 



waren geweest indien de rechtsvorderin
gen geen ander doel hadden gehad dan 
de betaling van de invoerrechten :' 

Overwegende dat .. eiser , de ver
weerders heeft laten dagvaarden ·ter 
zake dat : ·1o zij in de loop van 
augustus 1970,. als .. mededader, 
medeplichtige of deelneme.r, nagela
ten heb.bEm een auto· Ford .'Taunus 
aan te geven ( tetllasteleg.=
ging A) en niet he]:)ben ku:nnen 
bewijzen dat die w,agen zich re
gelmatig in het land bevindt (ten
lastelegging D), 2° z;ij in de loop van 
de maand oktober 1971, als mededa
der, medeplichtige of .deelnemer 
niet. het bewijs · hehben' kJ,lnne:n 
le.veren dat de stukken di,e bes~emd 
zijn om .bij de aapv~a.~g tot in,sch,rij-; 
ying te worden gevoegd voor de sub 
II d beschreven voertuigen werden 
opgemaakt en geparafeerd (tenh~ste~ 
legging A) en zij niet he.bbeii ''kun..3 
nen bewijzen dat die wagens zich 
regelmatig in het lcl.nd bevinden 
(tenlastelegging C); · ' 

Overwegende dat die feiten .wer
den opgenomen iri . de . op 
6 december ~972 . opgema.akte · pro
cessen-verbaal, die de verjaring 
stuiteri, en in . de op 30 mei en 
2 juni 1975 betekende inleidende 
dagvaardingen wa,arb,ij de , , vervol
gende partij met name vorderde dat 
de verweerder~ Donys en Bardet 
hoofdelijk zouden .. worden'·. vel"oor
deeld tot betaling van de . :lnvoer.:. 
rechten voor die voertuigen en in de 
kosten van het gedi~g; 

Dat de vervolgingen , aldus te 
bekwamer tijd werden inge$teld; 

Overwegende dat, volgens arti-. 
kel 249 van de algemene wet van 
26 augustus 1822 inzake douane ·en 
accijnzen, de rechtsvordering . tot 
invordering ·van de· ontdoken rech,
ten een burgerlijke· recbtsvordering 
van de ontdoken •rechten een bur,
gerlijke · rechtsvordering is · die 
:;;aniengaat met . de strafvo'rdering 
maar. daar\ran volledig los staat en. 
waarop de regels betreffende de 
verjaring van de strafvorderii1g niet 
van toepassing zijn; dat,,de door de 

feitenrechter vastgestelde verjaring 
van de strafvordering derhalve de 
hui:gerlijke · rechtsv6rdering niei 
doet verjaren; ·· 

.. Overire'ge'nde d~t, wanneer er 
gl:1en .. regelmatige aangifte . van'. de 
goederen geschied is, de rechtsvor
dering van de administratie tot 
invordering· van de ·ontdoken recti~ 
ten: inza:ke douane •en accijnzen, 

, overeenkomstig artikel 2262 van het 
Burge'rlijkWetboek, vetjaart n'a der-t' ,, . . . , . . . . . 
Ig Ja,q.r; . . . . . . • 
· Overwegende . dat het hof ·. van 

beroep niet mocht nal1;:1ten uitspraak 
, te· doen over•de· rechtsvordering van 
• eiser'tot betaling van de invo~rrech-

teh; ' . •· ·. . ··. ·' ' • ·· ··· . 
Dat h~t.~idde1 gegrorid is; 

,-\'' 

, · Om • die ·redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorziening 
beha1ve .· in zoverre die betrekkirig 
heeftop de burgerlijke rechtsvorde-

. ringe,n,. van . eiser. tot .,hoofdelijke 
vero.oJJdeling . van qe verweerders 
Donys en Bardet ·en .de betaling van 
de· ontdoken rechten in de zaken 
nummers 84.028 en 84.045, in de 
intere,sten op die rechten en in de 
).wsten .· van · de . rechtsvorderingen 
bet:reffende die twee zaken; vernl.e
tigt het bestreden arrest, in zoverre 

· het nalaat uitspraak te doen over de 
, hierbovert weergegeven burgerlijke 
· rechtsvorderingen en in zoverre h'et 
eiser de. kosten van , eerste aanleg 
die. hem· betreffen en de kosten van 
zijn hoger beroep ten .. laste legt; 
be\feelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
.si,ng; verocirdeelt verweerder Donys, 
verweerder Bardet . en eiser in een 
qerde ~im de kosten; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar · het Hof 
van I?eroep te Brussei. 

4 april 1979 - 2• kamer - Voorzit
ter ' : · baron Richard, voorzitter 
Verslaggeve1· : de h. Screvens - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. 
!i}harles,. ' eerste, adv0caat-gener&al 
Advocaat : mr. Bocken, Brussel. 
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2• KAMER - 4 april 1979 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING - VEROORDELING 
- VERWEER VAN DE BEKLAAGDE ONBEANT
WOORD GEBLEVEN - GEEN GEMOTIVEERDE 
BESLISSING. 

2° CASSATIE - OMVANG- STRAFZAKEN
BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN - VER
OORDELINGEN DIE AAN DEZELFDE ONWET
TIGHEID LIJDEN - EINDBESLISSING OP EEN 
VAN DE RECHTSVOIWERINGEN EN GEEN 
EINDBESLISSING OP DE ANDERE - CASSATIE
BEROEP VAN DE BEKLA/I.GDE - CASSATIE 
VAN DE EINDBESLISSING - CASSATIE DIE 
VERNIETIGING MEEBRENGT VAN DE TWEEDE 
BESLISSING, ZELFS INDIEN BET CASSATIEBE
ROEP TEGEN DEZE LAATSTE BESLISSING 
VOORALSNOG NIET ONTVANKELIJK IS. 

3° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN-

· BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN 
BESLISSING WAARBIJ DE AANSPRAKELIJK
HEID BIJ HELFTEN WORDT VERDEELD TUS
SEN DE TWEE BEKLAAGDEN - CASSATIE OP 
DE VOORZIENING VAN EEN VAN BEIDE 
BEKLAAGDEN VAN DE BESLISSINGEN OP DE 
WEDERZIJDSE BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RINGEN - CASSATIE DIE ZICH NIET UIT
STREKT TOT DE BESCHIKKING WAARBIJ HET 
DEEL IN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 
ANDERE BEKLAAGDE MINSTENS OP DE HELFT 
WORDT VASTGESTELD. 

1 • Niet gemotiveerd is de beslissing, 
waarbij de beklaagde op de tegen hem 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering 
wordt veroordeeld, zonder te antwoor
den op een door hem regelmatig 
voorgedragen verweer (l). (Art. 
97 Gw.) 

2" Wanneer de rechter, die kennis heeft 
genomen van twee burgerlijke rechts
vorderingen, de ene ingesteld door de 
beklaagde tegen de medebeklaagde en 
de andere ingesteld door de medebe
klaagde tegen de beklaagde, beslissin
gen heeft gewezen welke aan dezelfde 
onwettigheid lijden en een van de 
beslissingen een eindbeslissing is en 
de andere niet, brengt de inwilliging 
van het cassatieberoep van de verze
keraar tegen de eerste beslissing ver
nietiging mede van de tweede, zelfs 
indien het cassatieberoep tegen deze 
Jaatste beslissing vooralsnog niet ont
vankelijk is (2). 

(1) en (2) Cass., 21 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 
354). 

3" Wanneer de rechter de aansprakelijk
heid voor de gevolgen van een ongeval 
bij helften verdeeld heeft tussen de 
twee beklaagden, strekt de cassatie 
van de beslissingen op de wederzijdse 
burgerlijke rechtsv01·deringen, die op 
de voorziening van een van beiden 
wordt uitgesproken en hierop gegrond 
is dat de eiser onwettig aansprakelijk 
werd verklaard, zich niet uit tot de 
beslissing volgens weliie de andere 
beklaagde minstens voor de helft aan
sprakelijk is (3). 

(BARNABA T. SOSSON) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 24 januari 1979 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Aarlen; 

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

A. ingesteld tegen eiser, be
klaagde : 

Overwegende dat het vonnis de 
rechtsvordering verjaard verklaart 
en de kosten van beide instanties 
ten laste van de Staat laat; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is bij gebrek aan belang; 

B. ingesteld tegen verweerder, 
medebeklaagde : 

Overwegende dat eiser niet 
bevoegd is om tegen die beslissing 
cassatieberoep in te stellen; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering : 

A. ingesteld door eiser tegen 
verweerder : 

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

doordat, na te hebben vastgesteld dat 
de strafvordering jegens eiser wegens 
overtreding van artikel 10.2 van het 
Wegverkeersreglement verjaard was, de 
rechtbank beslist dat eiser voor de helft 

(3) Cass., 8 juni 1972 (A.C., 1971, 1007). 
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aansprakelijk is voor de gevolgen van 
het ongeval en hem slechts de helft van 
de door hem van verweerder gevorderde 
schadevergoeding toekent, op de enkele 
grand dat eiser een fout heeft begaan 
door plots te remmen voor een kleine 
hond die voor hem opdook, 

zonder te antwoorden op de conclusie 
waarbij eiser, die gewag maakte van de 
gronden van het beroepen vonnis en de 
omstandigheden in herinnering bracht 
waaronder het verkeer van de wegge
bruikers verliep toen het · ongeval 
gebeurde, betoogde dat het ongeval zich 
bij nacht voordeed zodat hij geremd 
heeft om een hindernis te ontwijken die 
hij niet onmiddellijk kon ider.ttificeren, 
dat dit remmen om veiligheidsredenen 
vereist was en een eh~mentaire veilig
heidsmaatregel was omdat hij op dat 
bepaald ogenblik moeilijk kon beoorde
len of hij al dan niet diende te remmen 
voor de << donkere massa » die hem voor 
de wielen kwam : 

Overwegende dat, nu het enkel 
zegt dat « eiser een fout heeft 
begaan door plots te remmen voor 
de kleine hond die voor hem 
opdook », het vonnis niet antwoordt 
op het in het middel omstandig 
vermelde verweer; 

Dat dit middel gegrond is; 

B. ingesteld door verweerder 
tegen eiser : 

Overwegende dat de rechtbank, 
na verweerder voor de helft aan
sprakelijk te hebben verklaard voor 
de gevolgen van het ongeval, de 
rechtbank eiser veroordeelt om aan 
verweerder een frank als vooriopige 
vergoeding toe te kennen, het ove
rige van de zaak alsmede de kosten 
aanhoudt en de zaak naar de eerste 
rechter verwijst om uitspraak te 
doen over het overige van de bur
gerlijke belangen; 

4 

Dat die beslissing geen eindbe
slissing is in de zin van artikel 416 
van het W etboek van Strafvordering 
en evenmin uitspraak doet over een 
bevoegdheidsgeschil; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende dat, evenwel, de 
vernietiging welke verantwoord is 
door de aanneming van het hier
boven onderzochte middel, ook moet 
gelden voor de niet definitieve 
beslissing welke steunt op dezelfde 
onwettelijke grond en waartegen 
eiser zich vooralsnog niet in cassa
tie kon voorzien; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis in zoverre het 
uitspraak doet over de burgerlijke 
rechtsvorderingen met dien ver
stande dat de vernietiging niet geldt 
voor de beschikking waarbij de 
verweerder ten minste voor de helft 
aansprakelijk wordt verklaard voor 
de schade; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt 
verweerder in drie vierde van de 
kosten en eiser in een vierde ervan; 

. verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Neufchateau, zitting houdend in 
hoger beroep. 

4 april 1979 - 2' kamer - Voorzitter : 
baron Richard, voorzitter 
Verslaggever : de h. Stranard - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Charles, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Lamy, Aarlen. 

1' KAMER - 5 april 1979 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-

LUKE ZAKEN - MIDDEL WAARBIJ AAN DE 
RECHTER WORDT VERWETEN DE BEWIJS
KRACHT VAN EEN AKTE TE HEBBEN MISKEND 
- MISKENNING ZONDER INVLOED OP HET 
BESTREDEN BESCHIKKENDE GEDEELTE -
NIET ONTV ANKELIJK MID DEL. 

2° BEWIJS- BURGERLIJKE ZAKEN- DES
KUNDIGENVERSLAG - VASTSTELLINGEN EN 
GEVOLGTREKKINGEN VAN DE DESKUNDIGE
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN DE FEI
TENRECHTER. 

1 • Niet ontvankelijk bij gebrek aan 
belang, 1s het middel waarblJ aan de 
rechter wordt verweten dat h1j de 
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bewijskracht van een akte heeft mis
kend, als die miskenning geen invloed 
heeft op het beschikkende gedeelte 
van zijn beslissing (1). 

2" De feitenrechter beoordeelt in feite en 
derhalve op onaantastbare wijze de 
waarde · van de vaststellingen en 
gevolgtrekkingen van de deskundige, 
voor zover hij de bewijskracht niet 
miskent van de akte met het deskun
digenverslag (2). 

(RUTIIENS T. SPIESSENS) 

ARREST ( vertaling) 

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

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

doordat het arrest beslist dat eiser aan 
verweerder een bedrag van 477.640 frank 
is verschuldigd als vergoeding voor de 
schade aan ·verweerders gebouw, op 
grond dat zulkdanig bedrag voortvloeide 
uit de ramingen van de deskundige 
Slooven en dat het in die zaak gewezen 
arrest van 14 juni 1968 het besluit v.an 
het verslag van die deskundige had 
bekrachtigd, 

terwijl het arrest van 14 juni 19ii8 
geenszins het besluit van de deskundige 
Slooven had bekrachtigd, doch, gelet op 
eisers bezwaren tegen dat verslag en 
alvorens recht te doen over de respec
tieve aanspraken van de partijen, een 
nieuw deskundigenonderzoek had bevo
len ten einde te preciseren welke van de 
door de deskundige Slooven vastgestelde 
beschadigingen rechtstreeks veroorzaakt 
waren door de litigieuze werken en 
eisers aandeel.te ramen in de kostprijs 
van de herstellingswerken aan verweer
ders gebouw, gelet op de vroeger 
bestaande beschadigingen, daaruit volgt 
dat het arrest. de bewijskracht miskent 
die aan het ter zake gewezen. arrest van 
14 juni 1968 van het Hof va11 .Beroep ~e 

(1) Cass.; 21 maart 1966 (Bull. et Pas., 1966,· 
I, 927 en 3 nov. 1972, A.C., 1973, 219); raadpl. 
Cass., 19 jan. 1968 (A.C., 1968, 684); zie « De 
motivering van de vonnissen en arresten eQ.,de 
·bewijslcracht van de akten », plechti_!le 
openingsrede van de procureur-generaal 
Duman van 1 sept. 1978, nr. 42, biz. 83. 

(2) Cass., 4 jan. 1974 (A.C., 1974, 491). 

Brussel gehecht is overeenkomstig de 
voornoemde artikeien van het Burgerlijk 
Wetboek: 

Overwegende dat uit de vermel-' 
dingen van het arrest blijkt dat het 
hof van beroep, om te beslissen dat 
het beroepen vonnis, behoudens de 
daarin vomkomende rekenfout, 
bevestigd moest worden, niet 
gesteund heeft op het arrest van 
14 juni 1968 doch op de ontleding 
van de verslagen van beide deskun
digen en op de overweging die het 
daatuit heeft a£geleid dat << het 
korte bijkomende deskundigenon
derzoek geen enkel gegeven heeft 
bijgebracht dat het nauwgezet ver
slag van de deskundige Slooven 
aantast; dat het daarentegen be;
vestigd heeft dat de .schade oor
deelkundig naar l;lillijkheid · werd 
verdeeld »; 

Overwegende dat bijgevolg ook al 
was de miskenning van de bewijs
kracht van voornoemd arrest bewe
zen, de wettigheid van het bestre
den beschikkende gedeelte daardoor 
niet in het gedrang komt; 

Dat het middel bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

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

doordat het arrest beslist dat eiser aan 
verweerder een bedrag van 477.640 frank 
is verschuldigd als vergoeding voor de 

· schade aan verweerders gebouw, op 
grond dat het bijkomend deskundigen
onderzoek door de deskundige Veldeman 
geen enkel gegeven had bijgebracht dat 
het verslag van de deskundige Slooven 
aantast en bevestigd had dat de schade 
oordeelkundig naar billijkheid werd ver
deeld, 

terwijl het arrest vaststelt dat, ener
zijds, de deskundige Slooven eisers tus
senkomst in de vergoeding van de 
schade op 317.640 frank had geraamd en 
in de blijvende minderwaarde van het 
gebouw op 100.000 frank, dat, anderzijds, 
de deskundige Veldeman vastgesteld 
heeft dat de door eisers verschuldigde 
schadevergoeding 195.000 frank be
draagt, en ten slotte dat, betrekkelijk de 
aa11sprakelijkheid van d~ bouwer, het 
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besluit • van· de deskundige Veldeman 
afwijkt van dat van de . deskundige 
Slobven· dat daarin eiser enkel een 
lichte v'erschuiving wordt verweten bij 
de ondermetseling en de schade wegens 
vochtigheid, nu het. optrekken van de 
gevelmuur volgens het genoemde besluit 
met kennis van zaken was ge beurd, en 
hu die mening door het studiebureau 
Charlier bevestigd · werd, daaruit · · volgt 
dat de motivering van het arrest lijdt 
aan tegenstrijdiglieid en dus niet in 
overeimstemming is met het vereiste van 
artikel 97 van de· Grondwet en daaruit 
ook nog volgt dat het arrest de bewijs
kracht miskent van de verslagen van de 
deskundigen Slooven en :V elde~an over
eenkomstig de voornoemde artlkelen van 
het Burgerlijk Wetboek: • 

Overwegende dat de rechter de 
bewijswaarde van de deskundigen~ 
verslagen op onaantastbare wijze· in 
feite beoordeelt; · 
.. · Overwegende dat, om . te beslissen 
dat eiser. aari veJ;'V\reerder een be drag 
van 477.640 frank .was verschuldigQ. 
als vergoeding voor de schade aan 
het gebouw, en het beroepen vonnis, 
behouderis de daarin voorkomende 
rekenfout, te bevestigen, het arrest 
zich · niet beperkt' tot de in het 
middel weergegeven overyregingen 
en vaststellingen; 

Dat, na erop gewezen te hebben 
dat het hof van beroep, hoewel het 
de verdiensten van het verslag van 
de deskundige Slooven · erkent, 
geoordeeld heeft dat het aangewe
zeri was een bijkom{md .deskundi
genonderzoek te doeri verrichten 
om te komen tot eeri meer volledige 
verdeling van de storingen. die voor:.. 
dien reeds bestonden en ·van die 
welke aan de · litigieuze bouw . te 
wijten waren, het arrest erop wijst 
· dat « de deskundige Slooven spijt de 
moeilijkheden die hij bij de uitvoe
ring van .zijn opdracht heeft onder-

1\ronden, een gedetailleerd, doordacht 
en zo precies mogelijk verslag heeft 
opgemaakt; ... dat . de deskundige 
Veldeman de degelijkheid van het 
Sloovens' verslag heeft benadrukt 
i'.v.m. de vaststellingen; dat die 
zeven jaar v66r zijn •vaststellingen 
werden gedaan en dat herstellingen 
en wijzigingen elk onderzpek hetzij 

· onmogelijk hetzij zeer lastig hebben 
gemaakt; dat de deskundige meer 
bepaald inzake de uitvoering van de 
hem opgelegde opdracht gewezen 
heeft op de moeilijkheid een onder
scheid te maken tussen de barsten 
die v66r de werken bestonden en 
die welke door de constructie van 
Ruttiens vergroot of ontstaan zijn; 
dat hij heeft ingesterrid met het 
advies van zijn voorganger volgens 
welk de in het gebouw van Spies
sens · vastgestelde stoornis bedui
dend hoger lag dan normaal; ... dat 
de deskundige besluit dat het valle
dig onmogelijk is een juiste opme
ting van de schade te maken 
wegens de verwarring tussen de 
schade die bestond v66r de con
structie van Ruttiens en de schade 
die daardoor werd veroorzaakt; dat 
hij zoals .de expert Slooven, daar
door verplicht is de vergoeding van 
gei:ntimeerde (thans verweerder) ex 
aequo et bono te ramen»; 

Overwegende dat het 'arrest dat, 
wegens die consideransen het 
besluit van de deskundige Slooven 
E!n zijn raming van de schade in 
aanmerking neemt, boven die van 
de deskundige Veldeman, door te 
3eggen « dat het bondig bijkomend 
deskundigenverslag geen enkel 
gegeven heeft bijgebracht dat het 
nauwgezet verslag van de deskun
dige Slooven aantast; dat het daar
entegen bevestigd heeft dat de 
schade oordeelkundig naar billijk
heid werd verdeeld >>, zijn beslissing 
niet steunt op tegenstrijdige motie
ven en de bewijskracht van de 
deskuridigenverslagen niet schendt; 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

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

5 april 1979- 1" kamer- Voorzittez·: 
de h. Meeus, wnd. voorzitter 
VerslaggeFer : Mevr. Raymond
Decharneux - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Velu, advocaat-generaal 
Ad!7ocaten : mrs. Bayart en Biitzler. 
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1• KAMER - 5 aprill979 

1° HUUR VAN GOEDEREN - HANDELS
HUUROVEREENKOMSTEN - HUURDER DIE 
GEEN RECHT HEEFT OP HUURHERNIEUWING 
- HUURDER DIE ENKEL EN EVENTUEEL 
RECHT HEEFT OP EEN VERGOEDING WEGENS 
UITWINNING - PARTIJEN HEBBEN HET RECHT 
IN DE OVEREENKOMST TE BEPALEN DAT DE 
VERHUURDER ZICH NIET TEGEN HUURHER-
NIEUWING MAG VERZETTEN. 

2° OVEREENKOMST VERBINDENDE 
KRACHT - BESLISSING WAARIN AAN EEN 
CLAUSULE VAN EEN HANDELSOVEREEN
KOMST I.V.M. DE HUURVERNIEUWING NIET 
HET GEVOLG WORDT TOEGEKEND DAT HET 
BEDING WETTIG TUSSEN PARTIJEN HEEFT -
MISKENNING VAN DE VERBINDENDE KRACHT 
VAN DE OVEREENKOMST. 

1" en 2" De huurde1· van een handels-. 
overeenkomst als bedoeld in de aide-· 
ling van het Burgerlijk Wetboek hou
dende de regels betreffende de han
delshuurovereenkomsten heeft in de 
regel niet het recht op huurhernieu
wing, maar enkel en eventueel op 
betaling van een uitwinningsvergoe
ding (1); hebben de partijen ecbter bij 
overeenkomst erin voorzien dat tegen 
de huurhel'nieuwing niet mag· worden 
opgekomen (2), dan kan de rechter 
niet zonde1· miskenning van de verbin
dende kracht van die overeenkomst, 
beslissen tot venverping van de aan
vraag om huurhernieuwing van. de 
huurder, op gr.ond dat de wet niet 
voorziet in het recht op zodanige 
huurhernieuwing. 

(« BROUWERIJ HAECHT, N.V. T. LEJEUNE E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 8 maart 1978 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Verviers; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1134, 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek, 14, 16 en 18 vervat in de wet 
van 30 april 1951 op de handelshuurover
eenkomsten, 

(1) Cass., 3 jan. 1958 (Bull. en Pas., 1958, I, 
456). 

(2) Raadpl. Cass., 6 maart 1975 (A.C., 1975, 
760). 

doordat het vonnis, bij de uitspraak 
over de bij exploot van 14 mei 1976 
inge..,telde eerste rechtsvordering, na te 
hebben. vastgesteld dat de eerste ver
weerster de door eiseres gevraagde 
huurhernieuwing geweigerd had op 
grond van artikel 16.IV van de wet op de 
handelshuurovereenkomsten, beslist dat 
de eerste verweerster door artikel 7 van 
de huurovereenkomst afgezien had van 
enig beroep op artikel 16 van de voor
noemde wet, dat wil zeggen van het 
recht de huurhernieuwing te weigeren 
en het beroepen vonnis van 
6 januari 1977 bevestigt dat, na te 
hebben vastgesteld dat de weigering tot 
huurhernieuwing van de eerste verweer
ster verantwoord was en dat zij moest 
bekrachtigd worden, de rechtsvordering 
van eiseres had afgewezen die strekte 
tot hernieuwing van haar huurovereen
komst volgens de bedingen en voorwaar
den van de aanvraag tot hernieuwing, 

terwijl, nu hij vaststelt dat de eerste 
verweerster door artikel 7 van de huur
overeenkomst afgezien had van enig 
beroep op artikel 16 van de wet op de 
handelshuurovereenkomsten, dat wil 
zeggen van het recht de hernieuwing 
van de huur te weigeren, de feitenrech
ter moest beslissen dat de weigering tot 
huurhernieuwing die de eerste verweer
ster precies gegrond had op artikel 16.IV 
van de wet op de handelshuurovereen
komsten geen uitwerking had en dat de 
huurovereenkomst hernieuwd moest 
worden volgens de bedingen en voor
waarden die gepreciseerd werden in de 
door eiseres gedane aanvraag tot 
hernieuwing : 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het vonnis blijkt . dat in 
de op 29 januari 1968 door verweer
ster met eiseres voor een periode 
van negen jaar gesloten huurover
eenkomst een aldus opgesteld 
artikel 7 was vervat : « de eerstge
noemden (weduwe Gillys-Lejeune) 
verbinden zich uitdrukkelijk en for
meel om aan de tweede genoemde 
(naamloze vennootschap Brouwerij 
van Haacht) bij het verstrijken van 
de huidige huurovereenkomst de 
voorkeur te geven voor een nieuwe 
huur met dezelfde looptijd als de 
heden gesloten huurovereenkomst »; 

Overwegende dat het vonnis zegt 
dat << een dergelijk beding geoor
loofd is » en dat « de verhuurder 
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door een dergelijk beding afziet van 
enig beroep op artikel 16 van de wet 
op de handelshuurovereenkomsten 
dat wil zeggen van het recht de 
huurhernieuwing te weigeren »; 

Dat het aldus impliciet doch zeker 
beslist dat de partijen door hun 
overeenkomst op dat punt afstand 
hebben gedaan van de wet op de 
handelshuurovereenkomsten; 

Overwegende dat -het vonnis ove
rigens, na te hebben vastgesteld dat 
verweerster haar weigering van her
nieuwing heeft gegrond · op 
artikel 16.IV van de genoemde wet, 
de hoofdvordering van eiseres ver
werpt die strekte tot hernieuwing 
van haar huurovereenkomst op 
grond. dat « betrekkelijk de gevolgen 
van dat beding geen misverstand 
kan bestaan omtrent de draagwijdte 
van de bescherming van de huur
der, aangezien de wet geen recht op 
de hernieuwing van de huur heeft 
ingevoerd doch enkel een eventueel 
recht op een vergoeding wegens 
uitzetting »; 

Overwegende dat, door aldus zijn 
beslissing te. laten steunen op 
artikel 16 van de wet, zonder reke
ning te houden met de wil van de 
partijen zoals die, naar het vaststelt, 
in hun overeenkomst werd uitge
drukt, het vonnis der verbindende 
kracht ervan miskent en bijgevolg 
de artikelen 1134 en 1135 van het 
Burgerlijk Wetboek schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1134, 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek, 14, 16 en 18 vervat in de wet 
van 30 april 1951 op de handelshuurover
eenkomsten, 

do01·dat het bestreden vonnis, bij de 
uitspraak over de bij exploten van 
17 maart 1977 en 26 april 1977 ingestelde 
rechtsvorderingen, he.t beroepen vonnis 
van 21 juni 1977 bevestigt dat de rechts
vordering van eiseres afwijst en haar in 
de kosten veroordeelt op grond dat « de 
rechtbank zoals de eerste rechte1', 
slechts kan vaststellen dat het recht van 

de handelshuurder geen recht op her
nieuwing is, doch enkel een eventueel 
recht op vergoedingen; dat de loutere wil 
van de brouwerij Haacht een hernieu
wing van haar huurovereenkomst te 
bekomen niet volstaat aangezien de 
verhuurder haar op ondubbelzinnige 
wijze had laten weten dat hij het 
verhuurde goed wilde terugnemen, nu er 
geen reden moet worden opgegeven voor 
de weigering van de hernieuwing » ••• 
« en dat de eerste rechter de wet juist 
heeft toegepast ,,, 

terwijl, eerste onderdeel, die motive
ring strijdig is met de motivering waarin 
het vonnis, bij de uitspraak over de 
doeleinden van de eerste bij het exploot 
van 14 mei 1976 ingestelde rechtsvorde
ring en die dezelfde huurovereenkomst 
uitlegde die tussen eiseres, enerzijds, en 
de eerste verweerster, anderzijds, 
bestond, beslist dat de verhuurder, dat 
wil zeggen de eerste verweerster, bij 
artikel 7 van genoemde huurovereen
komst « afzag van enig beroep op 
artikel 16 van de wet, dat wil zeggen van 
het recht de huurhernieuwing te 
weigeren >>; de feitenrechter dus niet 
tegelijkertijd kon beslissen dat de eerste 
verweerster afgezien had van enig 
beroep op artikel 16 van de wet, dat wil 
zeggen van het recht de huurhernieu
wing te weigeren en overigens rekening 
te houden met en gevolg te geven aail de 
weigering :van hernieuwing die door de 
eerste verweerster overeenkomstig 
artikel 16 van de wet werd gemeld 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet wegens tegenstrijdigheid van de 
motieven die gelijkstaat met het ontbre
ken van motieven); 

tweede onderdeel, de feitenrechter, nu 
hij vaststelt dat de eerste verweerster bij 
artikel 7 van de huurovereenkomst had 
afgezien van enig beroep op artikel 16 
van de wet op de handelshuurovereen
komsten, dat wil zeggen van het recht de 
huurhernieuwing te weigeren, had moe
ten beslissen dat de weigering tot huur
hernieuwing die door de eerste verweer
ster juist gegrond werd op artikel 16.IV 
van de genoemde wet, geen uitwerking 
had, en dat de huurovereenkomst dus 
hernieuwd moest worden volgens de 
bedingen en voorwaarden die in de 
aanvraag tot huurhernieuwing van eise
res werden gepreciseerd (schending van 
de artikelen 1134, 1135 van het Burger
lijk Wetboek, 14, 16 en 18 van de wet op 
de handelshuurovereenkomsten) 
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Wat het tweede onderdeel be

treft : 
retentie op de goederen die hem 
tijdens het verdachte tijdperk werden 
afgegeven en waarvoor hem geen 
enkel bedrag verschuldigd is (1). Overwegende dat het vonnis ter 

verwerping van de rechtsvorderin
gen van eiseres tegen de verweer
ders steunt op de in het middel 
weergegeven overwegingen; 

· Dat het aldus steunt op artikel 16 
van de wet op de handelshuurover
eenkomsten, zonder rekening te 
houden met de wil van de partijen, 
waarvan het vonnis vaststelt, zoals 
in het antwoord op het derde mid
del is gezegd, dat hij in artikel 7 
van de huurovereenkomst op een 
geoorloofde wijze is uitgedrukt; 

Dat het vonnis, wegens de in dat 
antwoord gegeven redenen, de ver
bindende kracht van de overeen
komst miskent en de in het middel 
bedoelde artikelen 1134 en 1135 van 
het Burgerlijk Wetboek schendt; 

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 erover zal 
beslissen. 

5 april 1979- 1' kamer- Voorzitter: 
de h. Meeus, wnd. voorzitter - Verslag
gever mevr. Raymond-Decharneux -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Ansiaux, VanRyn. 

1' KAMER - 5 april 1979 

FAILLISSEMENT, GERECHTELIJK 
AKKOORD EN FAILLISSEMENTS
AKKOORD - FAILLIETVERKLARING -

RETENTIERECRT - RET RETENTIERECRT 
KAN AAN DE FA!LLIETE BOEDEL VAN DE 
SCRULDENAAR WORDEN TEGENGESTELD 
VOORWAARDEN. _ 

Het arrest dat in feite vaststelt dat er 
geen samenhang bestaat, wat noodza
kelijk is voor het bestaan van het 
retentierecht, tussen de teruggehouden 
goederen en de schuldvorderingen 
waarvan betaling wordt geeist, beslist 
wettig dat de schuldeiser zich t.o.v. de 
faillk!te boedel van zijn schuldenaiir 
niet kan beroepen op een recht Vqn 

(« IMPRIMERIE MARVAN » P.V.B.A. T ME DANRIER 
CURATOR IN RET FAILLISSEMENT VAN DE 
" PRESSES ACADEMIQUES EUROPEENNES » C.V.) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 december 1977 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Overwegende dat eiseres haar 
voorziening enkel tegen het arrest 
richt in zoverre het, enerzijds, haar 
vordering verwerpt tot uitoefening 
van een retentierecht op een druk
pers en toebehoren, tot verkoop van 
dat materiaal en uitkering van de 
prijs, en, anderzijds, eiseres veroor
deelt tot schadevergoeding wegens 
de schade ten gevolge van het 
niet-teruggeven van dat materiaal 
en in de kosten van beide instan
ties; 

Over de beide middelen samen, het 
eerste, afgeleid uit de schending van de 
artikelen 1293 inzonderheid 1293, 2o, 
1885 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat, het arrest na met name erop 
gewezen te hebben dat eiseres betoogde 
dat uit de algemene opzet van de 
contractuele betrekkingen tussen par
tijen een samenhang was ontstaan tus
sen, enerzijds, de bruikleen van de 
Heidelberg drukpers en haar toebehoren 
en, anderzijds, de verplichtingen in ver
band met aile drukwerken die zij voor 
de uitlener had uitgevoerd, en uit die 
stelling afleidde dat zij de teruggave van 
het materiaal mocht weigeren, beslist 
dat eiseres geen retentierecht kan uitoe
fenen op het genoemd materiaal en haar 
veroordeelt tot vergoeding van de schade 
aan de uitlener toegebracht door op 
onverantwoorde wijze de teruggave te 
weigeren, in hoofdzaak op grond dat 
hoewel de schuldeiser een retentierecht 
heeft in zoverre tussen zijn schuldvorde
ring en andermans zaak die hij in zijn 
bezit heeft een materiEHe of juridische 

(1) Cass., 7 okt. 1976 (A.C., 1977, 153) en de 
conclusie verschenen in BulL en Pas., 1977, I, 
154 (A.C., 1977-78, 153). 
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samenhang bestaat, eiseres ten deze 
schuldeiser is van de gefailleerde ven
nootschap « wegens een andere titel, 
aangezien al die schuldvorderingen niet 
op de geleende zaak steunen, doch op de 
opeenvolgende tussen de partijen geslo
ten aannemingscontracten "• dat de 
artikelen 1293, 2°, en 1885 van het 
Burgerlijk Wetboek « geen ' schuldverge
lijking' aannemen van de wederzijdse 
schuldvorderingen en, bijgevolg, de 
exceptie van niet-uitvoering en het 
retentierecht uitsluiten wanneer de 
schuldeiser aan wie de teruggave wordt 
gevraagd de zaak wegens bruikleen 
bezit ''• nu die bepalingen steunen op het 
kosteloos karakter van bruikleen en de 
strikte plicht van de lener de zaak bij de 
eerste opvordering van de uitlener terug 
te geven, niet werd aangetoond dat de 
partijen gebruik hebben gemaakt van de 
mogelijkheid om af te wijken van de 
genoemde artikelen en dat « de omstan
digheid dat het uitgeleende materiaal 
met name gebruikt werd voor de uitvoe
ring van de bestellingen van de uitlener 
een dergelijke afwijking niet aantoont "• 

terwijl, hoewel de artikelen 1293, 2°, en 
1885 van het Burgerlijk Wetboek de 
lener, die tot teruggave van de geleende 
zaak verplicht is, beletten tegen de 
uitlener een exceptii! van schuldvergelij
king aan te voeren die afgeleid is uit een 
schuldvordering die hij tegen laatstge
noemde zou hebben, die bepalingen 
daarentegen niet verhinderen dat de 
lener een retentierecht uitoefent op de 
geleende zaak wanneer een samenhang 
bestaat tussen zijn schuldvordering 
tegen de uitlener en de leningsovereen
komst of het houden van de zaak; 
daaruit volgt, enerzijds, dat, door in 
algemene bewoordingen te beslissen dat 
die bepaling de lener de mogelijkheid 
ontzegde om tegen de uitlener, zijn 
schuldenaar op grond van een andere 
titel, de exceptie van niet-uitvoering en 
het retentierecht aan te voeren, het 
arrest aan de artikelen 1293, 2°, en 
1885 van het Burgerlijk Wetboek een 
absolute draagwijdte verleent die zij 
geenszins hebben (schending van de 
genoemde wettelijke bepalingen) en, 
anderzijds, dat, door daarom niet na te 
gaan of er ten deze een samenhang 
bestond tussen het door eiseres terugge
houden drukkerijmateriaal en haar 
schui:dvorderingen tegen de gefailleerde 
vennootschap, de feitenrechters de ver
werping van de aanspraak van eiseres 
om op dat materiaal . een retentierecht 

· uit te oefenen niet wettelijk verantwoord 
hebben (schending van al de in het 
middel bedoelde wettelijke bepalingen); 

het tweede, afgeleid uit de schending' 
van de artikelen 1134, 1135, 1293, 2°, 
1885 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, om de in het eerste 
middel vermelde redenen, de aanspraak 
van eiseres verwerpt om op het mate
riaal uitgeleend door de gefailleerde 
vennootschap, ten deze een Heidelberg 
drukpers en toebehoren, een retentie
recht uit te oefenen tot de betaling van 
de schuldvorderingen die zij tegen de 

· gefailleerde bezat wegens met die druk
pers uitgevoerd drukwerk, en aan ver
weerder qualitate qua schadevergoeding 
toekent tot vergoeding van de schade 
geleden door de gefailleerde vennoot
schap wegens de onverantwoorde weige
ring van eiseres om het geleende mate
riaal terug te geven, 

terwijl de uitoeferiing van een reten
tierecht door een schuldeiser verant
woord is, zodra het houden van het 
materiaal van de schuldenaar samen
hang vertoont met zijn schuldvordering; 
een dergelijke samenhang bestaat, wan
neer materiaal door de eigenaar ter 
beschikking van een derde wordt 
gesteld, zelfs wanneer het in bruikleen 
wordt gegeven, met het oog op de 
uitvoering door de bezitter van het 
geleende materiaal van werken die hij 
bij hem zal bestellen en die de oorzaak 
van de schuldvordering vormen; uit de. 
eigen vaststellingen van het arrest, vol
gens welke, enerzijds, eiseres het 
geleende materiaal heeft gebruikt << voor 
door de uitlener bestelde werken », 
anderzijds, de schuldvorderingen van 
eiseres steunen op « de opeenvolgende 
tussen de partijen gesloten onder
nemingscontracten » en, ten slotte, « het 
geleende materiaal gebruikt werd voor 
de uitvoering van de bestellingen van de 
uitlener ''• volgt dat er ten deze een 
samenhang bestond, in de bovenver
melde betekenis, tussen het door eiseres 
teruggehouden materiaal en haar 
schuldvorderingen tegen de gefailleerde 
vennootschap; daaruit volgt dat de fei
tenrechters door niettegenstaande die 
vaststellingen eiseres het recht te ont
zeggen de Heidelberg drukpers en toe
behoren, terug te houden, hun beslissing 
niet wettelijk verantwoord hebben : 

Overwegende dat het arrest, zon
der dienaangaande bekritiseerd te 
worden, vaststelt dat de drukpers. en 
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toebehoren in bruikleen werden 
gegeven aan eiseres door de thans 
gefailleerde vennootschap, waarvan 
verweerder de. curator is, dat dit 
materiaal aan eiseres werd uitge
leend om het te gebruiken, maar 
dat zij het moest teruggeven, dat 
eiseres daarvan vrij gebruik kon 
maken voor aile werken die met de 
bestemming van het geleende mate
riaal strookten en met name, doch 
niet uitsluitend, voor door de uitle
ner bestelde werken, dat de over
eenkomst om niet werd gesloten nu 
geen prijs, huurprijs of ander voor
deel bedongen werd of aan de 
uitlener betaald werd als tegen
prestatie voor de lening; 

Dat het arrest erop wi.jst dat 
eiseres, na aangifte te hebben 
gedaan in het faillissement van een 
schuldvorderi.ng wegens alle werken 
die zij voor de uitlener had verricht, 
weigerde in te gaan op de eis tot 
teruggave van de curator en een 
retentierecht aanvoerde; dat de eer
ste rechter geweigerd heeft dat 
retentierecht aan eiseres toe te ken
nen, op grond dat er geen samen
hang bestond tussen haar schuld
vorderingen en de zaak in haar 
bezit; dat eiseres betoogt dat uit de 
algemene opzet van de contractuele 
betrekkingen tussen de partijen een 
samenhang was ontstaan tussen, 
enerzijds, de bruikleen en, ander
zijds, de verplichtingen ten gevolge 
van aile werken die zij voor de 
uitlener heeft uitgevoerd en dat zij 
dus het recht zou hebben de terug- · 
gave van het materiaal te weigeren 
wegens de subjectieve samenhang 
die voortvloeit uit de wederkerige 
betrekkingen (exceptio non adim
pleti contractus) en de objectieve 
samenhang (debitum com re june
tum) die het retentierecht stricto 
sensu zouden toestaan; 

Overwegende dat, na te hebben 
vastgesteld dat het gebruik van het 
litigieuze materiaal voor de voor de 
gefailleerde vennootschap uitge
voerde werken, en de vaststelling 
van het aandeel van die werken in 

het gebruik van de drukpers door 
eiseres en in de gehele activiteit van 
die onderneming feiten zijn die de 
oplossing van het geschil niet aan
belangen, het arrest zegt << dat de 
schuldeiser een retentierecht heeft 
inzoverre tussen zijn schuldvorde
ring en de zaah: van een derde die 
de schuldeiser · houdt, een hetzij 
materiele (debitum cum re junctum) 
hetzij juridische (exceptio non 
adimpleti contractus) samenhang 
bestaat » en << dat de lener ten deze 
schuldeiser is van de schuldenaar 
op grond van een andere titel, nu al 
zijn schuldvorderingen niet ont
staan uit de geleende zaak doch uit 
de achtereenvolgende tussen de 
partijen gesloten ondernemings
contracten »; 

Dat het arrest aldus op grond van 
een feitelijke en dus onaantastbare 
beoordeling van de gegevens van de 
zaak wettelijk beslist dat er tussen 
het houden van het geleende mate
riaal en de schuldvorderingen 
wegens de door eiseres voor de 
gefailleerde vennootschap uitge
voerde werken geen samenhang 
bestaat die de uitoefening van een 
retentierecht op dat materiaal kan 
verantwoorden; 

Dat het tweede middel dus niet 
kan aangenomen worden; 

Overwegende dat, nu het arrest 
aldus heeft beslist dat er geen 
samenhang bestond tussen het hou
den van het geleende materiaal en 
de schuldvorderingen van eiseres, 
het eerste middel, enerzijds, in 
zoverre daarin aan het arrest wordt 
verweten dat punt niet onderzocht 
te hebben, feitelijke· grondslag mist, 
en anderzijds, in zoverre het 
betoogt dat de uitlegging van het 
arrest van de artikelen 1293, 2' en 
1885 van het Burgerlijk Wetboek 
niet kan uitgebreid worden tot het 
geval waarin een samenhang 
bestaat tussen de schuldvordering 
van de lener tegen de uitlener en de 
leningsovereenkomst of het houden 
van de zaak, bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is; 
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Om die redenen, verwerpt de 

voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

5 april 1979 - 1• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Meeus, wnd. 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Velu, advocaat-generaal -
Advocaten: mrs. VanRyn, Van Heeke. 

1• KAMER - 6 april1979 

1° WETI'EN EN BESLUITEN- KONINK
LIJK BESLUIT VOLGENS HETWELK ZEKERE 
GRONDEN MOETEN ONTEIGEND WORDEN 
DOOR DE PROCEDURE BIJ DRINGENDE 
OMSTANDIGHEDEN - GEEN WET IN DE ZIN 

VAN ART. 608 GER.W. 

2° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - MIDDEL AFGELEID UIT 
SCHENDING VAN DE BEPALINGEN VAN 'EEN 
KON!NKLIJK BESLUIT VOLGENS HETWELK 
ZEKERE GRONDEN MOETEN ONTEIGEND WOR
DEN DOOR DE PROCEDURE BIJ DRINGENDE 
OMSTANDIGHEDEN - NIET ONTVANKEL!JK 
MIDDEL - MIDDEL AFGELEID UIT DE MIS
KENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DAT 
KONINKLIJK BESLUIT- ONTVANKELIJK MID
DEL. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
CONCLUSIE - MIDDEL NIET MEER TER ZAKE 
DIENENDE WEGENS DE BESLISSING VAN DE 
RECHTER - GEEN VERPLICHTING VOOR DE 
RECHTER EROP TE ANTWOORDEN. 

1" Geen wet in de zin van art. 608 
Ger. W: is een koninkhjk besluit val
gens hetwelk zekere gronden moeten 
onteigend worden door de procedure 
bij dringende omstandigheden (1). 

2" Het middel afgeleid uit schending van 
een koninklijk besluit volgens hetwelk 
zekere gronden moeten onteigend 
worden door de procedure bij drin
gende omstandigheden, wat geen wet 
is in de zin van art. 608 Ger. W: is niet 
ontvankelijk; maa1· ontvankehjk is wei 
het middel dat is afgeleid uit misken
ning van de bewijskracht van dat 
koninklijk besluit (2). (Impliciet.) 

(1} en (2} Raadpl. Cass., 30 jan. 1976 (A.C., 
1976, 632} en de conclusie van de procureur
generaal Dumon, toen eerste advocaat
generaal, Cass., 11 jan. 1974 (A.C., 1977, 524} en 
de noot get. F.D.; Cass., 3 maart 1977 (ibid., 
1977, 720} en de conclusie van de advocaat
generaal Velu; Cass., 30 juni 1977 (ibid., 1977, 
1126}. 

3" De rechter behoeft niet te antwoorden 
op een b1j conclusie aangevoerd mid
del, als dat middel ter zake niet meer 
dienend is wegens zijn beslissing (3). 

(D'HALEWIN, DENYS T. 
" DE WESTVLAAMSE INTERCOMMUNALE 

VOOR HUISVESTINGSBELEID ») 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 25 oktober 1977 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Kortrijk; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 8 van de wet van 
1 maart 1922 « omtrent de vereniging 
van gemeenten tot nut van 't algemeen », 
1, 3 en 5 van de wet betreffende de 
rechtspleging bij hoogdringende omstan
digheden inzake onteigening ten alge
menen nutte, vervat in artikel 5 van de 
wet van 26 juli 1962 betreffende de 
onteigeningen ten algemenen nutte en 
de '/concessies voor de bouw van de 
autosnelwegen, het koninklijk besluit 
van 11 juli 1974 houdend goedkeuring 
van plannen onder meer van een ontei
geningsplan tot wijziging van het bij 
koninklijk besluit van 23 oktober 1950 
goedgekeurd bijzonder plan van aanleg, 
« Markt en Kapellestraat » genaamd, van 
de gemeente Meulebeke, het koninklijk 

, besluit van 15 januari 1975 waarbij 
vastgesteld wordt dat het « algemeen 
nut >> de « onmiddellijke inbezitneming » 
van de op vermeld onteigeningsplan 
aangegevene percelen vordert en waarbij 
de rechtspleging van onteigening bij 
hoogdringende omstandigheden, bepaald 
bij de wet van 26 juli 1962, op bedoelde 
onteigening toepasselijk werd verklaard, 
de artikelen 2, § 1, 25, 30 van de wet van 
29 maart 1962 op de ruimtelijke ordening 
en stedebouw, eerstgenoemd artikel 
zoals gewijzigd door artikel 1 van de wet 
van 22 december 1970, 97 van de Grand
wet en, voor zoveel als nodig, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het vonnis de oorspronkelijke 
eis « toelaatbaar >> verklaart op grond : 
dat verweerster het « bewijs » overlegt 
van de door artikel 8 van de wet van 
1 maart 1922 vereiste machtiging, « aan 
de hand van de koninklijke besluiten 
van 11 jul~ 1974 en van 15 januari 1975 >>; 

(3} Cass., 16 feb. 1979 (A.C., 1978-79, nr. 343). 



-940-
dat « de goedkeuring van de plann€m, 
waarnaar deze koninklijke besluiten ver
wijzen, met de vermelding dat het alge
meen nut de ontE;!igening vordert van de 
daarin aangegeven percelen op geen 
andere wijze redelijk (kan) worden 
begrepen dan als machtiging, van 
's Koningswege, tot onteigening van deze 
percelen »; dat << op diezelfde plannen, 
gevoegd bij het koninklijk besluit waar
mee zij een geheel vormen, verweerster 
uitdrukkelijk (wordt) aangeduid als 
<< onteigenende macht >>; dat dit impli
ceert dat de machtiging, vereist door 
artikel 8 van de wet van 1 maart 1922, 
wei degelijk aan verweerster << verleend 
wordt ''• 

terwijl, eerste onderdeel, een vereni
ging van gemeenten of een intercommu
nale maatschappij, overeenkomstig 
artikel 8 van de wet van 1 maart 1922. op 
de vereniging van gemeenten tot nut van 
't algemeen, slechts uit eigen naam 
onteigeningen ten algemenen nutte kan 
vervolgen mits machtiging door de 
Koning wordt verleend en dergelijke 
machtiging derhalve duidelijk en uit
drukkelijk moet blijken uit het konink
lijk besluit zelf en niet op wettelijke 
wijze kan worden afgeleid uit een lou
'tere. vermelding van een intercommunale · 
maatschappij als opdrachtgeefster of 
onteigenende macht op het onteige
ningsplan; de in het vonnis als << bewijs » 
van deze machtiging ingeroepen konink
lijke besluiten van 11 juli 1974 en van 
15 juli 1975, zoals dpor de eisers in 
conclusie in eerste aanleg, uitdrukkelijk 
in hoger beroep hernomen, was gesteld, 
geenszins dergelijke machtiging van ver
weerster inhielden, doch in artikel 1, 
:inet betrekking tot de goedgekeurde 
onteigeningsprocedure, uitsluitend de 
gemeente Meulebeke vermeldden en 
geen enkel andere koninklijk besluit de 
vereiste machtiging inhoudt; het vonnis 
dan ook, door nietternin de koninklijke 
besluiten van 11 juli 1974 en 
15 januari 1975 te aanzien als voldoende 
bewijs van de door de wet van 
1 maart 1922 vereiste machtiging en/of 
door te oordelen dat dergelijke machti
ging ten minste op << irnpliciete » wijze 
voldoende bleek uit de .vermelding van 
verweerster op het goedgekeurd onteige
ningsplan als << onteigenende macht », 
schimding inhoudt van artikel 8 van de 
wet van 1 maart 1922 op de vereniging 
van gemeenten tot nut van 't algemeen, 
van de in het middel vermelde bepalin
gen van de wet van 29 rnaart 1962 zoals 
gewijzigd door de wet van 22 de
cember 1970, van de onteigeningswet 

van 26 juli 1962 en van de koninklijke 
besluiten van 11 juli 1974 en 
15 januari 1975 betreffende de onteige
ning van percelen, aangegeven op het 
onteigeningsplan van het bijzonder plan 
van aanleg, « De Markt » genaamd, van 
de gerneente Meulebeke; voor zover de 
genoemde koninklijke · besluiten geen 
wet zijn in de. zin van de artikelen 608 
en 1080 van het Gerechtelijk Wetboek, 
het vonnis de aan deze besluiten toe-ko
mende bewijskracht miskent, daar het, 
door deze besluiten te interpreteren als 
houdend machtiging van verweerster, 
terwijl alleen de gemeente Meulebeke 
erin wordt vermeld, de bewoordingen 
ervan uitlegt op een wijze die ermee 
onverenigbaar is (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burg'erlijk Wetboek), · 

tweede onderdeel, het vonnis aldus het 
· verweer niet beantwoordt dat door de 
eisers in conclusie werd ingeroepen ep 
lui dens hetwelk de procedure in ·elk 
geval onregelmatig was vern:iits, ener
zijds, in de eerste administratieve fase 
vari de onteigeningsprocedure,. niet ver
weerster doch de gemeente Meulebeke 
als oriteigenende instantie was opgetre
den terwijl laatstgenoemde daartoe, -
in de door de rechter in hoger beroep 
aangenomen hypothese dat verweerster 
tot onteigenen gemachtigd werd - niet 
bevoegd was, zodat de onteigeningspro
cedure in haar eerste fase nietig was en 
de daarop steunende vordering in rechte 
ontoelaatbaar, en vermits, anderzijds, in 
geen geval kan worden aangenomen dat 
de procedure, in haar. huidige staat, door 
verweerster wordt doorgevoerd wanneer 
het geheel van de onteigeningsprocedure 
die aan de gerechtelijke procedure voor
afging, door de gerneente Meulebeke 
werd gevoerd, zodat het vonnis, wegens 
gebrek aan antwoord op de conclusie, 
niet· regelmatig is gemotiveerd (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet), 

derde onderdeel, indien zou aangeno
men worden dat het in het tweede 
onderdeel bedoeld verweer op impliciete 
wijze werd beantwoord, dergelijk ant
woord ten minste dubbelzinnig is daar 
het, in deze hypothese, onzeker blijft of 
het vonnis het door de eisers in conclu
sie ingeroepen verweer afwijst omdat 
het oordeelt dat de ontQigeningsproce
dure, ook in haar eerste administratieve 

. fase,. door verweerster . en niet door de 
, gemeente Meulebeke werd gevoerd in 
welk geval het vonnis de in het eerste 
ori.derdeel van het middel aangeduide · 
wetsbepali'ngen schendt, daar de ontei
geningsbesluiten van 11 juli 1974 'en 
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15 januari 1975 aileen de gemeente 
Meulebeke, VJ3rmelden elf derbalve ten 
minste. mciet aangenom.en worden dat 
deze gemeente, en niet verweerster, 
aanvankelijk de onteigeningsprocedure 
in haar eerste administratieve fase 
voerde dan wel omdat de rechtbank 
oordeelt dat dergelijke wijziging van 
onteigenende instantie in de loop van de 
procedure geen invloed heeft op de 
regelrp.atigheid v~n de' onteigenirigspro
cedure . in welk geval het vormis schell
ding inhoudt van de in bet middel 
aangeduide bepalingen van de 6riteige~ 
ningswet van 26 juli 1962, daar deze 
bepalingen dergelijke wijziging van de 
onteigenende instantie in de loop van de 
onteigeningsprocedure niet toelaten 
zodat de beslissing ten minste, gezien 
voormelde dubbelzinnigheid of onduide
lijkheid, niet regelmatig is gemotiveerd 
(schending van a~tikel · 97 van de 
Grondwet): 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, luidens arti

kel 8 van de wet van 1 maart 1922 
omtrent de vereniging van gemeen
ten tot nut van 't algemeen, aan de 
vereniging « machtiging verleend 
kan worden om, uit eigen naam, 
onteigeningen ten algemenen nutte 
te vervolgen >>; 

Overwegende dat de wet van 
29 maart 1962 houdende · organisatie 
van de ruimtelijke ordening en van 
de stedebouw bepaalt, in artikel 25, 
dat de verkrijging van onroerende 
goederen vereist voor de uitvoering 
van de voorschriften van het 
gemeenteplan steeds kan plaatsheb
ben door onteigening ten algemenen 
nutte, en dat al~ onteigenende 
instantiE;S .kunnen optreden . de 
openbare instellingen en alle licha
men bij de wet bevoegd verklaard 
om ten, algemenen nutte te onteige
nen, en, in artikel 27, dat het 
onteigeningsplan de onteigenende 
instantie of instanties moet vermel
den; 
Ove~egende 1 o dat. het bijzonder 

plan van aanleg van de gemeente 
Meulebeke, genaamd « Markt en 
Kapellestraat >>, -'- bestaande uit 
een plan van de bestaande toe stand, 
een, bestemm~ngsplan en een ontei
genmgsplan, op. 12. november 197_3 

. definitief aangenomen door de 
gemeenteraad bij koninklijk 
besluit van 11 juli 1974 werd goed
gekeurd· met de vermelding dat het 
algemeen nut de onteigening vor
dert van de percelen aangegeven op 
het onteigeningsplan; 2" dat, na de 
in de aanhef te hebben vermeld : 
« gelet op het bijzonqer plan van 
aanleg << De Markt >> van de 
gemeente Meulebeke, inzonderheid 
op het onteigeningsplan goedge
keurd bij (voormeld) koninklijk 
besluit », en « gelet op de vraag van 
de gemeenteraad >I. tot · toepassing, 
op de in voornoemd onteigenings
plan aangegeven percelen, van de 
rechtspleging bij dringende omstan
digheden. inzake onteigening ten 
algemenen nutte, bepaald bij de wet 
van. 26 juli 1962, het koninklijk 
besluit van 15 januari 1975 bepaalt : 
A. het algemeen nut vordert de 
onmiddellijke inbezitneming van de 
percelen, aangegeven op het ontei
geningsplan van het bijzonder plan 
van aanleg, « De Markt » genaamd, 
van de gemeente Meulebeke, goed
gekeurd bij (voormeld) koninklijk 
besluit, B. de rechtspleging bepaald 
bij de wet van 26 juli 1962 kan op 
die onteigening worden toegepast; 
3° dat op het onteigeningsplan, opge
steld in verband met het bijzonder 
plan van aanleg, en gevoegd bij het 
koninklijk besluit van 11 · juli 1974, 
de onteigenende machten worden 
vermeld in de onteigeningstabel, 
laatste kolom, met name de 
gemeente voor de percelen in oranje 
kleur aangeduid en verweerster 
voor de percelen in gele kleur, 
waaronder dewelke aan de eisers 
toebehoren; 

Overwegende dat het vonnis der
halve, zonder de aangehaalde wette
lijke bepalingen te schenden en 

· zonder de bewijskracht te misken
nen. van voormelde koninklijke 
be:sluiten, die geen wetten zijn in de 
zin van artikel 608 van het Gerech
telijk Wetboek, beslist dat eiseres 
tot onteigening ge~achtigd was; 

Dat het onderdeel. naar recht 
faalt; 
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Wat het tweede onderdeel be

treft : 
Overwegende dat de eisers in 

conclusie voor de rechter in hoger 
beroep stelden dat de vordering van 
verweerster niet toelaatbaar is 
omdat zij niet uitdrukkelijk tot 
onteigening van de kwestieuze per
celen werd gemachtigd; dat zij de 
procedure, volgens welke die uit
drukkelijke machtiging, naar zij 
beweren, moest worden aange
vraagd en ingewilligd, omstandig 
omschreven; 

Overwegende dat zij in dit ver
band aanvoerden dat, tot v66r de 
aanvang van de gerechtelijke proce
dure, de onteigening niet door ver
weerster maar door de gemeente 
Meulebeke werd doorgevoerd; 

Dat zij dit laatste echter aileen 
aanvoerden tot bewijs dat de door 
hen verplicht geachte procedure .. ten 
deze helemaal niet werd gevolgd; 

Overwegende dat het vonnis 
beslist dat de machtiging van ver
weerster tot onteigening van de 
kwestieuze percelen voortspruit uit 
de vermelding van verweerster, air 
onteigenende macht, voor de aan de 
eisers toebehorende percelen, in het 
bij het koninklijk besluit van 
11 juli 1974 gevoegde onteigenings
plan; 

Dat uit het antwoord op het 
eerste onderdeel blijkt dat het von
nis zijn beslissing aldus wettelijk 
verantwoordt; 

Dat het vonnis dienvolgens op 
voormelde conclusie, die ingevolge 
voornoemde beslissing niet meer ter 
zake dienend was, niet meer 
behoefde te antwoorden; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel 

ervan uitgaat dat het vonnis de 
kwestieuze conclusie impliciet 
beantwoordt; 

Overwegende dat uit het ant

Dat het onderdeel, dat op een 
verkeerde interpretatie van het von
nis rust, feitelijke grondslag mist; 

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

6 april 1979- 1• kamer- Voorzitter: 
de h. de Vreese, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Van Leckwijck -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. De Gryse, Claeys Bouuaert. 

3• KAMER - 9 april 1979 

ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVERZE
KERING - GENEESKUNDIGE VERZOR
G!NG- REVAL!DATIE- BEGRIP. 

Wegens revalidatie vereiste hulp die 
voo1· tegemoetkoming door de ziekte
en invaliditeitsverzekering in aanmer
king komt, kan bestaan uit de aan
koop door de verzekerde van een 
home-trainer, oak al is bij het gebruik 
ervan geen kinesitherapeut aanweiig 
(1). (Wet 9 aug. 1963, art. 19 en 23, a•.) 

(RIJKSINSTITUUT VOOR VERZEKERING TEGEN 
ZIEKTE EN INVALIDITEIT T. VAN LOOY) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 1 februari 1974 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Overwegende dat de oorspronke
lijke vordering van verweerster 
strekte tot de terugbetaling ten laste 
van de ziekte- en invaliditeitsverze
kering van de kostprijs van een 
hometrainer die voor haar revalida
tie was voorgeschreven en door 
haar gebruikt werd buiten de aan
wezigheid van een kinesitherapeut; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 19, tweede lid, 23, 
a•, van de wet van 9 augustus 1963 tot 
instelling en organisatie van een rege
ling voor verplichte ziekte- en invalidi
teitsverzekering, zoals gewijzigd door de 

woord op het tweede onderdeel 1----------------
blijkt dat het vonnis zulk impliciet 
antwoord niet bevat; 

(1) Raadpl. Cass., 5 sept. 1973 (A.C., 1974, 
biz. 12) en 14 dec. 1977 (ibid 1978, biz. 461 ). 
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wetten van 24 december 1963 Em 
8 april 1965, 1, 7, § 1, cijfer 0509, van het 
koninklijk besluit van 24 december 1963 
tot vaststelling van de nomenclatuur van 
de geneeskundige verstrekkingen van de 
verplichte ziekte- en. invaliditeitsverze
kering, zoals gewijzigd door het konink- . 
lijk besluit van 18 augustus 1969, 1, 2, 
3 van het koninklijk besluit van 
30 juli 1964 houdende de voorwaarden 
waaron.der de toepassing van de wet van 
9 augustus 1963 tot instelling en organi
satie van een regeling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering tot de 
zelfstandigen wordt. verruimd, 1, 3, 6, 7, 
8, 9 van het koninklijk besluit nr. 38 van 
27 juli 1967 houdende inrichting van het 
sociaal statuut van de zelfstandigen, 
zoals gewijzigd door het koninklijk 
besluit van 9 juni 1970, en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest voor recht zegt dat 
eiser gehouden is tot het betalen van 
een bedrag van 3.765 frank als tussen
komst voor een hometrainer op grond : 
dat niet betwist wordt dat voor de 
revalidatie van verweerster het gebruik 
van een hometrainer noodzakelijk is, 
evenmin dat het gebruik van dit toestel 
behoort tot het domein van de mechano
therapie; dat echter artikel 7, § 1, van 
het koninklijk besluit van 24 de
cember 1963 « niet slaat op de aan
schaffing van het toestel als dusdanig, 
hetgeen ten deze het voorwerp van de 
vordering is, doch wel op de dienst
verstrekking bij het gebruik van een 
toestel van mechanotherapie, wanneer 
men voor dergelijk gebruik aangewezen 
is op een derde persoon, derwijze dat 
voor elke dienstverstrekking van deze 
derde, per prestatie, slechts tussenkomst 
verleend wordt wanneer deze minstens 
de bekwaamheid bezit van een kinesi
therapeut »; dat daarentegen het voor
werp van de vordering, met name de 
terugbetaling van de kostprijs van de 
hometrainer, dient te worden beoordeeld 
in het raam van de bepalingen van 
artikel 23, 8", van de wet van 
9 augustus 1963, krachtens welke de 
verzekerde recht heeft op de terugbeta
ling van de kosten veroorzaakt door de 
wegens revalidatie vereiste hulp; wat 
wegens de ernst en langdurigheid van de 
behandeling de aanschaffing van de 
hometrainer volledig verantwoord is, 

terwijl, eerste onderdeel, de in de 
nomenclatuur bepaalde tussenkomst 
voor de hometrainer onderworpen is aan 
het gebruik ervan in aanwezigheid van 

een kinesitherapeut; de eventuele tus
senkomst voor de aankoop van het 
toestel eveneens het gebruik ervan in de 
voorgeschreven voorwaarden veronder
stelt (schending van de artikelen 1, 7, 
§ 1, cijfer 0509, van het koninklijk 
besluit van 24 december 1963, 19, tweede 
lid, 23, 8", van de wet van 
9 augustus 1963, 1, 2, 3 van het konink
lijk besluit van 30 juli 1964, 1, 3, 6, 7, 
8 en 9 van het koninklijk besluit nr. 38 
van 27 juli 1967); 

tweede onderdeel, het feit dat de 
aankoop van de hometrainer medisch de 
revalidatie van verweerster ten goede 
zou komen, niet van die aard is dat het 
de tussenkomst van eiser verantwoordt, 
daar de vergoedingsvoorwaarden door de 
nomenclatuur bepaald zijn en derhalve 
van het vereiste van de tussenkomst van 
een kinesitherapeut niet mag worden 
afgeweken; het feit dat het voorwerp van 
de vordering alleen de tussenkomst voor 
de aankoop betrof, daaraan niets wijzigt 
en de vordering niet verantwoordt 
(schending van de artikelen 1, 7, § 1, 
cijfer 0509, van het koninklijk besluit 
van 24 december 1963, 19, tweede lid, 23, 
8", van de wet van 9 augustus 1963, 1, 2, 
3 van het koninklijk besluit van 
30 juli 1964, 1, 3, 6, 7, 8, 9 van het 
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 
en 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat, luidens arti
kel 23, 8", van de wet van 
9 augustus 1963, << de wegens revali
datie vereiste hulp » behoort tot de 
prestaties die voor tegemoetkoming 
door de ziekte- en invaliditeitsver
zekering in aanmerking komen; dat, 
overeenkomstig artikel 19 van 
dezelfde wet, het college van 
geneesheren-directeurs << tot taak 
heeft te beslissen of de revalidatie
en herscholingsprogramma's ten 
bate van de rechthebbenden van de 
verzekering voor geneeskundige 
verzorging ten laste worden geno
men door de verzekering >>; 

Overwegende dat een revalidatie
programma ook kan bestaan in de 
aankoop door de verzekerde van 
een toestel ter bevordering van 
diens revalidatie; 

Dat alsdan geen bepalingen toe
passing vinden die de voorwaarden 
vaststellen waaronder tegemoetko
mingen worden toegekend voor de 
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verzorging die door .of onder leiding 
van geneeskundigen of paramedisch 
personeel met behulp van zulk toe
stel wordt verleend; 

Overwegende dat derhalve het 
bepaalde in artikel 7, § 1, van het 
koninklijk besluit van 24 decem
ber 1963, luidens hetwelk mechano
therapeutische verzorging door een 
kinesitherapeut moet worden ver
leend, geen toepassing vindt bij de 
aankoop, door een verzekerde, van 
een hometrainer ter uitvoering v~n 
een revalidatieprogramma; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

9 april 1979 - 3" kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Gerniers, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal - Advocaat: mr. Houtekier. 

3" KAMER - 9 april 1979 

SOCIALE ZEKERHEID - . WERKNEMERS 
- TOEPASSINGSGEBIED - PERSONEN DIE 
ARBEID VERR.ICHTEN IN GELIJKAARDIGE 
VOORWAARDEN ALS DIE VAN EEN ARBEIDS
OVEREENKOMST- BEGRIP. 

Personen tot wie de sociale zekez'heid 
voor werknemers kan worden uitge
breid omdat zij arbeid verrichten in 
gelijkaardige voorwaarden als dle van 
een arbeidsovereenkomst, zijn niet 
degenen die, al dan niet ingevolge een 
arbeidsovereenkomst, onder gezag of 
in een verhouding van ondergeschJkt
heid arbeiden, maar degenen die 
arbeiden in . omstandigheden welke 
geli;kenis vertonen met die waarondez· 
arbeid in ondergeschiktheid wordt 
verricht (1). (Wet vari 27 juni 1969, 
art. 2, § 1, 1"; koninklijk besluit van 
28 nov. 1969, art. 3, .4".) 

(1) Raadpl. Cass., 12 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 
nr. 316). _. _ . . .. 

(RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE 
ZEKERHEID T. BRABO INDUSTRIES N.V.) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 4 juli 1977 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Ovez.· het middel afgeleid uit de schen
ding van de art(kelen 1, § 1, 1", b, .2,. § 1, 
1", 5 van de wet van 27 juni 1969. tot 
herziening van de besluitwet van 
2(1 december 1944 betreffende de maat
schappelijke zekerheid der arbeiders, 2, 
3, 4", van het koninklijk besluit van 
28 november 1969 tot uitvoering van 
voormelde wet van 27 juni 1969, voor-. 
meld artikel 3, 4", zoals gewijzigd bij 
artikel 1, 1", van het koninklijk besluit 
van 15 juni 1970, en 97 van de Grondwet, 

doordat, na in feite vastgesteld te 
hebben : dat verweerster sedert 1965 in 
haar werkhuizen met eigen personeel 
gummipopjes produceert die op enkele 
plaatsen moeten beschilderd worden, en 
daartoe mensen aantrekt die het te 
verrichten schilderwerk als bijverdienste 
thuis willen uitvoeren, dat de verf en de 
poppetjes bij haar afgehaald worden en 
na beschildering binnen een maximum
termijn dienen terugbezorgd te worden, 
dat slecht afgewerkte figuurtjes ter bij
bewerking teruggegeven worden, dat 
verweerster als vergoeding 15 tot 25 cen
tiem per stuk betaalt, dat de schilders. 
zelf penseeltjes en mengpotjes kopen, 
dat een groot aantal personen onder die 
voorwaarden voor verweerster hebben 
gearbeid en dat hun jaarverdiensten een 
gamma bestreken van enkele honderden 
tot meerdere tienduizenden franken, het 
arrest het hoger beroep van eiser onge
grond verklaart en, dienvolgens, eisers 
vordering, die ertoe strekte verweerster 
te horen veroordelen tot betaling van 

' sociale~zekerheidsbijdragen, bijdrageop
slagen, intresten en nalatigheidsintre
sten die zij verschuldigd was voor de 
huisarbeiders die zij gedurende de jaren 
1970 tot en met 1973 tewerkstelde om 
voormeld. schilderwerk te verrichten, als 
ongegrond afwijst op grond : dat zoals 
voor elke · arbeidsovereenkomst het ver
richten van arbeid onder . het gezag van 
de werkgever een essentieel bestanddeel 
van de overeenkomst voor huisarbeiders 
is; dat de in het gewijzigde artikel 3, 4", 
van het koninklijk besluit van 
28 november 1969 bedoelde gelijkaardig
heid moet slaan op de essentiiHe 

_ bestanddelen : . onctergeschiktheid . ( dit is 
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gezag, leiding en toezicht), prestatie en 
loon; dat het gezag, als wezenlijk ele
ment van de bevoegdheid van de werk
gever, primair tot uiting komt in het 
J;'E;Cht om de uitvoering te bevelen van de 
hoofdverplichting welke op de werkne
mer rust, met name die om de arbeid te. 
verrichten . die hem wordt opgelegd; dat 
ten deze niet is aangetoond dat verweer
ster contractueel de bevoegdheid bezat 
om aan de personen die met haar een 
overeenkomst sloten het leveren van 
pn~staties op te leggen; dat deze 
bevoegdheid niet aanwezig is in ·de 
schriftelijke overeenkomsten en even
min blijkt uit de feitelijke bestanddelen 
van de zaak of uit de gedragingen van 
de partijen; dat de vrijheid die de 
huisarbeiders hadden om al of niet te. 
presteren en om bovendien de hoeveel~. 
heden vast te stellen die zij zouden 
bewerken, tot gevolg heeft dat .het fun
damenteelste kenmerk voor het' gezag 
dat een werkgever bezit in casu 'ont
breekt en dat de ten. huize werkende 
schilders dienvolgens niet door een 
arbeidsovereenkomst voor huisarbeiders 
gebonden waren noch dat zij arbeidden 
onder gelijkaardige' 'voorwaarden als 
bedoeld bij artikel 3, 4?, van het konink
lijk besluit van 28 november 1969; qat 
het feit dai, voor het overige, de vergoe
ding per afgewerkt stuk berekend werd, 
dat er uiteraard aanduidingen gegeven 
werden omtrent het te verrichten werk, 
dat de figuurtjes binnen · eeri bepaalde 
maximumtermijn dienden afgewerkt te 
worden en dat de kwaliteit van het werk 
gecontroleerd werd bij de inlevering, ten 
deze in rechte niet beslissend is, 

terwijl ten aanzien van de arbeids
overeenkomst voor, huisarbeiders en ten 
aanzien van de personen die op een door 
hen gekozen plaats, in gelijkaardige 
voorwaarden als die van een arbeids
overeenkomst, grondstoffen of ge.deelte
lijk afgewerkte produkten bewerken die 
een of verschillende handelaars hun 
hebben toevertrouwd en die am'!en wer
ken of gewoonlijk ten hoogste vi~r 
helpers tewerkstellen, het gezag van de 
werkgever en derhalve diens Ieiding en 
toezicht beperkt zijn maar niet uitgeslo
ten doordat de huisarbeiders de vrijheid 
hebben om al dan niet te presteren en 
om bovendien de hoeveelheden vast te 
stellen die· zij zouden bewerken; de 
werkgever, die ten opzichte vari de 
huisarbeider bepaalt welk werk en hoe 
het moet woi·den uitgevoerd, birinen 
welke tijdsspanne het wetk moet beein- · 
digd zijn en tevens erop toeziet dat zijn 

aanWIJzmgen worden opgevolgd, gezag 
onder · de vorm van lei ding en toezicht 
uitoefent tegenover deze huisarbeider; 
het arrest - dat nochtans zelf vaststelt 
« dat er aanduidingen gegeven werden 
omtrent het te verrichten werk, dat de 
figuurtjes ·binnen een .maximumtermijn 
dienden afgewerkt te worden, dat de 
kwaliteit van het werk gecontroleerd 
werd bij de inlevering en dat slecht 
afgewerkte figuurtjes ter bijbewei'king 
teruggegeven worden >> - de hierboven 
vernoemde wettelijke bepalingen der
halve schendt door toch te beslissen dat 
verweerster niet beschikte over het fun
damenteelste kenmerk van het gezag dat 
een werkgever bezit en dat de ten huize 

' werkende schilders dienvolgens niet 
, door een arbeidsovereenkomst voor 
huisarbeiders gebonden waren noch dat 
zij arbeidden onder gelijkaardige voor
waarden als bedoeld bij artikel 3, 4', van 
hei' koninklijk besluit van 28 no-

. vember 1969 : 

Overwegende dat de wet van 
27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet , van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders, luidens 
artikel 1, § 1, toepassing vindt op de 
werkriemers en de werkgevers die 
(j,oor een arbeidsovereenkomst ver
bonden zijn; dat voor het bestaan 
van een arbeidsovereenkomst ver
eist is dat een verbintenis tot het 
verrichten van bepaalde · arbeid 
tegen loon en in ondergeschiktheid 
is aangegaan; 

Overwegende dat artikel 2, § 1, 
van dezelfde wet de Koning ertoe 
machtigt, bij in ministerraad over
legd besluit en na het advies van de 
Nationale Arbeidsraad te hebben 
ingewonnen, de toepassing van deze 
wet uit te breiden « tot personen 
die, zonder door een arbeidsover
eenkomst te zijn verbonden, tegen 
loon arbeidsprestati~?S onder het 
gezag van een ander persoon ver
richten of die arbeid verrichten in 
gelijkaardige voorwaarden· als die 
van een arbeidsovereenk:omst >> ert 
alsdan de persoon aan te wijzen 
<< die als werkgever wordt be
schouwd >>; 
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Overwegende dat uit de voor

noemde bepalingen noodzakelijk 
volgt dat personen die « in gelijk
aardige voorwaarden als die van 
een arbeidsovereenkomst » arbeid 
verrichten, niet degenen zijn die, al 
dan niet ingevolge een arbeidsover
eenkomst, onder gezag of in een 
verhouding van ondergeschiktheid 
arbeiden; dat hieronder alleen per
sonen begrepen zijn die arbeiden in 
omstandigheden welke gelijkenis 
vertonen met die· waaronder arbeid 
in ondergeschiktheid wordt verricht; 
dat hetzelfde geldt voor het, ter 
uitvoering van voornoemde wet, 
genomen koninklijk besluit van 
28 november 1969, waar het in 
artikel 3, 4•, zoals gewijzigd door 
artikel 1, 1 ", van het koninklijk 
besluit van 15 juni 1970, de toepas
sing van de wet van 27 juni 1969 
verruimt tot « de personen die op 
een door hen gekozen plaats, in 
gelijkaardige voorwaarden als die 
van een arbeidsovereenkomst, 
grondstoffen of gedeeltelijk afge
werkte produkten bewerken die een 
of verschillende handelaars hun 
hebben toevertrouwd en die aileen 
werken of ten hoogste vier helpers 
tewerkstellen, alsmede tot die 
handelaars »; 

Overwegende dat het arrest onder 
meer releveert : 1 • dat verweerster 
in haar werkhuizen gummipopjes 
produceert en mensen aantrekt die 
het te verrichten schilderwerk thuis 
willen uitvoeren; 2· dat de verf en de 
popjes bij verweerster worden afge
haald; 3• dat de popjes na beschilde
ring binnen een maximumtermijn 
terugbezorgd moeten worden; 4• dat 
slecht afgewerkte figuurtjes ter bij
werking worden teruggeven; 5• dat 
verweerster « een vergoeding » p.er 
stuk betaalt; 

Overwegende dat het arrest 
geenszins ontkent dat aldus een 
verbintenis werd aangegaan tot het 
verrichten van bepaalde arbeid en 
tegen loon; d~t het echter de verde
ring van verweerder afwijst omdat 
eiser, naar 's rechters oordeel, niet 
aantoont dat onder het gezag van de 

werkgever werd gewerkt, gezag dat 
<< primair tot uitwerking komt in het 
recht om de uitvoering te bevelen 
van de hoofdverplichting, welke op 
de werknemer rust, met name die 
om de arbeid te verrichten die hem 
opgelegd wordt >> en ten deze zou 
ontbreken, vermits << de huiswerkers 
de vrijheid hadden om al dan niet 
te presteren en om bovendien de 
hoeveelheden vast te stellen die zij 
zouden bewerken »; 

Overwegende dat het arrest, 
zodoende vereist dat de gezagsver
houding of verhouding van onderge
schiktheid, die noodzakelijk is voor 
het bestaan van een arbeidsover
eenkomst, ook moet bestaan wan
neer het gaat om arbeid verricht 
<< in gelijkaardige voorwaarden als 
die van een arbeidsovereenkomst >>; 

Dat het arrest derhalve de in het 
middel vermelde wettelijke bepalin
gen schendt; 

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; houdt de kosten 
aan en zegt dat erover ·door de 
feitenrechter zal worden beslist. 

9 april 1979 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Chatel - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten mrs. 
De Bruyn en Van Heeke. 

2' KAMER - 10 april 1979 

1° TAALGEBRUIK - NEDERLANDSE EN 

FRANSE TAAL- TUCHTZAKEN- ORDE VAN 
ARCHITECTEN - ARCHITECTEN DIE DE 
HOOFDZETEL VAN HUN WERKZAAMHEDEN 
GEVESTIGD HEBBEN IN EEN GEMEENTE VAN 
DE BRUSSELSE AGGLOMERATIE EN DIE GEKO
ZEN HEBBEN VOOR EEN VAN DE TWEE RADEN 
VAN DE ORDE VAN DE PROVINCIE BRABANT
PROCEDURE IN TUCHTZAKEN - VORDERING 
TOT VERWIJZING NAAR DE RAAD VAN DE 
ANDERE TAALROL - NIET ONTVANKELIJKE 
VORDERING. 
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2° CASSATIE - OPDRACHT VAN HET HOF 

- TUCHTZAKEN - BESTREDEN BESLISSING 
WAARVAN HET BESCHIKKENDE GEDEELTE IS 
GEGROND OP EEN DOOR HET CASSATIEBE
ROEP BEKRITISEERDE REDEN - BEVOEGD
HEID VAN HET HOF EEN RECHTSGROND IN DE 
PLAATS TE STELLEN W AARDOOR HET 
BESCHIKKENDE GEDEELTE WORDT VERANT
WOORD. 

3° CASSATIEMIDDELEN TUCHTZA-
KEN - MIDDEL GERICHT TEGEN EEN BESLIS
SING DIE WETTELIJK VERANTWOORD BLIJFT, • 
OOK AL IS HET MIDDEL GEGROND - NIET 
ONTVANKELIJK MIDDEL. 

4o OPENBARE ORDE - BEPALINGEN VAN 
DE WET VAN 26 JUNI 1963 TOT INSTELLINQ 
VAN EEN OJ:tDE VAN ARCHITECTEN, INZAKE 
HET RECHT OP HOGER BEROEP - WETTE
LIJKE BEPALINGEN DIE DE OPENBARE ORDE 
RAKEN. 

5° CASSATIEMIDDELEN - TUCHTZA
KEN - NIEUW MIDDEL- MIDDEL NIET VOOR
QELEQD AAN DE FEITENRECHTER, MAAR DAT 
DE OPENBARE ORDE RAAKT - ONTV ANKE
LIJK MIDDEL. 

6° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING 
- TUCHTZAKEN - ORDE VAN ARCHITECTEN 

- ARCHITECT WIENS VERDEDIGING VRIJWIL-
LIG BEPERKT IS TOT EEN VORDERINQ TOT 
VERANDERING VAN PROCEDURETAAL 
BEHANDELING VAN ZIJN ZAAK ZELF, BUITEN 
ZIJN TEQENWOORDIGHEID, NA AFWIJZINQ 
VAN ZIJN VERZOEK- GEEN SCHENDING VAN 
HET BEG!NSEL INZAKE EERBIEDIGING VAN 
DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 

1" De architecten die de hoofdzetel van 
hun werkzaamheden in een gemeente 
van de Brusselse agglomeratie hebben 
gevestigd, ressorteren « naar keuze » 
onder een van de twee in de provincie 
Brabant bestaande raden, waarvan de 
ene gebruik maakt van het Nederlands 
en de andere van het Frans; wanneer 
zij voor een van de twee raden 
gekozen hebben, ressorteren zij « naar 
keuze » onder een van die raden en 
kunnen z1j niet meer vragen dat zij 
worden verwezen naar de provinciale 
raad van de andere taalrol (1). (Art. 7, 
leden 4 en 6, Wet 16 juni 1963 Orde 
van Architecten.) 

(1) Wat betreft de gerteesheren mogen zij, 
die in het administratief arrondissement Brus
sel-Hoofdstad woonachtig zijn en die, voor de 
inschrijving op de lijst van de Orde, een van 
de twee provinciale raden van Brabant hebben 
gekozen, niet vragen naar een provinciale raad 
van de andere taalrol te worden verwezen. 

2" Wanneer het beschikkende gedeelte 
van de bestreden beslissing op een 
door het cassatieberoep bekritiseerde 
reden is gegrond, kan het Hoi een 
rechtsgrond in de plaats stellen waar
door het beschikkende gedeelte wordt 
verantwo01·d (2). 

3" Niet · ontvankelijk is het middel dat 
gericht is tegen de beslissing van u'e 
Raad van Beroep van de Orde van 
Architecten waarbij de vordering tot 
voortzetting van de procedure in het 
Frans wordt afgewezen omdat z1j te 
Jaat is ingesteld, wanneer die beslis
sing wettelijk verantwoord bil]ft, oak 
al ware het middel gegrond (3). 

4" De bepalingen van de wet van 26 juni 
1963 tot oprichting van een Orde van 
Architecten, inzake het recht op hager 
beroep, raken de openbare orde (4). 

5" Het middel afgeleid uit de schending 
van de regel van de wet van 
26 juni 1963, inzake het recht op hager 
beroep, raakt de openbare orde, zodat 
het voor het ee1·st vo01· het Hoi kan 
worden voorgedragen (5). 

6" Wanneer een a1·chitect, die discipli
nair vervolgd wordt, wegens de telast
Jeggingen voor de provinciale raad van 
de Orde van Architecten moet veJ·
schijnen en hij zijn verdediging vrij
willig beperkt tot een verzoek om 
verandering van de proceduretaal, is 
er geen sprake van schending van de 
1·egel van de rechtspraak in twee 
instanties, of van het algemeen rechts
beginsel van de eerbiediging van de 
rechten van de verdediging, als zijn 
zaak zelf, . buiten zijn tegenwoordig
heid wordt behandeld, na afwijzing 
van dat verzoek. 

(DE P ... T. ORDE VAN ARCH!TECTEN) 

ARREST 

RET HOF;- Gelet op het bevel
schrift van de eerste voorzitter van 
het Hof van 14 december 1978 
waarbij de zaak naar de tweede 
kamer wordt verwezen; 

(2) Vgl. in burgerlijke zaken, -Cass., 3 nov. 
1978 (A.C., 1979, 138). • 

(3) Vgl. in strafzaken, Cass., 27 okt. 
1975 (A.C., 1976, 263) en in burgerlijke zaken, 
Cass., 8 dec. 1977 (ibid., 1978, 422). 

(4) Raadpl. Cass., 13 dec. 1973 (A.C., 1974, 
428). 

(5) Cass., 22 dec. 1978 (A.C., 1978-79, nr. 232). 
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Gelet op de bestreden beslissing, 

op 11 april 1978 gewezen door de 
Raad van Beroep, met het N eder- . 
lands als voertaal, van de Orde van 
Architecten; · 

Over 11et middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 23 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 7, 19, 20, 21, 
24, 26, 27 van de wet van 26 juni 1963 tot 
instelling van een Orde van Architecten, 
97 van de Grondwet, en van het alge
meen rechtsbeginsel van de eerbiediging 
van de rechten van de verdediging; 

doordat de besliss\ng eiser veroordeelt 
tot een schorsing van zes maanden van 
het recht zijn beroep uit te oefenen en 
zijn vraag tot verwijzing naar de frans
talige raad verwerpt op grond ; dat het 
verzoek van eiser om de rechtspleging in 
de Franse taal voort te zetten laattijdig · 
was; dat hij de mogelijkheid had om dit 
verzoek bij de aanvang van het tegen 
hem ingestelde onderzoek te formuleren, 
dit verzoek eerst werd gedaan ter zitting 
van de Raad van de Orde van 
5 september 1977; hij voordien reeds op 
9 mei 1977 door het bureau was onder
vraagd; die ondervraging niet ging over 
zijn herinschrijving op de tabel van de 
Orde, die reeds bij beslissing van de 
Raad op 25 april 1977 was toegestaan, 
wel over de wijze waarop hij zijn beroep 
uitoefende; het onderzoek met die 
ondervraging een aanvang nam; eiser 
zelfs op zijn vraag bij de ne<ierlandsta
lige raad van de Orde van de Provincie 
Brabant werd ingeschreven, alhoewel de 
wet hem toeliet zich bij de franstalige 
raad aldaar in te schrijven, 

terwijl, eerste onderdeel, de opneming 
van eiser op de lijst van de architecten 
weliswaar door beslissing van 
25 april 1977 van de raad van de Orde 
voor de Provincie Brabant was toege
staan, maar deze beslissing er aan 
toevoegde dat zijn toestand verder zou 
worden onderzocht door het bureau, 
zodat de procedure, ingesteld door de 
vraag tot opneming, niet geiHndigd was 
door de beslissing van 25 april 1977 
(schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 23 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 20 en 21 van 
de wet van 26 juni 1963), 

tweede onderdeel, de ondervraging 
van het bureau op 9 mei 1977 over de 

· toestand van eiser handelde en derhalve 
geenszins het begin van een disciplinair 
onderzoek was, te meer daar hem geen ' 
telastleggingen werden bekend gemaakt, 

zodat hij ook na deze ondervraging rtog 
geldig op de zitting van · 5 sep
tember 1977 van de raad kon vragen dat 
de procedure in de Franse taal zou 
worden voortgezet (schending van 
artikel 7, leden 4, 7 en 8, van de wet van 
26 juni 1963, ·en van voormeld algemeen 
rechtsbeginsel), · ' ' ' 

derde onderdeel, het feit dat eiser, op 
zijn vraag, op de nederlandstalige lijst 
van architecten werd ingeschreven 
geenszins inhoudt dat hij voldoende 
kennis van die taal heeft om de proce
dure te volgen; eiser in conclusie uit
drukkelijk stelde de nuances beter in 
het Frans te begrijpen en de beslissing 
daarop niet antv<mordt (schending van 
ariikel 7, zevende lid, van de wet van 
26 juni 1963 en 97 van de Grondwet), 

vierde onderdeel, de· zaak van eiser, 
nadat zijn verzoek tot verandering van 
taal was verworpen, in zijn afwezigheid 
verder is behandeld,' zodat een graad van ' 
rechtsmacht aan eiser werd ontnomen 
en de rechteri vim 'de verdediging wer
den miskend (schending van. de 
artikelen 7, 19, 20, 21, 24, 26, 27 van de 
wet van 26 juni 1963, en van voormeld 
algemeen rechtsbeginsel) :' 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, lui dens , arti
kel 7; vierde en zesde led en, van. de 
wet van 16 juni 1963 tot instelling 
van een Orde van Architecten, de 
leden die de hoofdzetel van hun 
activiteit hebben geyestigd in de 
gemeenten van de Brusselse agglo
meratie, « naar keuze » ressorteren 
onder een van de twee in de 
provincie Brabant bestaande raden, 
waarvan de ene gebruik maakt van 
het Nederlands, de andere van het 
Frans; 

Overwegende dat weliswaar, lui
dens artikel 7, zevende lid, in afwij
king van de regels inzake de terri to
ri ale bevoegdheid van de raden van 
de Orde, zoals die in dit artikel zijn 
bepaald, elk lid dat geen voldoende 
kennis heeft van de door de raad 
van de Orde, waaronder hij << nor
maal ressorteert », bij de rechtsple
ging gebruikte taal, bij de aanvang 
van het tegen hem ingestelde on
derzoek, kan vragen dat de rechts
pleging in de andere taal wordt 
voortgezet; 
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Dat deze mogelijkheid echter niet 

bedoeld is voor - en niet toepasse
lijk is op de leden die, zoals eii'er, 
de hoofdzetel van hun activiteiten 
in, een gemeente van .de Brusselse 
agglomeratie hebben gevestigd, vrij
willig voormelde keuze hebben 
gedaan en derhalve « naar keuze » 
onder een van de twee voormelde 
raden ressorteren; 

Overwegende dat derhalve, ook al 
waren de grieven welke het onder
deel tegen de beslissing betreffende 
de aangevraagde voortzetting van de 
rechtspleging in de Franse taal doet 
gelden gegrond, deze beslissing wet
telijk verantwoord blijft; 

Dat het onderdeel, bij gebrek aan 
belang, niet ontvankelijk is; 

W at het eerste en het tweede 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat de onderdelen 
de beslissing bekritiseren omdat zij 
de vraag tot voortzetting van de 
rechtspleging in de Franse taal als 
te laat ingediend verwerpt; 

Overwegende dat, nu uit het ant
woord op het derde onderdeel blijkt 
dat de verwerping van de vraag tot 
voortzetting van de rechtspleging in 
de Franse taal wettelijk is verant
woord door de aldaar gegeven 
reden, de onderdelen bij gebrek aan 
belang, niet ontvankelijk zijn; · 

W at het vierde onderdeel betreft :, 
Overwegende dat de regels van de 

wet van 26 juni 1963 betreffende het 
recht hoger beroep in te stellen van 
openbare orde zijn en dat derhalve 
het onderdeel dat ·schending van 
deze regels aanvoert, in strijd met 
wat verweerder stelt, ontvankelijk 
is; 

Overwegende dat de omstandig
heid van de zaak van eiser, nadat 
zijn verzoek tot verandering van 
taal werd verworpen, in zijn afwe
zigheid wat de grond van de zaak 
betreft werd behandeld, niet van die 
aard is dat hem een aanleg werd 
ontnomen;, 
• Ove'rwegende dat de rechten van 

de verdediging evenmin werden 
geschonden; 

1 
· Dat eiser immers zijn verweer 

voor de Raad van de Oi·de van de 
Provincie Brabant vrijwillig heeft 
beperkt tot het aanvragen van de 
franstalige rechtspleging, zulks hoe
wei hij was uitgenodigd om voor die 
raad te verschijnen, onder meer 
wegens de tegen hem ingebrachte 
telastleggingen; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

· 10 april 1979. · - '2• k'amer 
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h: de •Vreese, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conciu" 
sie van de h. Ballet, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Ansiaux en Houte
kier. 

2' KAMER - 10 april 1979 

GENEESKUNST - ORDE VAN GENEESHE
REN - RADEN VAN DE ORDE - 'BEVOEGD
HEID VAN DIE RADEN OM TE BEVELEN DAT 
EEN DOKTER HET AANTAL VAN ZIJN RAAJ?
PLEGINGSCABINETTEN VERMINDERT - VOOR~ 

, WAARDEN. 

De provinciale mden en: de 1·aden van 
beroep van de Orde van Geneesheren 
zijn bevoegd om individuele maatrege
Jen zonder disciplinair karakte1· te 
bevelen, ten einde. elke overtreding 
van de regels inzake medische tucht
Jeer te vo01'komen; bij de uitoefening 
van die opdracht zijn zij ertoe gehou
den de hun voorgelegde toestanden in 
.conc1·eto te onderzoeken en o.m. wan
neel· zij het aantal raadplegingscabi
netten , van een geneeshee1· willen ver
minder~n; zij dienen vooraf, telkens 
als pf;!t nodig is, na te gaan of het vooi 

. dfe geneeshee1:Jn Ieite mogelijk is zij~ 
'patienten behoorlijk te onderzoeken 
en of hij zijn bel'Oep nag degelijk zbu 
kunnen uitoefeneri indien hzj een 
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groat aantal clienten behoudt (1). 
(Artt. 6, 2", en 13, eerste lid, K.B. 
10 nov. 1967, nr. 79.) 

(VAN H ... T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bevel
schrift van de eerste voorzitter van 
het Hof van 10 december 1978 
waarbij de zaak naar de tweede 
kamer wordt verwezen; · 

Gelet op de bestreden beslissing, 
op 24 april 1978 gewezen door de 
Raad van Beroep, met het Neder
lands als voertaal, van de Orde der 
Geneesheren; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 6, 2", 13, eerste lid, 
van het koninklijk besluit nr. 79 van 
10 november 1967 betreffende de Orde 
der Geneesheren en 97 van de Grand
wet, 

doordat de beslissing aan eiser beveelt 
vanaf 1 januari 1979 zijn medische 
bedrijvigheid te beperken tot een prive
kabinet en een kabinet in een kliniek 
van dezelfde agglomeratie op -grond : 
dat, zo bet houden van menigvuldige 
kabinetten op zich zelf niet verboden is, 
de provinciale raden en de raden van 
beroep bevoegd zijn om te waken over 
het naleven van de regelen van de 
medische plichtenleer en over de hand
having vande eer, de bescheidenheid, de 
eerlijkheid en de waardigheid van de 
!eden van de Orde; dat voormelde raden 
aldus gemachtigd worden bepaalde indi
viduele maatregelen te dien einde te 
bevelen; dat de provinciale raad bij het 
nemen van zijn beslissing ter zake niet 
vooraf en essentieel dient te onderzoe
ken of in een bepaald geval de genees
heer zijn patienten op voldoende wijze 
onderzoekt en behandelt, noch of het 
voor hem noodzakelijk is er verschei
dene kabinetten op na te houden ten 
einde behoorlijk een aantal patienten als 
clienteel te hebben, 

terwijl, eerste onderdeel, de mogelijk
heid voor de geneesheer zijn patienten 
voldoende en volledig te onderzoeken, 
alsook bet beschikken over een vol
doende clienteel om behoorlijk de 
geneeskunst uit te oefenen als beroep, 
dee! uitmaken van de wezenlijke ele
menten die de raden der orde dienen te 

(1) Raadpl. Cass., ·21 feb. 1975 (A.C, 1975, I 
700) en Cass., 6 okt. 1978 (ibid., 1979, 84). 

onderzoeken om hun opdracht uit te 
oefenen (schending van de artikelen 6, 
2", 13, eerste lid, van het koninklijk 
besluit nr. 79 van 10 november 1967); 

tweede onderdeel, het tegenstrijdig is 
enerzijds in te roepen dat de raden 
bepaalde individuele maatregelen mogen 
uitvaardigen om te waken over de medi
sche plichtenleer en de bescheidenheid, 
eerlijkheid en waardigheid van de leden 
der orde, en anderzijds te beweren dat 
zij zich niet essentieel moeten inlaten 
met de mogelijkheid voor de geneesheer 
zijn patienten volledig te onderzoeken of 
behoorlijk zijn beroep uit te oefenen 
(schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de provinciale 

raden en de raden van beroep van 
de Orde der Geneesheren, krach
tens de artikelen 6, 2", en 13, eerste 
lid, van het koninklijk besluit num
mer 79 van 10 november 1967, tot 
taak hebben te waken over het 
naleven van de regelen van de 
medische plichtenleer en over de 
handhaving van de eer, de beschei
denheid, de eerlijkheid en de waar
digheid van de !eden van de Orde; 
dat zij, benevens hun bevoegdheid 
om wegens door bedoelde leden 
begane fouten tuchtmaatregelen te 
treffen, ook, krachtens voormelde 
bepalingen en zoals door de beslis
sing wordt gereleveerd, bepaalde 
individuele maatregelen mogen 
bevelen « ten einde een inbreuk op 
voormelde regelen van de medische 
plichtenleer te voorkomen »; 

Overwegende dat, zoals eveneens 
aangestipt door de beslissing, het 
houden van verscheidene kabinet
ten op zichzelf niet is verboden; dat 
echter de raden van de orde, in het 
kader van hun hierboven gespeci
fieerde opdtacht, daaraan een einde 
kunnen stellen, althans het aantal 
kabinetten kunnen beperken; dat 
dit onder meer het geval zal zijn 
wanneer de raden van oorqeel zijn 
dat het houden van verscheidene 
kabinetten, rekening gehouden met 
hun aantal, hun onderlinge verwij
dering, de tijd die de arts eraan 
besteedt, de continui:teit van de 
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zorgen in het gedrang brengt of nog 
is gei:nspireerd door winstbejag of 
voor de confraterniteit ten opzichte 
van andere geneesheren gevaar 
oplevert; 

Overwegende dat zodanige toe
stand telkens in concreto moet wor
den onderzocht en dat, ter voorko
ming van handelingen die de eer, de 
bescheidenheid, de eerlijkheid en. de 
waardigheid van de betrokken arts 
zouden kunnen aantasten, daaren
boven door de raden moet worden 
nagegaan, telkens als de vraag rijst, 
of deze arts alsnog een voldoende 
aantal paW~nten onder zijn clienteel 
zal kunnen overhouden; 

,Qverwegende dat, door te oorde
len dat de provinciale raad, bij het 
nemen van zijn beslissing « niet 
vooraf en essentieel dient te onder-

. zoeken of het voor de arts noodza
kelijk is verscheidene kabinetten 
erop na te houden ten einde 
behoorlijk een aantal patienten als 
clienteel te hebben », de beslissing 
te kennen geeft dat dit vraagstuk 
ten deze rees, en, door te weigeren. 
het te onderzoeken, de opdracht van 
de raden, zoals zij is omschreven in 
de artikelen 6, 2" en 13 van het 
koninklijk besluit nummer 79 van 
10 november 1967, beperkt; 

Dat zij aldus deze wettelijke 
bepalingen schendt; 

Dat het eerste onderdeel gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt de 
bestteden beslissing; 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 anders samengestelde 
Raad van Beroep, met het Neder
lands als voertaal, van de Orde der. 
Geneesheren. 

10 april '1979 2' kamer 
Voorzitter: baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. de Vreese, afde
lingsvoorzitter - Andersluidende con-. 
clusie (1) van de h. Ballet, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Houtekier 

·en De Gryse. 

2" KAMER - 10 april 1979 

1° VOORZIENING IN CASSATIE - PER
SONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE 
VOORZIEN - STRAFZAKEN - VERZEKERAAR 
VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKE
LIJKHEID VAN DE BEKLAAGDE, VRIJWILLIG 
TUSSENGEKOMEN PARTIJ - VOORZIENING 
TEGEN HET OPENBAAR MINISTERIE - GEEN 
VEROORDELING IN DE KOSTEN VAN DE 
STRAFVORDERING - NIET ONTVANKELIJKE 
VOORZIENING. 

2u MISDRIJF- RECHTVAARDIGINGSGROND 
- OVERMACHT- BEG RIP. 

3u MISDRIJF- RECHTVAARDIGINGSGROND 
- OVERMACHT - BEOORDELING DOOR DE 
FEITENRECHTER- TOEZICHT VAN HET HOF. 

1" De verzekeraar van de burgerrechte
Jijke aansprakelijkheid van de be
klaagde, die in de rechtsvorden'ng van 
de burgerlijke partij vrijwillig is tus
sengekomen, is niet ontvankelijk om 
zich tegen het openbaar ministerie in 
cassatie te voorzien, wanneer hij niet 
in kosten van de strafv01·dering is 
veroordeeld (2). 

2" De overmacht kan enkel voortvloeien 
uit een gebeurtenis buiten s mensen 
wil die door deze wil niet kon worden 
voorzien of vermeden (3). 

3" Het Hoi van Cassatie gaat na of uit 
de door de feitenrechter op onaantast
bare wifze vastgestelde feiten en 
omstandigheden in rechte overmacht 
valt af te leiden (4). 

(1) Het openbaar ministerie was van oordeel 
dat de beslissing van de Raad van beroep van 
de Orde van Geneesheren, dat de eiser zijn 
aantal medische cabinetten tot twee zou 
beperken, wettelijk verantwoord was op grond 
dat hij als specialist voor inwendige ziekten 
strikt en ononderbroken zorgen moest toedie
nen, dat de verspreiding van zijn beroeps
werkzaamheden tussen vier cabinetten in drie 
verschillende gemeenten strijdig was met het 
belang van zijn patienten en niet vereist was 
voor de plaatselijke toestand. 

(2) Cass., 22 maart 1977 (A.C., 1977, 790) en" 
27 juni 1978 (ibid., 1978, 1264). 

(3) Cass., 15 dec. 1969 (A.C., 1970, 371). 

(4) Vgl. ·Cass., 15 dec. 1969, waarvan sprake 
is in noot 3. 
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(MERCAT,OR N.V,, 'T SIJEN T. LATHOUWERS, 
VIS~ENAEKENS, " J. HAENECOUR EN C

0
» N.V.) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 november 1978. door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

I. In zoverre de . voorzieningen 
gericht zijn tegen de. beslissing op 
de tegen eiser ingestelde strafvor
dering: 

A. Wat ~e voorziening van eiseres 
betreft : 

Overwegende dat. eiseres, vrijwil
lig tussengekomen verzekeraar die 
niet in kosten van de strafvordering 
is veroordeeld, · geen hoedanigheid 
heeft om cassatieberoep in te stellen 
tegen zodanige beslissing; · 

B. Wat de voorziening van eiser 
betreft : 

Ovel' het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 71,. 420 van het 
Strafwetboek, 42 van de Verkeeiswet en 
97 van de Grondwet, · 

dom·dat het arrest eiser schuldig ver
klaart wegens het onopzettelijk toebren
gen van slagen of verwondingen, hem 
hiervoor veroordeelt tot een geldboete 
van vijftig frank en weigert rekening te 
houden met de overmacht, door eiser 
·ingeroepen op grond van zijn plotse 
bewusteloosheid op het ogenblik van het 
ongeval, te wijten aan psycho
motorische epilepsie, op grond dat, gelet 
op zijn persoonlijke ervaringen, het voor 
eiser niet opgaat te stellen dat hij door 
zijn geneesheer in dwaling werd 
gebracht; hij immers de geneesheer 
raadpleegde precies omdat hij aan .hin
derlijke st()ornissen onderhevig was, 

tel'wijJ,. eel'ste ondel'deel, het arrest uit 
de vastgestelde feiten niet kon besluiten 
tot de afwezigheid van overmacht zonder 
de artikelen 71 en 420 van het Strafwet
boek te miskennen; wanneer eiser een 
geneesheer raadpleegt die hem geen 
verbod oplegt om te sturen, en wanneer 
hi} een grondig neurologisch onderzoek 
ondergaat, waarvan de resultaten nega
tief uitvallen, eiser geen enkele fout treft 
wanneer hij nadien het stuur neemt; het 
arrest ten om:echte artikel 420 van het 
Strafwetboek betreffende onopzettelijke 
slagen ,of verwondingen, op eiser: toe
past; het arrest artikel 71 van het 

Strafwetboek, betreffimde de overmacht, 
schendt; het niet wettelijk gemotiveerd 
is; , 

tweede o,ndel'deel, het arrest niet ant:. 
woordt op de conclusie genomen door 
eiseres, die de overmacht inriep op 
grond van de besluiten van dokter 
Radermecker, aangesteld als. gerechts
deskundige, die tot het besluit .komt dat 
eiser lijdend is en was aan psy<;ho
motorische epilepsie, waardoor h,ij de 
vereiste lichaamsgeschiktheid niet bezat 
om een voertuig te besturen · op het 
ogenblik van het 6ngeval; deze diagnose 
niet gesteld werd v66r het ongeval, zodat 
eiser niet kan worden aangezien als 
bewust geweest zijnde van de toestand; 
het arrest derhalve niet regelmatig 
gemotiveerd is en artikel 97 van de 
Grondwet schendt : 

Overwegende dat het arrest ten 
laste van eiser aanhoudt dat hij, 
hoewel de door hem geraadpleegde 
geneesheer hem geen verbod tot 
sturen oplegde, hoewel de resultaten 
va'n het neurologisch o.nderzoek 
negatief waren en hoewel de · dia
gnose van een psycho-motorische 
epilepsie niet gesteld was v66r het 
ongeval, wist dat hij verkeerde in 
een lichamelijk toestand die bij het 
besturen van een voertuig gevaar 
kon opleveren, en dat hij niettemin 
zich . daarvan niet onthield; dat het 
derhalve oordeelt dat het .aan eiser 
ten laste gelegde feit te wijten is 
aan een nalatigheid of een gebrek 
aan voorzorg, die overmacht uitslui
ten; dat deze redengeving geen 
schending inhoudt van het juridisch 
begrip van overmacht, die enkel 
bestaat wanneer het feit te wijten is 
aan een omstandigheid, buiten de 
wil van de beklaagde, die deze niet 
heeft kunnen voorkomen of beheer
sen; dat deze motieven ook ant
woorden op. de. conclusie van eise
.res, waarin deze aanvoerde dat 
eiser, nu de diagnose van psycho
motorische epilepsie niet gesteld 
was v66r het .ongeval, niet kon 
aangezien worden als zich bewust 
geweest zijnde van zijn toestand; 

· Dat het arrest zijn beslissing 
regeltnatig met redenen .dmkleedt 
en wettelijk verantwoordt; 
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Dat het mid del niet kan aangeno 2° WETTEN EN BESLUITEN - TOEPAS~ 

SING IN DE TIJD- WATERS- VERGUNNING 
TOT LOZING VAN AFVALWATER VERLEEND 

DOOR DE WET VAN 11 MAART 1950 OP DE 
BESCHERMING VAN DE WATEREN TEGEN VER
ONTREINIGING - NIET-INACHTNEMING VAN 
DE VERGUNNINGSVOORWAARDEN - OVER
TREDING GEPLEEGD NA INWERKINGTREDING 

VAN. DE WET VAN 26 MA~RT 1971'0P DE 

BESCHERMING VAN DE OPPERVLAKTEWATE
REN TEGEN VERONTREINIGiNG - TOEPAS
SING VAN DE STRAFFEN BIJ DIE WET 

men worden; 
~n 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 voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissing op 
de tegen de eisers door eerste 
verweerster ingestelde civielrechte
lijke vordering : 

Overwegende dat de eisers v~r
klaren afstand te doen' van hun 
voorziening; dat er aanleiding is om 
aan de eisers akte te verlenen van 
deze! afstand; · 

III. In· zoverre de voorzieningen 
geric)lt .zijn tegen, de beslissing op 
de tegen de eisers door tweede en 
derde verweerders ingestelde civiel
rechtelijke vordering : i 

Overwegende dat ,de eisers geen 
bijzonder iniddel aanvoeren; 

Om die redenen, verleent akte 
van de. afstand; verwerpt de voorzie
ningen voo:r; het overige; veroordeelt 
de eisers in de kosten. 

10 april 1979 2. kamer 
Voorzitter :' ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Boon -:- Gelijkluidende conclusie van 
Mevr. Liekendael, advocaat-generaal 
Advoc{l,at : mr. De. Baeck. 

2• KAMER - 10 april 1979 

1° WATERS- WET VAN 11 MAART 1950 OP 
DE BESCHERMING VAN DE WATEREN TEGEN 
VERONTREINIGING VERGUNNING TOT 

.LOZING VAN AFVALWI}TER DOOR DIE WET 
VERLEEND - NIET-INACHTNEMING, VAN DE 
VERGUNNINGSVOORWAARDEN - OVERTRE
DING GEPLEEGD, NA INWERKINGTREDING 

VAN DE .WET VAN 26 MAART 1971 OP J?E 
BESCHERI\UNG VAN DE OPRERVLAKTEWATE-, 
REN TEGEN VERONTRE!NIGING __:_ TOEPAS
SING VAN DE STRAFFEN BIJ DIE WET 
GESTELD,•-

GESTELD. 
) 

3° WATERS - BESLUIT EN VERORDENIN-
GEN TEJ' UITVOERING VAN DE WET 

, VAN U MA-1\RT 1950 OP DE BESCHERMING 
'VAN DE WATEREN TEGEN VERONTREINIGING 

'. ~ OPHEFFING VAN DIE WET DOOR bE WET 

VAN 26 MAART 1971 OP DE BESCHERMING 
VAN DE 'oPPERVLAKTEWATEREN TEGEN VER
ONTREINIGING - HANDHAVING ALS OVER
GANGSBEPALINGEN VAN DE BESLUITEN EN 
REGLEMENTEN TER UITVOERING VAN DE WET 

VA,N llMAART 19.50. . 

· 4° WETTEN EN BESLUITEN- WATERS 
- BESCHERMING VAN OPPERVLAKTEWATE, 
REN TEGEN VERONTREINIGING - KONINK

LIJK BESLUIT VAN 23 JANUARI 1974 HOU
DENDE ALGEMEEN REGLEMENT VOOR RET 
LOZEN VAN AFVALWATER IN OPENBARE RIO
LEN EN . IN OPPERVLAKTEWATEREN, 

ART. 15 --;- WEITELIJKE GRONDSLAG .. : 

5° WETTEN EN BESLUITEN- WATERS 
- BESCHERMING VAN OPPERVLAKTEWATii~' 
REN TEGEN VERONTREINIGING - WET 

VAN 26 MAART 1971, ARIT. 44, §'' 1, 

49 EN 50 - MACHT AAN DE KONING VER-

' LEEND - OMVANG. 

6° WATERS - ~ESCHERMING VAN OPPER
VLAKTEWATER TEGEN VERONTREIN!GING ·

KONINKLIJK BESLUIT VAN 23 JANUARI 1974, 

ART. 14, EN KONINKLIJK BESLUIT VAN 

3AUGUSTUS 1976, ART. 35 - TERMIJN VAN. 

VEERTIG MAANDEN VOOR DE INACHTNEMING 
VAN DE VOORWAARDEN ·OPGELEGD BIJ DE 
VERGUNNINGEN - DIE TERMIJN HEEFT 
ALLEEN BETREKKING OP DE VOORWAARD.EN 
VAN DE NIEUWE VERGUNNI~GEN. 

7°WATERS _:_ WET VAN 26 MAART 1971 
OP DE BESCHERMING VAN DE OPPERVLAKTE
WATEREN TEGEN VERONTREINIGING • . :_ 
GEMEENRECHTELIJKE. BEWIJSMIDDELEN '

.. DESKUNDIGENONDERZOEK BEWIJS-
WAARDE. . 
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8° BEWIJS - STRAFZAKEN - WATERS -

WET VAN 26 MAART 1971 OP 
DE BESCHERMING VAN DE OPPERVLAKTE-
WATEREN TEGEN VERONTREINIGING 
GEMEENRECHTELIJKE BEWIJSMIDDELEN -
DESKUNDIGENVERSLAG- BEWIJSW AARDE. 

9° MISDRIJF - RECHTSPERSOON - HAN
DELSVENNOOTSCHAP DIE EEN MISDRIJF 
HEEFT GEPLEEGD - STRAFRECHTELIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE NATUUR
LIJKE PERSONEN DIE VOOR DE VENNOOT
SCHAP OPTREDEN. 

1° en 2° De straffen gesteld bij art. 41, 
§ 1, Wet Bescherming Verontreiniging 
Oppervlaktewateren 26 maart 1971 zijn 
vanaf de inwerkingtreding van die wet 
van toepassing op de niet-inacht
neming van de voorwaarden opgelegd 
krachtens een bij de Wet Bescherming 
Verontreiniging Wateren 11 maart 
1950 verleende vergunJJing tot lazing 
van afvalwater niettegenstaande 
de opheffing van laatstvermelde 
wet. (Art. 49, tweede lid, wet 26 maart 
1971; art. 15, eerste liq, K.B. 23 jan. 
1974.) 

3° Niettegenstaande de opheffing van de 
Wet Bescherming Verontreiniging 
Wateren 11 maart I950 blijven de 
besluiten en reglementen ter uitvoe
ring van die wet van kracht tot de dag 
waarop zij door de Koning uitdrukke
lijk worden opgeheven. (Art. 49 wet 
26 maart 1971.) 

4° Art. I5 KB. Algemeen reg!. Iozen 
afvalwater 23 jan. I974, waarvan het 
tweede lid als overgangsbepaling de 
voorwaarden in acht nemen die zijn 
opgelegd krachtens de Wet Bescher
ming Verontreiniging Wateren 11 
maart I950, is wettelijk gegrond op de 
artt. 44, § I, 49 en 50 Wet Bescher
ming Verontreiniging Oppervlaktewa
teren 26 maart I97I. 

5° De macht die aan de Koning, als 
overgangsmaatregel is verleend door 
de artt. 44, § I, 49 en 50 Wet Bescher
ming Verontreiniging Oppervlaktewa
teren 26 ~aart I97I sluit in dat hij ook 
toepasse!Ijk kan maken de sancties 
welke in die wet zijn gesteld en die 
vanaf de inwerkingtreding van Jaatst
vermelde wet van toepassing zijn op 
de niet-inachtneming van de voor
waarden die zijn opgelegd bij de 
bestaande vergunn!ngen, vel'leend bij 
de Wet Beschermmg Verontl'einiging 
Water II maart I950. 

6° De termijn van veertig maanden 
bedoeld in de artt. 14 KB. 23 jan. 
I974 en 35 KB. 3 aug. I976, waarover 
de bedrijven beschikken om de bij de 
vergunningen opgelegde voorwaarden 
in acht te nemen, heeft enkel betrek
king op de voorwaarden die zijn 
opgelegd bij de nieuwe vergunningen 
o.g. v. de algemene veroJ'deningen ter 
uitvoering van de Wet Beschel'ming 
Verontreiniging Oppervlaktewateren 
26 maart I971. 

7o en 8° Art. 36 Wet Beschel'ming 
Verontreiniging Oppervlaktewateren 
26 maart I97I voorziet in een bijzon
der bewijsmiddel, maar sluit de 
andere bewijsmiddelen van het 
gemeen Techt niet uit en nl. het 
deskwidigenonderzoek, zoals dit is 
geregeld bij de al'tt. 43 en 44 Sv. (1). 

go Wanneel' een handelsvennootschap 
een misdrijf heeft gepleegd, rust haar 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid 
op de natuurlijke personen, organen of 
aangestelden door wier toedoen zij is 
opgetreden (2). 

(KNAPP T. « BAYER » N.V.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 november 1978 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt tot een enkele straf, 
namelijk een geldboete van 
1.000 frank, wegens de volgende 
misdrijven : A. meermaals van 
28 februari 1974 tot heden, bij 
inbreuk op artikel 2 van de wet van 
26 maart 1971, in de wateren van 
het openbaar hydrografisch net, 
namelijk in de Schelde, verontrei
nigde of verontreinigende vloeistof
fen te hebben geloosd; B. op of rond 
30 december 1974, bij inbreuk op 
artikel 41, §§ 1, 2, van de voormelde 
wet van 26 maart 1971, zonder 
naleving van de voorwaarden opge
legd in de vergunning van 

(1) Raadpl. Cass., 3 mei 1965 (Bull. en Pas., 
1965, I, 927); vgl. Cass., 8 juni 1964 (ibid., 1964, 
I, 1070). 

(2) Cass., 12 dec. 1978 (A.C., 1978-79, nr. 207). 
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7 september 1972 afvalwater te heb
ben geloosd in de bij artikel 1 
bedoelde wateren, namelijk in de 
Schelde; C meermaals van 
november 1973 tot 27 februari 1974, 
bij inbreuk op artikel 1 van de wet 
van 11 maart 1950, het water van 
een bevaarbare waterweg, namelijk 
de Schelde, verontreinigd te hebben 
door er vloeistoffen te laten inlopen, 
en D. op of rond 10 juni 1974, bij 
inbreuk op artikel 41, §§ 1, 2, van de 
voormelde wet van 26 maart 1971, 
zonder naleving van de voorwaar
den opgelegd in de vergunning van 
7 september 1972, afvalwater te 
hebben geloosd in de bij artikel 1 
bedoelde wateren, namelijk in de 
Schelde; dat het arrest eiseres 
civielrechtelijk aansprakelijk ver
klaart voor de geldboete en de 
kosten; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 2, 7, 9 van 
de wet van 11 maart 1950 op de bescher
ming van de wateren tegen verontreini
ging, 1, 2, 3, § 1, 36, 37, 41, 43, 44, § 1, 49, 
50 van de wet van 26 maart 1971 op de 
bescherming van de oppervlaktewateren 
tegen verontreiniging, 1, 2 van het 
koninklijk besluit van 6 oktober 1972 
betreffende de inwerkingtreding van 
sommige bepalingen van evengemelde 
wet van 26 maart 1971, 14 van het 
koninklijk besluit van 23 januari 1974 
houdende algemeen reglement voor het 
lozen van afvalwater in openbare riolen 
en in oppervlaktewateren, 1 van het 
koninklijk besluit van 18 februari 1974 
betreffende de inwerkingtreding van 
sommige bepalingen van de voormelde 
wet van 26 maart 1971, 1 van het 
koninklijk besluit van 18 februari 1974 
betreffende de inwerkingtreding van het 
voormelde koninklijk besluit van 
23 januari 1974 en van het koninklijk 
besluit van 23 januari 1974 tot vaststel
ling van de modaliteiten en termijnen 
van het beroep ingesteld bij de voor
melde wet van 26 maart 1971, 35, 36 van 
het koninklijk besluit van 3 augustus 
1976 houdende algemeen reglement voor 
het lozen van afvalwater in de gewone 
oppervlaktewateren, in de openbare rio
len en in de kunstmatige afvoerwegen 
voor regenwater, 25, 26, 29, 66, 67, 78 van 
de Grondwet, 2 van het Strafwetboek, 
7.1 van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden, 
ondertekend te Rome, op 4 no
vember 1950 en goedgekeurd bij de wet 
van 13 mei 1955, 

doordat het arrest de ten laste van 
eiser gelegde feiten bewezen verklaart 
en hem strafrechtelijk veroordeelt op 
grond dat : eiser ten onrechte stelt dat 
de overgangsbepalingen vervat in de wet 
van 26 maart 1971 onmiddellijke toepas
sing van deze wet uitsluiten; twee 
lozingsvergunningen aan de naamloze 
vennootschap Bayer werden afgeleverd 
op 24 februari 1972 en op 7 september 
1972, waarvan de voorwaarden afgeleid 
werden uit de bepalingen van het 
koninklijk besluit van 29 december 1953; 
de wet van 11 maart 1950 opgeheven is 
bij artikel 49, eerste lid, van de wet van 
26 maart 1971, doch dit artikel slechts 
toepasselijk werd op 28 februari 1974, 
ingevolge artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 18 februari 1974; op grond 
van artikel 14, eerste lid, van het thans 
opgeheven koninklijk besluit van 
23 januari 1974 door de naamloze ven
nootschap Bayer een vergunningsaan
vraag werd ingediend, doch deze vergun
ning bij de behandeling van de zaak 

. .voor de rechtbank nog niet was afgele
verd; artikel 14, tweede lid, van het 
koninklijk besluit van 18 februari 1974 
bovendien bepaalde dat de ondernemin
gen die uiterlijk op 1 januari 1976 over 
een vergunning moesten beschikken, 
over een periode van 40 maanden 
beschikten, te rekenen vanaf de datum 
van de vergunningsakte, om de daarin 
bepaalde voorwaarden na te !even; het 
koninklijk besluit van 23 januari 1974 
werd opgeheven bij artikel 37 van het 
koninklijk besluit van 29 september 
1976; artikel 36, tweede lid, van dit 
koninklijk besluit van 3 augustus 
1976 uitdrukkelijk bepaalt dat voor 
ondernemingen die bestonden v66r 
9 maart 1974 en die in principe uiterlijk 
op 1 januari 1976 in het bezit moesten 
zijn van een vergunning ingevolge 
artikel 14, eerste lid, van het koninklijk 
besluit van 23 januari 1974, doch aan wie 
in werkelijkheid die vergunning nog niet 
afgeleverd was geworden, de voorwaar
den bepaald krachtens de wet van 
11 maart 1950 geldig blijven tot op de 
datum waarop de nieuwe voorwaarden 
van het koninklijk besluit zullen moeten 
nagekomen worden, dit is ten laatste 
40 maanden na de datum van aflevering 
van de vergunning; artikel 36, derde lid, 
van dit koninklijk besluit van 3 augustus 
1976 verder uitdrukkelijk bepaalt dat het 
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koninklijk besluit van 29 december 1953 
enkel van. kracht blijft voor de onderne
mingen bedoeld in artikel 36, tweede lid; 
de bepalingen van de wet van 
26 maart 1971 · en onder meer de 
artikelen · 41 en 44 bijgevolg van toepas
sing zijn, 

tez'WjjJ, eerste onderdeel, eiseres, die 
met toepassing van de wet van 
26 maart 1971 een nieuwe lozingsvergun
riing gevraagd had, in haar conclusie 
uitdrukkelijk staande hield, zonder op 
dit punt tegengesproken te worden, dat 
de termijn van 40 maanden waarover zij 
beschikte om aan de gestelde voorwaar
den te voldoen nog niet verstreken was, 
zodat de bepalingen van de wet van 
26 maart 1971 op de eisers nog niet van 
toepassing waren en deze geenszins door 
het koninklijk besluit van 3 augustus 
1976 op eiseres toepasselijk gemaakt 
werden (schending van de artikelen 1, 2., 
3, § 1, 36, 37, 41, 43, 44, § 1, 49, 50 van de 
wet van 26 maart 1971, · 14 van het 
koninklijk besluit van 23 januari 1974, 
35, 36 van het koninklijk besluit van 
3 augustus 1976); 

tweede onderdeel, de wet van 
26 maart 1971, die een kaderwet is, aan 
de Koning de taak opdraagt te bepalen 
binne.n welke termijn de bestaande 
lozingen aan de nieuwe bepalingen moe
tell voldoen en of een nieuwe vergun
ning nodig is; "dat deze overgangsbepa
ling de onmiddellijke. toepassing van de 
bepalingen van de wet van 26 maart 1971 
op de eisers uitsluit, nu voor hun bedrijf 
een nieuwe vergunning nodig was; dat 
de Koning, door deze wet toch toepasse
lijk te maken, zijn machten overschre
den heeft (schending van de artikelen 1, 
2, 7, 9 van de wet van 11 maart 1950, 1, 2, 
3, § 1, 36, 37, 41, 43, 44, § 1, 49, 50 van de 
wet van 26 maart 1971, 36 van het 
koninklijk besluit van 8 augustus 1976, 
25, 26, 29, 66, 67, 78 van de Grondwet); 

· derde onderdeel, artikel 36, tweede lid, 
ten onrechte terugwerkende kracht ver
leend heeft aan de strengere bepalingen 
van de wet van 26 maart 1971, die alzo 
toegepast worden .op eisers die nog 
onder toepassing zijn van de overgangs
maatregelen · en op wie de vroegere 
reglernentering toepasselijk blijft (schen
ding van de artikelen 1, 2, 7, 9 van de 
wet van 11 maart 1950, 1, 2, 3, § 1, 36, 37, 
41, 43, 44, § 1, 49, 50 van· de wet van 
26 inaart 1971; 1, 2 van het koninklijk 
besluit van 6 oktober 1972, 14 van ·het 
koninklijk besluit van 23 januari 1974, 
1 van de twee koninklijke besluiten van 
18 februari 1974, 36 van het koninklijk 

besluit van 3 augustus 1976, 2 van het 
Strafwetboek, 7.1 van het Verdrag van 
4 november 1950) : 

Overwegende dat het arrest de 
veroordeling van eiser wegens de 
telastleggingen B en D niet aileen 
doet steunen op het koninklijk 
besluit van 3 augustus 1976 maar 
ook op de artikelen 41, §§ 1, 2 van 
de wet van 26 maart 1971 en 15 van 
het koninklijk besluit van 
23 januari 1974, die in de telastleg
gingen zijn vermeld; 

Overwegende dat artikel 41, §§ 1, 
2, van de wet van 26 maart 1971 
bepaalt dat hij die met overtreding 
van artikel 5, hetwelk voorschrijft 
dat elke lozing van afvalwater aan 
vergunning onderworpen is, zonder 
voorafgaande vergunning of zonder 
naleving van de opgelegde vergun
ningsvoorwaarden afvalwater loost 
in de bij artikel 1 bedoelde wateren 
of in de openbare riolen, strafbaar 
is met de aangeduide straffen; dat 
artikel 15 van het koninklijk besluit 
van 23 januari 1974 bepaalt dat de 
krachtens de wet van 11 maart 1950 
opgelegde voorwaarden door de 
houders van lozingsvergunningen 
verder moeten worden nageleefd tot 
op de dag dat de nieuwe voorwaar
den zullen moeten worden nageko
men; 

Overwegende dat het evenge
noemde artikel 15 van het konink
lijk besluit van 23 januari 1974 
beoogt de houders van vroegere 
lozingsvergunningen wat het nale
ven van de opgelegde voorwaarden 
betreft, voortaan aan de bepalingen, 
inzonderheid aan de strafbepalingen 
van de nieuwe wet te onderwerpen, 
zoals mede blijkt uit de opheffing 
van de wet van 11 maart 1950; 

Overwegende dat de artikelen 44, 
§ 1, 49 en 50 van de wet van 
26 maart 1971 aan de Koning de 
macht verlenen om, onder meer, de 
data van de opheffing van de wet 
van 11 maart 1950 en de inwerking
treding van de wet van 
26 maart 1971 en van de uitvoe
ringsbesluiten van die wet te bepa
len en ook, met afwijking van 
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artikel 5 van de wetr van 
26 , rnaart 1971, te bepalen binnen 
welke t~rrnijn de v66r de inwer
kingtreding van die wet bestaande 
lozmgen moeten geschieden volgens 
de k:rachtens die wet genomen 
besluiten en reglementen en of er 
voor deze lozingen even
tueel een nieuwe vergunning vere:lst 
is; dat hierdoor moet worden beko
men dat bij de overgang van het 
stelsel van de oude wet naar dat 
van de nieuwe wet geen onderbre
king in de door die wetten beoogde 
bescherming ontstaat; · 

Overwegende dat nu aldus, bij 
wijze van overgangsmaatregel, aan 
de Koning de macht is verleend on;i, 
na ' de' inwerkingtreding van de 
nieuwe. wet, de bestaande · lozingen 
onder de eraan verbonden voor~ 
waarden tijdelijk verder toe te 
laten, zulks impliceert dat van dan 
af het niet naleven van de voor
waarden van de bestaande vergun-:
ningen aan de sancties · ·'van de 
nieuwe wet kunnen .worden onder
worpen; dat zo de wet het aan de 
Koning overlaat de termijn te bepa.:. 
len . binnen welke een nieuwe ver
gun'ping vereist is en de nieuwe 
voorwaarden zullen moeten worden 
nagekomen, het naleven van de 
voorwaarden van de bestaimde ver.: 
gunningen daarentegen niet aan het 
stellen van een termijn wordt 'ver-, 
bonderi; 

'·· Overwegende dat hieruit volgt dat 
de Koning, bij het uitv'aardigen van 
artikel15 van het koninldijk besluit 
van 23 januari 1974 binnen de 
perken van de hem verleende mach
ten is gebleven; 

· . Overwegende dat . het koninklijk 
besluit van 23 januari 1974 welis
waar werd opgeheven bij het 
koninklijk besluit van 3 augustus 
1976; dat hieruit nochtans niet volgt 
dat het 'niet-naleven: van de. voOr.:. 
waarden van de ouae lozingsver
gurining'en ni~t meer. strafbaar ZOjJc 

zijn, vermits laatstverme.ld · konink
lijk. besluit, wat de ·verphchte nale
ving van die voorwaarden. betreft, ih 

artikel 36 eenzelfde · voorschrift 
inhoudt als het opgeheven kbnjnk-
lijk besl\Iit; .. . ' , ' · " " 
, , Overwegende dat de termijn van 

veertig maanden waarover de 
ondernemingen beschikken om ' de 
voorwaarden na te leven waarvan 
spra:ke is in de artikelen 14 van het 
koninklijk besltiit :van 23 janua.:. 
ri 1974 en 35 va1;1 het koninklijk 
besluit van 3 augustUOi 1976, enkel 
betrekking heeft op de voorwaarden 
die opgelegd. worden bij het afleve
ren 'van .de nieuwe vergunningen 
overeenkomstig de · algemene regle
menten genomen ter uitvoeririg van 
de wet van 26 maart 1971, .zoals 
blijkt uit de. tekst eri ·de' context van 
die 'wettelijke' bepali~gen; · · 

Overwegende dat de feiten van de 
telastleggingen B en D volgens het 
arrest gepleegd werden na de 
inwerkingtreding van de genbemde 
artikelen 41,. §§ 1, 2, van de ,wet van 
26 maart 1971 en 1!) van het ko:b.ink
lijk besluit van 23 januari 1974, 

Gverwegende , dat het arrest der
halve, door van die bepalirigen toel 
passing te maken, de · . beslissing 
wettelijkverantwoordt; · ' 

Dat het. middel faalt na~r recht; · 

O~er het tweede middel, afgeleid .uit 
de schending "an. de artikelen 36, 37 ,van 
~e wet van 2q maart 1971 op de bescher
ming van de opp~rvlaktewatere11 tegen 
verontreiniging, 10,, 11 van het konink
lijk besluit van 23 januari 1974 houdende 
algemeen reglement voor het lozen vari 
afvalwateren in openbare riolen en in 
oppervlaktewate:ren, ·33 v:an het • konink..,, 
lijk besluit van 3 augusts 1976 houden,de 
algeJ!leen ;reglement voor ):let l,ozen van 
afvalwateren in de gewone oppe~lakte
wateren, in de open):>are riolen en in de 
kunstmatige afvoerwegen voor rege:n,wa-, 
ter, en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de ten laste van 
eiser gelegde feiten bewezen verklaart 
en hem strafrechtelijk veroordeelt op 
grond dat : ten onrechte wordt opgewor~ 
pen dat de door de· gerechtsdeskundigen' 
uitgevoerde analysen geen bew1jskracht 
hebbe11 omdat zij ten . gevolge van de 
niet-naleving. van de voorscllriften van 
artikel 36, § 1, van de wet van 
26. maf;lrt 1971 en van de artikelen 10, 
§ 2, en: 11 van het koninkhjk beslu:it van 



-958-
23 januari 1974 de rechten van de 
verdediging geschonden hebben; er een 
fundamenteel verschil is tussen de voor
schriften van artikel 36 van genoemde 
wet dat een technische controle organi
seert op de lozing van bet afvalwater, en 
de bepalingen van artikel 37, die betrek
king hebben op bet opsporen en vast
stellen van de overtredingen van de wet 
en de uitvoeringsbesluiten en uit welke 
tekst duidelijk blijkt dat geen afbreuk 
gedaan wordt aan de ambtsbevoegdhe
den van de officieren van gerechtelijke 
politie; dit betekent dat deze een des
·kundigenonderzoek kunnen bevelen 
waarbij de deskundige niet gebonden is 
aan andere vormvoorschriften dan die 
van de gewone strafprocedure; overigens 
de bepalingen van artikel 36 van de wet 
van 26 maart 1971 niet voorgeschreven 
zijn op straffe van nietigheid; bij de 
monstername de naamloze vennootschap 
Bayer aanwezig was en er een tegenex
pertise werd verricht, zodat de rechten 
van de verdediging niet geschonden 
werden, 

terwijl, eerste onderdeel, bet onder
zoek van de stalen van bet water 
dwingend diende te geschieden volgens 
de door de wet van 26 maart 1971 
vastgestelde procedure, ook al · was de 
zaak in handen van de gerechtelijke 
overheid, zodanig. dat de kwestieuze 
ontledingen, die niet gebeurd zijn in een 
laboratorium van bet Rijk of dat daartoe 
erkend was, ten onrechte. door bet arrest 
ten laste van eiser aangehouden werden 
(schending van de artikelen 36, 37 van 
de wet van 26 maart 1971, 10, 11 van bet 
koninklijk besluit vah 23 januari 1974, 
33 van bet koninklijk besluit van 3 au
gustus 1976); 

tweede onderdeel, bet bewijs van de 
schuldigheid van e1ser niet wettig gele
verd was en bet onverschillig is of 
eiseres a! dan met bet deskundigenon
derzoek heeft bijgewoond; dat deze 
motieven de beslissing niet wettelijk 
rechtvaardigen (schending van aile ver
melde bepalingen) : 

Overwegende dat de wet van 
26 maart 1971, door in artikel 36 een 
bijzondere wijze van bewijsvoering 
in te richten, waarvan de modalitei
ten door de Koning worden bepaald, 
de bewijsmiddelen van het gemeen 
recht, met name het deskundigen
onderzoek zoals geregeld bij de 

artikelen 43 en 44 van het Wetboek 
van Strafvordering, niet heeft uitge
sloten; 

Dat het hof van beroep derhalve 
de verslageh en verklaringen van de 
door de onderzoeksrechter aange
stelde deskundigen voor de vorming 
van zijn overtuiging in aanmerking 
mocht nemen en, door op die 
bewijsmiddelen te steunen, de 
beslissing wettelijk verantwoordt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 7 van de wet 
van 11 maart 1950 op de bescherming 
van de wateren tegen verontreiniging, 
41, §§ 1, 4, 5 van de wet van 
26 maart 1971 op de bescherming van de 
oppervlaktewateren tegen verontreini
ging, 53, 54, 62, 63, 63bis van de bij 
koninklijk besluit van 30 november 1935 
gecoi:irdineerde wetten op de handels
vennootschappen, vormend titel IX, van 
boek I, van het Wetboek van Koophan
del, zoals gewijzigd door de wet van 
6 maart 1973, en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de ten laste van 
eiser gelegde feiten bewezen verklaart 
en hem strafrechtelijk veroordeelt op 
grond dat : eiser geen orgaah noch 
bestuurder is van de naamloze vennoot
schap Bayer, doch wei een aangestelde 
belast met de leiding van de produktie 
in de onderneming gelegen te Kallo; tot 
bet produktieproces van deze onderne
ming noodzakelijk de lazing van het 
afvalwater in de Beneden-Schelde 
behoort, die vermoedelijk de niet rende
rende maar niettemin financieel zeer 
kostbare eindfase is; de afvalwaterzui
veri:rigsinstallatie in bet jaar 1973 werd 
opgericht en eiser, door zijn functie, de 
leiding ervan had; het hem toebehoorde 
die installatie derwijze op te vatten en 
uit te bouwen dat ze kon voldoen aan de 
voorwaarden in de lozingsvergunning 
gesteld; welnu dit zeker het geval niet 
geweest is zoals gebleken is uit de 
verslagen van de deskundigenonderzoe
ken, wat niet uitsluit dat de naamloze 
vennootschap Bayer een ernstige finan
ciele inspqnning heeft geleverd om een 
dergelijke, maar toch onvoldoende, 
installatie op te richten en vooral 
achteraf te verbeteren; de fout van eiser 
hierin gelegen is dat hij bij het ontwer
pen van de installatie onvoldoende mid
delen aangewend heeft om aan de com
plexe problemen die gesteld worden 
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door de wettelijke in de lozingsvergun
ning opgelegde voorwaarden een vol
doende en gepaste oplossing te vinden, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
conclusie uitdrukkelijk staande hield dat 
de naamloze vennootschap Bayer het 
zuiveringsstation gebouwd had voor een 
bedrag van 105.173.639 frank en op dit 
punt niet tegengesproken werd; dat de 
beslissing over de conceptie, verwezen
lijking en bekostiging van dit station tot 
de uitsluitende bevoegdheid behoort van 
de raad van beheer van de naamloze 
vennootschap Bayer en derhalve niet tot 
de verantwoordelijkheid van eiser, die 
bediende van de naamloze vennoot
schap Bayer is, aanleiding kan geven 
(schending van de artikelen 7 van de wet 
van 11 maart 1950, 41, §§ 1, 4, 5 van de 
wet van 26 maart 1971, 53, 54, 62, 63, 
63bis van het koninkl!jk besluit van 
30 november 1935); . 

tweede onderdeel, het arrest derhalve 
eiser geheel ten onrechte aansprakelijk 
stelt voor de conceptiefouten van de 
installatie gekoppeld aan onvoldoende 
aangewende middelen; deze motieven 
geenszins wettelijk de aansprakelijkheid 
van eiser vastleggen, die als bediende
directeur weliswaar de leiding had over 
de waterzuiveringsinstallatie maar 
geenszins bevoegd was te beslissen over 
conceptie en bekostiging; dat het arrest 
deze begrippen verwart (schending van 
alle verrp.elde bepalingen) : 

Overwegende dat de statutaire 
voorschriften betreffende de respec
tieve bevoegdheden van de raad van 
beheer en van de directeur en 
betreffende de wijze waarop het 
personeel van de vennootschap 
rechtsgeldig verbindt, niet bepalend 
zijn voor het aanwijzen van de 
personen die strafrechtelijk moeten 
instaan voor het niet-naleven van 
de wetten en verordeningen door de 
vennootschap; dat de strafrechte
lijke aansprakelijkheid rust op hen 
die in werkelijkheid oorzaak van de 
overtreding zijn geweest; 

Overwegende dat . het ar~est niet 
vaststelt dat het aan e1ser, als 
bediende-directeur, toekwam de uit
eindelijke beslissmg te nemen over 
het verwezenlijken en bekostlgen 
van de zuiveri'ngsmstallat1e, maar 
wel dat eiser, als hoofd van de 

produktiediertst waarvan de lozing 
van het afvalwater afhing, de werk
zaamheden van de conceptie en van 
de realisatie van de installatie heeft 
geleid en hierbij fouten heeft 
begaan en dat hij van de installatie 
gebruik heeft gemaakt hoewel de 
werking niet doeltreffend was zodat 
de voorwaarden van de lozingsver
gunning niet werden nageleefd; dat 
het arrest zo.doende geenszins de 
hoge beslissingsmacht in de schoot 
van de vennootschap en de taak van 
de directeur, hoofd van de afdeling 
produktie, met elkaar verwart, en 
het op die gronden wettelijk heeft 
kunnen oordelen dat eiser oorzaak 
van de overtredingen is geweest; 

Dat het middel, in zoverre, deels 
feitelijke grondslag mist en deels 
faalt naar recht; 

Overwegende dat het onderzoek 
van het middel, in· zoverre het 
aanvoert dat de overtredingen niet 
aan eiser ·. kmmen worden. toegere
kend omdat de fouten in de concep
tie en de realisatie van de· installatie 
niet door hem maar door de raad 
van beheer werden oegaan, het Hof 
zou verplichten feitelijke gegevens 
nate gaan; 

Dat het middel in zoverre feiten 
en recht vermengt en derhalve niet 
ontvankelijk is; 

En overwegende, wat de strafvor
dering betreft; dat de substanW~le of 
op straffe van nietigheid voorge..: 
schreven rechtsvormen in acht zijn 
geriomen en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen; 

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

10 april 1979 2' kamer 
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde-· 
lingsvoorzitter ~ Verslaggever : de. h. 
Lebbe ~ Gelijkluidende coiwlusie van 
mevr. Liekendael, advocaat-generaal 
Advocaat: mr Houtekier. 
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1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- RECHTEN VAN DE VERDEDIGING- MIDDEL 
HIERUIT AFGELEID DAT DE BEKLAAGDE TIJ
DENS HET VOORBEREIDEND ONDERZOEK 
NIET IS VERHOORD - MIDDEL VOOR HET 
EERST VOOR HET HOF VOORGEDRAGEN 
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2° WEGVERKEER - K.B. 1 DEC. 1975 -
BEBOUWDE KOM- BEG RIP. 

1" Het middel hieruit afgeleid dat de 
rechten van de verdediging zijn 
geschonden omdat de beklaagde til
dens het voorbereidend onderzoek niet 
is verhoord, kan niet voor het eerst 
voor het Hof worden voorgedragen (1). 

2" In de zin van het algemeen Wegver
keersregl. 1 dec. 1975 valt onder het 
begrip « bebouwde kom » niet aileen 
het bij art. 2.11 van voormeld regle
ment omschreven gebied, maar ook, 
bij wijze van overgangsmaatregelen 
totdat de termijn van art. 85.1 van 
hetzelfde reglement is verstreken, elke 
groep woningen die zodanig fangs de 
openbare weg gelegen zijn dat deze er 
uitziet als een straat. 

(WEYTS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het' bestre
den vonnis, op 21 november 1978. in 
hoger beroep gewezeri door de Cor
rectionele Rechtbank te Veurne : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 11.1. en 85.1. van het Wegverkeers
reglement, van het algemeen rechtsbe
ginsel betreffende de eerbiediging van 
de rechten van de verdediging en van 
dat betreffende de bewijslast in strafza
ken, 

doordat het vonnis eiser veroordeelt 
wegens overtreding van artikel 11.1. van 
het Wegverkeersreglement, 

te1·wijl, eerste onderdeel, het de con
clusie van eiser onvolledig beantwoordt; 

(1) Raadpl. Cass., 10 maart 1969 (A.C., 1969, 
644), vgl. Cass., 10 me1 1965 (Bull. et Pas., 1965, 
I, 962), 1 april 1968 (A. C., 1968, 1005) en 13 sept. 
1978 (ibld., 1979, 25). 

tweede onderdeel, eiser tijdens de 
procedure voorafgaand aan de vervol
ging nooit werd verhoord over het 
gebeuren, zodat geen enkele normaal 
afgenomen verklaring van eiser in het 
dossier aanwezig was en daardoor de 
rechten van de verdediging geschonden 
werden; 

derde onderdeel, eiser bij het verlaten 
van de bebouwde kom wel een teken 
F 3 ontmoette dat het verlaten van de 
bebouwde kom aangaf en iedere groep 
huizen welke zich daar juist voorbij zou 
kunnen bevinden zelfs niet meer kan 
beschouwd worden als bebouwde kom; 
de uitzonderingswetgeving van arti
kel 85.1. niet kan gebruikt worden op 
plaatsen waar door de gemeentelijke 
overheden reeds werd overgegaan tot de 
plaatsing van de borden F 1 en F 3; het 
strafdossier nergens aantoont dat de 
plaats waar de foto door de verbalisan
ten werd genomen er zou uitzien als een 
straat, integendeel zelfs; het bijna erger
lijk is dat een plaatselijke politie niet 
kan toegeven dat ze faalde bij het 
plaatsen van de agglomeratieborden; de 
interpretatie door het vonnis gegeven 
aan de wetgeving over de bebouwde kom 
onjuist is; immers de uitzondering van 
artikel 85.1. alleen geldig is in afwach
ting da~ de gemeenten de gelegenheid 
hebben de borden F 1 en F 3 te plaatsen; 
zulks te Nieuwpoort was gebeurd, zodat 
aldaar van dat artikel geen toepassing 
meer kon of mocht gemaakt worden; bij 
het verdwijnen van de rechtskracht van 
artikel 85.1. in werkelijkheid nergens 
nog iets zou mogen worden gewijzigd 
voor de weggebruiker; de foto, waarop 
het ganse dossier en de vervolging is 
gestoeld, geen bebouwing aantoont en 
een schets van de plaats niet aanwezig 
was; de rijbaan aldaar bestond uit twee
maal twee rijvakken, dus zeker geel1 
uitzicht zoals men gewoon is bij een 
straat, zodat op een zodanige baan de 
normaal toegelaten snelheid zelfs 
120 kilometer per uur kon bedragen, 
!outer oordelende op het uitzicht; langs 
de rijkswegen met dergelijke struktuur 
zelfs binnen de bebouwde kommen een 
maximumsnelheid van 80 kilometer per 
uur wordt toegelaten; 

vierde onderdeel, het vonms alle ele
menten gei:nterpreteerd heeft om eiser 
te kunnen veroordelen. en voorbijgegaan 
is aan de nochtans meer dan afdoend 
aangetoonde twijfel aangaande het 
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mogelijk niet naleven van een voor
schrift op de snelheidsbeperkingen, twij
fel die ook normaal ten goede van· de 
beklaagde moet komen : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat eiser weliswaar 
in zijn conclusie gesteld heeft · dat 
de verbalisanten hem nooit · ha,dden 
verhoord, maar dat hij daaruit geen 
besluit heeft afgeleid in verband 
met zijn rechten van verdediging; 

Dat het onderdeel niet voor de 
eerste maal voor het Hof kan aan
gevoerd worden; dat het derhalve 
niet ontvankelijk is; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 1L1.van. 

het Wegverkeersreglement bepaalt 
dat binnen de bebouwde kommen 
de snelheid tot 60 kilometer per uur 
beperkt is; dat, overeenkomstig 
artikel 2.11. van hetzelfde regle
ment, een « bebouwde kom » een 
gebied is met bebouwing en waar
van de invalswegen aangeduid zijn 
met de verkeersborden F 1, en de 
uitvalswegen met de verkeersborden 
F 3; dat artikel 85.1. bij wijze van 
overgangsmaatregel bepaalt dat, tot 
op de inmiddels tot 1 januari 1980 
verlengde datum, .eveneens als 
bebouwde kom wordt beschouwd, 
elke groep woningen die zodanig 
langs de openbare weg gelegen zijn 
dat deze er uitziet als een straat; 
dat uit het gebruik van het woord 
<< eveneens » blijkt dat, tot op de 
uiteindelijke vervaldatum, buiten 
de gebieden overeenkomstig arti
kel 2.11. van het Wegverkeersregle
ment aangeduid met de verkeers
borden F 1 en F 3, · het begrip 
<< bebouwde kom >> ook geldt op 
plaatsen, die aan de omschrijving 
van artikel 85.1. van hetzelfde regle
ment beantwoorden; dat tot op die 
vervaldatum er derhalve plaatsen 
zijn waar het begrip << bebouwde 
kom » van toepassing is, hoewel op 
andere plaatsen reeds de verkeers
borden F 1 en F 3 zijn aangebracht; 
dat het vonnis, dat vaststelt dat het 
feit plaatshad op 22 oktober 1977 en 

dat beslist << dat de overgangsmaat
regelen precies de gevallen regelen 
:wals deze, namelijk dat tegelijker
tijd een bebouwde kom kan aange
duid. worden door zijn uitzicht als 
straat en na het verstrijken van de 
overgangsperiode enkel en aileen 
nog door de agglomeratieplaat 
F 1 en F 3 >>, derhalve een juiste 
toepassing maakt van deze regle
mentaire bepalingen; 

Dat het onderdeel, in zoverre het 
een verkeerde toepassing van 
gezegde bepalingen inroept, naar 
recht faalt; 

. . . 
Overwegende, voor het overige, 

dat het Hof, om de gegrondheid van 
· het · onderdeel te onderzoeken, feite
lijke · gegevens zou moe ten nagaan; · .. 

Dat in zoverre het ,onderdeel fei
ten en recht vermengt en dan ook 
niet ontvankelijk is; 

W at het eerste en het ' ierde 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit het ant
woord op het derde onderdeel blijkt 
dat het vonnis een juiste toepassing 
maakt van de bedoelde reglemen
taire bepalingen en meteen, impli
ciet doch zeker, enige twijfel in het 
voordeel van eiser uitsluit; dat het 
zodoende de conclusie van eiser 
beantwoordt en de regels van de 
bewijslast in acht neemt; 

Dat de onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

En overwegende dat de substan
Wlle 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; veroprdeelt eiser in de 
kosten. 

10 april 1979 2" kamer 
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Boon .~ Gelijkluidende conclusie van 
inevr. Liekendael, advocaat-generaal. 
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1° SCHIP-SCHEEPV AART - BINNEN
VAART - VLOT MAKEN DOOR DE DIENST 
VOOR DE SCHEEP:VAART VAN EEN GEZONKEN 
SCHIP - IN HET ALGEMEEN BELANG - GEEN 
VERPLJCHTING VAN DE SCHIPPER. 

2° SCHIP-SCHEEPVAART - ZEE- EN 
BINNENVAART - BEPERKING VAN DE BUR
GERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHE!D VAN 
DE E!GENAAR - GEVOLGEN - GEEN VRIJ
STELLING VAN STRAFRECHTELIJKE AANSPRA
KELIJKHE!D. 

3° WETTEN EN BESLUITEN - BINNEN

Vf\.ART KONINKLIJK BESLUI1' VAN 

15 CiKTOBER 1935, ARTT. 49 EN 100 -
VERORDENINGSBEPAL!NGEN WAli.RB!.J EEN 
FElT ALS MISDRIJF EN METEEN STRAFBAAR 

· WORDT GESTELD -. VERORDEN!NGSBEPALIN
GEN NIET . STRIJDIG MET DE WETTELIJKE 
BEPALINGEN NOPENS DE BEPERKING VAN DE 

. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
VAN DE PLEGERVAN HET MISDRIJF. 

1 o Wanneer de Dienst voor de Scheep
vaart ambtshalve en overeenkomstig 
de artt. 49 en 102 KB. 15 okt. 
1935 houdende het algemeen regle
ment der scheepvaartwegen van het 
Koninkrijk een gezonken schip vlot 
maakt, doet hij zulks in het algemeen 
belang om de scheepvaart te verzeke
ren en niet op bevel van de schipper 
of ter uitvoering van een met hem 
gesloten overeenkomst; de schipper 
van een gezonken schip, die het schip 
laat vlot mak(m door de Dienst voor de 
Scheepvaart, vervult dan oak geen 
persoonlijke verplichting dat schip zo 
spoedig mogelijk vlot te maken (1). 
(Artt. 49 en 102 K.B. 15 okt. 1935.) 

2o De wettelijke bepalingen inzake de 
zee- en binnenvaart, volgens welke de 
eigenaar van een schip zijn burger
rechtelijke aansprakelijkheid in be
paalde gevallen kan beperken, stellen 
hem niet vrij van zijn strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid wegens zijn 
overtreding van verordeningsbepalin
gen (2). 

3' Door het feit, dat de sch1pper wiens 
schip gezonken is, zijn schjp niet zo 
spoedig mogelijk vlot maakt, als mis
drijf aan te merken en meteeiz straf
baar te stellen, zijn de artt. 49, eerste 
lid,. en 100, KB. 15 okt. 1935 houdende 

(1) en (2) Raadpl. Cass., 16 jan. 1967 (A.C., 
1967, 584) en de noten. · · 

algem. regl. der scheepvaartwegen niet 
strijdig met de wettelijke bepalingen, 
die in zekere gevallen beperking 
mogelijk maken van de bwge17'echte
lijke aansprake]jjkheid van de eige
naar van het schip. (Art. 107 Gw., 
artt. 49 en 100, K.B. 15 okt. 1935.) 

(« SOCIETE GENERALE DES MINERAlS " N.V. T. 
VAN BOGAERT; VAN BOGAERT T. DIENST VOOR 
DE SCHEEPVAART, ' SOCIETE GENERALE DES 
MINERAlS N.V., • ALGEMENE VERZEKERINGEN 

VAN FRANKRIJK, N.V.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 1 december 1978 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Antwerpen; 

A. Op de voorziening van eiseres, 
burgerlijke partij : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiseres haar 
voorziening heeft doen betekenen 
aan verweerder, tegen wie zij 
gericht is; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

B. Op de voorziening van eiser, 
als beklaagde, gericht : 

1' tegen de beslissing waarbij de 
tegen eiser ingestelde civielrechte
lijke vordering van de naamloze 
vennootschap Societe Generale des 
Minerais als ongegrond afgewezen 
wordt en de burgerlijke partij in de 
kosten wordt veroordeeld; 

Overwegende dat de voorziening, 
bij gebrek aan belang, niet ontvan
kelijk is; 

2' tegen de beslissing waarbij 
eiser op de tegen hem wegens de 
telastlegging B ingestelde strafvor
dering wordt veroordeeld tot een 
geldboete en op de tegen hem 
ingestelde civielrechtelijke vorde
ring van de Dienst voor de Scheep
vaart, tot schadevergoeding : 

Overwegende dat eiser, onder de 
telastlegging B, vervolgd was om, bij 
inbreuk op artikel 49, eerste lid, van 
het koninklijk besluit van 15 okto
ber 1935, schipper zijnde van het 
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gezonken vaartuig « Florida », ver
zuimd te hebben dit vaartuig zo 
spoedig mogelijk vlot te maken; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 49, lid 1, 100 van het konink
lijk besluit van 15 oktober 1935 hou
dende het algemeen reglement der 
scheepvaartwegen van het Koninkrijk, 
154, 155, 176, 189, 211 van het Wetboek 
van Strafvordering, 1315 van het Burger
lijk Wetboek, en van het algemeen 
rechtsbeginsel dat in strafzaken de 
bewijslast op het openbaar ministerie 
rust, 

doordat het vonnis eiser op strafrech
telijk gebied veroordeelt tot betaling van 
een geldboete van 50 frank wegens de 
telastlegging B ·en op burgerrechtelijk 
gebied tot betaling van eeh schadever
goeding van 157.306 frank aan de bur
gerlijke partij de « Dienst voor de 
Scheepvaart "• verweerder, op grand dat 
artikel 49 van het koninklijk besluit van 
15 oktober 1935 de schipper de wettelijke 
verplichting oplegt zijn gezonken schip 
zo vlug mogelijk vlot te brengen 
ongeacht de oorzaak ervan; dat dit een 
strafmaatregel is; dat door het overlaten 
van het lichten aan de Dienst voor de 
Scheepvaart de beklaagde van zijn ver
plichtingen niet outlast wordt; dat deze 
maatregel voorzien is in het algemeen 
belang om de vrije scheepvaart te verze
keren en maar van toepassing is wan
neer de schipper in gebreke blijft, wat 
hier duidelijk het geval is; dat beklaagde 
het lichten overliet aan de Dienst voor 
de Scheepvaart omdat dit hem financieel 
gunstiger kon zijn, beschouwing waar
mede de strafrechter geen rekening 
dient te houden; dat. de schade van de 
Dienst voor de Scheepvaart rechtstreeks 
voortvloeit uit de overtreding van 
artikel 49, eerste lid, van het algemeen 
reglement der scheepvaartwegen en der
halve kan worden toegekend, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
conclusie uitdrukkelijk staande hield dat 
de telastlegging B steunende op het 
proces-verbaal van 9 december 1975, niet 
kon aangenomen worden, enerzijds 
omdat hem op qat ogenblik nog geen 
termijn was opgelegd binnen welke de 
lichting moest geschieden en, anderzijds, 
omdat hij onmogelijk zijn schip reeds 
kon gelicht hebben op het ogenblik van 
het opstellen van dat proces-verbaal en 

dat hij in feite al het nodige en moge
lijke had gedaan; dat het vonnis op deze 
conclusie niet antwoordt (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het feit dat eiser 
onmiddellijk aan de Dienst voor de 
Scheepvaart liet weten dat hij zelf niet 
tot de lichting zou overgaan, dat deze 
Dienst dan zelf de lichting kon doen, 
inhoudt dat eiser al het nodige heeft 
gedaan om zijn schip te lichten; dat hij 
immers staande hield dat hij zelf het 
nooit vlugger zou gekund hebben en het 
openbaar ministerie het tegendeel daar
van niet heeft aangetoond, zodat de 
telastlegging geenszins bewezen is 
(schending van de artikelen 49, eerste 
lid, 100 van het koninklijk besluit van 
15 oktober 1935, 154, 155, 176, 189, 
211 van het Wetboek van Strafvordering, 
1315 van het Burgerlijk Wetboek en van 
het gezegd algemeen rechtsbeginsel), 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de rechters, 
door de in het middel aangehaalde 
redengeving, impliciet maar zeker 
te kennen geven dat zij eiser schul
dig achten, niet omdat hij op 
9 december 1975, toen het proces
verbaal werd opgesteld, het gezon
ken schip nog niet had vlot 
gemaakt, maar omdat hij dit even
min nadien heeft gedaan, nu ten 
deze het vlot brengen van het schip 
door de Dienst voor de Scheepvaart 
niet kan worden aangezien als een 
nakoming van de op de schipper 
rustende verplichting; dat de rech
ters aldus de in het onderdeel 
bedoelde conclusie van eiser beant
woorden; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

W at het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat, zoals blijkt uit 
het antwoord op het. eerste onder
deel, de rechters de beslissing doen 
steunen op de door het openbaar 
ministerie en de burgerlijke partij 
aangebrachte gegevens, die zij aan
duiden, en die naar hun oordeel 
bewijzen dat eiser niet het nodige 
en mogelijke heeft gedaan om zijn 
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schip . te lichten; i:lat de rechters 
geenszins a.an eiser opleggen het 
bewijs van zijn on:scliuld te leveren; 

Dat het onderdeel, in zoverre 
feitelijke grondslag mist; 

. ' 

Overwegende dat' het onderdeel, 
in zoverre het tegen de feitelijke 
beoordeling van de gegevens do(:n; 
de feitenrechter . opkomt, niet ont
vankelijk is; 

Overwegende dat de Dienst voor 
de Scheepvaart, wanneer hij zoals 
ten deze, bij het in gebreke blijven 
van de schipper, overgaat tot het 
lichten van het gezonken schip, 
handelt in b:e.t algemeen belang om 
de vrije scheepvaart te verzekeren 
en niet in opdracht van of ter 
mtvoering van een overeenkomst 
met de schipper; dat de rechters 
derhalve wettig hebben kunnen 
beslissen dat het overlaten van het 
lichten aan de Dienst voor de 
Scheepvaart, niet inhield dat de 
schipper aan zijn persoonlijke ver
plichting voldeed; 

Dat het onderdeel in zoverre faalt 
naar recht; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending va:n de artikelen 78, 97, 
107 van de Grondwet, 46, § II, 5", 6", 47, 
273 van de wet van 21 augustus 1879, 
vormend titel II, van boek II, van het 
Wetboek van Koophandel, 49, eerste lid, 
100 van het koninklijk besluit van 
15 oktober 1935 houdencle algemeen 
reglement der scheepsvaartwegen van 
het Koninkrijk, 

doordat het vonnis eiser veroordeelt 
zoals hiervoren is gezegd, op grond dat 
artikel49 van het koninklijk besluit van 
15 oktober 1935 de schipper de wettelijke 
verplichting oplegt zijn gezonken schip 
zo · vlug mogelijk vlot te brengen 
ongeacht de oorzaak ervan; dat dit een 
strafmaatregel is, 

· terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
conclusie uitdrukke!ijk staande hield dat 
h1j wettelijk gerechtigd was de beper
king van zijn aansprakelijkheid in te 
roepen zodat geen strafrechtelijke ver
volging kon ingesteld worden; dat het 

vonnis op deze conclusie niet antwoordt 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, eiser overeenkom
stig de . wettelijke bepalingen ter zake 
gerechtigd is de beperking van zijn 
aansprakelijkheid in te roepen voor de 
verplichting het gezonken schip weg te 
ruimen zodat hij daarvoor geenszins 
strafrechtelijk kan yervolgd worden; dat 
de rechter een anderslwdende reglemen-. 
taire bepaling niet verrriag toe te passen 
(schending van de artikelen 46, § II, 5", 
6", 47, · 48, 273 van de wet van 
21 ~ugustus 1879, 49, eerste lid, 100 van 
het koninklijk besluit van 15 okto
ber 1935, 78, 107 van de Grondwet) ; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de rechters, 

door te oordelen dat eiser het lich
ten overliet aan de. Dienst voor de 
Scheepvaart omdat dit voor hem 
financieel gunstiger kon zijn maar 
de strafrechter met die beschouwing 
geen rekening dient te houden, 
impliciet maar zeker te kennen 
geven dat het aanbieden van de 
abandonwaarde door eiser niet tot 
gevolg heeft dat zijn verzuim aan de 
toepassing van de bij artikel 100 van 
het koninklijk besluit van 15 okto
ber 193.5 bepaalde strafmaatregel 
zou onttrokken zijn; dat de rechters 
aldus de in het onderdeel bedoelde 
conclusie beantwoorden; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat de bepalingen 
van de zee- en binnenvaartwet. die 
aan . de scheepseigenaar in bepaalde 
gevallen toelaten zijn aansprakelijk
heid op civielrechtelijk vlak te 
beperken, geenszins inhouden dat 
het aanbieden door de scheepseige
naar van de abandonwaarde hem 
ontslaat van zijn strafrechtelijke 
aanspni.kelijkheid wegens het over
treden van reglementaire voor
schriften; dat de rechters derhalve 
ten. deze de strafbepaling van 
artikel 100 van het koninklijk 
besluit van 15 oktober 1935 wettig 
hebben kunnen toepassen, ook al 
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deed eiser een recht op beperking 
van zijri aansprakelijkheid op civiel
rechtelijk vlak gelden; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

En overwegende, 'wat de strafvor
dering betreft, dat de substantiele of 
op ' straffe van • nietigheid voorge
schreven rechtsv'ormen in acht zijn 
genomer;t 'en de beslisslng overeen
komstig de wet is ,gewezen; 

C. , Op de voorziening , van eiser, 
als dageride in vrijwaring : 

Overwegende dat eiser geen bij
zonder middel aanvoert; 

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

10 april 1979 -• 2.· kam~r. - Voorzit
ter : ridder de Schaetzen, · a~delingsyoor
zitter -, Vers;aggever : .de h. Lebbe -
Gelijkluidende (:Onclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Houtekier. 

1 2" RAM~~,,.,., Ill april 1~79 

GERECHTSKOSTEN -,--,. S~RAFZAKEN 
YEROORDELING ' VAN YERSCHILLENDE 
BEKLAAGDEN WEGENS AFZONDERLIJKE MIS
DRIJVEN -" HOOFDELIJKE YEROORDELING IN 
DE KOSTEN VA,~ DE STRAFYORDERING ~ 
,OJ'IWETTIGHEID.,,. 

Onwettig is de hoofdeliJke' veroordeling 
.. van . verschilleiide beklaagdfj!n in de 

ko,o;ten van de strafvordering, wanneer 
;•,de be/daagden wegens afzonderlijke 

misdl'ijven zijn ' veroordeeld (1). 
(Art. i50 Sw:) 

(GROOS) 
f, ':•' 

ARREST 

HET HOF; ~. Gelet op het bestre
den arrest, .op 30 november 1978 
door het Hof van Beroep te Antwer-
peJi g~wez~n;·' · 

· ·, Over het iniddel, a:mbtshalve··afgeleid 
uit de schending variartikel 50 van het 
Strafwetboek;. · ' · · 

•· · (i) Cass., 15 dec.' 1975 (A. C.; ;i976, 466);. vgl. 
Cass., 17 aug. 1978 (ibid., )978, 1288). . 

Overwegende dat het arrest, met 
bevestiging v11n het beroepen von
nis, eiser hoofdelijk met drie mede
beklaagden veroordeelt in al de 
kosten van de strafvordering, kosten 
van tolk uitgesloten; 

Overwegende dat krachtens 
artikel 50 van het Strafwetboek 
alleen hoofdelijk in de kosten van 
de strafvordering kunnen worden 
veroordeeld degenen die wegens 
hetzelfde misdrijf door een zelfde 
vonnis of arrest worden veroor
deeld; 

Overwegende dat, zo ten deze 
eiser en ee.n van de medebeklaag
den als mededaders van de feiten 
van heling worden veroordeeld, de 
twee andere medebeklaagden wor,
den veroordeeld wegens feiten van 
diefstal en een van laatstbedoelde 
medebeklaagden bovendien wegens 
feiten van vernieling van een rij
tuig; 

Overwegende dat, nu eensdeels 
heling en anderdeels diefstal en 
vernieling van rijtuigen verschil
lende misdrijven zijn, het arrest, 
door te beslissen zoals eerder 
gezegd, artikel 50 va:o. het Strafwet
boek schendt; 

En overwegende, voor het overige, 
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, vernietigt het 
bestreden arrest, doch enkel in 
zoverre het eiser hoofdelijk in al de 
in eerste aanleg gevallen kosten van 
de strafvordering met uitzondering 
van de kosten van tolk veroordeelt; 
verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; · veroordeelt eiser in drie
vierde van de kosten; laat de ove
rige kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 
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10 april 1979 2• kamer 

Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Lebbe - Gelijkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, advocaat-generaal. 

2• KAMER - 10 april 1979 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
- BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBE
ROEP KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZA
KEN- BESCHERMING VAN DE MAATSCHAP
PIJ - BESLISSING VAN DE COMMISSIE TOT 
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ 
WAARBIJ DE AAN DE ElSER TOEGESTANE 
VERLOVEN WORDEN INGETROKKEN - CAS
SATIEBEROEP- NIET ONTVANKELIJK CASSA
TIEBEROEP. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - BESLISSING VAN DE CO!V!

MISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ WAARBIJ DE AAN DE ElSER TOEGE
STANE VERLOVEN WORDEN INGETROKKEN -
CASSATIEBEROEP - NIET ONTVANKELIJK 
CASSATIEBEROEP. 

1' en 2' Niet ontvankelijk is het (:assatie
beroep van een geinterneerde tegen de 
beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij 
waarbij de hem toegestane verloven 
worden ingetrokken. (1) 

(BOSMANS) 

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

10 april 1979 2• kamer 
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Delva - Gehjkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, advocaat-generaal. 

2• KAMER - 10 april 1979 

1° VOORZIENING ' IN CASSATIE 
- BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBE
ROEP KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZA
KEN- BESCHERMING VAN DE MAATSCHAP
PIJ - BEVEL HET SIGNALEREN VAN GEIN
TERNEERDE DIE NIET TIJDIG IS TERUGGE
KEERD UIT VERLOF - BESLISSING VAN DE 
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPPIJ TOT OPNEMING IN EEN 

(1) Zie Cass., 3 mei 1978 (A.C., 1978, 1041). 

BEPAALDE INRICHTING - GEEN BESLISSING 
OVER DE HANDHAVING VAN DE INTERNE
RING - CASSATIEBEROEP - NIET ONTVAN
KEL!JK CASSATIEBEROEP. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - GEINTERNEERDE WIENS 
SIGNALEMENT IS GEGEVEN WEGENS NIET 
TERUGKEREN UIT VERLOF - BESLISSING 
VAN DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN 
DE MAATSCHAPPIJ TOT OPNEMING VAN DE 
GEINTERNEERDE IN EEN BEPAALDE INRICH
TING - GEEN BESLISSING OVER DE HANDHA
VING VAN DE INTERNERING- CASSATIEBE
ROEP - NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBE
ROEP. 

1' en 2' Niet ontvankelijk is het cassatie
beroep van een geinterneerde tegen de 
beslissing van de Commissie tot 
Bescherming van de Maatschappij dat 
die geinterneerde wordt opgenomen in 
een bepaalde inrichting, na uitvoel"ing 
van het bevel waarin h1j vo01· opzoe
king wordt gesignaleerd wegens niet 
terugkeren uit verlof, daar zodanige 
beslissing geen uitspraak doet over de 
handhaving door het strafgerecht van 
de internering (2). 

(2) Raadpl. Cass., 3 mei 1978 (A.C., 1978, 
1041) en het voorgaande arrest. 

Het niet ontvankelijk verklaarde cassatiebe
roep heeft betrekking op een heel andere 

'beslissing van de Commissie tot Bescherming 
van de Maatschappij dan die genomen t.a.v. 
een op proef in vrijheid gestelde gelnter
neerde, die op vordering van de Procureur des 
Konings opnieuw in een psychiatrische afde
ling is opgenomen, overeenkonistig art. 20 Wet 
Bescherming van de Maatsch. 

In dat laatste geval heeft de commissie 
uitspraak doende over de persoonlijke vrij
heid, de gelnterneerde op proef in vrijheid 
gesteld; aangezien de gedraging of de gees
testoestand van die gelnterneerde voor de 
maatschappij gevaar opleverde, inz. omdat hij 
de voorwaarden die hem bij zijn invrijheids
stelling zijn opgelegd niet heeft in acht 
genomen was de Procureur des Konings 
verplicht een dringende maatregel te nemen, 
n.l. zijn wederopneip.ing in een psychiatrische 
afdeling. 

Die maatregel, bedoeld in art. 20, doet niets 
af aan de beslissing van de Commissie tot 
Bescherming van de Maatschappij. 

Om de betrokkene weder op te nemen in 
een instelling voor verdere uitvoering van de 
internering, die wegens de invrijheidsstelling 
op proef was geschorst, dient de Commissie 
tot Bescherming van de Maatschappij een 
nieuwe beslissing te nemen overeenkomstig de 
artt. 14 en 16 Wet Besch. Maatsch. Die 
commissie moet opnieuw beslissen over de 
persoonlijke vrijheid; zij kan de wederopne
ming in een door haar aangewezen inrichting 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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(SPIES) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op de bestre
den beslissing, op 6 maart 1979 
gewezen door de · Commissie tot 
bescherming van de maatschappij 
ingesteld bij de psychiatrische afde
ling van de gevangenis te Antwer
pen; 

Overwegende dat zodamge besiis
sing geen uitspraak doet over de 
handhaving van de internering die 
door het strafgerecht is bevolen en 
derhalve niet vatbaar is voor 
cassatieberoep : 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende dat de commissie 
bij de bestreden beslissing de her- Om die redenen, verwerpt de 
plaatsing van eiser in het Bijzonder voorziening. 
Gesticht (B.G.) te Merksplas beveelt, 10 april 1979 2" kamer 
na uitvoering van een bevel tot Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
signaleren van 7 maart 1978 wegens lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
niet terugkeren uit verlof; Delva - Gel~jkluidende conclusie van 
----------,..----------! mevr. Liekendael, advocaat-generaal. 
enkel ·gelasten, · als zij in haar beslissing 
vaststelt dat de voorwaarden voor wederopne
ming vervuld zijn (Cass., 21 maart 1979, A.C., 1 
1978-79, nr. 410). 

Die beslissing draagt, 'zoals aile beslissingen 
van de coinmissies tot Bescherming van de 
Maatschappij, die betrekking hebben op de 
vrijheid van de persoon, het karakter van een 
vonnis en is dus vatbaar voor cassatieberoep. 
's Hofs rechtspraak staat daarover vast sinds 
het arrest van 8 april 1968 (A.C., 1968, 1037; 
raadpl. oak de conclusie van de procureur
generaal Hayoit de Termicourt v66r het arrest 
van de Verenigde Kamers van 15 feb. 1968, 
ibid, 1968, 790). 

Maar, de beslissingen van die commissies, 
die geen uitspraak doen over de vrijheid van 
de persoon doch wei. over de wijze van 
uitvoeringvan de internering vertonen niet de 
keninerken van een vonnis en zij staan niet 
open voor cassatieberoep. 

Zulks is bv. het geval van de beslissing 
waarbij, ter uitvoering van een rechterlijke 
beslissing tot internering, de inrichting wordt 
aangewezen waar .die internering zal plaats
hebben (Cass., 31 okt. 1978, A.C., 1979, 132). 
Hetzelfde geldt voor de. beslissing over de 
beperkte invrijheidstelling van een ge1nter
neerde (Cass., 22 nov. 1978) of de weigering 
aan de ge1nterneerde verlof te geven (Cass., 
10 april 1979 en Cass., 3 mei 1978 (A.C., 1978, 
1041). 

Tegen die beslissingen kan geen cassatiebe
roep worden ingesteld. 

I.e. was ·de door het strafgerecht bevolen 
internering nag aan de gang. De beklaagde 
was dus niet op proef in vrijheid gesteld. Van 
de commissie had hij enkel verlof gekregen en 
de beslissing waarbij overeenkomstig art. 14 
Wet tot Bescherming van de Maatschappij, de 
inrichting was aangewezen waarin de interne
ring zou plaatshebben, bleef , van· kracht. 
Aileen was die beslissing geschorst wegens het 
toegekende verlof en voor de duur hiervan. 

Daaruit volgt dat een beslissing van de 
Cominissie tot Bescherming van de Maat
schappij om de ge1nterneerde op het van zijn 

2• KAMER - 11 april 1979 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - FOUT OF GROVE 
TEKORTKOMING VAN DE VERHUURDER VAN 
EEN ONROEREND GOED - BEOORDELING 
DOOR DJ): FE!TENRECHTER - BEOORDE
LINGSCRITERIA. 

De tout of nalatigheid van de verhuurder 
van een onroerend goed, waarvoor hij 
op grand van een misdl'ijf strafrechte
Jijk verantwoOI·delijk kan gesteld wor
den, moet, VOOI' elk geval, in concl'eto 
en niet in abstracto worden beoor
deeld, gelet op de omstandigheden van 
de zaak (1). 

verlof in de inrichting op te nemen overbodig 
was. Ten deze had de commissie tach een 
nieuwe beslissing genomen waarbij zij bevolen 
had de ge1nterneerde op te nemen in de 
bijzondere inrichting te Merksplas. 

Die beslissing vertoont hetzelfde kenmerk 
als de beslissing tot aanwijzing van de inrich• 
ting, overeenkomstig art. 14 van ·de wet. Zij 
heeft geen betrekking op de vrijheid van de 
persoon. Dat is vastgesteld in het arrest als 
het zegt dat de bestreden beslissing geen 
uitspraak doet over de handhaving van de 
internering. Het cassatieberoep was dus niet 
ontvankelijk. E.L. 

(1) Het Hof, dat enkel op de voorgedrage~ 
middelen mag antwoorden, behoefde zich niet 
in te Iaten met de samenloop van de contracc 
tuele en met de aquilische aansprakelijkheid, 
daar die kwestie niet is voorgelegd. 
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(VAN MALDER, MARES, LISSNIJDER 

T. GUISGAND) 

ARREST ( vertajjng) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 december 1978 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

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

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de voorziening 
betekend werd aan het openbaar 
ministerie waartegen zij gericht is; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvorderingen : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 418, 4i9, 420, 
519 van het Strafwetboek, 1382, 1383, 
1384 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat het hof van beroep het bestre
den vonnis teniet doet en bij zijn nieuwe 
uitspraak ovel' de strafvordering, ver
weerder Guisgand vrijspreekt en hem 
ontslaat van rechtsvervolging en, wat de 
burgerlijke rechtsvordering betreft, zich 
onbevoegd verklaart om over die rechts
vordering uitspraak te doen, op grond 
dat het slachtoffer al meer dan twee jaar 
met zijn gezin op die plaats woonde 
zonder dat hij ook maar de geringste 
kritiek had geuit op de elektrische 
installatie van het pand, dat het buiten 
alle twijfel staat dat deze installatie al 
v66r de feiten te wensen overliet, dat 
verweerder de dag zelf dat zijn aandacht 
werd gevestigd op de defecte elektrische 
installatie aan zijn elektricien de nodige 
onderrichtingen heeft gegeven om die 
installatie weer in orde te brengen, dat 
men toch hem niet kan verwijten dat de 
vakman die aan hem toevertrouwde 
belangrijke werken niet dadelijk heeft 
aangevat en ze vervolgens met verschei
dene korte onderbrekingen heeft uitge
voerd, dat het derhalve niet bewezen is 
dat verweerder een fout of een nalatig
heid heeft begaan die zijn strafrechte
lijke aap.sprake!ijkheid kan meebrengen 

en dat de door de eerste rechter bewe
zen verklaarde misdrijven ten gevolge 
van het voor het hof gedane onderzoek 
niet zijn bewezen, 

terwijl, eerste onderdeel, in het pro
ces-verbaal van de openbare terechtzit
ting van 27 oktober 1978 van het hof van 
beroep vastgesteld wordt dat het open
baar ministerie vordert en dat de voor
zitter ingevolge die vorderingen de ver
dediging verzoekt indachtig te zijn dat 
de periode van het misdrijf begint op 
26 maart 1973, zodat, nu het enkel 
nagaat of verweerder zich vanaf 
25 april 1975 bij de bewaking van het 
pand gedragen heeft als een normaal 
bezonnen en voorzichtig man, zonder 
daarbij te antwoorden op de vorderingen 
van het openbaar ministerie, het hof van 
beroep zijn beslissing niet regelmatig 
met redenen heeft omkleed; 

tweede onderdeel, het hof van beroep 
niet geantwoord heeft op de conclusie 
waarbij de eisers deden gelden dat 
verweerder Guisgand zich schuldig had 
gemaakt aan de bij de artikelen 418 en 
420 van het Strafwetboek vereiste nala
tigheid vanaf het ogenblik dat hij de 
elektrische installatie defect had Iaten 
worden, zonder vervolgens voldoende 
werk te maken van de herstelling ervan, 
dat reeds bij het begin van de huur was 
vastgesteld dat de ouderdom van het 
pand moeilijkheden met zich bracht, en 
de elektrische installatie beschadigd 
was; 

derde onderdeel, het verhuren van een 
pand waarvan de elektrische installatie 
oud is en te wensen overlaat, een fout of 
een nalatigheid oplevert die zowel de 
strafrechtelijke als de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van verweerder Guis
gand kan meebrengen; noch het feit dat 
het slachtoffer zelfs niet de geringste 
kritiek had geuit op de elektrische 
installatie van het pand noch een even
tueel door hem begane fout de schuld 
van verweerder vermindert of de aan
sprakelijkheid van verweerder kan 
uitsluiten : 

Wat het eerste en tweede onder
dee! samen betreft : 

Overwegende dat het arrest ver
meldt dat « Franck Mares zijn 
intrek nam in het pand in 
april 1973 ... , dat hij met het gezin 
Guisgand, eigenaar van het pand, 
een nieuwe handelshuur aanging 
met ingang van 1 april 1974; dat in 
die huur bedongen wordt dat het 
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goed zich in goede staat van onder
houd bevindt; ... dat de heer Mares 
daar met zijn gezin meer dan twee 
jaar woonde zonder dat hij ook 
maar de geringste kritiek had geuit 
op de elektrische installatie van het 
pand »; 

Overwegende dat het arrest aldus 
antwoordt op de vorderingen van 
het openbaar ministerie en de con
clusie van de .eisers beantwoordt, in 
zoverre laatstgenoemden aanvoer
den dat al bij de aanvang van de 
huur was vastgesteld dat de ouder
dom van het pand moeilijkheden 
met zich bracht en dat de elektri
sche installatie beschadigd was; 

Dat, in zoverre de eisers in hun 
conclusie betoogden dat verweerder 
de elektrische installatie defect had 
laten worden zonder vervolgens vol
doende werk te maken van de 
herstelling ervan, het arrest ant
woordt op die conclusie door erop te 
wijzen dat, zodra verweerder door 
de huurder ervan in kennis was 
gesteld dat de installatie gevaar 
opleverde, hij zich dezelfde dag, 
25 april 1975, vergezeld van zijn 
elektricien ter plaatse begaf en 
laa:tstgenoemde dadelijk gelastte de 
bestaande installatie na te kijken; 
dat hij op 7 mei 1975 schriftelijk 
herinnerde aan zijn onderrichtin
gen, opdat de herstellingen zo spoe
dig mogelijk zouden worden uitge
voerd; dat hij acht dagen later, dus 
op 16 mei 1975, hem een nieuwe 
rappelbrief zond; dat de elektricien 
zijn werken op 28 mei aanvatte en 
op 3, 4 en 10 juni 1975 voortzette; 
dat het arrest bovendien vaststelt 
dat, nu de meest dringende herstel
lingen waren uitgevoerd op 
25 april 1975, de dreiging van het 
gevaar niet meer zo evident leek 
noch in de ogen van de beklaagde 
noch in de ogen van de hum·der 
zelf; 

Dat die onderdelen van het mid
del feitelijke grondslag missen; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat, in zoverre in 

het middel wordt betoogd dat het 
verhuren van een pand waarvan de 

elektrische installatie oud is en te 
wensen overlaat altijd een fout of 
een nalatigheid oplevert die zowel 
de strafrechtelijke als de burger
rechtelijke aansprakelijkheid van de 
verhuurder kan meebrengen, het 
middel naar recht faalt, nu de 
aansprakelijkheid van de verhuur
der in elk afzonderlijk 'geval in feite 
moet worden beoordeeld, gelet op 
de omstandigheden van de zaak; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het betoogt dat het arrest 
de aansprakelijkheid van verweer
der niet terzijde kon stellen op de 
enkele grond dat het slachtoffer 
geen kritiek had geuit op de elektri
sche installatie van het pand en dat 
het ongeval eventueel te wijten was 
aan een fout van laatstgenoemde, op 
een onjuiste uitlegging van het 
arrest berust; 

Dat het arrest immers, na onder 
meer gewezen te hebben op de 
vaststellingen welke in het ant
woord op de eerste twee onderdelen 
in herinnering worden gebracht, 
uitdrukkelijk beslist dat, in zoverre 
de oorzaak van het ongeval kan 
gezocht worden in de ouderdom van 
de oorspronkelijke elektrische in
stallatie van het verhuurde pand en 
niet in de veranderingen welke de 
opeenvolgende huurders buiten 
weten van de eigenaars erin hebben 
aangebracht, men beklaagde niet 
kan verwijten zich bij de bewaking 
van het pand niet gedragen te 
hebben als een normaal bezonnen 
en voorzichtig man; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen; 

Om die redi:men, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt iedere eiser 
in de kosten van zijn voorziening. 

11 april 1979 2" kamer 
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Screvens - Ge
lijklwdende conclusie van de h. Krings, 
advocaat-generaal - Advocaten · mrs. 
Butzler en Dassesse. 
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BEWIJS - STRAFZAKEN - SCHRIFTELIJK 
BEWIJS - MIS KENNING VAN DE BEWIJS
KRACHT VAN DE AKTEN- BEGRIP. 

De bewijskracht van een aide wordt niet 
miskend door het vonnis dat aan die 
akte geen bepalingen of vermeldingen 
toeschrijft die de akte niet zou bevat
ten (1) (Artt. 1319, 1320, 1322 B.W.) 

(NOIRFALISE T. LUCCHESE, 
GARAGE DU LIMBOURG) 

ARREST ( vertaJing) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 8 december 1978 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat ter afwijzing van de vordering . 
van eiser, burgerlijke partij, tegen 
beklaagde Lucchese en de personenven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid Garage du Limbourg, burgerrechte
lijk aansprakelijke partij, het bestreden 
vonnis, met bevestiging van de beroepen 
beslissing, zegt « dat de eerste rechter op 
burgerrechtelijk gebied. de feiten van de 
zaak goed heeft beoordeeld », en het 
aldus de grand van het beroepen vonnis 
overneemt dat zegt « dat Noirfalise 
volledig aansprakelijk is voor de bot
sing »; die beoordeling van de eerste 
rechtei· op de verklaring berust dat de 
door Lucchese bestuurde vrachtwagen 
« zich naar het midden van de rijbaan 
heeft begeven en daarbij zijn rechter 
richtingsaanwijzer deed werken; dat 
Noirfalise, die achter hem reed, beweert 
dat, toen Lucchese zich naar het midden 
van de rijbaan begaf, de linker richtings
aanwijzer werkte, maar hij tevens ver
klaart dat hij de rechter richtingsaanwij
zer niet heeft zien werken vermits die 
aan het zicht was onttrokken door de 
arm van een straatveger die op de 
tredeplank achteraan de vrachtwagen 
stand; dat Luccheses verklaring dat zijn 
rechter richtingsaanwijzer gewerkt 
heeft, niet aan het wankelen kan worden 
gebracht door die tegenstrijdige verkla
ringen van Noirfalise », 

(1) Raadpl. Cass., 3 mei 1978 (A.C., 1978, 
1039). 

terwijl naar luid van het proces
verbaal nummer 119 van de politie te 
Vaux-sous-Chevremont dat eisers ver
klaring bevat, laatstgenoemde enerzijds 
verklaard heeft dat de vrachtwagen van 
Lucchese plots « de rechterkant heeft 
verlaten en schuin naar links reed na 
zijn linker richtingsaanwijzer te hebben 
doen werken >> en dat « op het ogenblik 
dat hij zich naar het midden van de 
rijbaan heeft begeven (op een vijftigtal 
meter v66r het kruispunt ... ) zijn linker 
richtingsaanwijzer werkte >>, en hij 
anderzijds verklaard heeft dat hij « zijn 
rechter richtingsaanwijzer niet heeft 
zien werken, nu die aan het zicht 
onttrokken was door een van de arbei
ders, meer bepaald door diens arm >> en 
dat hij « de rechter richtingsaanwijzer 
niet had kunnen zien, nu die aan het 
zicht was onttrokken door de arm van 
een der mannen die op de treeplank 
achteraan de vrachtwagen stonden >>; er 
tussen die verklaringen geen tegenstrij
digheid bestaat; het bestreden vonnis 
dat steunt op een zogenaamde tegen
strijdigheid tussen die verklaringen om 
alle schuld aan de zijde van beklaagde 
Lucchese uit te sluiten, aldus de bewijs
kracht schendt van bovengenoemd pro
ces-verbaal dat eisers verklaririgen bevat 
(schending van de in het middel ver
melde wetsbepalingen} : 

Overwegende dat uit de inhoud 
zelf van het middel blijkt dat het 
vonnis aan de akte waarvan de 
schending wordt aangevoerd, geen 
bepalingen of vermeldingen toe
schrijft die de akte niet zou bevat
ten; 

Dat, nu eiser het vonnis verwijt te 
hebben beslist dat eisers verklarin
gen een tegenstrijdigheid inhouden 
en Luccheses verklaring dat zijn 
rechter richtingsaanwijzer gewerkt 
heeft, hierdoor dan ook niet aan het 
wankelen kan worden gebracht; hij 
enkel kritiek oefent op de beoorde
ling van de bewijswaarde van die 
verklaringen door de rechter; 

Dat het middel aldus stuit op de 
onaantastbare beoordeling van de 
feitenrechter en niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 
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11 april 1979 2' kamer 

Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggeve1· : de h. Screvens - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Krings, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Dassesse. 

2' KAMER - 11 april 1979 

1° RECHTEN VAN DE MENS- EURO
PEES VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE 
RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMEN-

TELE VRIJHEDEN, ART. 8 - DRAAGWIJDTE. 

2° WEGVERKEER -'-- K.B. 1 DEC. 1975, 
HOUDENDE ALGEMEEN REGLEMENT OP DE 

POLITIE VAN HET WEGVERKEER, ART. 35.1-
DRAGEN VAN EEN VEILIGHEIDSGORDEL ~ 
GEEN STRIJDIGHEID TUSSEN DE VERPLICH
TING VAN DIE BEPALING EN DE BEPALINGEN 
VAN HET EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN 
DE MENS. 

3° WETTEN EN BESLUITEN - WEGVER

KEERSWET 16 MAART 1968, ART. 1 - DRA
GEN VAN EEN VEILIGHEIDSGORDEL - K.B. 

1 DEC. 1975, ART. 35.1 - WETTIGHEID VAN 
DIE BEPALING. 

1o en 2o De bij art. 35.1 KB. 1 dec. 1975, 
aan de bestuurder en de passagier van 
de aan het portie1· grenzende voorzit
plaats van de personenauto's opge
Jegde verplichting de veiligheidsgordel 
te dragen, is een door de Koning 
krachtens de wet vastgestelde maatre
gel welke zijn verantwoording vindt in 
de noodzaak de veiligheid te waarbor
gen van de autobestuurders en van de 
vervoerde personen; die ve1plichting is 
derhalve niet stnjdig met art. 8 Euro
pees Verdrag Rechten van de Mens, 
volgens hetwelk het openbaar gezag 
zich mag mengen in de uitoefening 
van het recht op eerbiediging van het 
p1·ive-Jeven wanneer die inmenging 
een maatregel is die in een democrati
sche samenleving nodig is voor de 
openbare veiligheid en de bescher
ming van de gezondheid (1). 

(1) Zie Cass., 26 sept. 1978 (A.C., 1979, nr. 61) 
over de draagwijdte van art. 8 Europees 
Ver~ra.g Rechten van de Mens, raadpl. de 
beshssmgen van de Europese commissie van 
10 april 1961 (Ann. 1961, 217) en 16 juli 1968 
(Ann. 1968, 411); raadpl. ook VELU, Vie privee 
et droits de l'homme, 3e Internationaal collo
quium van Brussel over het Europees Verdrag 

3o Nu art. 1 Wegverkeerswet 16 maart 
1968 aan de Koning de bevoegdheid 
toekent de algemene reglementen 
betreffende de politie over het verkeer 
op de wegen vast te stellen, en onder 
meer de veiligheid van het wegverkeer 
beoogt, welke zowel de veiligheid van 
de autobestuurde1·s als die van de 
vervoerde personen omvat, is wettig 
de bepaling van art. 35.1 KB. 1 dec. 
19~5 die het dragen van een veilig
heidsgordel voorschrijft (2). 

(POMA) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 19 december 1978 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
we~ en, voor zoveel als nodig, van 
arttkel 35.1 van het koninklijk besluit 
van 1 december 1975 houdende alge
meen reglement op de politie . van het 
wegverkeer, · 

. doordat h~t vonnis eiser met toepas
smg van artlkel 35.1 van het koninklijk 
besluit van 1 december 1975 wegens de 
tenlastelegging C veroordeelt; op grond 
<< dat beklaagde ten onrechte aanvoert ... 
dat de verplichting eeil veiligheidsgordel 
te dragen een schending is van artikel 8 
van het Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamen
tele vrijheden, terwijl datzelfde artikel 8 
lid 2, de inmenging van het openbaa; 
g~zag toestaat in het recht op eerbiedi
gmg van, onder meer, het prive-leven, 
wanneer die inmenging bij de wet is 
voorzien en een maatregel is die in een 
democratische samenleving nodig is, 
onder meer, voor de openbare veiligheid 
en de bescherming van de gezondheid; 
dat zulks ten deze het geval is ,, 

yan de Rec~1ten van de Mens, 1970, 125 en vlg.; 
1~ •• . Le .drOJt au respect de la vie privee et ses 
iimJtat:ons_ en d~oit beige, rapports JXeme 
Congres mternatwnale droit compare 1974 
436 en 437. ' ' 

Ov~r ~e rechtstreekse .gevolgen van die 
b~palmg m zoverre zij het recht op eerbiedi
gmg van het prive-leven erkend, zie Cass., 
30 nov. 1976 (A.C:, 1977, 361) 4 april 1977 (ibid 
1977, 839), 21 sept. 1977 (ibid., 197.8, 97) e;; 
26 sept. 1978 (ibid., 1979, nr. 61). 

(2) Raadpl. Cass., 23 nov 1970 (A.C:, 1971, 
281). 
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terwijl eiser in conclusie deed gelden 

" dat de verplichting een veiligheidsgor
del te dragen voor de bestuurder en de 
passagier van de aan het portier gren
zende voorzitplaats van de personenau
to's en auto's voor dubbel gebruik die 
voor de eerste maal in het verkeer 
werden gebracht vanaf 15 juni 1968, 
kennelijk een ongeoorloofde inmenging 
is van een openbaar gezag in het 
prive-leven; dat het iedereen vrijstaat 
zich naar eigen goedvinden te gedragen, 
mits hij de anderen niet schaadt; dat het 
opleggen van beschermingsmaatregelen 
die van strikt persoonlijke aard zijn, een 
ontoelaatbare inmenging is in het pri
ve-leven van het individu, te meer daar 
de opgelegde beschermingsmaatregel 
zeker niet zonder gevaar is (zie onder 
meer J. Spycket « La ceinture qui tue ''• 
Ed. Pierre Belfont, Paris); dat sterfgeval
len bekend zijn, die te wijten waren aan 
het dragen van de veiligheidsgordel 
(barsten van de milt, doorsnijden van de 
halsslagader, brandwonden die de dood 
teweegbrengen, enz.); dat tal van breu
ken, onder meer van het sleutelbeen, het 
gevolg zijn van het dragen van die 
gordel; dat de verplichting een veilig
heidsgordel te dragen des te minder 
verantwoord is, nu die maatregel uit 
medisch oogpunt als zeer gevaarlijk 
wordt aangezien wanneer er geen hoofd
steun is, vooral nu geen enkele wette
lijke bepaling voorschrijft dat een hoofd
steun moet worden aangebracht in de 
voertuigen die met veiligheidsgordels 
moeten uitgerust zijn; dat, nu het dragen 
van de veiligheidsgordel niet zonder 
gevaar is, de weggebruikers en zij aileen 
dienen te beslissen of ze ja dan neen die 
gordel zullen dragen, vermits geen enkel 
gezag een Belgisch burger een verplich
ting kan opleggen welke voor hem 
zekere risico's meebrengt, terwijl die 
verplichting daarentegen geen invloed 
heeft op de veiligheid van anderen en 
evenmin op de bescherming van hun 
goederen », en het vonnis door enkel 
vast te stellen " dat zulks ten deze het 
geval is », niet antwoordt op het door 
eiser in zijn conclusie op omstandige 
wijze uiteengezette verweer : 

Overwegende dat eiser in zijn 
conclusie enerzijds deed gelden dat 
de verplichting een veiligheidsgor
del te dragen een ongeoorloofde 
inmenging is van een openbaar 
gezag in het prive-leven, omdat het 
een beschermingsmaatregel van 
strikt persoonlijke aard betreft en 

het iedereen vrijstaat zich riaar 
eigen goedvinden' te 'gedragen mits 
hij anderen niet schaadt; anderzijds, 
dat die inmenging van· het openbaar 
gezag des te minder verantwoord is, 
nu de verplichting de gordel · te 
dragen niet zonder risico's is voor 
hen die deze verplichting moeten 
nakomen, zonder dat zij niettemin 
een bescherming biedt ten opzichte 
van derden; 

Overwegende dat, net von:p.is ener
zijds vermeldt ~< dat beklaagde ten 
onrechte aanvoert ... dat. ,de ver
plichting de veiligheidsgordel te 
dragen een schending is van 
artikel 8 van . het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, 
terwijl datzelfde artikel 8, lid 2, de 
inmenging van het openbaar gezag 
toestaat in het recht op eerbiediging 
van, onder meer, het prive:.leven, 
wanneer die inmenging bij de . wet 
is voorzien en een maatregel is .die 
in een democratische . samenleving 
nodig is, onder me~r voor de open
bare veiligheid en de bescherming 
van de gezondheid; dat zulks ten 
deze het geval is >>, en anderzijds, 
« dat de bij (de: wet) aan de Koning 
toegekende b~voegdhed~n qok de 
bevoegdheid omvatten . het: dragen 
van de veiligheidsgordel verplicht te 
stellen, precies met het . oog op een 
grotere verkeersveiligheid voor de 
weggebruikers zonder dat 'laatstge
noemden aldus worden vereenzel
vigd met de middelen van v~rvoer 
zelf; dat uit statistieken blijkt dat de 
gordel, ofschoon soms niet vrij van 
kritiek, een veiligheidsmaatregel 
voor de weggebruikers is >>; 

Overwegende dat het vonnis ant
woordt op de in het middel overge
nomen conclusie; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 2 en 8 van 
het Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamenT 
tele vrijheden, ondertekend te Rome op 
4 november 1950 en goedgekeurd bij de 
wet van 13 maart 1955, en 97 van· de 
Grondwet, 
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doordat in de beslissing toepassing 

werd gemaakt van artikel 35.1 ·van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975, 

terw1j] de bij dit besluit voorgeschre
ven maatregel, namelijk het dragen van 
de veiligheidsgordel, indruist tegim 
artikel 1 van het Verdrag van 
4 november 1950 eri beklaagde gerech
tigd was zich aan de toepassing van die 
maatregel te onttrekken.vanaf het.ogen
blik dat hij, misschien ten onrechte, 
oordeelde dat het dragen van die gordel 
voor hem zekere risico's. meebracht ter
wijl die maatregel ariderzijds gee;n 
invloed had . op de veiligheid of de 
goederen van andeten (schend!ng vail 
artikel 8 van het verdrag) : · 

Overwegende dat, krachten:S arti
kel 8, lid 2, . vp.n het Europees 
Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de funda
mentele · vrijheden, het . openbaar 
gezag zich mag m:engen in de. uitoe
fening van het recht op eerbiediging 
van het prive-leven, wahneer «' die 
inmEmging bij de .wet is voorzien ep 
een mi:J,attegel is die in· een demo
cratische samenleving nodig is voor 
... de. openbare veiligheid :.. (of) de 
bescherming van de gezondheid ... >>; 

Overwegende . dat. die bepaling 
aldus voor .het openbaar g~;z:ag de 
mogelijkheid open laat beperkingen 
aan te brengen aan. de uitoefening 
van het in dit artikel 8 neergelegde 
recht, op voorwaarde dat die inmen
ging geschiedt overeenkomstig de 
interne wet en zij onder meer 
verantwoord is door de noodzaak de 
veiligheid van de personeh te vrij
waren of de gezondheid te . bescher
men niet aileen van . de. gehele 
gemeenschap, maar. ook van .de 
afzonderlijke Jed en van die gemeim
schap; 

Overwegende dp.t de verplichting 
de veiligheidsgor~el te · drag~n. 
welke bij artikel. 35.1 van het 
koninklijk besluit van . 1 de
cember • 1975 opgelegd is aan de 
bestuurder en de passagier van de 
aan het portier grenzende voorzi~
plaats van de. personenautds, een 
door de Koning krachtens de . wet 
vastgestelde maatregel is welke zijn 
verantWoording vindt in de \nood
zaak de veiligheid te waarborgen 

van de autobestuurders en van de 
vervoerde personen; die verplichting 
derhalve . niet . strijdig . is . met 
artikel ,B van het in het. middel 
a,arigevoerde verdrag; ' . 

Dat het middel faalt naar recht; 

' Over het derde middel, ~fgeleid uit de 
schending van de artikelen 78 en 
107 van' de .Grondwet en 1 · van de 'op 
16 . maart 1968 gecoordirieerde wetten 
betreffende de politie over het wegver-
keer, · .. · · 

doordat, mi ae Koning de bevoegdheid 
niet gekregen · heeft maatregelen' te 

· nernen die uitsluitend betrekking heb
ben' op de gezondheid van een bestuur
der, het op eiser tq~gypaste artikel 35.1 
van het koninklijk besluit van 
1 december 1975, onwettig is : 

Overwegende dat artikel 1 van de 
op 16. maart 1968 gecoordineerde 
wettert betreffen:de de politie over 
het wegverkeer, waarbij . aan de 
Koning de bevoegdheid wordt toe
gekend ~<; de algemene reglementen 
betreffende de. politie over het ver
keer op de wegen ... >> vast te stellen, 
onder 1meer de · veiligheid van het 
wegVerkeer>beoogt, welke zowel de 
veiligheid van de autobestuurders 
als die van de vervoerde personen 
omvat; , 

Overwegende dat de Koning der
halve de hem door de: wet toege
kende bevoegdheden niet heeft 
overschreden door de bij artikel 35.1 
van het koninklijk · besluit van 
1 december 1975 bepaalde verplich
ting voor te schrijven; 

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

tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen · in 

· acht zij:p. genorn,en en de beslissin:g 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

Om die redenen, . verwerpt de 
voorzienin~; veroordeelt eiser in de 
kosten. • ' 

11 april 1979 2' kamer 
Voorzitter :. baron Richard, . voorzi tter -:
Ve1·slaggever : de h. Sace .::__ Gelijklui·
dende conclusie. van de h. Krings,. advo
caat-generaal·-'Advoc'aat: inr. Ans!aux. 
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HOGER BEROEP- STRAFZAKEN- TER
MIJN - VEROORDELING BIJ VERSTEK - VON
NIS WAARBIJ HET VERZET ONGEDAAN WORDT 
VERKLAARD - HOGER BEROEP VAN DE 
BEKLAAGDE - DE APPELTERMIJN BEGINT TE 
LOPEN DE DAG NA DE BETEKENING VAN HET 
VONNIS. 

Wanneer het verzet van de beklaagde 
tegen het vonnis, waarbij hij bij ver
stek wordt veroordeeld, wegens niet
verschijning ongedaan wordt ver
klaard, begint de termijn om tegen het 
vonnis op dat verzet hager beroep in 
te stellen, te lopen de dag nadat hem 
dat vonnis op verzet is betekend (1). 

(DRINE) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 januari 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 149, 150, 151, 172, 
'74, 187, 188, 199, 202, 203 van het 
Netboek van Strafvordering, 97 van de 
Grondwet en van de devolutieve kracht 
van het hoger beroep, 

doordat het vonnis op het hoger 
beroep dat eiser op 29 december 1978 
heeft ingesteld tegen het op verzet 
gewezen verstekvonnis van de Politie
rechtbank te Brussel van 12 de
cember 1978, beslist dat het hoger 
beroep buiten de wettelijke termijnen 
werd ingesteld, 

terwijl, krachtens artikel 172 van het 
Wetboek van Strafvordering, de termijn 
voor hoger beroep ingaat vanaf de uit
spraak van het vonnis of vanaf de 
betekening ervan indien het vonnis bij 
verstek is gewezen, en het op 
12 december 1978 bij verstek gewezen 
vonnis, waarbij het verzet ongedaan 
wordt verklaard, niet was betekend op 
de dag dat hoger beroep werd ingesteld, 
zodat de termijn voor het hoger beroep. 
niet is ingegaan en dus ook niet kon 
verstreken zijn : 

Overwegende dat de termijn om 
hoger beroep in te stellen tegen het 
vonnis waarbij het verzet ongedaan 
wordt verklaard wegens het niet 

(1) Cass., 29 mei 1972 (A.C., 1972, 914). 

verschijnen van eiser in verzet, tien 
dagen bedraagt vanaf de betekening 
van dat vonnis; 

Overwegende dat uit geen enkel 
stuk van de rechtspleging blijkt dat 
het op 12 december 1978 door de 
Politierechtbank te Brussel gewezen 
vonnis aan eiser betekend werd; 

Overwegende dat, nu het beslist 
dat het hoger beroep tegen het 
vonnis van 12 december 1978 werd 
ingesteld op 29 december 1978, dus 
te laat, het bestreden vonnis de 
artikelen 172, 174, 187, 188 en 
203 van het Wetboek van Strafvor
dering heeft geschonden; 

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 qe Staat; verwijst de zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Nijvel, zitting houdende in hoger 
beroep. 

11 april 1979 2' kamer 
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Ve1·slaggever : de h. Stranard - Ge
Jijkluidende coilclusie van de h. Krings, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Delacroix, Brussel. 

2' KAMER - 11 april 1979 

CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN -
STRAFVORDERING CASSATIEBEROEP 
GERICHT TEGEN HET ARREST WAARRIJ 
EISERS VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE 
GEVOLGEN VAN DE TERBESCHIKKINGSTEL
LING VAN DE REGERING DOOR HET VEROOR
DELEND ARREST WORDT VERWORPEN - MID
DEL DAT ENKEL DE TERBESCHIKKINGSTEL
LING VAN DE REGERING BEKRITISEERT -
MIDDEL DAT GEEN BETREKKING HEEFT OP 
DE BESTREDEN BESLISSING - NIET ONTV AN
KELIJK CASSATIEMIDDEL. 

Niet ontvankelijk is het middel tot 
staving van een cassatieberoep tegen 
de beslissing tot verwerping van het 
door de eiser overeenkomstig art. 26 
Wet Besch. Maatschappij ingestelde 
verzoek tot ontheffing van de gevolgen 
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van de terbeschikkingstelling van de 
Regering vo01· een termijn van tien 
jam~ na afloop van zijn straf, wanneer 
dat middel enkel gel'icht is tegen het 
arrest waarbij de terbeschikkingstel
ling van de Regering was bevolen, 
daar het geen betrekking heeft op de 
bestreden beslissing. (1). 

(PRUVOST) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 februari 1979 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 ~an de Grand
wet, 

doordat het arrest eisers verzoek om 
ontheffing van de gevolgen van de 
terbeschikkingstelling van de regering 
verwerpt, op de gronden dat de terbe
schikkingstelling van de regering die 
door een gerechtelijke beslissing wordt 
opgelegd, geen willekeurige hechtenis is 
en niet strijdig is met het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijhe
den en dat de hechtenis verantwoord is 
door het gerechtelijk verleden van eiser, 

terwi]1 met die gronden niet geant
woord wordt op het middel waarbij eiser 
deed gelden dat de terbeschikkingstel
ling van de Regering strijdig is met 
artikel 4 van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, 
vermits de persoon tegen wie die maat
regel wordt uitgesproken hierdoor aan 
een stelsel wordt onderworpen dat over
eenkomt met de bij genoemd artikel 4 
verboden toestand van dienst
baarheid: 

Overwegende dat, na erop te heb
ben gewezen dat de door de straf
rechter uitgesproken terbeschik
kingstelling van de Regering tot 
wettelijk gevolg heeft de Regering 
te machtigen de internering van de 
veroordeelde te gelasten na afloop 
van diens hoofdstraf en dat die 
internering fakultatief is, het arrest 
vermeldt « dat · verre van een 'toe
stand van dienstbaarheid' in het 
leven te roepen, de wetgever door 

(1) Raadpl. Cass., 8 feb. 1977 (A.C., 1977, 
644). 

de internering fakultatief te maken, 
wilde bereiken dat de terbeschik
kingstelling van de Regering een 
veiligheidsmaatregel zou blijven, en 
daarom de internering slechts client 
te worden bevolen wanneer de gees
testoestand en de gedragingen van 
de recidivist het gevaar dat hij 
betekent voor de maatschappij, 
schijnen te bevestigen, gevaar waar
voor wegens zijn verleden reeds 
gewettigde vrees bestond en waar
mee dan ook rekening client te 
worden gehouden », ... « dat, indien 
de internering was voorgeschreven 
als verplichte maatregel bij de ter
beschikkingstelling van de Rege
ring, de overeenstemming ervan 
met de verklaring van de rechten 
van de mens buiten alle discussie 
had gestaan; dat. men niet inziet 
waarom het anders zou zijn wan-. 
neer de internering facultatief is, 
des te meer nu het bestuur der 
strafinrichting en andere adminis
tratieve organen (commissies) de 
niet betwiste bevoegdheid hebben 
om op eender welk ogenblik de 
invrijheidstelling te gelasten, met 
andere woorden om praktisch een 
einde te maken aan de internering » 
... , << dat geen aantasting van de 
rechten van de mens ligt in het feit 
dat de Belgische wet eerder aan de 
uitvoerende dan aan de rechterlijke 
macht de zorg opdraagt om bij het 
einde van de hoofdstraf der vrij
heidsberoving te oordelen of het 
gepast is de internering te doen 
uitvoeren >> ... << dat het onjuist is te 
beweren dat de ter beschikking van 
de Regering gestelde persoon niet 
meer mag beschikken over zijn 
goederen en ze niet meer mag 
beheren; dat, zo de wet de op proef 
in vrijheid gestelde ge1nterneerde 
beperkt in zijn recht om naar goed
dunken over zijn geld te beschik
ken, dit slechts zo is voor het geld 
dat hij mag . verdienen tijdens zijn 
vrijheidsberoving » ... << dat ook al 
was de wettelijk ter beschikking 
van de Regering gestelde en gei:n
terneerde persoon onderworpen aan 
de << discretionaire » macht van de 
Minister van Justitie, hij in dat 
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geval niet meer aan die macht zou 
onderworpen zijn dan in het geval 
hij een andere straf of een andere 
vrijheidsberovende maatregel on
derging »; 

Overwegende dat het arrest aldus, 
door verwerping, antwoordt op 
eisers bewering dat het stelsel van 
de terbeschikkingstelling van de 
Regering overeenkomt met de toe
stand van dienstbaarheid, welke is 
verboden bij artikel 4 van het 
Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden; 

Dat het middel feitelijke grand-
slag mist; · 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat de terbeschikkingstelling van de 
regering de toestand van dienstbaarheid 
oplevert welke verboden is bij artikel 4.1 
van het Europees Verdrag tot bescher
ming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden zodat het hof 
van beroep eiser had moeten ontheffen 
van de gevolgen van die maatregel : 

Overwegende dat eiser bij het in 
kracht van gewijsde gegane arrest 
van het Hof van Beroep te Brussel 
van 26. augustus 1965 ter beschik
king van de Regering werd gesteld 
voor de dum van tien jaar na afloop 
van zijn straf; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest het met toepassing van 
artikel 26 van de wet tot bescher
ming van de maatschappij inge
diende verzoek van eiser tot onthef
fing van de gevolgen van die beslis
sing verwerpt; 

Overwegende dat het middel 
enkel · gericht is tegen de bij het 
arrest van 26 augustus 1965 uitge
sproken terbeschikkingstelling van 
de Regering en geen betrekking 
heeft op de bestreden beslissing; dat 
het middel niet ontvankelijk is; 

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; 

11 april 1979 2' kamer 
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Screvens - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Krings, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Deheselle, Gent. 

1' KAMER - 19 april 1979 

1° TUSSENKOMST BURGERLIJKE 

ZAKEN GERECHTELIJK WETBOEK, 

ARTT. 811 TOT 814- TUSSENKOMST MAG DE 
BERECHTING VAN DE HOOFDVORDERING NIET 
VERTRAGEN - BEG RIP. 

2° EIGENLIJKE RECHTSPRAAK 
ONDERZOEK VAN DE ZAAK EN UITSPRAAK 
VAN DE BESLISSING IN OPENBARE TERECHT
Z!TTING- VOORWAARDE. 

3° GENEESKUNST- ORDE VAN GENEES

HEREN- TUCHTPROCEDURE VOOR DE RADEN 

VAN DE ORDE - K.B. 6 FEB. 1970, ART. 19 -
GESLOTEN DEUREN. 

4° RECHTEN VAN DE MENS - VER
DRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECHTEN 
VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJ
HEDEN - OPENBAARHEID VOORGESCHREVEN 
BJJ. ART. 6, § 1 - NIET TOEPASSEL!JK OP 
TUCHTPROCEDURES. 

5° CASSATIEMIDDELEN - TUCHTZA

KEN - CASSATIEBEROEP TEGEN EEN BESLIS
SING VAN DE RAAD VAN BEROEP VAN DE 
ORDE VAN GENEESHEREN - EEN ENKELE 
STRAF. UITGESPROKEN WEGENS VERSCHEI~ 
DENE TEKORTKOMINGEN INZAKE DE PLICH
TENLEER - MIDDEL DAT ENKEL BETREK
KING HEEFT OP SOMMIGE VAN DIE TEKClR:r'
KOMINGEN - STRAF WETTELIJK VERANT
WOORD DOOR EEN ANDERE TEKORTKOMING 
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

6° CASSATIEMIDDELEN -'- TUCHTZA
KEN - CASSATIEBEROEP TEGEN EEN BESLISc 
SING VAN DE RAAD VAN BEROEP VAN DE 
ORDE VAN GENEESHEREN - EEN ENKELE 
STRAF UITGESPROKEN WEGENS VERSCHEI
DENE TEKORTKOMINGEN AAN DE PLICHTEN
LEER - · MIDDELEN DIE ENKEL BETREKKING 
HEBBEN OP SOMMIGE VAN DIE TEKORTKO
MINGEN -·BESLISSING WAARINWORDT VAST
GESTELD DAT DE SANCTIE NOODZAKELIJK 
zWAAR MOEST ZIJN WEGENS DE DOOR HET 
MIDDEL BEKRIT!SEERDE TEKORTKOMINGEN 
- ONTVANKELIJKE M!DDELEN. 

Om die redenen, 
voorziening. 

verwerpt 
1• De rechter beslist wettig dat hij geen 

de. ·acht slaat op een verzoekschrift 'tot 
tussenkomst wanneer hij vaststelt dat 
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het onderzoek ervan de berechting 
van de hoofdvordering vertraagt (1) 
(2). (Artt. 811 tot 814 Ger.W.) 

2' De openbaarheid van de terechtzittin
gen en de uitsp1·aak van de vonnissen 
in openbare zitting, voorgeschreven b1j 
de artt.. 96 en 97 Gw., zijn aileen 

(1) De bij verzoekschrift van 24 juli 1978 
ingeleide zaak was oorspronkelijk vastgesteld 
op de terechtzitting van 8 februari 1979. De 
zaak was toen uitgesteld op verzoek van een 
advocaat bij het Hof van Cassatie, die een 
verzoekschrift tot tussenkomst namens twee 
van zijn clH\nten (P. Cams en Laboratoire 
Medical de Ganshoren) wou indienen. Hoewel 
zulks ongewoon bleek te zijn, werd de zaak 
uitgesteld op 19 april 1979. · · 

Het verzoekschrift. tot tussenkomst is even::
wel pas de 17' april 1979 op het Hof ingeko
meri. Indien het Hof. uitspraak had moeten 
doen over de ontvankelijkheid ervan, dan had 
het noodzakelijk de zaak andermaal moeten 
uitstellen. 

Daarom beslist het bovenstaapde arrest « · ... 
dat de op 17 april 1979 ingediende vordering 
tot tussenkomst, oak al was z1j ontvankelijk, 
door het Hof niet onderzocht kan worden, nu 
het onderzoek ervan de berechting van de 
voorziening in deze op de terechtzitting van 
vandaag vastgestelde zaak zou vertragen ». 

Het Hof wijst de vordering dus af zonder 
zich uit te spreken over de ontvanke!ijkheid 
ervan. 

·(2) Voor het Hof wordt gewis vaak tussenge
komen om een arrest bindend te doen verkla
ren. 

Maar de vordering tot tussenkomst 'in' deze 
zaak had vee! meer op het oog : zij strekte 
ertoe het cassatieberoep van de eisers te 
staven en, daartoe, zijn drie middelen aange
voerd, die volgens de stellers ervan, vernieti
ging zouden medebrengen van de beslissing 
van dEl Raad van Beroep van de Orde van 
GeneElsheren. Zij verzocht het Hof op die 
middelen te antwoorden. 

De eisers tot tussenkomst vonden, ter ver
antwoording van de ontvankelijkheid van hun 
vordering, · hoofdzakelijk steun in. de algemene 
bewoordingen van de bepalingen van het 
eerste lid van art. 812 Ger.W.•: « Tussenkomst 
kan geschiederi voor alle. gerechten, · ongeacht 
de vorm van de rechtspleging, zonder dat 
echter reeds bevolen onderzoeksverrichtingen 
afbreuk mogen doen aan de rechten van de 
verdediging >>. 

Als men dit recht tot tussenkomst tot het 
Rof van Cassatie wil uitbn;iden, verliest men 
uit het oog dat de procedure v66r het Hof van 
Cassatie niets gemeen heeft met de procedure 
v66r de feitenrechter en dat de tussenkomst 
voor het Hof niet te verenigen is met de 
bepalingen van de cassatieprocedure. Ret Hof 
gelast . normaal . geen onderzoeksver
richtidgen "• 'als b~doeld in art. 812 Ger.W.-· 

rechtens toepasselijk op de rechtban
ken, in de zin van dit woord in de artt. 
92 en 93 Gw., dit is op de rechtbanken 
van de rechterlijke macht;zij zijn op 

Ret zou trouwens moeilijk te begrijpen zljn 
dat genoemd art. 812 het recht om voor de 
eerste maal in hoger beroep tussen te komen, 
wilde beperken, en dat, als de wetgever van 
oordeel was geweest dat het ook v66r het Hof 
van Cassatie van toepassing was, hij de 
tussenkomst voor het Opperste Gerechtshof 
niet had beperkt. 

Strookt het met de aard zelf van een 
cassatieberoep tegen · een beslissing in tuchtza
ken dat een. ieder voor het Hof kan ttissenko
men, als zulks niet is geschied of kon 
geschieden voor het tuchtgerecht vooral 
wegens de aard zelf van de procedure voor dat 
gerecht? · 

In Rep. prat. du droit beige, v' Pourvoi en 
qassation en matiere civile, nr. 360, wordt, aan 
de h~md van het enige arrest waatin het Rof 

' zich met die kwestie heeft beziggehouden 
(raadpl. Cass., 21 juni 1928·, Bull. en Pas., 1928, 
I, 201) het volgende gezegd : 

« Il resulte implicitement de cette decision 
que la Cour de cassation de Belgique, comme 
la. Cour de 'cassation de France, semble 
disposee a recbnnaitre d'une maniere generale 
la recevabilite de !'intervention des tiers qui 
justifient d'un interet serieux, suivant la 
procedure reglee par le titre VIII de la seconde 
partie du reglement de 1738 .. L'intervention rie 
serait cependant pas recevable. au cas ou 
l'intervenant serait deja represente par l'une 
des parties en cause (FAYE, n" 247), le creancier 
ne pouvant, par exemple, intervenir pour 
appuyer le pourvoi de son ·.debiteur (cass. fr., 
10 jan vier 1855, D.P., 1, 119), alors que celui-ci 
serait, au contraire, recevable a s'associer au 
pourvoi . d'un de ses . creanciers exerc;ant !'ac
tion subrogatoire. Il va de soi que l'intervenant 
ne peut modifier la portee du debat: Il doit se 
borper a s'a~socier aux moyens de la partie 
dont il appuie les conclusions, sans pouvoir, 
par exemple, soulever de nouvelles fins de 
non-receyo1r s'il. soutient les ~onclusions du 
defendeur (vgl. Gent, 1 juni 1928, B.J. 5'18 en 
de noot Adde : Cass., 12 januari 1933, J.T., 93, 
Bull. en Pas.,l9331 I, 168) ». · · · 

In .werkelijkheid heeft het arrest van 
21 juni 1928 niet de draagwijdte die de 
schrijver van de zeer leerzame, in vermeld 
« Repertoire » uiteengezette stelling er wil aan 
geven. Het Hof van Cassatie, na erop gewezen 
te hebben dat tegen de bestreden beslissing 
geen rechtsmiddel operistaat, beslist dat de 
voorziening niet ontvankeJijk is en dat de 
tussenkomst geen bestaansreden heeft. Het 
Hof neemt dus geen enkele beslissing over de 
ontvankelijkheid van de tussenkomst; het stelt 
enkel vast dat zij, ongeacht de ontvankelijk
heid ervan, geen reden van bestaan heeft. 

Het besproken arrest neemt een gelijkaar
dige beslissing. 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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een tucbtgerecbt enkel toepasselijk als 
een bijzondere wettelijke bepaling 
zulks voorscbrijft(l). 

3° Art. 19 KB. 6 feb. 1970 tot regeling 
van de organisatie en de werking der 
raden van de Orde van Geneesberen 
bepaalt dat de raden van de Orde van 
Geneesberen met gesloten deuren zit
ting bouden. 

ERNEST FAYE (La Cow· de cassation, 
Paris 1903, biz. 279 en vlg.) schrijft het 
volgende: 

'' L'intervention n'est admise, en principe, 
que de Ja part de celui qui a ete partie au 
proces; il doit avoir, avec une des parties en 
cause a Ia Cour de cassation, un interet, non 
seulement connexe, mais encore indivisible, et 
se j0 indre purement et simplement aux con
clusiol).s prises, · soit par le demandeur, so it par 

.le defendeur, sans que le debat puisse en rien 
en etre modifie. · 

Que viendrait faire d'abord, en general, 
devant Ia Cour de cassation, celui qui n'a ete, 
ni appele, ni represente devant le juge du 
fond ? Son droit de tierce opposition lui reste 
acq.uis, en effet, soit envers !a decision atta
quee, s'il y a rejet, soit envers celle que rendra 
le tribunal de renvoi, s'i! y a cassation; il aura 
meme, dans ce dernier cas, Ia faculte d'inter
venir devant ce tribunal. Ce droit, il pourra au 
contraire, le compromettre en comparaissant 
devant une juridiction a laque!le il est interdit 
de statuer sur des moyens nouveaux ou 
d'examiner un document qui n'a pas ete 

. soumis au juge du fait; il s'expose a se voir 
plus tard opposer Ia chose jugee, sans avoir pu 
defendre ses interets. On comprend que Ia 
Cour, tout en observant les memes regles, se 
montre plus disposee a admettre !'intervention 
qui se produit pour Ia defense de !'arret, mais 
toujours a Ia condition que l'intervenant se 
borne a se joindre aux conclusions prises par 
]es defendeurs, et il a ete juge notamment 
qu'il ne pourrait invoquer contre le pourvoi 
une fin de non-recevoir qui n'aurait pas ete . 
soulevee par les parties en cause. Mais, nous 
le n§petons, ce sont Ia des regles generales, 
non inscrites dans Ia loi, et auxquelles Ia Cour 
se reserve le droit de deroger, quand il est 
justifie d'un interet serieux et de circonstances · 
exceptionnel!es. La procedure instituee par le 
reglement a ete simplifiee dans Ia pratique; i1 
devait etre remis au rapporteur, une requete 
contenant les conclusions de l'intervenant et a 
laquelle il etait repondu par un arret statuant 
sur !'admission; si Ia demande etait accuei!lie, 
!'arret devait etre signifie aux parties ... » 

Wij wijzen er echter op dat onze procedure 
inzake cassatieberoep geen regeling bevat 
zoals die waarnaar Ernest Faye op het einde 
van de zoeven aangehaalde tekst verwijst. 

4° De bepalingen van aTt. 6, § 1, Euro
pees Verdrag Recbten van de Mens, 
kracbtens we.lke de zaak openbaar 
moet bebandeld woTden en de beslis
sing, in de mgel, in bet openbaaT moet 
woTden gewezen is niet toepasselijk op 
de tucbtprocedure; bovendien is die 
openbaaTbeid niet te verenigen met 
bet Techtsbeginsel dat, zowel in bet 
algemeen belang als in bet belang van 
de tucbtrecbtelijk vervolgde, discretie 
oplegt bij bet onderzoek en de berecb
ting van tucbtzaken (2). 

5° vVanneer een beslissing van de raad 
van beroep van de Orde van Genees
beren een enkele tucbtstraf uitspreekt 
wegens verscbeidene tekortkomingen, 
is niet ontvankelijk bet middel dat 
enkel betrekking beeft op sommige 
van die tekortkomingen, als de uitge
sproken straf wettelijk verantwoord 
blijft door een andere tekortkoming 
(3). 

6° Wanneer de raad van beroep van de 
Orde van Geneesberen een enkele 
straf beeft uitgesproken wegens ver
scbeidene tekortkomingen aan de 
plichtenleer en het tuchtgerecht vast
stelt dat de ernst of de aard van de 
uitgesproken sanctie vooral te wijten 
is aan een of meer van die tekortko
mingen, zijn ontvankelijk de middelen 
die enkel betrekking hebben op een of 

Tot slot is het nuttig eraan te herinneren. 
dat het Hof bij zijn uitspraak op de conclusie 
van de procureur-generaal Delange, v66r het 
arrest van 3 juni 1976 (A.C., 1976, 1109) (cone!. 
verschenen in Bull. en Pas., 1976, I, 1070) heeft 
beslist : « nu tegen de beslissing van het 
gerecht in hoger beroep enkel de betrokken 
advocaat en de procureur-generaal bij het hof 
van beroep, op grond van art. 477 Ger.W., in 
cassatie kunnen gaan, kan de Orde van 
Advocaten, noch verweerster bij de voorzie
ning, noch tussenkomende partij voor het Hof 
zijn ». 

F.D. 

(1) Cass., 1 dec. 1977 (A.C., 1978, 380). 

(2) Raadpl. Cass., 1 dec. 1977 (A.C., 1978, 
380). 

(3) Cass., 14 mei 1976 (A.C., 1976, 1027). 
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meer van die tekortkomingen, daar de 
uitgesproken straf in dit geval niet 
wettelijk verantwoord is door een 
andere tekortkoming, hoewel die ook 
door de enkele straf is gesanctioneerd 
(1) (2). 

(1) De zogenaamde theorie van de « verant
woorde straf » wordt a! jaren door het Hof 
toegepast, zowel in tucht- als in strafzaken. 
Vaak heeft men zic)l echter afgevraagd of die 
toepassing in tuchtzaken wei gegrond is. Men 
dient immers rekening te houden met de 
hierna volgende bedenkingen. In tuchtzaken 
bestaat geen wei bepaalde straffenschaal : elke 
tekortkoming aan beroepsplichten kan door
gaans, naar de beoordeling van de discipli
naire overheid, gestraft worden met een mini
mum- (waarschuwing) of maximumsanctie of 
nog met een van de sancties daar tussenin. 
Zodra een enkele straf wordt uigesproken 
wegens verscheidene fouten of tekortkomin
gen aan beroepsplichten, is de straf dus, in 
beginsel, steeds (wettelijk) verantwoord ... wat 
natuurlijk niet het geval is in strafzaken; 
immers, in vee! gevallen blijft daar de enkele 
straf niet wettelijk verantwoord door andere 
misdrijven dan dat waarop het middel betrek
king heeft. Het Hof moet telkens voordat het 
d~ theorie toepast, nagaan of de straf, reke
mng houdende met de wettelijke straffen
schaal voor elk misdrijf, wettelijk verantwoord 
is door de misdrijven waartegen het middel 
niet is gericht, ongeacht de · daarin geuite 
grieven. Anders is het in tuchtzaken : er 
bestaat geen straffenschaal of regel die deze of 
die straf stelt op dat bepaald tuchtrechtelijk 
vergrijp. Hoewel de enige straf, uitgesproken 
wegens andere strafrechtelijke misdrijven dan 
dat waarop de grief van het middel betrekking 
heeft, door andere misdrijven verantwoord zou 
kunnen zijn, te weten de bewezen verklaarde 
misdrijven waarop de eiser geen kritiek 
oefende, kan het Hof niettemin casseren als 
het een middel ambtshalve opwerpt omdat de 
feitenrechter die andere misdrijven ten 
onrechte bewezen heeft verklaard. Een derge
lijke beslissing is uitgesloten in tuchtzaken. 
Daarin moet immers de procedure in burger-
lijke zaken worden gevolgd. · 

Die bedenkingen druisen schijnbaar in 
tegen de grondslag van de theorie van de 
verantwoorde tuchtstraf. 

Men moet zich we! afvragen wat het Hof 
kan of niet kan beslissen, als die theorie wordt 
prijsgegeven. 

Zou het te rechtvaardigen zijn dat het Hof 
een volledige vernietiging uitspreekt van een 
beslissing, waarbij een enkele straf is uitge
sproken wegens verschillende tekortkomingen, 
als voor een enkele tekortkoming, die niet 
zeer belangrijk is of niet te vergelijken is met 
de andere, een gegrond middel is aangevoerd ? 
De nadelen daarvan zouden van dezelfde aard · 
zijn als die welke uit de toepassing van de 
theorie kunnen voortvloeien. 

(DEVESTER, MIGNON T. ORDE VAN GENEESHE
REN; CAMS P., LABORATOIRE MEDICAL DE 
GANSHOREN N.V. T. DEVESTER, MIGNON, ORDE 
VAN GENEESHEREN, MIN. V. VOLKSGEZOND
HEID, VOORZITTER EN ONDERVOORZITTER VAN 
DE NATIONALE RAAD VAN DE ORDE VAN 

GENEESHEREN) 

ARREST ( vertaJing) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 20 juni 1978 door 
de franstalige raad van beroep van 
de Orde der Geneesheren gewezen; 

Het is natuurlijk uitgesloten dat het Hof zelf 
kan bepalen welke rol iedere door de rechter 
bewezen verklaarde tekortkoming heeft 
gespeeld of moest spelen bij de vaststelling 
van de straf en dat het de beslissing al dan 
niet nietig verklaart naargelang het van 'oor
deel is dat de onwettigheid van de vaststelling 
van een van de tekortkomingen de sanctie al 
dan niet moet wijzigen. 

Men zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat 
het Hof het recht heeft de beslissing enkel te 
vernietigen in zoverre zij, enerzijds, steunt op 
de tekortkoming waartegen het gegrond ver
klaard middel is gericht en, anderzijds, de 
straf uitspreekt, zodat de verwijzingsrechter 
enkel nog opnieuw te beslissen heeft over die 
ene tekortkoming en over de straf. Zodanige 
techniek, die normaal in strijd is met onze 
beginselen, omdat zij o.m. in een zekere mate 
de beoordelingsvrijheid van de rechter 
beperkt, hoewel ze al is toegepast, is m.i. niet 
aan te bevelen. 

F.D. 

(2) Raadpl. Cass., 7 juli 1947 (Bull. en Pas., 
1947, I, 32) en de noot get. R.H. 

Zoals het geannoteerde arrest duidelijk 
maakt, zijn de eisers bij de bestreden beslis
sing gestraft met een jaar schorsing, op grond 
dat de hun ten laste gelegde en bewezen 
verklaarde vergrijpen (nl. het tweede, vijfde en 
zesde) ernstig waren en dat zij de zware 
sanctie rechtvaardigen. 

Enerzijds, beslist het Hof, nadat het heeft 
vastgesteld dat de beslissing niet wordt bestre
den voor zover zij gegrond is op het eerste ten 
laste vart de eisers bewezen verklaarde ver
grijp, .dat de middelen niettemin ontvankelijk 
zijn omdat de bewezenverklaring van dat 
vergrijp geen wettelijke verantwoording is 
voor de zware straf, die wegens andere 
tekortkomingen is uitgesproken. 

Anderzijds, beslist het .dat de middelen 
betreffende de ernstige tekortkomingen of niet 
gegrond, of wegens die ongegrond:"leid zonder 
belang zijn. 

Ten slotte beslist het dat het middel betref
fende sommige tekortkomingen, die volgens de 
rechter niet ernstig waren, geen belang heeft, 
daar de uitgesproken straf wettelijk verant
woord blijft. 

F.D. 
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I. Wat de vordering tot tussen

komst betreft : 
Overwegende dat de op 17 april 

1979 ingediende vordering tot tus
senkomst, ook al was zij ontvanke
lijk, door het Hof niet onderzocht 
kan worden nu het onderzoek ervan 
de berechting van de voorziening in 
deze op de terechtzitting van van
daag vastgestelde zaak zou vertra
gen; 

II. W at de voorziening betreft : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 6, inzonderheid 
§ 1, van hP.t Verdrag tot beBcherming 
van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, ondertekend · te 
Rome op 4 november 1950, goedgekel,ird 
bij de wet van 13 mei 1955, en van. 
artikel 97 van de Grondwet, 

doordat de raad van beroep, .tot be- -
vestiging van de beroepen beslissingen 
waarbij elke eiser tuchtrechtelijk werd 
veroordeeld tot schorsing in het recht de 
geneeskunde uit te oefenen gedurende 
een termijn van een jaar, zowel tijdens 
de debatten als bij de uitspraak met 
gesloten deuren zitting heeft gehouden, 

terwijl, ingevolge het in het middel 
bedoelde artikel 6-1, een ieder in elk 
geschil nopens het vaststellen van · zijn 
burgerlijke rechten en verplichtingen 
recht heeft op een openbare behandeling 
van zijn zaak, behalve de uitzonderingen 
die op beperkende wijze in artikel 6-1 
zijn opgesomd, en het vonnis eveneens 
in het openbaar moet worden gewezen; 
het recht de geneeskunde verder uit te 
oefenen, dat door de beslissing wordt 
aangetast, .een privaat recht is, zodat ·de · 
aan de raad van beroep voorgelegde 
betwisting betrekking had op burgerlijke 
rechten en verplichtingen in de zin van 
voornoemd artikel. 6-.1; . 

daaruit volgt dat door zitting te hou
den en te beslissen 'met gesloten deuren 
wnder erop te wijzen dat zulks .ten .deze 
gebeurde in het belang van de goeqe 
zeden, de openbare orde of . 's lands 
veiligheid, of wanneer de belangen , van 
de minderjarige of van de rechtspraak 
zulks eisen, de bes!issing de in het 
middel bedoelde bepalingen schendt : 

Overwegende dat de beslissing 
uitspraak doet in tuchtzaken; dat
het middel de beslissing bekritiseert 
in zoverre de tuchtcolleges met 

gesloten · deuren . zitting hebben 
gehouden en de beslissing zelf met 
gesloten deuren werd uitgesproken; 

Overwegende dat, enerzijds, de 
openbaarheid van de terechtzittin
gen en de uitspraak van de vonnis
sen in openbare terechtzitting, ver
eist blj de .artikelen 96 en 97 van de 
Grondwet, van rechtswege enkel 
toepasselijk zijn op de rechtbanken 
in: de zin van die bewoording in de 
artikelen 92 en 93 van de Grondwet, 
dat wil zeggen op de rechtbanken 
van de rechterlijke orde·; dat zij 
slechts toepasselijk zijn op andere 
rechtscolleges, onder meer op een 
tuchtrechtelijk college, wanneer een 
bijzondere bepaling zulks voor
schrijft; 

Dat artikel 19 van het koninklijk 
besluit _van 6 februari 1970 tot 
regeiing van de organisatie en de 
werking der raden van de Orde der 
Geneesheren bepaalt dat de raden 
van de Orde met gesloten deuren 
zitting houden; 
. Overwegende dat, 'anderzijds, de 
in het middel bedoelde bepalingen 
van artikel 6, § 1, van het Verdrag 
tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijhe
den, krachtens welke de zaak open
baar moet · behandeld worden en de 
beslissing in beginsel ·in het open
baar moet worden gewezen, niet 
toepasselijk zijn op de tuchtrechts
plegingei1; 

Dat bovendien die openbaarheid 
niet te verenigen is met het rechts
beginsel dat, zowel in het algemeen 
belang als in het belang van -de 
tuchtrechtelijk vervolgde persoon, 
discretie oplegt bij het onderzoek en 
de berechting in tuchtzaken; 

Dat het middel naar recht faalt; 
Over het middel van niet-

ontvankelijkheid dat door verweerder 
tegeh de middelen is opgeworpen en 
afgeleid uit hun gebrek aan belang : 

Overwegende dat ·de beslissing 
ten laste van• de eisers de sanctie 
van schorsir;tg gedttrende een jaar 
uitspreekt onder aanvoering van de 
ernst van bepaalde gedragingen die 
zij hun ten laste legt; 



-981-
Overwegende dat uit de beslissing 

volgt dat de eerste, niet door de 
voorziening bestreden grief, geen 
tekortkoming of gewichtig feit is dat 
op zichzelf een wettelijke verant
woording van de uitgesproken straf 
kan vormen; 

Dat het middel van niet
ontvankelijkheid niet kan aangeno-
men worden; -

Overwegende dat de bestreden 
beslissing ten laste van de eisers de 
schorsing voor de duur van een jaar 
uitspreekt omdat « gewezen moet 
worden op de ernst » van het 
tweede, vijfde en zesde vergrijp dat 
hun werd ten laste gelegd, dat zij 
bewezen verklaart en dat volgens 
haar de· genoemde zware sanctie 
rechtvaardigt; 

Overwegende dat het tweede en 
het derde middel betrekking hebben 
op het tweede vergrijp en het zesde 
en zevende middel op het vijfde en 
zesde vergrijp; dat het vierde en 
vijfde middel bet:I;ekking hebben op 
grieven die door de beslissing niet 
beschouwd worden als tekortkomin
gen of gewichtige feiten die de 
uitgesproken straf rechtvaardigen; 

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

doordat de beslissing, om tegen elke 
eiser de sanctie uit te spreken van 

' schorsing in het recht de geneeskunde 
uit te oefenen gedurende een jaar, de 
telastlegging bewezen verklaart te heb
ben deelgenomen aan de organisatie van 
een systeem van rechtstreekse of 
onrechtstreekse korting op de honoraria 
van het laboratorium van klinische bio
logie ten behoeve van de geneesheer die 
een bloedanalyse vraagt voor een van 
zijn patienten, op grond dat « het door 
de (eisers) gebruikte systeem in strijd is 
met de deontologie; dat immers de 
bezoldiging van de geneesheren die de 
afnemingen verrichten, vastgesteld werd 
door de eigenaar van het laboratorium 
buiten het medeweten van de (eisers) 
terwijl verdeling van honoraria tussen 
geneesheren en niet-geneesheren verbo
deq is; dat de bezoldiging overdreven 
was; dat de beweerde verdeling van 
honoraria enkel aanvaardbaar kan zijn 

binnen het kader van groepsgenees
kunde wat ten deze niet het geval is; ... 
dat de aanwerving door het geneeskun
dig laboratorium van Ganshoren van 
geneesheren die afnemingen verrichten 
en die aan dat laboratorium verbonden 
zijn, aan dat laboratorium de gelegen
heid zou geboden hebben bedragen uit 
te geven die veel lager waren dan die 
welke aan de met de afnemingen belaste 
geneesheren terugbetaald werden », 

terwip, eerste onderdeel, het tegen
strijdig is te beslissen, enerzijds, dat de 
bezoldiging van de geneesheren die 
afnemingen verrichten, vastgesteld werd 
door de eigenaar van het laboratorium 
zonder medeweten van de eisers en, 
anderzijds, dat die bezoldigingswijze 
<< gebruikt werd door de (eisers) » en 
<< strijdig is met de deontologie » wegens 
het overdreven karakter van de bezoldi
ging die werd toegekend aan de genees
heren die afnemingen verrichten (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet), 

tweede onderdeel, door aan te voeren, 
enerzijds, << dat de verdeling van honora
ria onder geneesheren en niet
geneesheren verboden is ,, en, ander
zijds, « dat de beweerde verdeling van 
honoraria enkel aanvaardbaar kan zijn 
binnen het kader van groepsgenees
kunde, wat ten deze niet het geyal is >>, 
de beslissing n~et verduidelijkt of zij 
overweegt dat het systeem van de bezol
diging van. de geneesheren die afnemin
gen verrichten, strijdig is met de deonto
logie, omdat het een verdeling van 
honoraria betreft tussen geneesheren en 
niet-geneesheren of een verdeling van 
honoraria tussen geneesheren buiten het 
kader van een groepsgeneeskunde; die 
dubbelzinnige motivering gelijkstaat met 
het ontbreken van motivering (schen
ding van artikel 97 van de Grondw~t), 

del'de ondel'deel, de eisers in hun 
bijkomende conclusie verwezen naar een 
arrest van de Raad van State van 
15 juli 1977 en aanvoerden « dat de aan 
(de eisers) verweten bepaalde vorm van 
dichotomie ook beoordeeld moet worden 
rekening houdend met dat arrest, aange
zien de litigieuze betalingen (400 frank) 
aan de geneesheren die de afnemingen 
verrichten, niet geboekt werden op de 
honoraria van de ( eisers) maar op het 
deel dat rechtstreeks aan het laborato
rium werd betaald >>; door enkel erop te 
wijzen dat « de verdeling van honoraria 
tussen geneesheren en niet-geneesheren 
verboden is >> en dat « de bezoldiging 
overdreven was >>, de beslissing ,jie 
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conclusie van de eisers niet beantwoordt 
(schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de beslissing 

niet zegt dat het toekennen van 
ristorno's aan geneesheren die 
bloedafnemingen verrichten, in 
strijd is met de geneeskundige 
plichtenleer, enkel omdat het 
bedrag van die ristorno's overdreven 
was; dat wordt beslist dat de toe
kenning van die ristorno's onwettig 
is op grond dat die bezoldiging door 
de eigenaar werd vastgesteld zonder 
medeweten van de eisers, terwijl de 
verdeling van honoraria tussen 
geneesheren en niet-geneesheren 
verboden is; 

Dat die overwegingen niet aan 
tegenstrijdigheid lijden; 

W at het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat, door te zeggen 
dat de verdeling van honoraria 
tussen geneesheren en niet
geneesheren verboden is en dat een 
dergelijke verdeling enkel aan
vaardbaar kan zijn binnen het 
kader van een groepsgeneeskunde, 
hetgeen ten deze niet het geval is, 
de beslissing ondubbelzinnig beslist 
dat het door de eisers gebruikt 
systeem door een enkele feitelijke 
omstandigheid gerechtvaardigd 
wordt en strijdig is met de regels 
van de plichtenleer; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de beslissing 

niet enkel erop wijst dat de verde
ling van honoraria tussen geneeshe
ren en niet-geneesheren verboden 
is en dat de bezoldiging van de 
geneesheren die bloedafnemingen 
verrichten overdreven was, doch 
inhoudt dat « het beheer van het 
laboratorium niet de bezoldiging 
van de door de geneesheren die 
bloedafnemingen verrichten « bewe
zen diensten » beoogde of tot gevolg 
had, doch in werkelijkheid beoogde 
die geneesheren als klanten te wer
ven en aldus de geneeskunde te 
commercialiseren »; 

Dat die overweging de conclusie 
van de eisers beantwoordt door ze 
te verwerpen; 

Dat aile onderdelen van het mid
del feitelijke grondslag missen; 

Over het zevende middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 71 van het 
Strafwetboek en van het algemeen 
rechtsbeginsel, dat zowel in tuchtzaken 
als in strafzaken van toepassing is, 
volgens hetwelk de onoverkomelijke 
dwaling een rechtvaardigingsgrond is, 

doordat de beslissing, om tegen elke 
eiser een sanctie uit te spreken van 
schorsing in het recht de geneeskunde 
uit te oefenen gedurende een jaar, tegen 
de eisers de vierde, vijfde en zesde grief 
in aanmerking neemt (geen acht te 
hebben geslagen op de herhaalde waar
schuwingen van de Raad van de Orde 
zowel aan hen persoonlijk als in alge
mene zin betreffende de activiteiten van 
de laboratoria voor klinische biologie; bij 
jonge confraters tendentieuze informatie 
te hebben verspreid waardoor zij gevaar 
liepen deontologische fouten te begaan 
en tuchtsancties op te !open; te hebben 
deelgenomen aan de organisatie van een 
systeem van rechtstreekse of onrecht
streeks ristorno's van honoraria door het 
laboratorium voor klinische biologie ten 
behoeve van de geneesheer die een 
bloedonderzoek vraagt · voor zijn patH\n
ten) en het verweer uit de conclusie van 
de eisers verwerpt die in haar beschik
kende gedeelte, betreffende de vierde, 
vijfde en zesde grief, ertoe strekte te 
doen zeggen dat zij « het slachtoffer 
werden van een onoverkomelijke 
dwaling " en waarvan de motieven 
preciseerden dat << de onjuiste vermel~ 
dingen die achtereenvolgens door de 
provinciale raad werden gedaan, in ver
band met de honoraria voor bloedafne
mingen en ook de antwoorden aan hun 
advocaat bij de (eisers) een onoverkome
lijke dwaling hebben doen ontstaan 
aangaande de juiste draagwijdte van de 
regel waarvan de overtreding hun wordt 
verweten "• 

en doordat de beslissing die uitspraak 
hierop grondt « dat de beroepen beslis
singen oordeelkundig erop hebben gewe
zen dat de onoverkomelijke dwaling die 
is welke dermate vastgeanken~ is in de 
geest van een groot aantal dat ze 
gemeengoed is geworden; dat ten deze 
niet is aangetoond dat het grootste dee! 
van de geneesheren die in laboratoria 
werken op dezelfde foutieve wijze geoor
deeld en gehandeld hebben >>, 
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terwijl dwaling, zowel in tucht- als in 

strafzaken, een rechtvaardigingsgrond is 
wanneer zij onoverkomelijk is; dat er 
sprake is van onoverkomelijke dwaling 
wanneer een redelijk voorzichtig per
soon in identieke omstandigheden op 
dezelfde wijze zou gehandeld hebben; 
dwaling, om een rechtvaardigingsgrond 
te vormen niet algemeen moet zijn, 
daaruit volgt dat door de verwerping van 
de door eisers aangevoerde rechtvaardi
gingsgrond om de reden dat het geen 
algemene dwaling betreft en zonder na 
te gaan of een redelijk en voorzichtig 
persoon in identieke omstandigheden op 
dezelfde wijze zou gehandeld hebben, de 
beslissing het artikel van het Strafwet
boek en het algemeen beginsel schendt 
die in het middel zijn aangegeven : 

Overwegende dat de beslissing ter 
verwerping van de door de eisers 
aangevoerde rechtvaardigingsgrond, 
niet enkel zegt « dat het ten deze 
geen algemene dwaling betreft », 
doch bovendien, enerzijds, zegt 
« dat erop moet gewezen worden 
dat de eisers herhaaldelijk gewaar
schuwd werden inzake de draag
wijdte van de desbetreffende regels 
van de plichtenleer » en, anderzijds, 
« dat ten deze niet werd aangetoond 
dat het grootste deel van de genees
heren die in laboratoria voor analy
ses werkzaam zijn op dezelfde fou
tieve wijze geoordeeld en gehandeld 
hebben als de eisers »; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

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

doordat de beslissing, om tegen elke 
eiser een sanctie uit te spreken van 
schorsing in het recht de geneeskunde 
uit te oefenen gedurende een jaar, 
oordeelt dat het vergrijp honoraria met 
een niet-geneesheer te hebben verdeeld 
(2• grief) bewezen is, op grond << dat de 
bruto-inkomsten van het laboratorium 
van Ganshoren de voor de geneesheren 
bestemde honoraria vormen >>, 

,_ terwijl de beslissing niet antwoordt op 
de .bijkomende conclusie van de eisers 
waarin zij aanvoerden << dat de door het 
tweede ten laste gelegd vergrijp beoogde 
overeenkomst geoorloofd was >> op grond 
dat « de vergoedingen die in beginsel 

voor de geneesheren bestemd zijn, wan
neer die verbonden zijn door een con
tractuele verbintenis, beschouwd kunnen 
worden als vergoedingen die recht
streeks werden ui tbetaald. a an de verzor
gingsinstellingen die een beroep doen op 
de diensten van geneesheren >>, welke 
stelling door de eisers gestaafd werd met 
aanvoering van een arrest van 
15 juli 1977 van de vierde kamer van de 
Raad van State; het middel aansluit bij 
de passage uit de eerste conclusie van de 
eisers waarin zij betoogden dat << het 
laboratorium gelijkgesteld wordt met 
een verzorgingsinstelling »; 

dat gebrek aan antwoord op een 
regelmatig in conclusie voorgedragen 
middel gelijkstaat met het ontbreken 
van motieven; 

het derde, uit de s_chending van 
artikel 97 van de Grondwet en van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat de beslissing, om tegen elke 
eiser een sanctie uit te spreken vari 
schorsing in. het recht de geneeskunde 
uit te oefenen gedurende een jaar, de 
telastlegging bewezen verklaart honora
ria te hebben verdeeld met een niet
geneesheer (2" vergrijp) met schending 
van artikel 18, § 2, van het koninklijk 
besluit nr. 78 van 10 november 1967 
betreffende de geneeskunst, en het ver
weermiddel verwerpt dat door de eisers 
op artikel 17 van dat koninklijk besluit 
werd gesteund, pp grond dat de eisers 
<< geen te hunner beschikking gesteld 
personeel, lokalen en materiaal gebruik
ten, in de zin van artikel 17 van het 
koninklijk besluit van 10 november 1967; 
dat die stelling immers door geen enkel 
document of ander geschrift wordt 
gestaafd, nu daarenboven de verklarin
gen van de (eisers) daarvan verder geen 
gewag maken >>, ' 

terwijl, eerste onderdeel, de eisers in 
hun conclusie aanvoerden << dat de 
toepassing van de geschreven overeen
komst van 30 maart 1973, die bevestigd 
en uitgelegd wordt door het getuigschrift 
van de naamloze vennootschap Labora
torium van Ganshoren van 3 ja
nuari 1978 en door haar brief van 
23 maart 1978, precies overeenstemt met 
de criteria van de afwijkingen die zijn 
toegestaan {bij artikel 17 van het 
koninklijk besluit nr. 78 van 
10 november 1976); ... met name de 
naamloze vennootschap Geneeskundig 
Laboratorium van Ganshoren' (vroeger 
M. Cams), met een kapitaal van 
20.000.000 frank, personeel (64 personen 
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aangegeven bij de R.M.Z.), lokalen (een 
ingericht gebouw en twee grote speciaal 
ingerichte bijgebouwen), materiaal 
(meubelen, wetenschappelijke appara
tuur, een computer, enz ... ) ter beschik
king van de geneesheren stelt »; door 
enkel te zeggen dat uit geen enkel 
document kan worden afgeleid dat de 
eisers te hunner beschikking gesteld 
personeel, materiaal en lokalen gebruik
ten in de zin van artikel 17 van het 
koninklijk besluit nr. 78 van 
10 november 1967, de beslissing de 
voormelde passage uit de conclusie van 
de eisers niet beantwoordt (schending 
van artikel 97 van de Grondwet), 

tweede onderdeel, de beslissing de 
bewijskracht miskent van de volgende 
door de eisers in de voornoemde passage 
van hun conclusie aangevoerde docu
menten en geschriften : 1 o de overeen
komst van 30 maart 1973 tussen de 
eisers en de heer Cams, zaakvoerder van 
het Medisch Laboratorium van Gansho
ren, in zoverre daarin verder wordt 
bepaald dat « aile· verplichtingen die 
voortvloeien uit de exploitatie van 
genoemd laboratorium en ook aile 
andere werkings- en personeelskosten 
uitsluitend ten laste zijn van de voor
noemde zaakvoerder >>; · 2o de brief van 
23 maart 1978 van de naamloze vennoot
schap Medisch Laboratorium van Gans
horen aan de eisers, in zoverre daarin 
wordt gezegd dat « de voorwaarden die 
uw toestand op 30 maart 1973 regelen, 
nooit gewijzigd werden en . als volgt 
kunnen samengevat worden : 1. de heer 
Cams, nadien de vennootschap (hier 
Laboratorium genaamd) de organisatie, 
het personeel, de lokalen en het noodza
kelijke materiaa:l voor het uitvoeren van 
biologische analyses te uwer beschikking 
hebben gesteld » (schending van de in· 
het middel bedoelde bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat, aangezien de 
uitgesproken sanctie wettelijk ver
antwoord is door de in het zesde en 
zevende middel bedoelde grieven, 
het tweede en derde middel bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk 
zijn; 

Om die redenen, verwerpt het 
verzoek tot tussenkomst en de voor
ziening; veroordeelt de tussenko
mende partijen in . de .kosten van 
hun tussenkomst en de eisers in de 
kosten van hun voorziening. 

19 april 1979 1• kamer 
Vool'zitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Closon -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Dumon, procureur-generaal - Advoca
ten : mrs. Bi.itzler, De Bruyn en Das
sesse. 

1• KAMER - 19 april i979 

KOOP - CONCESSIE VAN ALLEENVERKOOP 
VOOR ONBEPAALDE TIJD - OPNEMING IN HET 
CONTRACT VAN EEN UITDRUKKELIJK COM
MISSOIR BEDING - WETTIGHEID. 

Geen enkele bepaling van de wet van 
27 juli 1961 betreffende de e£mzijdige 
beeindiging van de vo01· onbepaalde 
tijd verleende concessies van alleen
verkoop, gewijzigd bij de wet van 
13 april 1971, verbiedt dat partijen in 
hun overeenkomst een uitdrukkelijk 
commissoir beding opnemen (1). 

(VANDENBOSCH N.V., EUROPAIR 
INTERNATIONAL N.V. T. HARS EN COOLEY M.C.) 

ARREST ( vertaJing) 

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

Over de eerste twee middelen, afge
leid, het eerste uit de schending van de 
artikelen 1, 2, 3, 3bis, tweede lid, 6, van 
de wet van 27 juli 1961 betreffende 
eenzijdige beeindiging van de voor onbe
paalde tijd verleende concessies van 
alleenverkoop, en 2 van de gecoi:\rdi
neerde wetten op de handelsvennoot
schappen, 

doordat het arrest, om ten deze de 
toepassing van de voornoemde wet van 
27 juli 1961 af te wijzen, beslist dat, om 

(1) Raadpl. G. BR!CMONT, La resiliation uni
laterale des concessions de vente, biz. 72; 
G. BRICMONT et PHILIPS, CommeDtaire des 
dispositions de· droit beige et communautaire 
applicable aux concessions de vente en Belgi
que, nr. 23; J. MALHERBE, « Les concessions de 
vente en droit beige et communautaire », in 
Jurisprudence commerciale de Belgique, 1973, 
biz. 53 en vlg., inz. biz. 74. 

In het gemeen recht is een uitdrukkelijk 
commissoir beding wette!ijk toegelaten, tenzij 
de wetgever het verboden of er het toepas
singsgebied van beperkt heeft; hierover leze 
men DE PAGE , Droit civil, II, nrs. 894 en vlg. en 
ook de noot get. R:H. onder Cass., 31 mei 1956 
(Bull. en Pas., 1956, I, 1051). 
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redenen die afgeleid zijn uit de onder
scheiden rechtspersoonlijkheid van de 
concessiegevende vennootschappen, het 
contract van concessie van alleenver
kbop dat op 17 januari 1958 werd 
gesloten tussen de vennootschap naar 
Amerikaans recht Hart en Cooley Manu
factoring Company, waarvan de in 
1962 opgerichte verweerster een filiaal 
is, en de eerste eiseres, niet kan 
beschouwd worden als zijnde gesloten 
tussen dezelfde partijen als de contrac
ten van concessie van alleenverkoop 
aangaande dezelfde produkten, die op 
30 juni 1965 en 1 april 1969 tussen 
verweerster en de eiseressen werden 
gesloten, en daaruit afleidt dat het 
contract van 1 april 1969 « dus enkel de 
eerste vernieuwing is van het vorige 
contract van 30 juni 1965 >>, 

terwijl, wanneer contracten van con
cessie van alleenverkoop aangaande 
dezelfde produkten achtereenvolgens 
door de concessiehouder werden afgeslo
ten, eerst met de moeder\rennootschap, 
later met haar filiaal, en, zoals ten deze 
door het arrest is vastgesteld, er tussen 
de moedervennootschap en haar filiaal 
dermate nauwe economische banden 
bestaan dat ze dezelfde benaming dra
gen en « dat de tweede uit de eerste is 
ontstaan en ervan afhangt >>, de rechter 
om, met het oog op de toepassing van 
artikel 3 bis, tweede lid, van de wet van 
27 juli 1961, de persoon van de conces
siegever en het aantal vernieuwingen 
vast te stellen, rekening moet houden 
met de economische eenheid gevormd 
door de moedervennootschap en haar 
filiaal, :wnder acht te slaan op de 
onderscheiden rechtspersoonlijkheid van' 
die vennootschappen en zonder, tot 
afwijzing daarvan, het fictief of verzon
nen karakter van dat filiaal te moeten 
vaststellen; 

het tweede, uit de schending van de 
artikelen 1, 2, 3, 3bis, tweede lid, 6, van 
de wet van 27 juli 1961 betreffende 
eenzijdige beeindiging van de voor onbe
paalde tijd verleende concessies van 
alleenverkoop, 1134, 1319, 1320, 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, · 

doordat, na te hebben vastgesteld dat 
het contract van concessie van alleen
verkoop van 17 januari 1968 naar luid 
van zijn artikel 22 « gesloten werd voor 
de peri ode van een j aar vanaf 
2 januari 1958 evenwel met die modali
teit dat beide contractanten (het) konden 
beeindigen zonder enige oorzaak aan te 

voeren en zonder · daardoor hun aanspra'
kelijkheid in het gedrang te brengen; 
met een opzeggingstermijn van ten min
ste 90 dagen >>, en in hoofdzaak overwo
gen te hebben dat de draagwijdte van 
die mogelijkheid tot beeindiging erin 
bestond dat de partijen vanaf de sluiting 
van het contract, de vervalda~um ervan 
niet vooraf met zekerheid konden vast
stellen, nu de wederzijdse mogelijkheid 
tot eenzijdige beeindiging, afgezien van 
elke grond tot ontbinding, « een gemeen
schappelijke wil hnpliceert om de con.: 
tractuele betrekkingen stop te zetten; 
naar goeddunken van . elk van de par
tijen, zowel v66r als na het verstrijken 
van de termijn, die als een einddatum 
wordt beschouwd wanneer van de voor
nielde mogelijkheid geen gebruik wordt 
gemaakt », het arrest beslist dat het 
contract van 17 januari 1958 neerkomt 
op een verkoopconcessie voor onbe
paalde tijd, dat, « het kenmerk van 
onbepaalde datum dat van bij haar 
ontstaan aan (die) overeenkomst werd 
gegeven zich verzet tegen een stilzwij
gende verlenging, nu een dergelijke 
verrichting onder andere voorwaarden 
het bestaan van een oorspronkelijk con-' 
tract voor een uitdrukkelijk bepaalde 
tijd veronderstelt >> en dat, .eveneens 
daarom, het contract van 1 april 1969 
niet kan beschouwd worden als een 
derde vernieuwing, in de zin van 
artikel 3bis, tweede lid, van de wet van 
27 juli 1961, van de aan de eerste 
verweerster op 17 januari 1958 verleende 
concessie, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
aan tegenstrijdigheid in zijn motieven 
lijdt wanneer het tegelijkertijd vaststelt, 
enerzijds, dat de door partijen vastge
legde mogelij}l:heid het contract van 
17 januari 1958 eenzijdig te beeindigen, 
afgezien van elke grond tot ontbinding, 
<< een geMeenschappelijke wil impliceert 
de contractuele betrekkingen stop te 
zetten, naar goeddunken van elk van de 
partijen, zowel v66r als na het verstrij
ken van de termijn >> en, anderzijds, dat 
die termijn << als een einddatum moet 
beschouwd wanneer (de partijen) van de 
voornoemde mogelijkheid geen gebruik 
hebben gemaakt >> (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, een 'contract van 
concessie van alleenverkoop dat, zoals 
dat van 17 januari 1958, . volgens de 
vaststellingen van de feitenrechters voor 
eenperiode van een jaar zonder beding 
van stilzwij gende vernieuwing en met de. 
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mogelijkheid voor de partijen het eenzij
dig te beeindigen m~t een opzeggings
termijn, van rechtswege eindigt bij het 
verstrijken van zijn termijn, indien geen 
van de partijen voordien zijn bedongen 
mogelijkheid tot eenzijdige beeindiging 
heeft benut, zodat, wanneer de contrac
tuele betrekkingen blijven voortduren na 
het verstrijken van de bepaalde termijn, 
zulks noodzakelijkerwijze gebeurt 
wegens een nieuw contract dat de ver
nieuwing vormt van de verstreken oor
spronkelijke overeenkomst (schending 
van artikel 3bis, tweede lid, en voor 
zoveel nodig van de artikelen 1, 2, 3 en 
6 van de wet van 27 juli 1961); 

derde onderdeel, door te beslissen dat 
de contractuele betrekkingen tussen de . 
vennootschap naar Amerikaans recht 
Hart en Cooley en de eerste eiseres 
zonder vernieuwing voortgeduurd heb
ben tot het contract van 30 juni 1965 bij 
het verstrijken van de jaarlijkse termijn 
van het contract van 17 januari 1958 · 
werd gesloten, de feitenrechters aan de 
bepaling tot vastlegging van de datum 
ervan een uitlegging hebben gegeven die 
onverenigbaar is met haar bewoordingen 
(schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek) en, althans, de gevolgen van die 
contractuele bepaling hebben miskend 
(schending van artikel 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek) : · 

Over het door verweerster opge
worpen middel va:q. niet-ont
vankelijkheid afgeleid uit het 
gebrek aan belang van de twee 
eerste middelen, nu de beslissing tot 
verwerping van de rechtsvordering 
tot vergoeding van de eiseressen 
wettelijk verantwoord was door de 
reden dat de overeenkomst van 
alleenverkoop, zelfs indien ze gere
geld werd door de wet van 
27 juli 1961 betreffende de eenzij
dige beeindiging van voor onbe
paalde tijd verleende concessies van 
alleenverkoop, rechtsgeldig kan ein
digen door een uitdrukkelijk com
missoir beding zoals dat voorkwam 
in artikel 10, c, van het op 
1 april 1969 tussen de partijen 
gesloten contract : 

Overwegende dat beide middelen 
het arrest bekritiseren in zoverre 
het beslist dat de op 1 april 1969 
door verweerster aan. de eiseressen 

voor bepaalde tijd verleende conces
sie van alleenverkoop, nu zij geen 
derde vernieuwing is van een tussen 
dezelfde partijen gesloten concessie 
van alleenverkoop voor bepaalde 
tijd en bijgevolg, niet beschouwd 
kan worden als zijnde verleend voor 
onbepaalde tijd overeenkomstig 
artikel 3bis, tweede lid, van de 
voornoemde wet van 27 juli 1961, 
gewijzigd bij de wet van 
13 april 1971, niet onder toepassing 
van die wet valt; 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest volgt dat het 
contract van alleenverkoop van 
1 april 1969 in zijn artikel 10, c, en 
d, bepaalde dat de vennootschap 
Hart en Cooley (thans verweerster) 
het recht had dit te beeindigen met 
een opzeggingstermijn van 30 dagen 
en zonder enige vergoeding, indien 
de bestellingen van de vennoot
schap Vandenbosch (thans eerste 
eiseres) op 31 december van eender 
welk jaar minder bedroegen dan 
hetzij 55.000 stuks, te weten 
7.500.000 frank; 

Overwegende dat in de wet van 
27 juli 1961, gewijzigd bij de wet 
van 13 april 1971, geen enkele 
bepaling voorkomt waarbij aan de 
partijen wordt verboden in hun 
overeenkomst een commissoir 
beding op te nemen bij niet
uitvoering van hun contractuele 
verplichtingen; 

Dat daaruit volgt dat, hoewel de 
bepalingen van artikel 2 van die wet 
waarbij de partijen worden ver
plicht de verkoopconcessie voor 
onbepaalde tijd slechts te beeindi
gen met een redelijke opzeggings
termijn of een billijke vergoeding, 
dwingend zijn, zij · evenwel enkel 
betrekking hebben op de eenzijdige 
beeindiging van een dergelijke over
eenkomst zonder aanwijzing van de 
reden en niet op de beeindiging 
wegens foutieve niet-uitvoering die 
geregeld blijft door het gemeen 
recht; 
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Dat, bijgevolg, zelfs indien de 

door verweerster aan de eiseressen 
verleende concessie van alleenver
koop, wegens de opeenvolgende ver
nieuwingen van de vroeger tussen 
dezelfde partijen voor een bepaalde 
tijd gesloten contracten, beschouwd 
zou worden als zijnde verleend voor 
onbepaalde tijd, het uitdrukkelijk 
commissoir beding van artikel 10 
van de overeenkomst, waarin de 
beeindiging met een opzeggingster
mijn en zonder vergoeding wordt 
bepaald bij niet-uitvoering van de 
contractuele verplichting die het 
preciseert, niet onder toepassing 
zou vallen van artikel 2 van de wet 
van 27 juli 1961, gewijzigd bij de 
wet van 13 april 1971; 

Dat aldus de eerste twee door de 
eiseressen aangevoerde middelen, 
ook al waren zij gegrond, geen 
invloed zouden hebben op het 
beschikkende gedeelte van de 
beslissing; 

Dat zij wegens gebrek aan belang 
niet ontvankelijk zijn; 

Dat het middel van niet
ontvankelijkheid gegrond is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 2, 3 en 
6 van de wet van 27 juli 1961 betreffende 
eenzijdige beeindiging van de voor onbe
paalde tijd verleende concessies van 
alleenverkoop, 

doordat het arrest, na ten onrechte, 
zoals uit de twee eerste middelen volgt, 
de toepassing van de voornoemde wet 
van 27 juli 1961 te hebben afgewezen en 
te hebben vastgesteld dat de concessie
houder tekort was gekomen aan zijn 
contractuele verplichtingen vastgelegd in 
artikel 10, c, van het contract van 
1 april 1969, beslist dat door de werking 
van het bij die bepaling uitdrukkelijk 
ingevoerde commissoir beding « de 
beeindiging van de genoemde overeen
komst van rechtswege is geschied, 
krachtens de wilsautonomie van de par
tijen, zonder dat de rechter over enige 
beoordelingsmacht beschikt >>, 

terwijl de partijen in een aan de wet 
van 27 juli 1961 onderworpen contract 
van concessie van alleenverkoop door 
een uitdrukkelijk commissoir beding 
niet op geoorloofde wijze afbreuk kun
nen doen aan de bevoegdheid van de 

rechter om de ernst te beoordelen van 
de tekortkoming van de concessiehouder 
aan zijn contractuele verplichtingen; 
door te weigeren hun beoordelingsmacht 
uit te oefenen ten aanzien van de ernst 
'van de door de toekomstige verweerster 
aangevoerde tekortkoming om de beein
diging van het contract van 1 april 1969 
te bekomen ingevolge zijn artikel 10, c, 
de feitenrechters bijgevolg de in het 
middel aangehaalde wettelijke bepalin
gen hebben geschonden; 

Overwegende dat uit het ant
woord op het tegen de eerste twee 
middelen opgeworpen middel van 
niet-ontvankelijkheid volgt dat, ook 
al was de concessie van alleenver
koop op 1 april 1969 door verweer
ster aan de eiseressen voor onbe
paalde tijd verleend, de bepalingen 
van artikel 2 van de wet van 
27 juli 1961, gewijzigd bij de wet 
van 13 april 1971, niettemin niet 
toepasselijk zouden zijn op het 
daarin bepaalde uitdrukkelijk com
missoir beding; 

Overwegende dat het uitdrukke
lijk commissoir beding, afgezien van 
de materies waarin het bij de wet is 
verboden, geoorloofd is en gevolgen 
heeft zonder dat het aan de beoor
deling van de rechter moet onder
worpen worden; 

Overwegende dat, bijgevolg door 
te beslissen dat, << ten gi:wolge van 
het uitdrukkelijk commissoir beding 
van artikel 10, c, van het op 
·1 april 1969 gesloten contract, het 
gemeen recht ongetwijfeld toepasse
lijk is, nu het probleem inzake de 
toepassing van de wet op de voor 
onbepaalde tijd verleende conces
sies van alleenverkoop niet rijst en 
de tekortkoming van de concessie
houder aan zijn contractuele ver
plichtingen vaststaat, de genoemde 
overeenkomst van rechtswege werd 
beeindigd krachtens de wilsautono
mie van de partijen zonder dat de 
rechter over enige beoordelings
macht beschikt », het arrest, zonder 
een van de in het middel aange
haalde bepalingen te schenden, zijn 
beslissing wettelijk verantwoordt; 

Dat het middel niet kan aangeno
men worden; 
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Om die redenen, verwerpt de 

voorziening; veroordeelt de eiseres
sen in de kosten. 

19 april 1979 1' kamer 
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : mevr. Ray
mond-Decharneux Gelijkluidende 
conclusie van de h. Colard, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Van Ryn, 
Simont. 

1' KAMER - 19 april 1979 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN- MIDDEL WAARIN SCHENDING 
VAN EEN WETTELIJKE BEPALING WORDT AAN
GEVOERD, ZONDER TE BEPALEN WAARIN DIE 
SCHENDING BESTAAT- NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

2° HUWELIJKSCONTRACT - GEMEEN
SCHAP- HOOFDELIJKE VERBINTENIS VAN DE 
ECHTGENOTEN - VERMOEDEN - BURGER
LIJK WETBOEK, ART. 1431. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR
GERLIJKE ZAKEN - GERECHTELIJK WET

BOEK, ART. 774, TWEEDE LID - VERPLICH
TING VOOR DE RECHTER HEROPEN!NG VAN 
DE DEBATTEN TE BEVELEN - VOORW AARDE. 

1' Niet ontvankelijk is het middel 
waarin schending van een wettelijke 
bepaling wordt aangevoerd, zonder te 
vermelden waarin die schending 
bestaat (1). (Art. 1080 Ger.W.) 

2' Art. 1431 B. W., zoals het luidde voor 
de wet van 14 juli 1976, en volgens 
hetwelk « de vrouw die zich met haar 
man hoofdelijk verbindt voor zaken 
van de gemeenschap of van de man, 
ten aanzien van de laatstgenoemde, 
geacht wordt zich aileen als borg te 
hebben verbonden », doet geen 
afbreuk aan de beginselen tot regeling 
van de vergoedingen en de bijdragen 
in de schulden onder echtgenoten; 
derhalve wettig is de beslissing die 
zegt dat die wettelijke bepaling slechts 
toepasselijk is op de schulden die de 
vrouw uitsluitend in het belang van de 
man of van de gemeenschap van 
aanwinsten heeft aangegaan (2). 

(1) Cass., 21 sept. 1978 (A.C., 1978-79, nr. 52). 

3' De rechter behoeft de heropening van 
de debatten slechts te bevelen wan
neer hij een vordering geheel of 
gedeeltelijk afwijst op grand van een 
exceptie die de partijen voor hem niet 
hadden ingeroepen (3). 

(LECOCQ T. DE ROY, DE BELGISCHE STAAT -
MIN. V. FINANCIEN, MARCHANT) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 juni 1977 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1216, 
1301 van het Burgerlijk Wetboek, 1431, 
1487, 1494, 1527 van hetzelfde wetboek, 
in hun bewoordingen van v66r de wet 
van 14 juli 1976, en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na te hebben 
beslist « dat de aankoop van het huis 
nummer 14 aan de Sint-Jorisstraat te 
Brussel gebeurde ten bate . van de 
gemeenschap van aanwinsten ( ... ), dat 
het vaststaat dat de verbintenis jegens 
de consorten Delmotte-Berger een 
schuld is van de gemeenschap van 
aanwinsten, vooral daar de op 
2 oktober 1956 ondertekende akte uit
drukkelijk verwijst naar de aankoop van 
het gebouw dat de hoofdelijke leners 
volgens hun verbintenis persoonlijk zou
den gaan betrekken >>, niettemin zegt dat 
eiseres « niet aantoont dat de schuld 
uitsluitend werd aangegaan in het 
belang van de man of van de gemeen
schap van aanwinsten; dat de voorw
aarde van artikel 1431 van het Burgerlijk 
Wetboek opdat de vrouw zou worden 
geacht zich als borg te hebben verbon
den, niet vervuld is >>; 

terwijl, eerste onderdeel, het motief 
niet duidelijk maakt of de gestelde 
exclusiviteitsvereiste enkel betrekking 
heeft op het belang van de man of ook 

SCHICKS et VANISTERBEEK, Traite de fa pratique 
notari<jle, dl. V, nr. 1222; DE PAGE, Droit civil, 
d!: X, 1, nr. 560; BAUDRY-LACANTINERIE, 
LE COURTOIS et SURVILLE, Droit civil, d!. XVI, 
nr. 558. Contra : TROPLONG, Droit civil, dl. II, 
nrs. 1044 en 1045; AuBRY et RAu, Droit civil, dl. 
VIII, § 510 en noot 30; COLIN et CAPITANT, Droit 
civil, dl. III, nrs. 285 en 55; KLUYSKENS, 
Burgeriljk Recht, dl. VIII, nr. 119. 

(2) Raadpl. Cass., 12 juli 1906 (BuJI. et Pas., 
1906, I, 346).- Zie ook LAuRENT, Droit civil, dl. (3) Cass., 9 juni 1977 (A.C., 1977, 1041) en 
XXII, nr. 95; THIRY, Droit civil, dl. III, nr. 361;. 3 feb. 1978 (ibid., 1978, 667). 
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op dat van de gemeenschap van aan
winsten en het arrest, wegens die dub
belzinnigheid, niet regelmatig met rede
nen is omkleed (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

tweede onderdeel, indien het arrest 
moet worden begrepen in die zin dat de 
exclusiviteitsvereiste enkel met betrek
king tot het belang van de man wordt 
gesteld, het bestreden motief strijdig zou 
zijn met het motief waarin het arrest 
nadrukkelijk erop wijst « dat het vast
staat dat de verbintenis jegens de con
sorten Delmotte-Berger een schuld van 
de gemeenschap van aanwinsten is », 

het inderdaad tegenstrijdig is erop te 
wijzen, enerzijds, dat het vaststaat dat 
de verbintenis jegens de consorten Del~ 
motte-Berger een schuld van de 
gemeenschap van aanwinsten is, en, 
anderzijds, dat eiseres niet aantoont dat 
dezelfde schuld werd aangegaan in het 
belang van de gemeenschap van aan
winsten, 

en terwijl het arrest wegens die tegen
strijdigheid niet regelmatig met redenen 
is omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

derde onderdeel, de toepassing van 
artikel 1431 van het Burgerlijk Wetboek 
enkel onderstelt dat de echtgenote 
bewijst 1" dat zij hoofdelijk met haar 
man is verbonden; 2" dat zij zich verbon
den heeft voor zaken van de gemeen
schap (of zoals ten deze van de gemeen- . 
schap van aanwinsten) of van de man; 
die toepassing dus niet onderstelt dat de 
echtgenote bovendien moet aantonen dat 
de schuld werd aangegaan in het uitslui
tend belang van de man of van de 
gemeenschap van aanwinsten, en het 
arrest bijgevolg, nu het uitdrukkelijk 
heeft vastgesteld dat « de verbintenis 
jegens de consorten Delmotte-Berger 
een schuld van de gemeenschap van 
aanwinsten is >>, in zoverre het begrepen 
zou moeten worden in die zin dat het 
een exclusiviteitsvereiste stelt betrekke
lijk het belang van de man of van de 
gemeenschap, de toepassing van 
artikel 1431 van het Burgerlijk Wetboek 
afhankelijk zou gesteld hebben van een 
niet bij de wet bepaalde voorwaarde, en 
dus niet wettelijk verantwoord is (scherr
ding van al de in het middel bedoelde 
bepalingen) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest door 

zijn in het middel overgen,o
men consideransen ondubbelzinnig 

beslist dat de toepassingsvoorwaar
den van artikel 1431 van het Bur
gerlijk Wetboek niet vervuld zijn, 
omdat eiseres niet aantoont dat de 
schuld uitsluitend werd aangegaan 

· in het belang van haar man of van 
de gemeenschap van aanwinsten; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat in dit onderdeel 
van het middel vooropgesteld wordt 
dat het arrest zou beslist hebben 
dat artikel 1431 van het Burgerlijk 
Wetboek slechts toepasselijk is op 
de schulden die de vrouw hoofdelijk 
met haar man en uitsluitend in 
diens belang heeft aangegaan, en 
niet op die welke zij aldus in het 
belang van de gemeenschap van 
aanwinsten heeft aangegaan; 

Overwegende dat uit het ant
woord op het eerste bnderdeel van 
het middel volgt dat het tweede 
onderdeel ervan op een onjuiste 
uitlegging van de bestreden beslis
sing berust en dus feitelijke grond
slag mist; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat eiseres niet pre

ciseert waarin de andere bepalingen 
van het Burgerlijk Wetboek dan 
artikel 1431 zouden geschonden 
geweest zijn; 

Overwegende dat dit artikel geen 
afbreuk doet aan de wettelijke 
beginselen die de materie van de 
vergoedingen en de bijdragen in de 
schulden onder echtgenoten rege
len; 

Overwegende dat het arrest, door 
te beslissen dat die wettelijke bepa
ling slechts toepasselijk is op de 
schulden die de vrouw uitsluitend in 
het belang van de man of van de 
gemeenschap van aanwinsten heeft 
aangegaan, de toepassing ervan niet 
doet afhangen van een. niet bij de 
wet bepaalde voorwaarde; 

Dat dit onderdeel van het middel 
naar recht faalt; 
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Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 1317, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Groridwet, 

doordat het arrest beslist dat eiseres 
« niet aantoont dat de schuld uitsluitend 
werd aangegaan in het belang van de 
man of van de gemeenschap van aan- · 
winsten; . dat de voorwaarde van 
artikel 1431 van het Burgerlijk Wetboek 
opdat de vrouw geacht zou worden zich 
als borg te hebben verbonden, niet 
vervuld is "• 

terwijl eiseres in haar conclusie van 
hoger beroep waarin zij zich beriep op 
het vroeger artikel 1431 van het Burger
lijk Wetboek, betoogde dat zij, aangezien 
zij zich voor zaken van de gemeenschap 
had verbonden, ten aanzien van haar 
man als borg moest beschouwd worden; 
de eerste verweerder in zijn conclusie 
van hoger beroep uitdrukkelijk erkende 
dat « artikel 1431 van het Burgerlijk 
Wetb6ek bepaalt dat de in gemeenschap 
van goederen getrouwde vrouw die zich 
met haar man hoofdelijk verbindt voor 
zaken van de gemeenschap of van de 
man ten aanzien van laatstgenoemde 
geacht wordt zich aileen als borg te 
hebben verbonden ( ... ); het onbetwist
baar is dat ten deze de gei:ntimeerde 
echtgenote gecontracteerd heeft voor de 
zaken van de gemeenschap van aan
winsten »; be1de partijen aldus erkend 
hebben dat de litigieuze schulden schul
den van de gemeenschap waren in de 
zin van artikel 1431 van het Burgerlijk 
Wetboek, en het arrest bijgevolg, door de 
stelling van e1seres gedeeltelijk te ver
werpen om de voornoemde redenen : 
1" een geschil doet ontstaan dat niet 
strijdig is met de openbare orde en dat 
uitgesloten was door het akkoord van de 
beide partijen dat in hun conclusie is 
vastgesteld en dus de bewijskracht van 
die conch.ts1e schendt (schending van de 
in het m1ddel bedoelde bepalingen en 
inzonderhe1d van de artikelen 1317, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek); 2" het recht van verdediging van 
eiseres m1skent door haar vordering 
gedeeltelijk af te w1jzen op grond van de 
in het middel weergegeven m1ddelen die 
ambtshalve werden opgeworpen zonder 
dat eerst de heropemng van de debatten 
wera bevolen (schendmg van de m het 
middel bedoelde bepalmgen en mzon
derheid van het algemeen rechtsbegmsel 

inzake de rechten van de verdediging en 
van de artikelen 774, tweede lid, en 
1042 van het Gerechtelijk Wetboek) : 

Overwegende dat, enerzijds, het 
arrest, dat geen enkele uitlegging 
geeft van de in het middel aange
voerde conclusie, de bewijskracht 
ervan niet heeft kunnen schenden; 
dat, bijgevolg, in de onderstelling 
dat het hof van beroep ambtshalve 
uitspraak zou gedaan hebben over 
een zaak die de openbare orde niet 
aanbelangt en waarover elk geschil 
tussen de partijen uitgesloten was 
door hun conclusie, die onwettig
heid geen schending kan vormen 
van de artikelen 1317, 1319, 1320 e:r;t 
1322 van het Burgerlijk Wetboek; 

Overwegende dat, anderzijds, het 
arrest, door de vordering van eise
res gedeeltelijk af te wijzen om de 
in het middel overgenomen reden, 
de vordering niet verwerpt op grand 
van een exceptie van onbevoegd
heid, nietigheid, verjaring, niet
ontvankelijkheid of van enige 
andere exceptie in de zin van 
artikel 774 van het Gerechtelijk 
Wetboek; dat het hof van beroep 
bijgevolg de heropening van de 
debatten niet behoefde te bevelen 
en, door die maatregel niet te 
nemen, de rechten van de verdedi
ging van eiseres niet heeft miskend; 

Dat het middel niet kan aangeno
men worden; 

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

19 april 1979 1• kamer 
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Clason -
Geli}kluidende conclusie van de h. 
Colard, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr Simont. 
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1 • KAMER - 19 april 1979 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
- VORM - DIRECTE GEMEENTEBELASTIN
GEN - VOORZIENING TEGEN EEN BESLUIT 
VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE - VER
EISTE VAN EEN VERKLARING VAN VOOR
ZIENING TER GRIFFIE VAN DE BESTEN
DIGE DEPUTATIE EN VERVOLGENS VAN DE 
BETEKENING VAN DIE VERKLARING AAN DE 
PARTIJ TEGEN WIE DE VOORZIENING IS 
GERICHT. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
- TERMIJN - DIRECTE GEMEENTEBELAS
TINGEN VOORZIENING TEGEN EEN 
BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE
VOORZIENING NOODZAKELIJK IN TE STEL
LEN BINNEN DE TERMIJN VAN EEN MAAND 
TE REKENEN VAN DE BETEKENING VAN DE 
BESTREDEN BESLISSING EN VERVOLGENS 
BINNEN TIEN DAGEN TE BETEKENEN AAN DE 
PARTIJ TEGEN WIE DE VOORZIENING IS 
GERICHT. 

1" en 2" De voorziening in cassatie tegen 
een besluit van de bestendige deputa
tie van een provincieraad over een 
bezwaarschrift tegen een aanslag 
inzake directe gemeentebelastingen is 
ontvankelijk op voorwaarde dat bin
nen een maand na de betekening van 
de bestreden beslissing ter griffie van 
de provincieraad een verklaring van 
voorziening wordt gedaan, en dat ver
volgens de voorziening, op straffe van 
verval, binnen tien dagen wordt bete
kend aan de pal'tij tegen wie zij is 
gericht (1). (Art. 4 wet 22 jan. 1849; 
art. 2 wet 22 juni 1865; art. 16 wet 
22 juni 1877 .) 

(COLLARD 
T. GEMEENTE LA ROCHE; EN-ARDENNE) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 22 juni 1978 door 
de Bestendige Deputatie van de 
provincie Luxemburg gewezen; · 

Overwegende dat luidens artikel 4 
van de wet van 22 januari 1849, dat 
overeenkomstlg artikel 2 van de wet 
van 22 juni 1865 en artikel 16 van 
de wet van 22 juni 1877 van toepas
sing is op de voorzreningen in 

(1) Raadpl. Cass., 24 jan. 1975, twee arresten 
(A.C., 1975, 583 en 586); 27 feb. 1976 (Ibid., 1976, 
746); 4 me1 1977 (ibid., 1977, 910), 5 dec · 
1977 (ibid., 1978, 401) en 29 Jan. 1979 (ibid., 
1978-79, nr. 286). 

cassatie tegen de besluiten van de 
bestendige deputatie inzake directe 
gemeentebelastingen, de verklaring 
van voorziening ter griffie van de 
provincieraad moet worden gedaan 
binnen de termij n van een rna and 
na de betekening van de bestreden 
beslissing, en de voorziening, op 
straffe van verval, binnen tien 
dagen moet worden betekend aan 
de partij tegen wie zij is gericht; 

Overwegende dat, ingevolge die 
wettelijke bepalingen de griffier de 
verklaring van voorziening moet 
ontvangen en daarvan akte moet 
verlenen, en die akte, die het cassa
tieberoep vormt, nadien aan de 
tegenpartij moet worden betekend; 

Overwegende dat uit geen 
gedingstuk blijkt dat die regels zijn 
in acht genomen; 

Dat het cassatieberoep derhalve 
niet ontvankelijk is; 

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

19 april 1979 1• kamer 
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : baron Vin<;otte 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Colard, advocaat-generaal. 

1 • KAMER - 20 april 1979 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
- BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSING 
WAARBIJ HET HOF VAN BEROEP ZICH ONBE
VOEGD VERKLAART- HOF VAN BEROEP DAT 
DE ZAAK NAAR DE BEVOEGDE RECHTER NIET 
VERWIJST- ONWETTIGHEID. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE - BUR
GERLIJKE ZAKEN- VERNIETIGING VAN EEN 
ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP WAARBIJ 
UITSPRAAK GEDAAN WORDT OVER DE 
BEVOEGDHEID - VERWIJZING NAAR EEN 
ANDER HOF VAN BEROEP. 

1" Wanneer de rechter in hager beroep, 
uitspraak doende over een exceptie 
van onbevoegdheid, beslist dat hij niet 
bevoegd is, moet hij de zaak naar de 
bevoegde rechter verwijzen (Ger.W., 
art. 643.) · 
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2' Wanneer het Hoi een arrest van het 

hoi van beroep, waarbij uitspraak 
gedaan wordt over de bevoegdheid, 
vernietigt, verwijst het de zaak naar 
een ander hof van beroep (1). 

(FORMESIJN T. MR. MOEYKENS Q.Q.) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest op 16 februari 1978 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 3, 556, 
574, 2', 578, 1', 602, 1", 607, 616, 639, 643, 
660, 662, 1068, 1138, 3", van het Gerechte
lijk Wetboek, zoals gewijzigd door de 
wetten van 24 juni 1970 en 
24 maart 1975, 500, 501, 502, 503, 504, 506, 
508 van de wet van 18 april 1851 op het 
faillissement, de bankbreuk en het uit
stel van betaling, die hoek III van het 
Wetboek van Koophandel, zoals gewij
zigd door de wet van 10 oktober 1967, 
vormt, 

24 maart 1975 een nieuwe bevoegdheids
regeling werd ingevoerd; dat de recht
bank van koophandel voortaan slechts 
kennis neemt van de vorderingen en 
geschillen die rechtstreeks ontstaan uit 
het faillissement en waarvan de gege
vens voor de oplossing zich bevinden in 
het bijzonder recht dat het stelsel van 
het faillissement beheerst; dat uit het 
beginsel van artikel 3 van het Gerechte
lijk Wetboek volgt dat de volstrekte 
materiele bevoegdheid van de gerechten 
opgericht om kennis te nemen van de 
hogere beroepen niet wordt bepaald 
door de aard van het gerecht dat de 
beroepen beslissing heeft gewezen maar 
door de zaak die krachtens dit wetboek 
onder de bevoegdheid valt van de rech
ter in eerste aanleg; dat na het in 
werking treden van de wet van 
24 maart 1975, aileen het arbeidshof 
bevoegd is om te statueren over het 
ingesteld hoger beroep, 

terwijl, eerste onderdeel, het geschil 
niet. aileen de hoegrootheid betrof van 
de opzeggingsvergoeding waarop eiser 
staande hield recht te hebben, maar 
eveneens de opneming ervan in het 
bevoorrecht passief van het faillisse
ment, waarvoor het hof van beroep, ook 
na het invoege treden van de wet van 
24 maart 1975, bevoegd bleef (schending 
van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 3, 574, 2", 1138, 3", 
van het Gerechtelijk Wetboek, 500, 501, 
503, 504, 506 en 508 van de wet van 
18 april 1851), 

tweede onderdeel, het arrest de 
betwisting betreffende de hoegrootheid 
van de opzeggingsvergoeding naar het 
arbeidshof had dienen te verwijzen en in 
alle geval de zaak betreffende de opne
ming van de schuldvordering had dienen 
uit te stellen totdat over de hoegrootheid 
van de opzeggingsvergoeding zou zijn 
beslist (schending van de artikelen 3, 
556, 574, 2", 578, 1", 602, 1", 607, 616, 639, 
643, 660, 662, 1068 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 500, 501, 502, 503, 504, 506 en 
508 van de wet van 18 april 1851) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel 

niet preciseert welke de akten zijn 
----------------1 waaruit zou blijken dat het geschil 

(1) Over de niet-toepasselijkheid van de ook de opneming van de schuldvor
bepaling van art. 660 Ger. W., volgens hetwelk 

doordat het hof van beroep zich onbe
voegd verklaart om te beslissen over het 
door eiser ingestelde hoger beroep op 
grond : dat het geschil uitsluitend de 
opzeggingsvergoeding betreft die eiser, 
gewezen bediende van de gefailleerde 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid « Dejotex », in zijn · 
ingediende schuldvordering had in reke
ning gebracht; dat het geding op geldige 
wijze voor de Rechtbank van Koophan
del te Brugge was gebracht krachtens 
artikel 574, 2', van het Gerechtelijk 
Wetboek zoals het v66r de wijzigingswet 
van 24 maart 1975 was opgesteld; dat 
immers, krachtens dit artikel, alle 
geschillen die moesten worden beslecht 
om tot de vereffening van een faillisse
ment te komen, tot de bevoegdheid van 
de rechtbank van koophandel behoorden 
en dit het geval was voor de geschillen 
over de schuldvordering van een 
bediende wegens opzeggingsvergoeding; 
dat evenwel door voormelde wet van 

« iedere beslissing betreffende de bevoegdheid dering in het bevoorrecht passief 
de zaak zo nodig verwijst naar de bevoegde van het faillissement betreft en 
rechter die zij aanwijst » o.m. niet toepasselijk waarvan de bewijskracht derhalve 
is op een geval, als het onderhavige, raadpl. 
Cass., 23 okt. 1974 en noot (2) alsmede Cass., zou zijn miskend en waaruit meteen 
28 feb. 1975 en noot (1) (A.C., 1975, 252 en 744). zou blijken dat de artikelen 1138, 3', 
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van het Gerechtelijk W etboek en 
500 en volgende van de · wet van 
15 april 1851 eveneens zouden zijn 
geschonden; 

Dat het onderdeel bij gebrek aan 
nauwkeurigheid niet ontvankelijk 
is; 

Wat het 
betreft: 

tweede onderdeel 

Overwegende dat het onderdeel 
het arrest eerst verwijt dat het hof 
van beroep, na te hebben geconsta
teerd dat, sinds de wet van 
24 maart 1975, alleen het arbeidshof 
bevoegd is om over het hoger 
beroep te beslissen, zich ertoe 
beperkt zich onbevoegd te verklaren 
zonder de beslissing over de hoe
grootheid van eisers opzeggingsver
goeding naar het arbeidshof te ver
wijzen; 

Overwegende dat, luidens 
artikel 643 van het Gerechtelijk 
W etboek, in de gevallen waarin een 
exceptie van onbevoegdheid aan
hangig kan worden gemaakt voor de 
rechter in hoger beroep, deze laatste 
over het middel beslist, en, indien 
daartoe grond bestaat, « de zaak 
verwijst naar de bevoegde rechter »; 

Dat het onderdeel op dit punt 
gegrond is; 

Overwegende dat, in zoverre het 
stelt dat het arrest de beslissing 
betreffende de opneming van de 
schuldvordering in het bevoorrecht 
passief in elk geval had moeten 
uitstellen, het onderdeel ervan uit
gaat dat ook de opneming in het 
bevoorrecht passief voor de rechter 
in betwisting was; 

Overwegende dat reeds in de 
conclusie waarbij verweerder quali
tate qua zelf om « de opneming in 
het bevoorrechte passief » verzocht 
voor een bedrag van 210.334 frank, 
verweerder aileen aanvoerde dat hij 
<< de bedragen betwist »; 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis vaststelt << dat de enige 
betwisting de duur van de opzeg
gingstermijn betreft »; dat ook het 

verzoekschrift tot hoger beroep spe
cifieert dat in feite de enige betwis
ting de periode van opzegging 
betreft, terwijl noch in eerste aanleg 
noch in conclusie voor het hof van 
beroep, de opnerriing van de opzeg
gingsve. e:oeding in het bevoorrech 
passief werd betwist; 

Overwegende dat uit de context 
blijkt dat, wanneer het arrest vast
stelt dat het geschil uitsluitend de 
opzeggingsvergoeding betreft die 
eiser << in zijn ingediende schuldvor
dering had aangerekend », het enkel 
de hoegrootheid van deze opzeg
gingsvergoeding. bedoelt; 

Dat het onderdeel op dit punt 
feitelijke grondslag mist; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest doch aileen in 
zoverre het, na over de bevoegdheid 
uitspraak te hebben gedaan, de 
zaak niet naar de bevoegde rechter 
verwijst; beveelt dat van onderhavig 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van· de gedeeltelijke 
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. 

20 april 1979 - 1' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. de Vreese, 
afdelingsvoorzi tter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Duman, procureur
generaal- Advocaat: mr. Houtekier. 

1' KAMER - 20 april 1979 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - IJURGERLIJK WET

BOEK, ART. 1385 - DE AANSPRAKELIJKHEID 
RUST OP DEGENE DIE HET DIER ONDER ZIJN 
BEWARING HEEFI' IN DE JURIDISCHE ZIN 
VAN DIT WOORD- BEG RIP. 

Wanneer een dier schade heeft veroor
zaakt, · rust . de aansprakelijkheid ex 
art. 1385 B. W. op degene die ten Ujde 
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van de scl1ade de juridische bewaring 
of het meesterschap over hid dier 
heeft, d. w.z. de niet ondergeschikte 
macht van leiding en toezicht (1). 

(VERVAET T. VAN ROMPU, BELGISCHE STAAT
MIN. V. LANDSVERDEDIGING) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 8 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 1385 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grond
wet, 

doordat het vonnis eiser aansprakelijk 
acht voor de aangerichte schade omdat 
hij op het ogenblik van de feiten de 
bewaring had van het dier en dit besluit 
hierop steunt dat partijen het erover 
eens zijn dat de vaars zich heeft losge
rukt op de beestenmarkt, aan de weeg
brug nr. 1, en dat alsdan het dier werd 
vastgehouden door E. Thys, aangestelde 
van eiser, dat dient te worden aangeno
men dat op het ogenblik dat het dier 
zich heeft losgerukt de vervoerovereen
komst niet beeindigd was, dat de weging 
hoogstens een accessorium is van de 
vervoerovereenkomst, dat eiser tijdens 
het vervoer de bewaring heeft van het 
dier, over het dier een niet 
ondergeschikte macht van leiding, toe
zicht en controle uitoefent en beschikt 
over een vermogen het dier te gebrui
ken, dat in niets verschilt van dat van de 
eigenaar zelf in diezelfde omstandighe
den, dat er bovendien ten deze voor 
eiser een juridische grondslag is waarop 
zijn gebruik steunt, namelijk de vervoer
overeenkomst en hij ervan gebruik 
maakte overeenkomstig zijn beroep, 

terwijl de overdracht van aansprake
lijkheid voor de door het dier veroor
zaakte schade, op degene die zich ervan 
bedient terwijl hij het in gebruik heeft 
impliceert dat de bewaarder op het 
ogenblik van het schadelijke feit het 
meesterschap had over het dier, wat een 
niet ondergeschikte bevoegdheid van lei
cling en toezicht omvat, zonder tussen
komst van de eigenaar, dit is meer dan 
een materiele bewaring doch een macht 
om te gebruiken die gelijk is aan die van 
de eigenaar, 

(1) Cass., 8 nov. 1956 (Bull. en Pas., 1957, I, 
251); 19 april 1963 (ibid, 1963, I, 880); raadp!. 
Cass., 30 april 1975 (A.C., 1975, 948). 

en terwijl hij die krachtens een ver
voerovereenkomst een dier vervoert 
geenszins uiteraard als bewaarder in d~ 
bovenvermelde zin van artikel 1385 van 
het Burgerlijk Wetboek moet worden 
beschouwd; eiser in zijn verzoekschrift 
tot hoger beroep en in conclusie liet 
gelden dat het dier zich losrukte << niet 
tijdens het eigenlijke vervoer >> doch 
toen het naar de weging werd gebracht, 
meer bepaald << aan baskuul nr. 1 dus 
duidel~~k tijdens de operatie w~gen, 
waarbiJ de vervoerder zeker de juridi
sche leiding niet had >>, doch aileen het 
dier vasthield om de eigenaar - die 
aanwezig was. en bepaalde of, waar en 
hoe het dier moest gewogen worden -
ter wille te zijn, zonder te beschikken 
over enige niet ondergeschikte macht 
van leiding, toezicht en gebruik over het 
dier, zodat het vonnis, eerste onderdeel, 
door slechts met betrekking tot het 
eigenlijke vervoer (<< tijdens het 
vervoer >>) vast te stellen dat eiser een 
niet. ondergeschikte macht van lei ding, 
toeziCht en controle over het dier uitoe
fende en beschtkte over het vermogen 
het dier te gebruiken zoals de eigenaar 
in dezelfde omstandigheden, en daaren
tegen de aansprakelijkheid van eiser als 
bewaarder van het dier op het ogenblik 
van de feiten, dit is tijdens de operatie 
weging, uitsluitend te laten steunen op 
de vaststelling dat de vervoerovereen
komst op dat ogenblik nog niet was 
beeindigd, dat de weging hoogstens een 
accessorium van de vervoerovereen
komst was en dat eiser als het ware 
beroepshalve, krachtens de vervoerover
eenkomst, als bewaarder van het dier in 
de zin van artikel 1385 van het Burger
lijk Wetboek aansprakelijk was, de aan
sprakelijkheid van eiser niet wettelijk 
aanhoudt doch schending inhoudt van 
artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek 
ten minste is aangetast door dubbelzin~ 
nigheid in de motivering die het aan het 
Hof niet rnogelijk maakt zijn controle uit 
te oefenen, vermits in het onzekere 
wordt gelaten of het vonnis, wanneer het 
vaststelt dat de wettelijke criteria voor 
de bewaring in de zin van genoemde 
wetsbepaling vervuld waren << tijdens het 
vervoer >>, hierdoor de periode bedoelt 
van het eigenlijke materiele vervoer -
in welk geval de beslissing die betrek
king had op de feiten die zich niet 
voordeden tijdens het eigenlijke vervoer 
doch tijdens de operatie weging, niet 
wettelijk verantwoord is - dan wel de 
periode van de gehele « ver
voerovereenkomst » dit is - volgens het 
vonnis - inbegrepen de operatie van de 
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weging, zodat het vonnis minstens, 
gezien deze dubbelzinnige motivering 
niet regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet), 

en zodat het vonnis, tweede onderdeel, 
geen antwoord inhoudt op het door eiser 
ingeroepen verweer dat de eigenaar bij 
de weging aanwezig was en bepaalde of 
het dier moest gewogen worden, waar 
het moest gewogen worden, in de 
weging gei:nteresseerd was en er toezicht 
op hield, terwijl de vervoerder zeker de 
juridische leiding niet had, doch alleen 
het dier vasthield om de eigenaar ter 
wille te zijn en dus geenszins een 
niet ondergeschikte macht van leiding, 
toezicht en gebruik over het dier bezat; 
het vonnis derhalve, wegens gebrek aan 
antwoord op de conclusie, niet regelma
tig is gemotiveerd (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het vonnis vast

stelt dat het dier zich losrukte 
terwijl het aan de weegbrug werd 
vastgehouden door een aangestelde 
van eiser, en oordeelt dat dient te 
worden aangenomen dat op dat 
ogenblik « de vervoerovereenkomst 
niet beeindigd was », vermits eiser 
zelf toegeeft dat de weging slechts 
een eerste bestemming was en moet 
worden aangenomen dat de 
<< vervoerovereenkomst » slechts 
beeindigd was bij het bereiken van 
de eindbestemming; dat het vonnis 
vervolgens aanstipt dat de weging 
dus hoogstens een accessorium 
<< van de vervoerovereenkomst » 
was; dat het vonnis dan pas oor
deelt dat eiser « tijdens het 
vervoer » de bewaring had over het. 
dier en het juridische begrip van 
deze bewaring nader omschrijft; 

Dat uit die context en uit het 
onmiddellijk voorafgaan van de 
beschouwingen over het ogenblik 
waarop de << vervoerovereenkomst » 
een einde neemt, blijkt dat de 
rechters met de woorden << tijdens 
het vervoer » bedoelen : tijdens de 
afwikkeling van de gehele vervoer
overeenkomst, daarin begrepen de 
operatie van de weging; 

Dat de aangeklaagde dubbelzin
nigheid dus niet bestaat; 

Overwegende dat uit het vooraf
gaande meteen blijkt dat de rechter 
niet slechts met betrekking tot het 
eigenlijke materiele vervoer maar 
ook met betrekking tot de weging 
en dus op het ogenblik van de 
feiten, vaststelt dat eiser een niet 
ondergeschikte macht van leiding, 
toezicht en controle over het dier 
uitoefende en over een vermogen 
beschikte om van het dier gebruik 
te maken, dat in niets verschilt van 
dat van de eigenaar zelf in dezelfde 
omstandigheden; 

Dat het vonnis zodoende een 
juiste toepassing maakt van 
artikel 1385 van het Burgerlijk Wet
hoek; 

Wat het tweede onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat eiser in het 
verzoekschrift tot hoger beroep en 
in conclusie aanvoerde : ds.t hij, 
tijdens het wegen, niet het volledig 
meesterschap en de juridische lei
cling over het dier had, dat de 
eigenaar, die aanwezig was, toezicht 
hield en besliste of, waar en hoe het 
dier moest worden gewogen en hij, 
eiser, dus tijdens de weging geens
zins een niet ondergeschikte macht 
van leiding, toezicht en controle 
over het dier had; 

Overwegende dat het vonnis, dat 
aanmerkt dat verweerder verklaart 
dat hij enkel aanwezig was om het 
gewicht van het dier te controleren, 
vaststelt dat eiser << tijdens het 
vervoer » - hiermede bedoelend 
tijdens de ganse afwikkeling van de 
vervoerovereenkomst, daarin begre
pen de weging - << over het dier 
een niet ondergeschikte macht van 
leiding, toezicht en controle uitoe
fende en beschikte over een vermo
gen om van het dier gebruik te 
maken, dat in niets verschilt van 
dat van de eigenaar :z;elf in dezelfde 
omstandigheden »; 

Overwegende dat de rechters 
zodoende te kennen geven dat zij de 
door eiser aangehaalde omstandig
heden, en .met name het feit dat de 
eigenaar aanwezig was, en besliste 
of het dier moest gewogen worden, 
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van de hand wijzen als niet van die 
aard dat zij aan het meesterschap 
van eiser over het dier, aan zijn 
niet ondergeschikte macht van lei
cling, toezicht en controle over het 
dier en dienvolgens aan zijn juridi
sche bewaring van het dier op het 
ogenblik van de weging konden 
afbreuk doen; 

Dat het vonnis meteen voormelde 
conclusie beantwoordt; · 

Dat geen van de onderdelen van 
het middel kan worden aangeno
men; 

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

20 april 1979 - 1 • kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. de Vreese, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Gryse en Houtekier. 

3" KAMER - 23 april 1979 

1° ARBEIDSONGEVAL OVEREEN-

KOMST TUSSEN PARTIJEN OVER DE VERGOE
DINGEN - HOMOLOGATIE - OPDRACHT VAN 
DE RECHTER. 

2° ARBEIDSONGEVAL OVEREEN-

KOMST TUSSEN PARTIJEN OVER DE VERGOE
DINGEN - HOMOLOGATIE - BESLISSING . 
WAARBIJ EEN DESKUNDIGENONDERZOEK 
WORDT GELAST OM DE GRAAD VAN AR
BEIDSONGESCHIKTHEID EN DE DATUM VAN 
DE CONSOLIDATIE NA TE GAAN - WETTIG
HEID. 

1° Voordat de arbeidsrechtbank het pro
ces-verbaal van homologatie van de , 
overeenkomst tussen partijen over de 
vergoedingen voor een arbeidsongeval 
in uitvoerbare vorm uitgeeft, moet zij 
vaststellen dat het ongeval overeen
komstig de bepalingen van de wet is 
geregeld, wat een onderzoek insluit 
naar de juistheid van de vermeldingen 
nopens het basisloon, de aard van de 
letselen, de arbeidsongeschiktheids
graad en de datum van de consolidatie 
(1). (Art. 65 (2) Arbeidsongevallenwet.) 

(1) Raadpl. Cass., 5 juni 1974 (A.C., 1974, 
1100); Cass., 23 okt. 1965 (Bull. en Pas., 1966, I, 
250). 

2o Een vordering tot homologatie van de 
overeenkomst tussen partijen over de 
vergoedingen voor een arbeidsongeval 
noopt de rechter voor wie zij is 
gebracht tot een onderzoek naar de 
juistheid van de vermeldingen nopens 
de arbeidsongeschiktheidsgraad van 
de getroffene en de datum van de 
consolidatie; daartoe kan hij een des
kundigenonderzoek gelasten. (Art. 
65 (2) Arbeidsongevallenwet.) 

(BELGIQUE INDUSTRIELLE N.V. 
T. SCHEPETLEV ANE) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 oktober 1977 
gcwezen door het Arbeidshof · te 
Luik; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 65 van de Arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971, 6, 1101, 
1134, 1135 van het Burgerlijk Wetboek, 
807, 962, 1138, 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat de partijen voor de arbeids
rechtbank waren gekomen met het oog 
op de homologatie van hun overeen
komst volgens welke de blijvende onge
schiktheid van verweerder ten gevolge 
van een arbeidsongeval, die in een 
vorige op 20 maart 1974 gehomologeerde 
overeenkomst op 12 pet. was vastgesteld, 
volgens de eensluidende adviezen van de 
adviserend geneesheer van eiseres en 
van de behandelend geneesheer van 
verweerder tot 5 pet. is verminderd, en 
de arbeidsrechtbank in het beroepen 
vonnis had overwogen dat de nieuwe 
overeenkomst << geen voldoende waar
borgen biedt >> en derhalve een deskun
dige had aangesteld met als opdracht de 
perioden van tijdelijke, volledige of 
gedeeltelijke ongeschiktheld van ver
weerder vast te stellen, te zeggen of de 
consolidatie was ingetreden en, in dat 
geval, die datum te bepalen en de graad 
van definitieve ongeschiktheid van de 
getroffene vast te stellen, en het arbeids
hof, waarvoor eiseres bij conclusie 
betoogde dat die onderzoeksmaatregel 
geenszins gerechtvaardigd was, nu de 
partijen en hun geneesheren het eens 

(2) Art. 65 is gewijzigd bij de artt. 6 en 
7 wet 7 juli 1978. Zo al art. 65, tweede lid, 
thans uitdrukkelijk bepaalt dat de akte van 
homologatie niet voor hoger beroep vatbaar is, 
vallen de andere wijzigingen van dat artikel 
niet onder de opdracht en bevoegdheid. van de 
reenter. 
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waren over de verbetering van de toe
stand van verweerder, bij het arrest het 
beroepen vonnis bevestigt op grond dat 
de regeling inzake arbeidsongevallen 
van openbare orde is; dat de reehter alle 
elementen van de overeenkomst moet 
onderzoeken alvorens ze te homologe
ren; dat het hof, na de partijen te 
hebben gehoord, er evenmin als de 
eerste reehter van overtuigd is dat de 
graad van blijvende ongesehiktheid van 
verweerder van 12 tot 5 pet. is vermin
derd; dat het, evenals de eerste reehter, 
twijfelt aan de huidige graad van blij
vende ongesehiktheid en dat het van 
oordeel is dat hij tereeht een deskundige 
heeft aangesteld, 

terw1}1, eerste onderdeel, de reehter 
sleehts · een deskundigenonderzoek mag 
gelasten ter oplossing van een voor hem 
gebraeht gesehil of ingeval een gesehil 
werkelijk en dadelijk dreigt te ontstaan 
(artikel 962 van het Gereehtelijk Wet
hoek); hem door de partijen geen gesehil 
wordt voorgelegd en ook geen gesehil 
werkelijk en dadelijk dreigt te ontstaan, 
wanneer zij hem, als bevoegd gereeht, 
vragen de overeenkomst te homologeren 
die zij hebben gesloten betreffende de 
ten gevolge van een arbeidsongeval ver
sehuldigde vergoedingen, doeh hij als
dan, na de bevinding dat de. overeenge
komen regeling van het ongeval niet in 
strijd is met de wet, alleen het bestaan 
van hun overeenkomst moet vaststellen, 
waarna afsehrift van het proees-verbaal 
van homologatie van die overeenkomst 
in uitvoerbare vorm wordt uitgegeven 
(sehending van ai:tikel 65 van de Ar
beidsongevallenwet van 10. april 1971); 
hij derhalve bij de vervulling van zijn 
opdraeht de homologatie kan weigeren 
indien hij niet kan nagaan of de over
eenkomst in overeenstemming is met de 
in aeht te nemen wettelijke bepalingen, 
doeh het hem daarbij niet is toegestaan, 
niettegenstaande die bepalingen van 
openbare orde zijn, ambtshalve, zoals in 
het onderhavige geval, een deskl.indigen
onderzoek te gelasten over punten waar
over de partijen het eens zijn geworden 
(sehending van de artikelen 65 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 
6, 1101, 1134, 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek eri 962 van het Gereehtelijk 
Wetboek), waaruit .volgt dat het arrest, 
door dat deskundigenonderzoek te ge
lasten, daarenboven het met name in 
de artikelen 807 en 1138, 2°, van het Ge
reehtelijk Wetboek neergelegde reehts
beginsel miskent volgens hetwelk een · 
reehhir . uitspraak mag doen over 
niet gevorderde zaken; 

tweede onderdeel, nu niet gezegd 
wordt in welk opzieht de door eiseres 
aangevoerde elementen niet overtuigend 
zijn, de verklaring van het arbeidshof 
dat het twijfelt aan de blijvende onge
sehiktheid van verweerder niet regelma
tig antwoordt op de eonclusie van eise
res en evenmin op haar appelverzoek
sehrift waarnaar die eonclusie verwees, 
waarin eiseres, ten betoge dat er geen 
termen aanwezig waren om een deskun
digenonderzoek te bevelen, aanvoerde 
dat zowel de partijen als hun geneeshe
ren het integendeel eens waren dat de 
blijvende ongesehiktheid van de getrof
fene niet meer bedraagt dan 5 pet., 
waaruit volgt dat het arrest niet regel
matig met redenen is omkleed (sehen
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft .: 
Overwegende dat de rechter, bij 

de vervulling van de hem bij 
artikel 65 van de Arbeidsongevallen
wet van 10 april 1971 toegewezen 
opdracht, verplicht is, alvorens het 
proces-verbaal van homologatie van 
de overeenkomst van de partijen 
betreffende de voor het arbeidson
geval verschuldigde vergoedingeri in 
uitvoerbare vorm uit te geven, te 
onderzoeken of de schade overeen
komstig de bepalingen van de wet 
werd geregeld; 

Dat zulks impliceert dat hij de 
vermeldingen moet nagaan, die 
krachtens lid 2 van voormeld 
artikel 65 in die overeenkomst moe
ten voorkomen, namelijk het basis
loon, de aard van de letsels, de 
graad van arbeidsongeschiktheid en 
de datum van de consolidatie; 

Dat de rechter, aan wie de par
tijen een overeenkomst h.ebben 
voorgelegd die in overeenstemming 
moet zijn met de bepalingen van de 
wet, een geneeskundig onderzoek 
van de getroffene kan gelasten om, 
als hij daarover geen zekerheid 
heeft, de graad van arbeidsonge
schiktheid vast te stellen; 

Overwegende dat het arbeidshof, 
met bevestiging van het beroepen 
vonnis, beslist dat, nu de door de 
partijen ondertekende overeen
komst geen voldoende waarborgen 
biedt, het twijfelt aan ·de graad van 
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de blijvende ongeschiktheid van 
verweerder en dientengevolge een 
deskundigenonderzoek gelast; 

terechtzitting waarvoor hij was opge
roepen (1). (Art. 37, §§ 1, tweede lid, 
en 4, Dienstplichtwett.) 

Overwegende dat het arbeidshof 
door die beslissing noch artikel 962 
van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt, noch uitspraak doet over 
niet gevorderde zaken, noch de 
verbindende kracht van de overeen
komst tussen de partij{m miskent; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat het arrest zegt 
dat er twijfel blijft bestaan in ver
band met de graad van de blijvende 
ongeschiktheid van verweerder; 

Dat het arrest, door die overwe
ging, niet ingaat op de adviezen van 
de geneesheren die van oordeel 
waren dat die ongeschiktheid ver
minderd was, en impliciet doch 
zeker antwoordt op de in het middel 
vermelde conclusie van eiseres; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

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

23 april 1980 3' kamer 
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Clason 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Duchatelet, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Fally. 

3' KAMER - 23 april 1979 
>; 

DIENSTPLICHT MILITIERECHTSI OL-

"' LEGE - HOGE MILITIERAAD- VERPLICHTING 
TE ANTWOORDEN OP DE DOOR EEN DIENST
PLICHTIGE BIJ MEMORIE VOORGEDRAGEN 
MIDDELEN, OOK AL VERSCHIJNT HIJ NIET TER 
TERECHTZITTING WAARVOOR HIJ WAS OPGE
ROEPEN. 

De Hoge Militieraad is verplicht te 
antwoorden op de middelen die een 
dienstplichtige in een memorie voor
draagt, ook al verschijnt hij niet ler 

(LINSMEAU) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op de bestre
den beslissing, op 27 februari 1979 
gewezen door de Hoge Militieraad 
waarnaar de zaak werd verwezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 27 november 1978; 

Over het middel, afgeleid uit het feit 
dat niet is geantwoord op de memorie 
waarin eiser, enerzijds, aanvoerde dat 
hij niet begreep hoe de inkomsten van 
zijn moeder waren berekend van wie hij, 
naar hij betoogde, de kostwinner was en, 
anderzijds, een berekening voorstelde 
waaruit, volgens hem, bleek dat die 
inkomsten slechts 30.000 frank 
bedroegen: 

Overwegende dat artikel 37, § 1, 
van de op 30 april 1962 gecoordi
neerde dienstplichtwetten bepaalt 
dat de Hoge Militieraad geen uit
spraak mag doen zonder de dienst
plichtige te hebben opgeroepen om 
hem, zijn advocaat of zijn gemach
tigde te horen en het hem mogelijk 
te maken een memorie of verweer
schrift in te dienen; 

Overwegende dat uit deze bepa
ling dient te worden afgeleid dat de 
Hoge Militieraad wien_:; beslissing, 

(1) In burgerlijke zaken behoeft de rechter, 
die bij verstek uitspraak doet, als de appellant 
voor het appelgerecht niet is verschenen en 
dit gerecht het door hem in zijn appelakte 
voorgedragen middel dus niet ter zitting heeft 
kunnen beoordelen, dat middel niet te beant
woorden, ongeacht of het de openbare orde 
raakt. (Cass., 7 dec. 1972, A.C., 1973, 33Q en de 
noot get. F.D.; Cass., 16 jan. 1976, ibid., 1976, 
577 en de noten (2) en (3) get. E.K.) 

Wanneer de Hoge Militieraad kennis heeft 
genomen van het met redenen omkleed hager 
beroep van de dienstplichtige, doet het daar
over uitspraak buiten elke aanwezigheid van 
een tegenpartij; overeenkomstig art. 37 Dienst
plichtwett. wordt de beslissing in aile gevallen 
beschouwd als op tegenspraak genomen. 

Hoewel de aanwezigheid van de dienstplich
tige ter zitting niet is vereist, wordt hij tach, 
overeenkomstig vorenvermeld art. 37 opgeroe
pen, om het hem mogelijk te maken een 
memorie of verweerschrift in te dienen, 
waarop de Hoge Militieraad moet antwoorden .. 
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krachtens artikel 37, ~ 4, van de 
gecoordineerde wetten met redenen 
omkleed moet zijn, verplicht is te 
antwoorden op de middelen die 
worden aangevoerd in een memorie 
of een verweerschrift van een 
dienstplichtige, zelfs indien · hij niet 
voor die raad verschijnt; 

Overwegende dat de beslissing 
ten deze in verband met de inkom
sten van de moeder van de dienst
plichtige over het refertejaar 
1975 enkel' zegt dat die inkomsten 
« namelijk werkloosheidsuitkerin
gen, door de ziekte-invalidi
teitsverzekering toegekende vergoe
dingen en een door de man betaalde 
uitkering tot levensonderhoud, 
welke berekend zijn volgens de 
destijds geldende regels inzake per
sonenbelasting, groter waren dan 
het wettelijk toegestaan maximum
bedrag van 120.000 frank»; 

Overwegende dat de beslissing 
derhalve niet antwoordt · op het 
omstandig verweer waarin eiser 
betoogde dat hij niet begreep hoe 
die inkomsten waren berekend en 
zijn eigen gedetailleerde berekening 
maakte; 

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 Hoge 
Militieraad. 

23 april 1980 - 3• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Gerniers, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Duchatelet, advocaat
generaal. 

2• KAMER- 24 april1979 

1 u VOORZIENING IN CASSATIE 
TERMIJN .. - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - BESLISSING W AARBIJ 
GEEN UITSPRAAK WORDT GEDAAN OVER EEN 
GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID, MAAR 

W AARBIJ ENKEL EEN VOORLOPIGE VERGOE
DING WORDT TOEGEKEND EN EEN DESKUNDI
GENONDERZOEK WORDT BEVOLEN ALVORENS 
VERDER UITSPRAAK TE DOEN - GEEN 
EINDUITSPRAAK - CASSATIEBEROEP TEGEN 
DIE BESLISSING - NIET ONTV ANKELIJK CAS
SATIEBEROEP. 

2° VOORZIENING IN 
- VORM - STRAFZAKEN 

CAS SA TIE 
CASSATIEBE-

ROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ- GEEN 
BETEKENING VAN HET CASSATIEBEROEP
NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE -
VORM - STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP 
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSING 
OP DE VORDERING TOT ·TUSSENKOMST EN 
TOT BINDENDVERKLARING VAN HET VONNIS, 
DIE DE BEKLAAGDE TEGEN ZIJN VERZEKE
RAAR HEEFT INGESTELD _:_ GEEN BETEKE
NING VAN HET CASSATIEBEROEP ~ NIET 
ONTV ANKELIJK CASSATIEBEROEP. 

4° VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING 

- DOEL VAN DIE VERZEKERING. 

5° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN

BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN - VER
OORDELENDE BESLISSINGEN WAARAAN 
DEZELFDE ONWETTIGHEID KLEEFl' - EIND
BESL!SSINGEN OP TWEE VAN DIE RECHTS
VORDERINGEN EN GEEN EINDBESLISSINGEN 
OP DE ANDERE- CASSATIEBEROEP VAN DE 
VERZEKERAAR VAN DE BEKLAAGDE, EIGE
NAAR VAN HET VOERTUIG- AFSTAND VAN 
HET CASSATIEBEROEP TEGEN DE NIET DEFI
NITIEVE BESLISSINGEN, ZONDER BERUSTING 
- VERNIETIGING VAN DE EINDBESLISSINGEN 
- CASSATIE DIE LEIDT TOT VERNIETIGING 
VAN DE NIET DEFINITIEVE BESLISSINGEN. 

6° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING GERICH:r 
TEGEN EEN BEKLAAGDE EN TEGEN EEN VER
ZEKERAAR EN, SUBSIDIA!R, TEGE;N HET 
GEMEENSCHAPPELIJK MOTORW AARBORG
FONDS, VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN 
TEGEN DE BEKLAAGDE EN TEGEN DE VERZE
KERAAR AANGENOMEN - GEMEENSCHAPPE
LIJK MOTORWAARBORGFONDS BUITEN DE 
ZAAK GESTELD- BESLISSINGEN WAARBIJ DE 
VERZEKERAAR WORDT VEROORDEELD EN 
HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAAR
BORGFONDS BUITEN DE ZAAK WORDT 
GESTELD, GEGROND OP DEZELFDE ONWET
TIGE RED EN - CASSATIEBEROEP VAN DE 
VERZEKERAAR GERICHT TEGEN DE BURGER
LUKE PARTIJ, DE BEKLAAGDE EN HET 
GEMEENSCHAPPELIJK MOTORW AARBORG
FONDS - CASSATIE VAN DE BESLISSING TOT 
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VEROORDELING VAN DE VERZEKERAAR, DIE 
LEIDT TOT VERNIETIGING VAN HET BESCHIK
KENDE GEDEELTE WAARBIJ HET GEMEEN
SCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS BUI
TEN DE ZAAK WORDT GESTELD. 

1° Niet ontvankelijk, in strafzaken, is 
het cassatieberoep dat v66r de eindbe
slissing is ingesteld tegen een aiTest 
dat, zonder uitspraak te doen over een 
geschil inzake bevoegdheid, een voor
lopige vergoeding toekent en een des
kundigenonderzoek beveelt alvorens 
verder uitspraak te doen (1). (Art. 416 
Sv.) 

2° Niet ontvankelijk is het cassatiebe
roep van een burgerlijke partij, als het 
niet is betekend aan de partij tegen 
wie het is gericht (2). (Art. 418 Sv.) 

3° Het cassatieberoep van een beklaagde 
tegen de beslissing op de vordering tot 
tussenkomst en tot bindendverklaring 
van het vonnis, die hij tegen zijn 
verzekeraar heeft ingesteld, is niet 
ontvankelijk als het niet is betekend 
aan de partij tegen wie het is gericht 
(3). (Art. 418 Sv.) 

4° De W:A.M-verzekeraar dekt de 
schade die het verzekerde voertuig in 
het verkeer op de openbare weg en op 
de ermee gelijkgestelde plaatsen heeft 
veroorzaakt; in dat opzicht is vereist 
dat een oorzakelijk verband bestaat 
tussen het gebruik, hoe dan ook, van 
het voertuig in het verkeer, hetzij 
wegens de plaats van het voertuig in 
het verkee1; hetzij wegens de staat 
ervan of nog wegens enig maneuver 
en, meer bepaald, dat de schade niet 
uitsluitend is veroorzaakt door het 
gebruik van het voertuig als werktuig 
(4). (Artt. 2, § 1, en 3 wet 1 juli 1956.) 

5° Wanneer de rechter, die kennis heeft 
genomen van verschillende burgerlijke 
rechtsvorderingen tegen de beklaagde 
en de WA.M-verzekeraar van het 
door de beklaagde bestuurde voertuig, 
beslissingen heeft gewezen waaraan 
dezelfde onwettigheid kleeft, ze.k.nre 
van die beslissingen eindbeslissii11{en 

(1) Cass., 8 dec. 1975 (A.C., 1976, 438); zie 
Cass., 11 jan. 1977 (ibid., 1977, 527) en 18 nov. 
1978 (ibid., 1979, nr. 150). 

(2) Cass., 21 dec. 1977 (A.C., 1978, 94). 

(3) Cass., 4 okt. 1977 (A.C., 1978, 152). 

(4) Raadpl. Cass., 5 nov. 1971 (A.C., 1972, 
239) en de noot; 26 okt. 1972 (ibid, 1973, 208) 
en noot 2 op biz. 209. 

zijn en de andere niet, brengt aanne
ming van het cassatieberoep van de 
verzeke1·aar tegen de eerste beslissin
gen vernietiging mede van de tweede 
beslissingen, ook al heeft de verzeke
raar, zonder erin te berusten, afstand 
gedaan van zijn cassatieberoep tegen 
die laatste beslissingen (6). 

6° Wanneer een burgerlijke partij zich 
heeft gesteld tegen een beklaagde en 
tegen de verzekeraar van de eigenaar 
van het voertuig en, subsidiair, voor 
het geval dat zou worden beslist dat 
de beklaagde niet was verzekerd, 
tegen het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds, vrijwillig tussengeko
men partij, waarna de burgerlijke 
rechtsvordering is aangenomen tegen 
de beklaagde en de verzekeraar terwijl 
het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds buiten de zaak is gesteld, 
brengt cassatie op de voorziening van 
de verzekeraar tegen de burge1'iijke 
partij, de beklaagde en het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds, van 
de veroordeling van de verzekeraar 
jegens die burgerlijke partij, vernieti
ging mede van het op dezelfde onwet
tige reden gegronde beschikkende 
gedeelte, waarbij het Gemeenschappe
Jijk Motorwaarborgfonds buiten de 
zaak wordt gesteld (7) (8). 

(BROUNS T. ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE 
BOERENBOND N.V.; DE COCK, ALGEMENE VER
ZEKERINGEN VAN FRANKRIJK N.V., DE VITS; DE 
COCK T. GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAAR-

. BORGFONDS; ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE 
BOERENBOND N.V. T. BROUNS, DE COCK, ALGE

MENE VERZEKERINGEN VAN FRANKRIJK N.V.) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
, den vonnis, .op 6 december 1978 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel; 

(6) Cass., 12 feb. 1974 (A.C., 1974, 640); zie 
Cass., 8 nov. 1978 (ibid., 1979, nr. 146). 

(7) Cass., 6 dec. 1971 (A.C., 1972, 342). 

(8) De beslissing waarbij de vordering van 
de burgerlijke partij tegen het Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds ontvankelijk wordt 
verklaard was niet bestreden; dit kon immers 
niet, bij gebrek aan belang. 
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A. Op de voorziening van Brouns, 

als beklaagde : 

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

Overwegende dat de substanWlle 
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 vorderingen : 

a) van De Cock en de Algemene 
Verzekeringen van Frankrijk : 

Overwegende dat het vonnis eiser 
veroordeelt tot betaling van een 
voorschot aan elkeen van de 
genoemde burgerlijke partijen en 
vooraleer verder uitspraak te doen 
een deskundigenonderzoek beveelt; 
dat zodanige beslissing geen eind
beslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering en evenmin uit
spraak doet over een geschil inzake 
bevoegdheid; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

b) van De Vits : 
Overwegende dat eiser geen mid

del aanvoert; 

B. Op de voorzieningen van 
Brouns, als rechtstreeks dagende 
partij, en van De Cock, als burger
lijke partij : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de eisers hun 
voorzieningen hebben doen beteke
nen aan de partijen tegen wie zij 
gericht zijn; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn; 

C Op de voorziening van de 
naamloze vennootschap Assurantie 
van de Belgische Boerenbond, 
rechtstreeks gedaagde verzekeraar 

van de burgerrechtelijke aansprake
lijkheid van Brouns inzake 
bedrijfsrisico's : 

I. In zoverre de voorziening 
15ericht is tegen de beslissing op de 
cegen eiseres ingestelde civielrech
telijke vordering van De Vits en op 
de tegen haar ingestelde rechtsvor
dering van Brouns strekkende tot 
vrijwaring voor de veroordelingen 
uitgesproken op de rechtsvordering 
van genoemde burgerlijke partij : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 
§ 1, van de wet van 1 juli 1956 betref
fende de verplichte aansprakelijkheids
verzekering inzake motorrijtuigen en 
97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis beslist dat eiseres 
gehouden was de schade te vergoeden 
door de beklaagde Brouns berokkend bij 
het veroorzaken van een verkeersonge
val, zulks na geconstateerd, althans 
impliciet aanvaard of in elk geval niet 
betwist te hebben dat, zoals eiseres in 
haar conclusie liet gelden, het litigieuze 
ongeval gebeurde toen gezegde be
klaagde zijn bulldozer, nadat deze van 
een tractor met aanhangwagen was 
afgeladen, in werking stelde en ermede 
van rechts naar links en in schuine lijn 
een openbare weg, namelijk de Terhulp
sebaan te Overijse, overstak, dat de 
bulldozer een voertuig was bestemd om 
zich over de grond te bewegen door een 
mechanische kracht gedreven zonder 
aan spoorstaven te zijn gebonden, dat de 
beklaagde op de Terhulpsebaan zelf 
geen werk met zijn bulldozer uitvoerde, 
doch hiermede werken diende te ver
richten op een perceel grond gelegen 
aan de overzijde van de weg, en dat in 
artikel 5, 2a, van de verzekeririgspolis, 
op 9 mei 1974 tussen eiseres en de 
beklaagde Brouns afgesloten, bedongen 
was dat van de verzekering was uitgeslo
ten de schade veroorzaakt door motorrij
tuigen voor zover zij onder toepassing 
vielen van voormelde wet van 1 juli 1956, 

en doordat het vonnis zijn beslissing 
doet steunen op de beschouwing dat de 
kwestieuze bulldozer gestadig van de 
ene werf naar de andere verplaatst werd, 
dat dit gebeurde door middel van een 
tractor en niet op eigen kracht, dat 
dergelijke verplaatsingen vreemd zijn 
aan het begrip « verkeer », dat boven
dien de bulldozer op weg naar zijn 
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bestemming, dit is de werf aan de 
overkant van de rijbaan, een beweging 
uitvoerde die niet onder het begrip 
« verkeer >> valt in de zin van artikel 2, 
§ 1, van voormelde wet van 1 juli 1956, 
daar deze beweging behoorde tot het 
voorbereiden van de werf en deel uit
maakte van de door voormelde polis 
gedekte exploitatie, 

terwijl uit de hiervoren gepreciseerde, 
door het vonnis geconstateerde, impliciet 
aanvaarde of niet betwiste feitelijke 
gegevens blijkt dat, toen de bulldozer de 
Terhulpsebaan overstak, hij luidens de 
artikelen 1 en 2, § 1, van voormelde wet 
van 1 juli 1956 onder toepassing van 
deze wet vie!, en derhalve luidens 
artikel 5, 2a, van de hiervoren bedoelde 
verzekeringspolis, van de verzekering 
was uitgesloten zulks ondanks het feit 
dat het oversteken van de weg een 
voorbereiding uitmaakte van het op de 
buiten de opehbare weg gelegen werf uit 
te voeren werk, zodat het vonnis de 
voormelde artikelen van gezegde wet 
van 1 juli 1956 schendt, alsook de 
bewijskracht, welke door de arti
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek aan de tussen eiseres en de 
beklaagde Brouns afgesloten verzeke
ringspolis wordt toegekend, en meer 
bepaald aan haar voormeld artikel 5, 2a, 

en terwijl de beschouwingen van het 
vonnis, betreffende het feit dat de kwes
tieuze bulldozer van de ene werf naar de 
andere op een tractor werd aangebracht, 
niet dienend zijn waar het gaat om een 
ongeval veroorzaakt door de bulldozer 
toen hij in beweging werd gebracht, na 
van de tractor te zijn afgeladen, zodat 
die beschouwingen geen passende moti
vering uitmaken welke zou voldoen aan 
wat artikel 97 van de Grondwet vereist : 

Overwegende dat uit de samenle
zing van de artikelen 2, § 1, en 
3 van de wet van 1 juli 1956 
betreffende de verplichte aanspra
kelijkheidsverzekering inzake mo
torvoertuigen blijkt dat de verzeke
ring, volgens die wet aangegaan, de 
schade dekt veroorzaakt door een 
motorrijtuig << in het verkeer » op 
een van de in de wet bepaalde 
plaatsen, zoals de openbare weg; dat 
daarbij vereist is dat er een oorza
kelijk verband bestaat tussen de 
schade en enig gebruik van het 
rijtuig in het verkeer, hetzij door de 
plaats die het innam, Zijn staat of 

enige beweging, en dat inzonder
heid de schade niet is veroorzaakt 
door een gebruik uitsluitend met 
bedrijfsdoeleinden; 

Overwegende dat artikel 5, 2a, 
van de litigieuze polis bepaalt : 
<< Van de verzekering zijn uit
gesloten : ... 2) schade veroorzaakt 
door motorrijtuigen voor zover zij 
onder toepassing vallen van de wet 
van 1 juli 1956 inzake de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering van 
motorrijtuigen »; 

Overwegende dat het vonnis oor
deelt dat het ongeval ten deze 
uitsluitend is veroorzaakt door een 
gebruik met het oog op de exploita
tie van het bedrijf en niet door enig 
gebruik in het verkeer, op grond 
van de vaststelling dat : 1) de 
bulldozer van de ene werf naar de 
andere werd overgebracht op een 
tractor, dus niet op eigen kracht; 
2) de bulldozer op weg was naar 
zijn bestemming, een stuk land 
buiten de openbare weg; 3) de 
beweging nauw verbonden was met 
het werk dat moest worden uitge
voerd; 4) op de smallere linkerberm 
voertuigen stonden; 5) de bulldozer 
werd afgeladen aan de overzijde van 
de werf, waar de bredere rechter
berm het afladen gemakkelijk 
maakte; 6) de bulldozer dus ver
plicht was op eigen kracht de weg 
over te steken; 

Overwegende evenwel dat, nu het 
oversteken van de weg op eigen 
kracht een verkeersmaneuver uit
maakt, omschreven in artikel 12, 
4 van het Wegverkeersreglement en, 
volgens het vonnis, de verplichting 
om de weg over te steken onder 
meer voortvloeide uit verkeersom
standigheden als de aanwezigheid 
van voertuigen op de linkerberm, de 
rechters uit de enkele vaststellingen 
die zij doen, niet wettig hebben 
kunnen afleiden dat het oversteken 
van de weg vreemd was aan het 
verkeer, dit wil zeggen, dat het 
ongeval uitsluitend door een 
gebruik van de bulldozer als 
bedrijfswerktuig is veroorzaakt; 
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Dat het middel in zoverre 
gegrond is; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen eiseres ingestelde civielrech
telijke vorderingen van De Cock en 
de Algemene Verzekeringen van 
Frankrijk en op de tegen haar 
ingestelde rechtsvordering van 
Brouns strekkende tot vrijwaring 
voor de veroordelingen uitgesproken 
op de rechtsvorderingen van de 
genoemde burgerlijke partijen : 

Overwegende dat eiseres afstand 
doet van haar voorziening wegens 
het niet definitief karakter van de 
beslissingen en onder voorbehoud 
opnieuw cassatieberoep in te stellen 
na de eindbeslissing; 

Overwegende nochtans dat de 
hierna uit te spreken vernietiging 
van de eindbeslissing over de tegen 
eiseres ingestelde civielrechtelijke 
vordering van De Vits, en over de 
tegen haar ingestelde vordering tot 
vrijwaring van Brouns wegens de 
veroordelingen uitgesproken ten 
voordele van die burgerlijke partij, 
in dezelfde mate de vernietiging 
medebrengt van de niet-definitieve 
en op dezelfde onwettigheid 
gegronde beslissingen. ~ver de te.~en 
eiseres ingestelde c1v1elrechtehJke 
vorderingen van de twee andere 
burgerlijke partijen en over de vor
dering tot vrijwaring van Brouns 
wegens de veroordelingen uitge
sproken ten voordele van dez~ bur
gerlijke partijen, hoewel e1seres, 
zonder in die beslissingen te berus
ten, afstand doet van haar voorzie
ning; 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing gewezen op de 
rechtsvordering van De Cock tegen 
eiseres insgelijks moet uitgebreid 
worden tot de beslissing op de 
rechtsvordering van deze verweer
ster tegen het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds, nu die beslis
smg gegrond is op dezelfde onwet
tige reden en uitspraak doet over 
een zelfde geschil dat tussen al deze 
partijen aanhangig is; 

Om die redenen, verleent aan de 
naamloze vennootschap Assurantie 
van de Belgische Boereribond akte 
van haar afstand; verwerpt de voor
zieningen van Brouns en De Cock; 
vernietigt het bestreden vonnis in 
zoverre het uitspraak doet over de 
tegen de naamloze vennootschap 
Assurantie van de Belgische Boe
renbond ingestelde rechtsvorderin
gen van de burgerlijke partijen, 
over de vordering tot vrijwaring van 
Brouns en over de rechtsvordering 
van de burgerlijke partije De Cock 
tegen het Gemeenschappelijk Mo
torwaarborgfonds, behalve in 
zoverre het beslist dat het ongeval 
te wijten is aan de schuld van 
Brouns; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt Brouns en 
De Cock in de kosten van hun 
respectieve voorzieningen en alle 
verweerders op het cassatieberoep 
van de naamloze vennootschap 
Assurantie van de Belgische Boe
renbond in de kosten van de voor
ziening van laatstgenoemde partij; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Leuven, zitting houdende in hoger 
beroep. 

24 april 1979 - 2• kamer 
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Lebbe - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Colard, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Bayart, Butzler en De 
G_ryse. 

2• KAMER - 24 april 1979 

WEGVERKEER - RICHTINGSVERANDE
RING - BESTUURDER DIE NAAR RECHTS OF 
NAAR LINKS WIL AFSLAAN - BEWEGING 

BEHEERST DOOR ART. 19 EN NIET DOOR 

ART. 12.4 WEGVERKEERSREGLEMENT 1 DEC. 

1975. 

De beweging die erin bestaat naar 
rechts of naar Jinks af te slaan om de 
rijbaan te verlaten of om zijn voertuig 
aan de Jjnkerzijde van de rijbaan tot 
stilstand te brengen, wordt beheerst 
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door art. 19 en niet door art. 12.4 
Wegverkeersregl. ook al neemt de 
bestuurder de voorschriften van eerst
genoemd artikel niet in acht(1). 

(VERMEEREN, DIRVEN T. AASSMI) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 19 januari 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Antwerpen; 

I. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissing op 
de tegen verweerder ingestelde 
strafvordering : 

Overwegende dat eiseres, als 
beklaagde, geen hoedanigheid heeft 
om cassatieberoep in te stellen 
tegen de beslissing op de strafvor
dering ingesteld tegen een medebe
klaagde; dat eiser, als burgerlijke 
partij die niet in kosten van de 
strafvordering is veroordeeld, even
min hoedanigheid heeft om zich 
tegen die beslissing in cassatie te 
voorzien; 

Dat de voorzieningen derhalve 
niet ontvankelijk zijn; 

II. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissing op 
de tegen eiseres ingestelde strafvor
dering en civielrechtelijke vordering 
en op de door eiser ingestelde 
civielrechtelijke vordering : 

Over het eerste en het derde middel 
sam en, 

het eerste afgeleid uit de schending 
van de artikelen 12.4, 19 van het Wegver
keersreglement, 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis eiseres veroordeelt 
wegens overtreding van artikel 12.4 van 
het Wegverkeersreglement, hoewel het 
in feite vaststelt dat het ongeval 
gebeurde op het ogenblik dat eiseres 
naar links wilde afdraaien met de 
bedoeling de parking van een winkel op 
te rijden, en eiseres in conclusie had 
betoogd dat de rijbeweging die erin 
bestaat links af te slaan om de rijbaan te 
verlaten of om zijn voertuig aan de 

(1) Raadpl. Cass., 10 dec. 1976 (A.C., 1977, . 
406) en 13 feb. 1979 (ibid., 1978-79, nr. 324). 

linkerzijde van de baan tot staan te 
brengen, onder toepassing valt van 
artikel 19 en niet van artikel 12.4 van 
het Wegverkeersreglement, zelfs indien 
de afdraaiende bestuurder de voorschrif
ten van artikel 19 niet in acht neemt, en 
het verder vaststelt dat << geen inbreuk 
op artikel 19 lastens beklaagde (eiseres) 
weerhouden is "• en het eiseres veroor
deelt om aan verweerder een schade
loosstelling te betalen, 

terwijl de rijbeweging die erin bestaat 
naar rechts of naar links af te slaan om 
de rijbaan te verlaten of om zijn voer
tuig aan de linkerzijde van de rijbaan 
tot staan te brengen, onder toepassing 
valt van artikel 19 en niet van 
artikel 12.4 van het Wegverkeersregle
ment, zelfs indien de bestuurder die· 
deze rijbeweging uitvoert de voorschrif
ten van artikel 19 niet in acht genomen 
heeft, en het vonnis niet onderzoekt of 
eiseres artikel 19 van het Wegverkeers
reglement heeft overtreden en zelfs vast
stelt dat geen inbreuk op artikel 19 te 
haren laste aan te houden is; 

het derde afgeleid uit de schending 
van de artikelen 12.4, 16.3, 19 van het 
Wegverkeersreglement, 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doordat het vonnis beslist dat geen 
enkele overtreding van het Wegverkeers
reglement ten laste van verweerder 
bewezen is noch een fout in noodzake
lijk causaal verband met de aanrijding 
en dat verweerder geenszins verplicht 
was het voertuig van eiseres rechts in te 
halen, en hem derhalve vrijspreekt en de 
strafrechter onbevoegd verklaart om 
kennis te nemen van de vordering van 
eiser, hoewel het in feite vaststelt dat de 
aanrijding gebeurde toen eiseres, na in 
de middenste rijstrook te hebben stilge
staan, naar links afdraaide om de par
king van een schoenwinkel op te rijden, 
en verweerder haar over de uiterste 
linkerrijstrook inhaalde zodat de voer
tuigen met elkaar in aanrijding kwamen 
op de scheiding van de midden- en 
linkerrijstrook, zonder te onderzoeken of 
eiseres een overtreding had begaan van 
artikel 19 van het Wegverkeersregle
ment, 

terwijl de verplichting, opgelegd aan 
de bestuurder die links afslaat om zich 
vooraf ervan te vergewissen dat hij dit 
kan doen zonder gevaar voor de andere 
weggebruikers, vooral rekening houdend 
met de vertragingsmogelijkheden van de 
achterliggers, ophoudt nadat hij zijn 
voornemen tijdig genoeg kenbaar 
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gemaakt heeft en zich naar links bege
ven heeft, zodat deze vervolgens, alvo
rens de uiteindelijke opdraaibeweging 
naar links uit te voeren,' niet meer 
verplicht is zich opnieuw ervan te vetge
wissen dat hij niet wordt gevolgd door 
een bestuurder die een inhaalmaneuver 
begint, welk maneuver overeenkomstig 
artikel 16.3, tweede lid, van het Wegver
keersreglement alsdan rechts moet 
geschieden, en het bestreden vonnis 
derhalve niet wettig kon beslissen dat 
verweerder gerechtigd was eiseres links 
in te halen, zonder te onderzoeken of 
eiseres haar afdraaibeweging al of niet 
overeenkomstig de voorschriften van 
artikel 19 had uitgevoerd, en het bestre
den vonnis zijn beslissing derhalve 
althans niet ten genoegen van recht 
motiveert: 

Overwegende dat de beweging die 
erin bestaat naar rechts of naar 
links af te slaan om de rijbaan te 
verlaten of om zijn voeruig aan de 
linkerzijde van de rijbaan tot staan 
te brengen, beheerst wordt door 
artikel 19 en niet door artikel 12.4 
van het Wegverkeersreglement, zelfs 
indien de bestuurder de voorschrif
ten van het eerste artikel niet in 
acht neemt; 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat eiseres « verklaarde dat zij 
op ongeveer honderd meter v66r de 
schoenwinkel op nr. 26 haar linker 
richtingslicht ontstak en zich van de 
rechterrijstrook naar de middenrij
strook begaf om nadien naar links 
af te draaien met de bedoeling de 
parking v66r de winkel op te 
rijden » en vervolgens oordeelt « dat 
beide maneuvers voorzien zijn bij 
artikel 12.4 van het Wegverkeers
reglement, het veranderen van rij
strook en het oprijden van een 
private parking»; 

Ov.erwegende dat het vonnis, dat 
stoelt op de . onjuiste stelling dat de 
door eiseres beschreven rijbeweging 
een' verandering van rijstrook en 
het oprijden van een private par
king uitmaakt in de zin van 
artikel 12.4 van het Wegverkeers
reglement, zijn beslissing niet wet
telijk verantwoordt; 

Dat de middelen gegrond zijn; 

Om die redenen, en ongeacht het 
tweede middel van de eisers dat 
niet tot ruimere .cassatie aanleiding 
kan geven, vernietigt het bestreden 
vonnis, behalve in zoverre het ver
weerder op de tegen hem ingestelde 
strafvordering vrijspreekt zonder 
kosten; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerder 
in de helft van de kosten; laat de 
overige kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Turnhout, zitting houdende 
in hoger beroep. 

24 april 1979 2' kamer 
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter ·- VerslaggeveJ" : de h. 
Boon - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Colard, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Theunis, Antwerpen, en Van 
Roy, Mechelen. 

2' KAMER - 24 april 1979 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
TERMIJN - STRAFZAKEN - BESCHIKKING 
VAN DE RAADKAMER IN LAATSTE AANLEG 
GEWEZEN, WAARBIJ DE VERDACHTE NAAR DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK WORDT VERWE
ZEN - VOORZIENING V66R DE EINDBESLIS
SING - NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBE
ROEP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE -
TERMIJN- STRAFZAKEN- ARREST VAN DE 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DAT 
HET VERZET VAN DE VERDACHTE TEGEN EEN 
BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK NIET ONTVAN
KELIJK VERKLAART - GEEN UITSPRAAK 
OVER EEN GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID 
VAN DE ONDERZOEKSGERECHTEN - VOOR
ZIENING VAN DE VERDACHTE V66R DE EIND
BESLISSING - NIET ONTV ANKELIJK CASSA
TIEBEROEP. 

1" Niet ontvankelijk is de voorziening 
die v66r de eindbeslissing door de 
verdachte is ingesteld tegen een ·in 
Jaatste aanleg gewezen beschikking 
van de raadkamer, waarbij hij naar de 
correctionele rechtbank wordt verwe
zen (1). 

(1) Cass., 3 niei 1977 (A.C., 1977, 908). 
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2' Wanneer de bevoegdheid van de 

onderzoeksgerechten noch voor de 
raadkamer noch voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling is betwist, is 
niet ontvankelijk de voorziening v66r 
de eindbeslissing tegen het arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling 
dat, zonder uitspraak te doen over e(m 
geschil inzake bevoegdheid, het verzet 
van de verdachte tegen de beschikking 
van de raadkamer tot verwijzing naar 
de correctionele rechtbalik niet ont
vankelijk verklaart (1). 

(BUNZEN E.A.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beschikking, op 14 novem
ber 1978 door de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brugge gewezen en op het bestre
den arrest op 13 maart 1979 door de 
kamer van inbeschuldigingstelling 
van het Hof val). Beroep te Gent 
gewezen; 

I. In zoverre de voorzieningen 
geri'cht zijn tegen de beschikking 
van de raadkamer waarbij 

1' de strafvordering ingesteld 
wegens de feiten van de telastleg
ging D vervallen wordt verklaard 
door verjaring : 

Overwegende dat de voorzienin
gen bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk zijn; 

2' de eisers naar de correctionele 
rechtbank worden verwezen wegens 
de wanbedrijven omschreven onder 
de telastleggingen A, B en C : 

Overwegende dat die beslissing, 
waarbij geen uitspraak wordt 
gedaan over een betwisting betref
fende de bevoegdheid van het 
onderzoeksgerecht, weliswaar in 
laatste aanleg is gewezen, maar 
niettemin slechts een voorberei
dende beslissing en een beslissing 

(1) Cass., 30 nov. 1976 (A.C., 1977, 371). 

van onderzoek is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering; 

Dat de voorzieningen, . ingesteld 
v66r de eindbeslissing, derhalve niet 
ontvankelijk zijn; 

II. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling : 

Overwegende dat het arrest het 
verzet van de eisers tegen de voren
gemelde beschikking van de raad
kamer niet ontvankelijk verklaart; 

Overwegende dat de eisers, met 
betrekking tot de ontvankelijkheid 
van de voorziening aanvoeren dat 
bij artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering niet is bepaald dat 
tegen de arresten van de kamer van 
inbeschuldigingstelling slechts een 
voorziening in cassatie kan worden 
ingesteld nadat een eindarrest in de 
strafprocedure zelf is gewezen; 

Overwegende dat artikel 416 van 
het W etboek van Strafvordering 
bepaalt dat beroep in cassatie tegen 
voorbereidende arresten en arresten 
van onderzoek of tegen in laatste 
aanleg gewezen vonnissen van 
dezelfde soort eerst openstaat na 
het eindarrest of het eindvonnis, 
maar dat deze bepaling niet toepas
selijk is op arresten of vonnissen 
inzake bevoegdheid; 

Overwegende dat het arrest waar
bij de kamer van inbeschuldiging
stelling het verzet van de verdachte 
tegen de beschikking van de raad
kamer die hem naar de correctio
nele rechtbank verwijst niet ontvan
kelijk verklaart, van dezelfde aard 
is als die van de beroepen beschik
king; dat zodanig arrest derhalve 
een voorbereidend arrest of een 
arrest van onderzoek is in de zin 
van het evenvermeld artikel; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
ten deze de voorzieningen, v66r de 
eindbeslissing ingesteld tegen het 
arrest, dat geen uitspraak doet over · 
een betwisting inzake de bevoegd
heid van de onderzoeksgerechten, 
niet ontvankelijk zijn; 
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Om die redenen, en ongeacht de 

middelen die door de eisers in de 
door hen neergelegde verzoekschrif
ten tegen de bestreden beslissingen 
zijn aangevoerd, verwerpt de voor
zieningen; veroordeelt de eisers in 
de kosten. 

24 april 1979 2' kamer 
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Lebbe - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Colard, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Moons, Gent. 

2, KAMER - 24 april 1979 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - CONCLU
SIE WAARBIJ OM EEN ONDERZOEKSMAATRE
GEL WORDT VERZOCHT- BESL!SSING WAAR
BIJ HET FElT WORDT AANGENOMEN WAAR
VAN HET BEWIJS DERWIJZE WAS AANGEBO
DEN - GEEN VERPLICHTING VOOR DE RECH
TER NADER TE ANTWOORDEN OP DIE CON
CLUSIE. 

2° MISDRIJF- RECHTVAARDIGINGSGROND 
- OVERMACHT OF NOODTOESTAND - BEOOR
DELING DOOR DE FEITENRECHTER - TOE
ZICHT VAN HET HOF. 

1" De n;chter behoeft niet nader te 
antwoorden op de conclusie waarbij 
om een onderzoeksmaatregel wordt 
verzocht, wanneer hij het feit aan
neemt waarvan het bewijs derwijze 
was aangeboden (1). (Art. 97 Gw.) 

2" Het Hof van Cassatie gaat na of uit 
de door de feitenrechter op onaantast
bare wijze vastgestelde feiten en 
omstandigheden wettig het bestaan 
van overmacht of van een noodtoe
stand valtaf te leiden (2). 

(L ... MARIA T. L ... GINO) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 november 1978 
door het Hof van Beroep te Gent 
gewezen; 

(1) Raadpl. Cass., 23 mei 1978 (A.C., 1978, 
1122). 

(2) Raadpl. Cass., 17 mei 1978 (A.C., 1978, 
1096) en 12 sept. 1978 (ibid., 1979, nr. 23). 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen eiseres ingestelde straf
vordering: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 71 van het Strafwetboek 
en van het rechtsbeginsel van de recht
vaardiging waarvan bedoeld artikel de 
toepassing uitmaakt, althans van ar
tikel 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na nochtans vast
gesteld te hebben dat wanneer de vader 
het kind kwam afhalen, dit laatste zich 
'manifest daartegen verzette en een wer
kelijke zenuwcrisis doormaakte, de 
rechtvaardigingsgronden ingeroepen 
door eiseres, namelijk de overmacht en 
de noodtoestand, niet aanvaardt op 
grond dat dit voor eiseres geen toestand 
schiep waarbij haar vrije wil uitgescha
keld werd en waarbij zij niet anders kon 
dan handelen zoals zij heeft gedaan, 
omdat er andere middelen bestonden om 
die toestand te verhelpen, zoals een 
procedure tot afschaffing van het be
zoekrecht, 

terwijl, eerste onderdeel, het niet ver
eist is, zelfs een contradictio in terminis 
zou inhouden, dat om morele drang en 
noodtoestand te aanvaarden, de vrije wil 
moet uitgeschakeld zijn; 

tweede onderdeel, zodra de bewering 
van de beklaagde geloofwaardig is, de 
vervolgende partij dient aan te tonen dat 
de rechtvaardiging niet aanwezig is; 
eiseres had voorgehouden dat de ele
menten tot staving van de door haar 
ingeroepen rechtvaardigingsgronden 
aanwezig waren in strafdossiers, waar
van de notitienummers aangeduid wer
den, en in de maatschappelijke enquetes 
verricht naar aanleiding van de procedu
res in kort geding, zodat niet kan 
aanvaard worden dat de bewering van 
de beklaagde niet geloofwaardig is, wan
neer niet eens de betreffende stukken 
bij het dossier gevoegd waren, hoewel 
dit bij conclusie gevraagd was, zowel in 
eerste aanleg als in hager beroep; 

derde onderdeel, onmogelijk kan 
· aanvaard worden dat het middel om een 
toestand te verhelpen die als een nood
toestand wordt aanvaard een procedure 
is waarvan vastgesteld wordt dat ze 
aangewend werd zonder het bedoelde 
resultaat te hebben, terwijl de telastleg
ging precies inhoudt clat de beschikkin
gen van het bevelschrift dat gewezen 
werd op die procedure niet nageleefd 
werden, zodat in elk geval de motivering 

,,,,1, 
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tegenstrijdig is, waarin vooropgesteld 
wordt dat een bepaalde toestand kon 
verholpen worden door een procedure en 
terzelfdertijd vastgesteld wordt dat die 
procedure aangewend werd en het resul
taat niet heeft gehad; 

vierde onderdeel, het arrest niet ant
woordt op de conclusie van eiseres 
waarbij de voorlegging en de mededeling 
wordt gevraagd van strafdossiers en 
maatschappelijke verslagen : 

Overwegende dat het arrest onder 
meer vaststelt : « het is duidelijk dat . 
de beklaagde, spijt de aanmaning 
van de voorzitter van de Rechtbank 
te Brugge in zijn bevelschrift van 
9 maart 197'7, dat zij moet vermijden 
het kind te betrekken in de conflict
situatie tussen de ouders, eenvou
digweg haar houding niet heeft 
willen wijzigen en volhard heeft in. 
haar weigering het kind aan de 
vader op de gestelde data te verto
nen. Er is derhalve voor de 
beklaagde noch noodtoestand noch 
overmacht geweest, doch aileen 
onwil »; 

Overwegende dat het hof van 
beroep aldus aanneemt dat de door 
eiseres beschreven toestand van het 
kind bij de uitoefening van het 
bezoekrecht met de werkelijkheid 
kan stroken, maar dat zulks geen 
rechtvaardigingsgrond voor haar 
uitmaakt, omdat zij er dan zelf de 
oorzaak van is; dat het hof van 
beroep, nu het aldus uitspraak kon 
doen zonder de geloofwaardigheid 
van de stelling van eiseres nopens 
de toestand van het kind bij de 
uitoefening van het bezoekrecht 
verder te onderzoeken, niet . 
behoefde te antwoorden op de door 
eiseres genomen conclusie, in 
zoverre die ertoe strekte, tot staving 
van de geloofwaardigheid van haar 
stelling, voorlegging en mededeling 
te bekomen van de strafdossiers en 
maatschappelijke verslagen; 

Overwegende dat het arrest in 
feite, en derhalve op onaantastbare 
wijze, vaststelt, niet aileen dat eise
res niet verkeerde in een toestand 
die haar vrije wil uitschakelde, 
maar tevens dat zij anders kon 
handelen dan zij gedaan heeft en . 

· dat de niet-uitvoering van de 
beschikking waarbij het bezoek
recht werd geregeld aan haar onwil 
te wijten is; dat het uit deze ele
menten wettelijk heeft kunnen 
afleiden, in strijd met de stelling 
van eiseres, dat .er ten deze geen 
grond van rechtvaardiging bestaat 
en, in 't bijzonder, geen overmacht 
noch noodtoestand; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, het niet tegenstrijdig is eens
deels vast te stellen dat eiseres een 
procedure tot afschaffing van het 
bezoekrecht heeft ingesteld en dat 
daaruit is gebleken dat haar bewe
ring, dat in het belang van het kind 
het bezoekrecht van de vader moest 
worden afgeschaft, ongegrond was, 
en anderdeels te overwegen dat 
zodanige procedure een middel was 
om de toestand te verhelpen, nu uit 
het geheel van de redengeving van 
het arrest blijkt dat die laatste 
overweging enkel doelt op de even
tualiteit dat het kind buiten de wil 
van eiseres in de beschreven toe
stand zou verkeren, wat het arrest 
echter verder uitsluit; 

Dat het middel niet kan worden 
;;tangenomen; 

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; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen eiseres ingestelde civielrech
telijke vordering : 

Overwegende dat eiseres geen bij
zonder middel aanvoert; 

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

24 april 1979 2• kamer 
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Boon - Ge]jjkluidende conclus1e van de 
h. Colard, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. Schepens, Brugge. 
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2' KAMER - 24 april 1979 

1° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- MIDDEL DAT BETREKKING HEEFT OP EEN 
BESLISSING WAARTEGEN GEEN CASSATIEBE
ROEP IS GERICHT - NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT) , NIET
NAKOMEN VAN DE AAN DE GE.iNTERNEERDE 
OPGELEGDE VOORWAARDEN EN MOGELIJK
HEID TOT SOCIALE RECLASSERING - BEOOR
DELING DOOR DE COMMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ. 

3° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP EEN 
BEOORDELING VAN DE FEITENRECHTER 
NIET ONTVANKELIJK CASSATIEMIDDEL. 

4o- BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT) - REGELS 
INZAKE DE VOORLOPIGE HECHTENIS -
REGELS NIET VAN TOEPASSING OP DE 
WEDEROPNEMING VAN EEN OP PROEF IN 
VRIJHEID GESTELDE GEINTERNEERDE. 

5° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT) - BESLISSING 
VAN DE 'coMMISSIE TOT BESCHERMING VAN 
DE MAATSCHAPPIJ TOT WEDEROPNEMING 
VAN EEN GEINTERNEERDE- WETTIGHEID
VOORWAARDEN. 

1• Niet ontvankelijk, bij gebrek aan 
bestaansreden, IS het middel dat 
betrekking heeft op een beslissing 
waartegen het cassatieberoep niet is 
gericht (1). 

2• De commissie tot bescherming van de 
maatschappij beoordeelt in feite en 
derhalve op onaantastbare wijze het 
niet-nakomen van de voo1waarden die 
aan de gelnterneerde bij zijn invrij
heidstelling op proef zijn opgelegd, 
alsmede de mogelijkheden tot sociale 
reclassering van de gelnterneerde (2). 

3• M"et ontvankelijk is het middel dat 
kritiek oefent op een feitelijke beoor
deling van de rechter (3). 

(1) Cass., 12 dec. 1978 (A.C., 1978-79, nr. 208). 

· (2) Vgl. Cass., 31 okt. 1978 (A.C., 1979, 
nr. 132). , 

(3) Cass., 13 feb. 1979 (A.C., 1979, nr. 322). 

4• lngevolge art. 20 Wet Besch. Maatsch. 
zijn de regels inzake de voorlopige 
hechtenis niet toepasselijk op de 
wederopneming van een op proef in 
vnjheid gestelde geinterneerde. 

5• Wanneer een op proef in vrijheid 
gestelde geinterneerde 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 inl'ichting 
enkel gelasten als zij In haar beslis
sing vaststelt dat de voorwaarden vo01· 
de wederopneming vervuld zijn (4). 
(Art. 20 Wet Besch. Maatsch.) 

(THYS) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 20 februari 1979 
gewezen door de Commissie tot 
bescherming van de maatschappij, 
ingesteld bij de psychiatrische afde
ling van de gevangenis te Antwer
pen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 20 van de wet van 
1 juli 1964, 

dooTdat de beslissing de wederopne
ming van eiser beveelt, 

terwijl zij geen rekening houdt met de 
reden die er de oorzaak van was dat 
eiser niet tijdig naar zijn aangewezen 
verblijfplaats terugkeerde, met name de 
ziekelijke toestand van zijn moeder en 
zijn rechtmatig verlangen haar te helpen 
en bij te staan, en evenmin rekening 
houdt met de mogelijkheid van sociale 
reclassering van eiser; elke andere bur
ger die gearresteerd wordt met een 
officieel aanhoudingsbevel daarvan bin
nen de vierentwintig uur een duplicaat 
met motivering moet overhandigd wor
den, wat voor eiser, als ge'interneerde, 
totaal achterwege werd gelaten; de aan 
eiser bij zijn invrijheidstelling op proef 
opgelegde voorwaarden tegenstrijdighe
den vertonen; eiser geen onwettige 
manipulaties pleegde, geen strafbare fei
ten uitlokte, geen criminele delicten 
beging, zich niet schuldig maakte aan 
openbare dronkenschap, woonstschen
nis, straatroverij of abnormale situaties, 
en derhalve in zijn gedraging of zijn 

(4) Cass., 21 feb. 1979 (A.C., 1978-79, nr. 355). 
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geestestoestand geen gevaar voor de 
maatschappij waarneembaar kan wor
den geacht: 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het opkomt tegen de aan 
eiser bij zijn invrijheidstelling op 
proef opgelegde voorwaarden, 
gericht is tegen een beslissing die 
het voorwerp niet uitmaakt van de 
voorziening; dat het in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat de commissie in 
feite en derhalve op onaantastbare 
wijze oordeelt over het niet nako
men van de opgelegde vom·waarden 
en over de mogelijkheid tot sociale 
reclassering van de gei:nterneerde; 
dat het middel, in zoverre het 
opkomt tegen deze feitelijke beoor
deling, derhalve eveneens niet ont
vankelijk is; 

Overwegende, voor het overige, 
dat bij wederopneming van een op 
proef in vrijheid gestelde gei:nter
neerde de regelen inzake voorlopige 
hechtenis en de aflevering van een 
aanhoudingsmandaat niet van toe
passing zijn; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 20 van de wet van 9 april 1930, 
zoals zij werd vervangen door de 
wet van 1 juli 1964, de invrijheidge
stelde 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 de beslissing vaststelt dat 
eiser de voorwaarden van zijn 
invrijheidstelling op proef niet 
naleefde; dat hij de hem opgelegde 
verblijfplaats verliet zonder vooraf
gaande toestemming van de com
missie en zijn nieuw verblijf niet 
kenbaar maakte; dat zij aldus wet
telijk verantwoord is; 

Dat het middel niet kan aangeno
men worden; 

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. 

24 april 1979 2' kamer 
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Boon - Gelijkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, advocaat-generaal. 

2• KAMER - 25 april 1979 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - OPENBAARHEID VAN DE 
TERECHTZITTING - VERVOLGINGEN WEGENS 
OVERTREDINGEN VAN DE WETTEN EN VEROR
DENINGEN BETREFFENDE DE POLITIE OVER 
HET WEGVERKEER TEN LASTE VAN MEER
DERJARIGEN EN VAN MINDERJARIGEN VAN 
MEER DAN ZESTIEN JAAR EN MINDER DAN 
VOLLE ACHTTIEN JAAR - TOE TE PASSEN 
REGELS. 

2° JEUGDBESCHERMING OVER-
TREDINGEN VAN DE WETTEN EN VERORDE
NINGEN BETREFFENDE DE POLIT!E OVER HET 
WEGVERKEER - VERVOLGINGEN TEN LASTE 
VAN MINDERJARIGEN VAN MEER DAN ZES
TIEN JAAR EN MINDER DAN VOLLE ACHTTIEN 
JAAR EN TEN LASTE VAN MEERDERJARIGEN 
- OPENBAARHEID VAN DE TERECHTZITTING 
- TOE TE PASSEN REGELS. 

1 o en 2° Het onderzoek van de vervolgin
gen die ten laste van minderjarigen 
van meer dan zestien jaar en minder 
dan valle achttien jaar voo1· de krach
tens het gemeen recht bevoegde 
gerechten zijn ingesteld in de gevallen 
bij art. 36bis Jeugdbeschermingswet 
bepaald, onder meer in geval van 
overtreding van de wetten en verorde
ningen betreffende de politie over het 
wegverkeer, heeft plaats in raadka
mer; deze rechtspleging mag niet wor
den uitgebreid tot andere personen die 
tegelijkertijd voor datzelfde gerecht 
worden vervolgd, ook al zijn de laatst
genoemden en de minderjarigen bij 
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hetzelfde exploot gedagvaard (1). (Art. 
96 Gw.; art. 36bis Jeugdbeschermings
wet 8 april 1965, gew. bij wet 
9 mei 1972.) 

(LEGROS T. HENRY T., HENRY G., LANDSBOND 
DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre~ 
den arrest, op 21 december 1978 
door het Hof van Beroep te Luik 
gewezen; 

I. Op de voorziening van eiser, 
beklaagde: 

A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de rechtsvordering van het open
baar ministerie ten laste van de 
medebeklaagde Thierry Henry en 
van Guy Henry, die voor hem 
burgerrechtelijk aansprakelijk is : 

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

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

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 96 van de 
Grondwet: 

Overwegende dat uit het arrest en 
de gedingstukken blijkt dat eiser, 
die meerderjarig is, terzelfder tijd 
werd vervolgd als de verweerder 
Thierry Henry, geboren op 25 sep
tember 1959 en dus meer dan zes
tien jaar en minder dan volle acht
tien jaar oud op het ogenblik van de 
feiten, ter zake dat eerstgenoemde 
op 27 september 1975 onopzettelijk 

(1) Cass., 22 sept. 1975 (A.C:, 1976, 104); 
5 okt. 1976 (A.C, 1977, 141); 20 sept. 1978 (A.C:, 
1978-79, 44), 

Over de toestand van de ouders van de 
minderjarige die voor hem als burgerrechtelijk 
aansprakelijk zijn gedagvaard, zie vorenver
meld arrest Cass,, 5 okt. 1976. 

slagen of verwondingen heeft toege
bracht aan laatstgenoemde die, van 
zijn kant, het wegverkeersreglement 
heeft overtreden; 

Dat het onderzoek van de zaak 
ter terechtzitting van 30 november 
1978 van het hof van beroep uitslui
tend in raadkamer heeft plaatsge
had, dat de debatten vervolgens 
gesloten werden verklaard en de 
uitspraak van het arrest vastgesteld 
werd op 21 december 1978; 

Overwegende dat het voorschrift 
van artikel 36bis, tweede lid, van de 
wet van 8 april01965 betreffende de 
jeugdbescherming, volgens hetwelk 
het onderzoek van de vervolgingen 
tegen minderjarigen die meer dan 
zestien jaar en minder dan volle 
achttien jaar oud zijn op het ogen
blik van de feiten, voor de op grond 
van het gemene recht bevoegde 
gerechten, in de gevallen vermeld in 
die wetsbepaling, in raadkamer 
plaatsheeft, enkel werd gegeven ter 
bescherming van die minderjarigen; 
dat, daar deze bepaling afwijkt van 
de regel van de openbaarheid der 
terechtzittingen ingeschreven in 
artikel 96 van de Grondwet, zij niet 
kan gelden voor andere personen 
die terzelfdertijd voor die gerechten 
worden vervolgd; 

Dat het onderzoek der vervoigin
gen ten laste van eiser mitsdien 
onwettig in raadkamer is geschied; 

C. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de burgerlijke rechtsvorderingen 
tegen eiser : 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de strafvorde
ring ten laste van eiser de vernieti
ging meebrengt van de beslissingen 
op de tegen hem ingestelde burger
lijke rechtsvorderingen, welke het 
gevolg zijn van de eerste beslissing, 
ook al i.s de voorziening m.b.t. de 
beslissing op de rechtsvordering van 
Guy Henry niet ontvankelijk, omdat 
zij te vroeg was ingesteld; 
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II. Or:' de voorziening van eiser, 

burgerlijke partij : 
Overwegende dat uit de stukken 

waarop het hof vermag acht te 
slaan niet blijkt dat eiser zijn voor
ziening heeft doen betekenen aan 
de partijen tegen wie zij gericht is; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre daarbij 
uitspraak wordt gedaan over de 
strafvordering en de burgerlijke 
rechtsvorderingen jegens eiser en 
over de aan die rechtsvorderingen 
verbonden kosten; 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; 
laat het overige van de kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Bergen. 

25 april 1979 2' kamer 
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslagg·ever : de h. Sace -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal. 

2' KAMER - 25 april 1979 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN- WETBOEK VAN STRAFVORDE

RING, ART. 78 - NIET GOEDGEKEURDE DOOR
HALINGEN- TOEPASSINGSGEBIED. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - PROCES-VERBAAL VAN DE 
TERECHTZITTING - NIET GOEDGEKEURDE 
DOORHALINGEN - DOORHALINGEN ALS NIET 
BESTAANDE BESCHOUWD. 

1 o Het bepaalde in art. 78 Sv., luidens 
hetwelk de niet goedgekeurde dooz'ha
lingen als niet bestaande worden 
beschouwd, is toepasselijk op aile 
authentieke akten van de strafrechts
pleging(1). 

(1) en (2) Cass., 22 maart 1977 (A. C., 1977 ;. 
789) en de noten 4 en 5; zie Cass., 9 mei 1977 
(A.C., 1977, 920) en 20 juli 1978 (ibid., 1978, 
1283). 

2o Niet goedgekeurde doorhalingen in 
een proces-verbaal van de terechtzit
ting van een strafgerecht worden als 
niet bestaande beschouwd (2). (Art. 78 
Sv.) 

{EVRART T. BRUNO, VAN HAMME) 

ARREST ( vedaJing) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 december 1978 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de strafvordering ten laste van de 
medebeklaagden Bruno en Van 
Hamme: 

Overwegende dat eiser niet be
voegd is om zich tegen die beslis
singen in cassatie te voorzien; 

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

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 78 van 
het Wetboek van Strafvordering, 101, 
derde lid, en 779, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek : 

Overwegende dat, luidens het 
proces-verbaal van de terechtzitting 
van 13 december 1978, waarop de 
zaak werd behandeld, het hof van 
beroep bestond uit voorzitter TeTlin
den en raadsheren De Schrevel en 
Van de Walle; dat de naam van 
raadsheer Van de Walle werd door
gehaald en vervangen door de naam 
van raadsheer Thiry, zonder dat die 
doorhaling door de voorzitter en de 
griffier werd goedgekeurd; 

Overwegende dat een niet goed
gekeurde doorhaling krachtens 
artikel 78 van het W etboek van 
Strafvordering, dat toepassing vindt 
op aile authentieke akten van de 
strafrechtspleging, als niet be
staande wordt beschouwd; 
' Overwegende dat het arrest blij

kens de vermeldingen ervan en de 
bewoordingeq van het proces
verbaal yan de terechtzitting van 
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20 december 1978, gewezen werd 
door voorzitter Verlinden en de 
raadsheren De Schrevel en Thiry; 

Dat het Hof aldus onmogelijk kan 
nagaan of de zaak werd behandeld 
door het voorgeschreven aantal 
rechters en of degenen die uit
spraak hebben gedaan, alle zittin
gen over de zaak hebben bijge
woond; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het uit.., 
spraak doet over de strafvordering 
ten laste van eiser en over de aan 
die rechtsvordering verbonden kos
ten; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; laat de 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Bergen; 

25 · april 1979 2' kamer 
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h.· Sace -
Gelijklliidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal. · 

2' KAMER - 25 april 1979 

1° STRAF - GELDBOETE - OPDECIEMEN -

WET VAN 25 JUNI 1975 WAARBIJ DE STRAF

RECHTELIJKE GELDBOETEN MET 390 DECI
MES WORDEN VERHOOGD- WET TOEPASSE

LIJK OP DE SINDS 3 AUGUSTUS 

1975 GEPLEEGDE MISDRIJVEN. 

2° STRAF - GELDBOETE - OPDECIEMEN -
WET VAN 25 JUNI 1975 WAARBIJ DE 
STRAFRECHTELIJKE GELDBOETEN MET 390 
DECIMES WORDEN VERHOOGD - ONZEKER
HEID OMTRENT HET FElT OF HET MISDRIJF 
V06R 0)1 NA DE INWERKINGTREDING VAN DIE 
WET IS GEPLEEGD - TOEPASSING VAN DIE 
,WET NIET WETTELIJK VERANTWOORD. 

1~ De wet van 25 juni 1975 tot wijziging 
van de wet van 5 maart 1952 waarbij 
de strafrechtelijke geldboeten met 

390 decimes worden verhoogd, is toe
passelJjk op de geldboeten die z1jn 
·uitgesproken v66r de sinds 3 augustus 
1975 gepleegde misdrijven (1). 

2• M'et wettelijk verantwoord is de toe
passing, op een geldboete, van de 
ve1'hoging met 390 decimes, ingevoerd 
bij de wet van 25 juni 1975, wanneer 
de vaststellingen van de beslissing in 
het onzekere laten of het misdrijf 
gepleegd is v66r 3 augustus 1975, op 
welke dag die wet in werking is 
getreden, of daarna (2). 

(FONTAINE T. NATO) 

ARREST ( vertaJing) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 28 november 1978 
door het Militair Gerechtshof gewe
zen; 

I. Op de voorziening van 6 de
cember 1978 : 

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

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 1 van de 
wet van 5. maart 1952, gewijzigd bij de 
wet van 25 juni 1975 : 

Overwegende dat het arrest eiser 
wegens verduisteringen, gepleegd 
tussen 1 januari 1975 en 3 au
gustus 1976, veroordeelt tot een 
gevangenisstraf en tot een geldboete 
van honderd frank verhoogd met 
390 decimes, waardoor de geldboete 
aldus op vierduizend frank wordt 
gebracht, met toepassing van 
artikel 1 van de wet van 
5 maart 1952, gewijzigd bij de wet 
van 25 juni 1975; 

Overwegende dat die wetsbepa-
. ling waarbij de strafrechtelijke 
geldboeten met 390 decimes worden 
verhoogd, op 3 augustus 1975 in 
werking is getreden; dat de bij deze 
wet bepaalde verhoging niet van 

< (1) Cass., 8 maart 1977 (A.C., 1977, 742). 

(2) Zie Cass., 9 dec. 1975 (A.C., 1976, 442); zie 
Cass., 15 maart 1976 (A.C., 1976, 516) en 26 okt. 
1976 (ibid., 1977, 240). 
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toepassing is op de geldboeten die 
uitgesproken worden wegens .mis
drijven gepleegd v66r die inwer
kingtreding; dat, nu het arrest vast
stelt dat de aan eiser ten laste 
gelegde misdrijven werden gepleegd 
tussen 1 januari 1975 en 3 augustus 
1976, zonder daarbij te preciseren 
dat die misdrijven na 3 augustus 
1975 werden gepleegd, het niet aan
toont waarom toepassing werd 
gemaakt van artikel 1 van de wet 
van 5 maart 1952, gewijzigd bij de 
wet van 25 juni 1975, en die wetsbe
paling schendt; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, de substanW~le of op straffe 
van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen 
en de beslissing overeenkomstig de 
wet is gewezen; 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering jegens 
eiser : 

Overwegende dat eiser geen enkel 
middel aanvoert; 

II. Op de voorziening van 23 
januari 1979 : 

Overwegende dat, buiten het toe
passingsgeval van artikel 40, vierde 
lid, van de wet van 15 juni 1935 op 
het gebruik der talen in gerechtsza
ken, het geval van regelmatige 
afstand of het geval waarin tegen 
een arrest tot verwijzing naar het 
hof van assisen nog cassatieberoep 
openstaat na het veroordelend 
arrest, welke gevallen hier niet van 
toepassing zijn, een partij zich geen 
tweede maal in cassatie kan voor
zien tegen dezelfde beslissing; 

Dat de op 23 januari 1979 in~e
stelde voorziening derhalve kr&ch
tens artikel 438 van het W etboek · 
van Strafvordering niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest voor zover het de 
tegen eiser uitgesproken geldboete 
met 390 decimes verhoogt; verwerpt. 

de op 6 december 1978 ingestelde 
voorziening voor het overige; ver
werpt de op 23 januari 1979 inge
stelde voorziening; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroor
deelt eiser in drie vierde van de 
kosten van zijn voorziening van 
6 december 1978; laat het overblij
vende vierde ten laste van de Staat; 
veroordeelt eiser in de kosten van 
zijn voorziening van 23 januari 1979; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het anders samengestelde Mili
tair Gerechtshof. 

25 april 1979 2' kamer 
Voorzittel' : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Sace -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal. 

2' KAMER - 25 april 1979 

WEGVERKEER - BESTUREN VAN EEN 
VOERTUIG OP DE OPENBARE WEG NIET
TEGENSTAANDE VERVALLENVERKLARING 
VAN HET RECHT TOT STUREN- VEROORDE
LING- GEEN VASTSTELLING VAN DE DATUM 

. VAN DE KENNISGEVING, VOORGESCHREVEN 

BIJ ART. 40 WEGVERKEERSWET - NIET 
REGELMATIG GEMOTIVEERDE VEROORDE
LING. 

Niet regelmatig gemotiveerd is de beslis
sing, die de bestuurder van een voer
tuig vemordeelt omdat hij een voer
tuig op de openbare weg bestuurd 
heeft niettegenstaande vezvallenver
klaring van het recht tot stw·en, wan
neer zij o.m. niet de datum vaststelt 
van de liennisgeving voorgeschre
ven bij art. 40 Wegverkeerswet (1). 
(Art. 97 Gw.; art. 48 Wegverkeerswet 
16 maart 1968.) 

(LAMBERT E., LAMBERT A.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den · arrest, op 9 februari 1979 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

(1} Cass., 13 sept. 1977 (A.C., 1978, 58), 
15 maart 1978 (ibid., 1978, 834) en 
28 maart 1979 (ibid., 1978-79, nr. 424). 
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I. Op de voorziening van Emile 

Lambert: 

A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing waar
bij eiser vrijgesproken wordt van de 
tenlastelegging C : 

Overwegende dat eiser geen 
belang heeft om zich tegen die 
beslissing in cassatie te voorzien; 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de veroordelende 
beslissing : 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 48, 1", van de wet van 
16 maart 1968 betreffende de politie over 
het wegverkeer : 

Overwegende dat het arrest, met 
bevestiging van de beroepen beslis
sing, eiser veroordeelt wegens over
treding van artikel 48, 1 ", van de wet 
van 16 maart 1968 betreffende de 
politie over het wegverkeer, uit 
hoofde van op 9 december 1977 « op 
de openbare weg een voertuig te 
hebben bestuurd ... spijt het defini
tieve verval dat tegen hem was 
uitgesproken bij de in kracht van 
gewijsde gegane beslissing van de 
Correctionele Rechtbank te Luik 
van 26 juni 1974 » (tenlasteleg
ging E); 

Overwegende dat het arrest wel 
vaststelt dat het door eiser opgelo
pen verval uitgesproken was bij een 
in kracht van gewijsde gegane 
beslissing, maar de datum niet aan
geeft waarop de bij artikel 40 van 
voormelde wet voorgeschreven ken
nisgeving aan de veroordeelde was 
gedaan; 

Dat het Hof aldus onmogelijk de 
wettelijkheid kan toetsen van de 
wegens die tenlastelegging E uitge
sproken veroordeling; 

Overwegende dat enkel die ver
oordeling wegens de tenlastelegging 
E een wettelijke verantwoording 
vormt voor het bij het arrest aan 
eiser opgelegde definitieve verval 
van het recht tot het besturen van 
enig motorrijtuig; 

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

II. Op de voorziening van Andre 
Lambert: 

A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing waar
bij eiser wordt vrijgesproken van de 
tenlastelegging C : 

Overwegende dat eiser geen 
belang heeft om tegen die beslissing 
cassatieberoep in te stellen; 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de veroordelende 
beslissing : 

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; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre Emile 
Lambert daarbij veroordeeld wordt 
wegens de tenlastelegging E; ver
werpt de . voorzieningen voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt Emile Lam
bert in drievierde van de kosten van 
zijn voorziening; laat de overige 
kosten ten laste van de Staat; ver
oordeelt Andre Lambert in de 
kosten van zijn voorziening; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Bergen. 

25 april 1979 2' kamer 
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Sace -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal. 

2' KAMER- 25 april1979 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT) - BESLISSING 

VAN DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN 
DE MAATSCHAPPIJ TOT . WEDEROPNEMING 
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VAN EEN OP PROEF IN VRIJHEID GESTELDE 
GEINTERNEERDE - WETTIGHEID - VOOR
WAARDE. 

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 instelling, 
slechts bevelen, als zij in haar beslis
sing vaststelt dat de voorwaarden voo1· 
de wederopneming ve1vuld zijn (1). 
(Art. 20 Wet Besch. Maatsch.) 

(VANHECKE) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 20 maart 1979 
gewezen door de Commissie tot 
bescherming van de maatschappij 
bij de psychiatrische afdeling van 
de gevangenis te Luik; 

Over het middel, ambtshalve i!fgeleid 
uit de schending van artikel 20' van de 
wet tot bescherming· van de maat
schappij : 

Overwegende dat, krachtens ar
tikel 20 van de wet tot bescherming 
van de maatschappij, een op proef 
in vrijheid gestelde geinterneerde 
op vordering van de procureur des 
Konings opnieuw in een psychiatri
sche afdeling kan worden opgeno
men, wanneer in zijn gedragingen 
of zijn geestestoestand een gevaar 
voor de maatschappij waarneem
baar is, met name wanneer hij de 
hem opgelegde voorwaarden niet in 
acht neemt; dat de commissie tot 
bescherming van de maatschappij 
vervolgens uitspraak doet over ~de 
wederopneming van de betroklrene 
in een inrichting die zij aanwijst; 
dat zij nochtans vooraf dient na te 
gaan of de voorwaarden voor de 
wederopneming al dan niet vervuld 
zijn en zulks moet vaststellen in 
haar beslissing; 

(1) Cass., 21 feb. 1979 en 24 april 1979 (A.C, 
1978-79, 355 en 480). 

Overwegende dat uit geen enkele 
grond van de beslissing blijkt dat de 
commissie tot bescherming van de 
maatschappij dat inderdaad heeft 
nagegaan; 

Dat de beslissing niet wettelijk 
verantwoord 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
"llissie tot bescherming van de 
.naatschappij bij de psychiatrische 
afdeling van de gevangenis te Luik. 

25 april 1979 2• kamer 
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Screvens -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal. 

2' KAMER - 25 april 1979 

SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN 
BESLISSING VOLGENS WELKE TUSSEN DE 
MISDRIJVEN EENDAADSE SAMENLOOP 
BESTAAT - BESLISSING DIE ALDUS DE EEN
HEID VAN HET STRAFBAAR FElT VASTSTELT. 

De beslissing die zegt dat tussen mis
dl'ijven eendaadse samenloop bestaat, 
stelt aldus noodzakelijk de eenheid 
van het strafbaar feit vast. 

(ERPICUM B., ERPICUM J. T. ONDERLINGE MAAT
SCHAPPIJ DER OPENBARE BESTUREN E.A.) 

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

25 april 1979 2• kamer 
-Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Sace -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Beauthier, Brussel. 

1• KAMER - 26 aprill979 

1° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEI
DING OP GROND VAN BEPAALDE FElTEN -
MINDERJARIGE KINDEREN VAN U!T DE ECHT 
GESCHEIDEN ECHTGENOTEN - BESL!SSING, 
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VAN DE JEUGDRECHTBANK BETREFFENDE 
HET BESTUUR OVER DE PERSOON EN OVER 
DE GOEDEREN VAN DE MINDERJARIGE KIN
DEREN - BESL!SSING WAARB!J AAN DE
GENE AAN W!E DAT BESTUUR IS TOEVER
TROUWD DE VERPLICHT!NG WORDT OPGE
LEGD DE KINDEREN ONDER DE FE!TELIJKE 
BEWARING VAN EEN DERDE TE LATEN ~ 
GRONDSLAG BURGERLIJK WETBOEK, 
ART. 302, DERDE LID - ARTT. 30 EN 
31 JEUGDBESCHERMINGSWET NIET TOEPAS
SELIJK. 

2° JEUGDBESCHERMING - MINDERJA
RIGE KINDEREN VAN OP GROND VAN 
BEPAALDE FElTEN UIT DE ECHT GESCHEI
DEN ECHTGENOTEN - BESLISSING VAN DE 

JEUGDRECHTBANK BETREFFENDE HET 
BESTUUR OVER DE PERSOON EN OVER DE 
GOEDEREN VAN DIE KINDEREN- BESLISSING 
WAARBIJ AAN DEGENE AAN WIE DAT 
BESTUUR IS TOEVERTROUWD DE VERPLICH
TING WORDT OPGELEGD DE KINDEREN 
ONDER DE FEITELIJKE BEW ARING VAN EEN 
DERDE TE LATEN - GRONDSLAG - BURGERc 

LIJK WETBOEK, ART. 302, DERDE LID - ARTT. 
30 EN 31 JEUGDBESCHERMINGSWET NIET 
TOEPASSELIJK. 

3° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEI
DING OP GROND VAN BEPAALDE FElTEN -
MINDERJARIGE KINDEREN VAN UIT DE ECHT 
GESCHEIDEN ECHTGENOTEN - BESTUUR 
OVER DE PERSOON EN OVER DE GOEDEREN 
VAN DE MINDERJAR!GE KINDEREN- VORDE

RING GEGROND OP ART. 302, DERDE LID, B.W. 

- BESLISSING OP DIE VORDERING - BEOOR
DELINGSVRIJHEID VAN DE RECHTER -
GRENZEN. 

1" en 2" Wanneer, na de ontbinding van 
een huwelijk door echtscheiding op 
grand van bepaalde feiten, de jeugd
rechtbank, uitspraak doende over het 
bestuur van de persoon en over de 
goederen van de minderjan"ge kinde
ren, beslist dat degene aan wie dat 
bestuur wordt toevertrouwd de feite
lijke bewai"ing van de lcinderen aan 
een deTde moet ovedaten, doet zij die 
beslissing steunen op ai"t. 302, derde 
lid, B. W. en niet op de ai"tt. 30 en 
31 Jeugdbeschermingswet. 

3" Ovei"eenkomstig ad. 302, deTde lid, 
B. W., oordeelt de rechter die kennis 
.heeft genomen van de in dat artikel 
bedoelde vorden"ng, of die vordenng 
gegrond is, gelet op het belang van de 
kindei"en; hij past die bepaling dus 
wett1g toe, als hij de vordering ten 

dele toewijst en bovendien beslist dat 
de bestaande toestand in het belang 
van de kinderen moet worden gehand
haafd. 

(G ... T.B ... ) 

ARREST ( vedaling) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 3 november 1977 door 
de jeugdkamer van het Hof van 
Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 302 van het 
Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij ar
tikel 16 van de wet van 8 april 1965 be
treffende de jeugdbescherming, 30 en 

· 31 van laatstgenoemde wet, 
doordat het hof van beroep, na te 

hebben vastgesteld dat de echtscheiding 
tussen de partijen bij vonnis van 
10 januari 1975 werd toegestaan en 
volgens het proces-verbaal van de ver
schijning in verzoening van 12 ok
tober 1973 de partijen akkoord gingen 
om de bewaring van de twee minderja
rige kinderen uit het huwelijk aan 
verweerder toe te vertrouwen met een 
bezoekrecht voor eiseres, met bevesti
ging van het vonnis van de jeugdrecht
bank en na andersluidend advies van 
het openbaar ministerie, beslist de 
bewaring van die minderjarige kinderen
aan eiseres toe te vertrouwen « met de 
verplichting dat zij die kinderen onder 
de feitelijke bewaring laat van hun 
grootmoeder van vaderszijde Louise 
Legrand>>, 

te1wijl, hoewel, na de ontbinding van 
het huwelijk, op verzoek van een van de 
partijen, dat wil zeggen van een van de 
gewezen echtgenoten of van de procu
reur des Konings, de jeugdrechtbank in 
het belang van de kinderen kan beslis
sen de bewaring van die kinderen niet 
toe te vertrouwen, noch aan de partij 
aan wie ze voorlopig werden toever
trouwd bij een overeenkomst die door de 
rechtbank is bekrachtigd, als bepaald in 
artikel 1258 van het Gerechtelijk Wet
hoek, noch aan de partij die de echt
scheiding heeft verkregen, doch aan de 
andere partij, artikel 302 van het Bur
gerlijk Wetboek de jeugdrechtbank en, 
na hoger beroep, het hof van beroep niet 
toestaat ten aanzien van deze partij een 
maatregel voor opvoedingsbijstand te 
bevelen, zoals de uitzonderlijke verplich
ting de kinderen « bij een betrouwbaar 
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persoon >> te plaatsen, zonder inachtne
ming van de maatregelen tot bescher
ming van de minderjarigen die zijn 
voorgeschreven bij de artikelen 30 en 
31 van de in het middel vermelde wet 
van 8 april 1965, met name : dat de 
maatregel voor opvoedingsbijstand 
slechts kan worden bevolen op vordering 
van het openbaar ministerie; dat de 
gezondheid, de .veiligheid, de zedelijk
heid van de kinderen gevaar lopen of de 
omstandigheden waarin ze worden opge
voed gevaar opleveren; dat de hulp van 
het jeugdbeschermingscomite of van een 
afgevaardigde bij de jeugdbescherming 
verzekerd is aan de persoon die de 
kinderen onder zijn bewaring heeft, 
waaruit volgt dat, door eiseres een 
verplichting tot opvoedingsbijstand als 
bedoeld in artikel 31, tweede lid, 4°, van 
die wet van 8 april 1965 op te leggen, 
zonder dat die maatregel door het open
baar ministerie was gevorderd, op wiens 
andersluidend advies het arrest werd 
gewezen, zonder vast te stellen dat de 
gewndheid, de veiligheid, de zedelijk
heid van de kinderen gevaar liepen of de 
omstandigheden waarin ze werden opge
voed gevaar opleverden wegens de 
bewaring door de moeder, en zonder aan 
eiseres de hulp van het jeugdbescher
mingscomite of van een afgevaardigde 
bij de jeugdbescherming te verzekeren, 
het arrest de in het middel vermelde 
bepalingen schendt : 

Overwegende dat artikel 302, eer
ste lid, van het Burgerlijk Wetboek 
bepaalt dat, na de ontbinding van 
het huwelijk, het bestuur over de 
persoon en over de goederen van de 
kinderen blijft bij diegenen aan wie 
het voorlopig werd toevertrouwd, 
met name bij een overeenkomst 
tussen partijen die behoorlijk werd 
bekrachtigd zoals in artikel 1258 
van het Gerechtelijk Wetboek is 
bepaald; 

Dat, naar luid van het derde lid 
van die bepaling, de jeugdrechtbank 
evenwel in alle gevallen in het 
belang van de kinderen anders kan 
beslissen, hetzij op verzoek van de 
partijen of van een ervan, hetzij van 
de procureur des konings; 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat, krachtens een overeen
lwmst tussen de partijen die is 
opgenomen in het proces-verbaal 

van hun verschijning in verzoening, 
de kinderen van het gezin waren 
toevertrouwd aan verweerder, die 
zich tot zijn moeder had moeten 
wenden om zich met die kinderen 
bezig te houden; dat eiseres, na de 
echtscheiding, een verzoekschrift 
heeft ingediend om het bestuur over 
de persoon en over de goederen van 
de kinderen te krijgen; dat verweer
der gevraagd heeft dat hij dat 
bestuur zou mogen behouden, op 
voorwaarde dat hij de kinderen 
onder de feitelijke bewaring van 
hun grootmoeder van vaderszijde 
zou laten; 

Overwegende dat het arrest 
opgeeft om welke redenen het dat 
verzoek van eiseres in beginsel 
gegrond acht, doch daarbij over
weegt « dat men, anderzijds, niet 
overhaastig moet te werk gaan bij 
de overgang van zeer jonge kinde
ren uit een milieu dat ze gewoon 
zijn, naar een noodzakelijk andere 
marrier van leven »; 

Dat het derhalve, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, het 
bestuur over de persoon en over de 
goederen van de minderjarige kin
deren van de partijen aan eiseres 
toevertrouwt met de verplichting 
dat zij die kinderen onder de feite
lijke bewaring van hun grootmoeder 
van vaderszijde laat; 

Overwegende dat daaruit volgt 
dat die beslissing gegrond is op 
artikel 302, derde lid, van het Bur
gerlijk Wetboek en niet op de 
artikelen 30 en 31 van de wet van 
8 april 1965 betreffende de jeugdbe
scherming; 

Overwegende dat de rechter, die 
moet uitspraak doen over het ver
zoek waarvan sprake in artikel 302, 
derde lid, van het Burgerlijk Wet
hoek, in het belang van de kinderen 
oordeelt of dat verzoek gegrond is 
of, in voorkomend geval, in hoe
verre het gegrond is; 

Dat het arrest, door de rechtsvor
dering van eiseres gedeeltelijk toe 
te wijzen en door, voor het overige, 
te beslissen de door verweerder 
geschapen toestand in het belang 
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van de kinderen te laten bestaan,· 
een wettige toepassing geeft aan die 
bepaling; · 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

26 april 1979 1• kamer 
Voorzitter : de h. Closon, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : baron Vin
<;otte - Gelijkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Kirkpatrick en De 
Bruyn. 

1• KAMER - 26 april 1979 

1° OVEREENKOMST VERBINDENDE 

KRACHT TUSSEN PARTIJEN - RECHTER DIE 
AAN DE OVEREENKOMST HET GEVOLG TOE
KENT .DAT ZIJ, VOLGENS DE UITLEGGING DIE 
HIJ ERAAN GEEIT, WETTELIJK TUSSEN DE 
PARTIJ];;N HEEIT - GEEN SCHENDING VAN 

ART. 1134 B.W. 

2° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIIT -
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BURGER
LUKE ZAKEN- BEG RIP. 

3° AFSTAND -·AFSTAND VAN EEN RECHT 

-BEGRIP. 

1" De verhindende kracht van een over
eenkomst wordt niet miskend door de 
z·echter die aan de overeenkomst het 
gevolg toekent dat zij, volgens t!_e 
uitlegging die hij eraan geeft, wettelijk 
tussen de partijen heeft (1). (Art. 1134 
B.W.) 

2" · De. hewJ:fskracht van een aide tot 
vaststelling van een overeenkomst 
wordt niet miskend door de rechter 
die daaraan een uitlegging geeft welke 
verenighaar is met de hetekenis en de 
draagwijdte ervan (2). 

3" De afstand van een recht moet strikt 
worden uitgelegd en kan enkel worden 
afgeleid uit. feiten welke voor geen 
andere uitlegging vathaar zijn (3). 

(1) en (2) Cass., 15 feb. 1979 (A: c.,. Hi78c79, 
341). 

(3) Cass., 20 dec. 1978; zie Cass., 7 feb. 
1979 (A.C., 1978-79, 230 en 311). 

(" LOUWET-DE COSTER> P.V.B.A., LOUWET J. 
T. WAUTY E. E.A.) 

ARREST ( vertafing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 februari 1978 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 577 his, §§ 1, 
2, 5, 6, 7, 9 en 11, 1134, 1135, 1165, 1319, 
1320, 1322, 2044, 2045 van het Burgerlijk 
Wetboek, 821, 823, 824, 826, 1044 en 
1045 Gerechtelijk Wetboek, 

do01·dat het arrest de eiseressen ertoe 
veroordeelt om in solidum een bedrag 
van 201.138 frank aan de eerste verweer
ster Wauty, qualitate qua, en een bedrag 
van 232.299 frank aan de tweede ver
weerders Baudoux-Marliere te betalen, 
op grond « dat de eiseressen zich als 
verweer tegen die rechtsvordering 
beroepen op het besluit van de algemene 
vergadering van medeeigenaars der 
Residentie Capri, d.d. 13 december 1968, 
die, naar hun oordeel, krachtens de 
artikelen 27, 28 en 72 van de basisakte, 
verbindend is voor de verweerders, 
althans wat de gemeenschappelijke 
delen betreft; dat, zoals de eerste rechter 
terecht erop wees, geen enkele bepaling 
van de basisakte aan de algemene verga
dering het recht toekent om, bij meer
derheid van stemmen, besluiten te 
nemen in verband met een dading of 
afstand, en zodanig besluit aan de min_. 
derheid op te leggen, 

teJwijl, eerste onderdeel, artikel 28 
van het reglement van medeeigendom 
bepaalt dat de algemene vergadering van 
medeeigenaars tijdens de bouw van het 
pand, beraadslagen en besluiten over 
alles wat betrekking heeft op het 
gemeenschappelijke dat in aanbouw is, 
op voorwaarde dat die besluiten worden 
genomen bij drievierdemeerderheid van 
de stemmen van de medeelgenaars, een 
rechtsvordering tot schadevergoeding 
wegens gebreken van het gemeenschap
pelijke instellen of daarvan afstand doen 
valt onder de toepassing van die clausule 
(schending van de artikelen 577 his, §§ 1, 
3 5 7, 9 en 11, 1134, 1135, 1165, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

tweede onderdeel, het besluit dat de 
vereiste meerderheid van de medeeige
naars in algemene vergadering heeft 
genomen om van de ingestelde rechts
vordering afstand · te doen, met bepaalde 
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compensaties, verbindend is voor .de 
eerste twee verweerd~rs, ook al hebben 
zij tegengestemd, zodra het voornemen 
afstand te doen of een dading aan te 
gaan door de meerderheid rechtsgeldig 
is uitgedrukt (schending van de 
artikelen 577 bis, §§ 1, 3, 5, 6, 7, 9 en 11, 
1134, 1135, 1165, 2044, 2045 van het 
Burgerlijk Wetboek, 821, 823, 826, 
1044 en 1045 van het Gerechtelijk Wet
hoek); 

derde onderdeel, het arrest de eiseres
sen ten onrechte veroordeelt tot betaling 
van de schadevergoeding voor de 
gemeenschappelijke delen van het pand, 
te weten 75.174 frank aan Wauty, quali
tate qua, en 106.590 frank aan Baudoux
Marliere (schending van alle bepa
lingen) : 

Wat de drie onderdelen samen 
betreft : 

Overwegende dat de artikelen 821, 
823, 826, 1044 en 10.45 van het 
Gerechtelijk Wetboek niets te 
maken hebben met de in het middel 
aangevoerde grieven; dat het mid
del, in zoverre het zich beroept op 
schending van die bepalingen, niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat, wat het overige 
van het middel betreft, het arrest op 
eigen gronden en op die van de 
eerste rechter waarnaar het ver
wijst, beslist dat geen enkele bepa
ling van de tussen de medeeige
naars opgemaakte basisakte van de 
Residentie Capri, aan de algemene 
vergadering het recht toekent om, 
bij meerderheid van stemmen, 
besluiten te nemen in verband met 
een dading of afstand, en zodanige 
beslissingen aan de minderheid op 
te leggen; 

Dat het aldus beslist dat ar
tikel 28 van het reglement van 
medeeigendom, dat in het middel is 
weergegeven, geen toepassing vindt 
op de afstand van een rechtsvorde
ring tot schadevergoeding wegens 
gebreken in de gemeenschappelijke 
delen; 

Dat het arrest, door die uitlegging 
aan de hand van de bewoordingen 
van de akte en van het uitzonder
lijke karakter van de afstand, noch 
de betekenis en de draagwijdte van 

de overeenkomst noch de verbin
dende kracht ervan miskent en het 
beschikkende gedeelte van zijn 
beslissing wettelijk verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, ... 

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

26 april 1979 1' kamer 
Voorzitter : de h. Closon, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : mevr. Ray
mond-Decharneux Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Hou
tekier en Dassesse. 

1' KAMER - 27 april 1979 

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN 
-TESTAMENT- CAPl'ATIE- BEWIJS VAN 
DE CAPl'ATIE - BEWIJS DOOR FEITELIJKE 
VERMOEDENS - WETTIGHEID. 

Op gmnd van feitelijke vermoedens die 
afgeleid zijn uit de omstandigheden 
van de zaak beslist de rechter wettig 
dat er geen rechtsgevolg kan verbon
den worden aan het testament dat is 
opgemaakt ten voordele van de exploi
tant van een tehuis voor bejaarden, 
wanneer laatstgenoemde een persoon 
tijdens de periode v66r diens ovel'lij
den heeft verzorgd en van hem een 
legaat heeft bekomen door hem 
wederrechtelijk te bei'nvloeden (1). 

(1) In dit ge~al had de feitenrechter beslist 
dat art. 909 B.W. niet kon worden toegepast op 
de exploitant van een bejaardentehuis die een 
van zijn kostgangers ertoe had gebracht een 
testament in zijn voordeel op te maken. Die 
beslissing kon als dusdanig door de eiser niet 
bekritiseerd worden. Hij had daar uiteraard 
geen belang bij. De feitenrechter had evenwel 
terecht beslist dat een zodanig van het 
gemene recht afwijkende bepaling krachtens 
welke een persoon wettelijk onbekwaam wordt 
verklaard, niet uitgebreid kan worden tot 
gevallen die daarin niet uitdrukkelijk zijn 
vermeld. Het ging ten deze niet om een 
vakman die de ziekte had behandeld, doch 
enkel om de exploitant van een tehuis voor 
bejaarden die niet-geneeskundige zorgen had 
verleend tijdens de periode v66r het overlij
den. Zulk een toestand kan zich nog in tali'ijke 
gevallen voordoen. Indien de toepassing van 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 



1021-
(WEYMANS T. VAN IGHEM, BOGAERTS) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 21 september 1977 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Ove1· het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 909, 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grond
wet, 

doordat het arrest eisers vordering, 
strekkende tot het horen veroordelen 
van de verweerders tot het afgeven van 
het bijzonder legaat door wijlen juffrouw 
Degrie bij eigenhandig testament van 
8 februari 1975 . aan eiser vermaakt, 
ongegrond verklaart, zulks op grond : 
dat, hoewel het vermoeden juris et de 
jure van captatie, door artikel 909 van 
het Burgerlijk Wetboek ingesteld ten 
laste van de in dit artikel opgesomde 
personen, niet kan worden uitgebreid tot 
andere personen, de verdenking, die de 
wetgever noopte tot het invoeren van 
gezegd artikel, voor de rechter geldt als 
een feitelijk vermoeden julis tantum 
tegen de exploitant van een ouderlingen
gesticht die in dit gesticht een persoon 
heeft verzorgd gedurende de ziekte 
waaraan hij is overleden; dat ten deze 
dit zelfstandig vermoeden wordt ver
scherpt en aangevuld door verscheidene 
feitelijke omstandigheden, en. dat aldus 
door gewichtige, bepaalde en met elkaar 
overeenstemmende vermoedens is bewe
zen dat het testament van 8 fe
bruari 1975 werd opgesteld ten gevolge 
van wederrechtelijke bei:nvloeding door 
eiser, 

terwijl, eerste onderdeel, uit 
artikel 909 van het Burgerlijk W etboek 
geen vermoeden juris tantum kan wor
den afgeleid tegen andere dan de in dit 
artikel qpgesomde personen, 

tweede onderdeel, het tegenstrijdig is 
een vermoeden juris tantum als een 
feitelijk vermoeden te kwalificeren, 
welke tegenstrijdigheid in de motivering 

art. 909 tot die gevallen wordt uitgebreid, 
wordt het een algemene regel, wat ongetwij
feld strijdig is met de draagwijdte van de wet 
(Cass., Fr., '12 mei 1931, Dalloz hebd., 1931, 
biz. 348). Aileen de wetgever kan beslissen dat 
het anders moet zijn (contra Swennen, noot in 
R.W. 1977-1978, kol. 1957, 2). Aileen het 
gemene recht was dus toepasselijk. De rech
ters hebben de regels van dat gemene recht 
toegepast. 

E.K. 

van het arrest gelijkstaat met een 
gebrek aan de door artikel 97 van de 
Grondwet vereiste motivering, 

derde onderdeel, een combinatie van 
een beweerd, doch in werkelijkheid 
onbestaand, vermoeden juris tan tum met 
andere feitelijke vermoedens niet kan 
worden beschouwd als een bewijs door 
gewichtige, bepaalde en met elkaar over
eenstemmende vermoedens zoals be
doeld door artikel 1353 van het Burger
lijke Wetboek, 

vierde onderdeel, de motivering van 
het arrest de mogelijkheid niet biedt te 
weten of de rechters enerzijds een 
beweerd vermoeden juris tantum hebben 
aangehouden en tevens, anderzijds en 
onafhankelijk hiervan, een geheel van 
louter feitelijke vermoedens, dan wei 
enerzijds een beweerd vermoeden juris 
tantum, en anderzijds een combinatie 
van gezegd ·beweerd vermoeden juris 
tantum met andere !outer feitelijke ver
moedens, welke dubbelzinnigheid in de 
motivering van het arrest gelijkstaat met 
een gebrek aan de door artikel 97 van de 
Grondwet vereiste motivering : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest vast

stelt dat eisers vordering ertoe 
strekt te horen zeggen voor recht 
dat de verweerders solidair zijn 
gehouden het bijzonder legaat, dat 
hem was vermaakt door Blanche 
Degrie bij testament van 8 fe
bruari 1975, af te geven en dat de 
verweerders zich tegen die vorde
ring verzetten ten eerste wegens 
eisers onbekwaamheid om te ont
vangen ingevolge artikel 909 van het 
Burgerlijk Wetboek en ten tweede 
wegens de nietigheid van het testa
ment wegens captatie en geestes
zwakheid; 

Overwegende dat het arrest het 
eerste verweer verwerpt omdat de 
door voornoemd artikel bepaalde 
onbekwaamheden niet kunnen wor
den uitgebreid tot andere personen 
dan die welke erdoor worden 
genoemd; 

Overwegende dat, aangaande het 
tweede verweer, het arrest het zoge
naamd « feitelijk vermoeden juris 
tantum » niet afleidt uit artikel 909 
van het Burgerlijk Wetboek, maar 
oordeelt dat « dezelfde verdenking >> 
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van « wederrechtelijke bei:nvloeding Wat het vierde onderdeel betreft : 
en captatie >> drukt op << de exploi
tant van een ouderlingengesticht die 
in dit gesticht een persoon heeft 
verzorgd gedurende de ziekte waar
aan hij is overleden »; 

Overwegende dat, nu het arrest 
zijn beslissing stoelt niet op het in 
voornoemd artikel 909 bepaalde 
wettelijk vermoeden doch op een 
feitelijk vermoeden, dat voor tegen
bewijs vatbaar is en over de 
bewijswaarde waarvan het de rech
ter vrij staat te oordelen, het, zon
der schending van artikel 1353 van 
het Burgerlijk Wetboek, uit de 
omstandigheden van de zaak mocht 
afleiden dat eiser een wederrechte
lijke bei:nvloeding en captatie had 
aangewend; 

Wat het t\veede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat, zo het arrest 
weliswaar van een << feitelijk ver
moeden juris tantum >> gewaagt, uit 
de context ervan, meer bepaald uit 
de tegenstelling die het onder
streept tussen het door artikel 909 
ingesteld << wettelijk vermoeden 
juris et de jure » en het << feitelijk 
vermoeden juris tantum » dat << voor 
de rechter geldt », blijkt dat het 
arrest daardoor bedoelt een vermoe
den dat niet bij de wet is ingesteld 
en dat uiteraard voor tegenbewijs 
vatbaar is; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat, nu, zoals uit 

het antwoord op de vorige onderde
len blijkt, het arrest uit de omstan
digheid dat eiser de erflaatster in 
zijn tehuis voor bejaarden had ver
zorgd gedurende de ziekte waaraan 
zij is overleden, mocht afleiden dat 
hij onder de verdenking viel van 
invloedsmisbruik; dat het arrest dit 
feitelijk vermoeden mocht voegen 
bij de andere feitelijke vermoedens 
die het opsomt om, overeenkomstig 
artikel 1353 van het Burgerlijk Wet
hoek, in die met elkaar overeen
stemmende vermoedens het bewijs 
te vinden van een wederrechtelijke 
bei:nvloeding door eiser van de ver
zwakte wil van de erflaatster; 

Overwegende dat het arrest aan
stipt dat het << feitelijk vermoeden 
van wederrechtelijke bei:nvloeding 
en captatie >>, door eiser .aangewend 
in omstandigheden die overeen
stemmen met die welke in voormeld 
artikel 909 worden beschreven, 
<< verscherpt en aangevuld wordt >> 

door andere elementen die het op
somt; de rechters zodoende zonder 
dubbelzinnigheid te kennen geven 
dat zij het geheel van de in aanmer
king genomen feitelijke vermoedens 
als gewichtig, bepaald en met elkaar 
overeenstemmend aanzien, waaruit 
zij afleiden dat het testament werd 
opgesteld << ten gevolge van weder
rechtelijke bei:nvloeding door eiser 
van de verzwakte wil van de afster
vende erflaatster >>; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

27 april 1979 1• kamer 
Voorzitter : de h. de Vreese, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Van 
Leckwijck - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Krings, advocaat-generaal 
Advocaten : mrs. Bayart en Butzler. 

1 • KAMER - 27 april 1!179 

OVEREENKOMST - UITLEGGING - TWIJ
FEL- BURGERLIJi< WETBOEK, ART. 1162 -
PARTIJ DIE ZICH VERBONDEN HEEFT -
BEG RIP. 

Hij die zich in een overeenkomst ertoe 
verbonden heeft de door een partij 
geleden schade te vergoeden, is in het 
kadel' van al't. 1162 B. W., de partij die 
zich m.b.t. dat beding, verbonden 
heeft, terwijl de andere partij bedon
gen heeft (1). 

(1) Cass., 22 maart 1979 (A.C., 1978-79, 
nr. 412). 
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(L'ASSURANCE NAVALE N.V. T. DE CLEENE) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 8 februari 1978 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr-
ding van de artikelen 1162 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest aanneemt dat er 
twijfel b~taat of onder het begrip 
« zeewaardigheid " enkel de eigen stabi
liteit van het schip dient te worden 
verstaan dan wel de stabiliteit in functie 
van de belading en de stuwing van de 
koopwaar; dat het arrest, bij gebrek aan 
andere interpretatie-elementen, de ver
zekeringsovereenkomst met toepassing 
van artikel 1162 van het Burgerlijk 
Wetboek uitlegt ten nadele van hem die 
bedongen heeft, namelijk eiseres, en ten 
voordele van verweerder, 

terwijl, eerste onderdeel, bij gebreke 
van twijfel en gelet op de normale 
betekenis van het begrip zeewaardig-
heid, er geen aanleiding was om toepas-
sing te maken van artikel 1162 van het 
Burgerlijk Wetboek (schending van 
artikel 1162 van het Burgerlijk Wetboek), 

tweede onderdeel, in geval van twijfel, 
artikel 5 van de Bijzondere Voorwaarden 
betreffende de zeewaardigheid van het 
schip, met toepassing van artikel 1162 
van het Burgerlijk Wetboek dient te 
worden uitgelegd ten voordele van eise
res, die zich verbonden heeft tot uitbeta
ling van een vergoeding in de gevallen 
bepaald in de verzekeringsovereenkomst 
en ten nadele van verweerder, die voor 
zich bedongen heeft (schending van arti
kel 1162 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het begrip zeewaardigheid 
<< voor verschillende interpretaties 
vatbaar is », dat er ten deze twijfel 
hieromtrent bestaat en dat « er geen 
andere interpretatie-elementen 

door verweerder ondergaan, dit 
beding van de overeenkomst, al
thans in het kader van artikel 1162 
van het Burgerlijk, Wetboek moet 
worden uitgelegd te haren voordele; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest behoudens in 
zoverre de hogere beroepen toelaat
baar worden verklaard; beveelt dat 
van het thans gewezen arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing. 

27 april . 1979 1' kamer 
Voorzitter : de h. de Vreese, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Van 
Leckwijck - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Krings, advocaat-generaal 
Advocaat : mr. De Baeck. 

1' KAMER - 27 april 1979 

1° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN 

SCHRIFTELIJK BEWIJS - MISKENNING VAN 
DE BEwiJSKRACHT VAN DE AKTEN- BEGRIP. 

2° OVEREENKOMST - BURGERLIJK wET
BOEK, ART. 1156 - RECHTER VERPLICHT NA 
TE GAAN WELKE DE GEMEENSCHAPPELIJKE 
BEDOELING VAN PARTIJEN IS. 

1 o De bewijskracht van een akte wordt 
niet miskend door de rechter die aan 
de akte geen bepalingen of vermeldin
gen toeschrijft welke zij niet bevat(1). 

2o De rechter moet, ingevolge art. 1156 
B. W:, nagaan welke de gemeenschap
pelijke bedoeling van de contracte
rende partijen is geweest (2). 

voorliggen >>; 1------------------
Dat het arrest op die grond 

beslist het voorschrift van arti
kel 1162 van het Burgerlijk Wetboek 
toe te passen; 

Overwegende dat, nu eiseres zich 
verbonden heeft tot betaling van 
een vergoeding in geval van schade 

(1) Raadpl. Cass., 3 mei 1978 (A.C., 1978, 
1039} en Cass., 11 april 1979 (ibid., 1978-79, 
nr. 462}. 

(2} Raadpl. Cass., 2 sept. 1966 (A. C., 1967, 5} 
en noot 1. Vgl. i.v.m. de artt. 1157 tot 1161 
Cass., 13 sept. 1968 (A.C., 1969, 44}; raadpl. ook 
de cone!. van proc.-gen. CornU, v66r Cass., 
4 april 1941 (Bull. en Pas., 1941, I, 120). 
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(DEWILDE, DEPREZ 

T. LERNO, VAN CLEEMPUTTE) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 december 1977 
door het Hof van Beroep te Gent 
gewezen; 

Over l1et middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1108, 1126, 1134, 
1135, 1156, 1239, 1319, 1320, 1322, 1341, 
1349, 1353, 1984, 1987, 1989, 1998 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grond
wet, 

doordat, om de vordering van de 
verweerders in te willigen, strekkende 
tot vaststelling van het totstandkomen, 
tussen partijen, van een koopovereen
komst betreffende een woonhuis in de 
Karperstraat te Gent, en tot veroordeling 
van de eisers tot het verlijden van de 
authentieke akte, het arrest voor recht 
zegt dat de eisers het litigieuze woon
huis aan de verweerders hebben ver
kocht « tegen de prijs van 310 000 frank, 
welke de verkopers erkennen v66r het 
verlijden van de akte van de kopers te 
hebben ontvangen en waarvoor kwijting 
wordt gegeven "• op grond : dat « zelfs 
indien Hubert Maes op 9 maart 1973 niet 
beschikte over een lastgeving tot ver
koop en inning van de koopprijs, de 
ge'intimeerden {thans de eisers) op 
16 maart 1973 de door Hubert Maes op 
9 maart 1973 zonder lastgeving gestelde 
rechtshandelingen bekrachtigden », « dat 
Hubert Maes de koopovereenkomst met 
de appellanten, {thans de verweerders) 
sloot als lasthebber van de eisers en dat 
hij in dezelfde hoedanigheid de koop
prijs inde >>, en dat << de omstandigheid 
dat Hubert Maes de volledige koopprijs 
ontving in plaats van een voorschot niet 
dienend is, nu het bedrag van het te 
innen voorschot niet bepaald was en het 
zeker niet in strijd met de bedoeling van 
partijen was dat de koopprijs volledig 
zou worden betaald en gei:nd ·>>, 

terwijl, de lastgeving van 16 maart 
1973, waaruit het arrest de bekrachti
ging, door de eisers van de op 
9 maart 1973 door Hubert Maes gestelde 
rechtshandelingen afleidt, bepaalt dat, 
wat de verkoopprijs betreft, « de lastheb
ber alleen bevoegd is om de voorschot
ten op de verkoopprijs te innen "• nu 
partijen niet aanvoerden dat de term 
« voorschotten "• in de lastgeving van 
16 maart 1973 gebruikt, niet in zijn 
normale en gewone betekenis van 

gedeeltelijke betaling, te verrekenen op 
de prijs werd gebruikt, de rechters in 
hoger beroep niet wettelijk, met abstrac
tie van de bepalingen van de lastgeving 
van 16 maart 1973, eraan een met de 
termen ervan onverenigbare draagwijdte 
konden geven om te beslissen dat « het 
zeker niet in strijd met de bedoeling van 
de partijen was dat de koopprijs volledig 
zou worden betaald en ge'ind >>; het 
arrest derhalve de bewijskracht van de 
bewoordingen van de lastgeving van 
16 maart 1973 miskent (schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek); door de bedoeling 
van de partijen na te gaan, met abstrac
tie van de akte, het arrest daarenboven 
de artikelen. 1156, 1341, 1349, 1353 van 
het Burgerlijk Wetboek schendt en, bij 
gebreke van aanduiding van de elemen
ten op grond waarvan het mocht afwij
ken van de normale en gewone beteke
nis van de term « voorschot >>, het arrest 
het hof in de onmogelijkheid stelt de 
wettelijkheid van de beslissing na te 
gaan {schending van artikel 97 van de 
Grondwet); tenslotte, door uit de lastge
ving van 16 maart 1973, die alleen het 
ontvangen van de voorschotten bepaalde, 
af te leiden dat de eisers de door Hubert 
Maes op 9 maart 1973 gestelde rechts
handelingen, waaronder het ontvangen 
van de totale verkoopprijs hadden 
bekrachtigd, het arrest de draagwijdte 
van de lastgeving buiten haar perken 
uitbreidt en derhalve de artikelen 1108, 
1126, 1134, 1135, 1239, 1984, 1987, 1989 en 
1998 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt: 

Overwegende dat de litigieuze 
volmacht van 16 maart 1973, die de 
eisers overleggen, bepaalt : « de 
lasthebber aileen is bevoegd om 
liefhebbers op te zoeken, de plaat
sen te laten bezoeken, met elke 
liefhebber te handelen, elke onder
handse verkoopakte te onderteke
nen en de voorschotten op de ver
koopprijs te innen »; 

Overwegende dat de eisers het 
arrest verwijten aan deze akte een 
betekenis te hechten, die ermede 
onverenigbaar is, door te oordelen 
dat, krachtens die akte, de lastheb
ber niet enkel een voorschot op de 
koopprijs doch wei de volledige 
koopprijs geldig mocht innen; 
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Overwegende dat, nu de lastheb

ber, luidens de volmacht was 
gemachtigd om« de voorschotten op 
de verkoopprijs te innen »; het hof 
van beroep heeft kunnen oordelen 
dat zulke volmacht niet uitsluit dat 
verscheidene voorschotten, gecumu
leerd, de totaliteit van de verkoop
prijs zouden vertegenwoordigen; dat 
het arrest, dat vaststelt « dat het 
bedrag van het te innen voorschot 
niet was bepaa1d, en het geheel niet 
in strijd was met de bedoeling van 
de partijen dat de koopprijs volledig 
zou worden betaald en gei:nd », 
derhalve aan de volmacht geen 
betekenis geeft die ermede onver
enigbaar is; 

Overwegende dat, nu de rechter 
verplicht is krachtens artikel 1156 
van het Burgerlijk Wetboek de 
gemeenschappelijke bedoeling van 
de contracterende partijen na te 
gaan en nu hij van de akte van 
lastgeving geenszins abstractie 
maakt, hij, met inachtneming van 
de omstandigheden die hij aanduidt, 
vermocht te oordelen dat de last
hebber de volledige prijs mocht 
ontvangen; 

Overwegende dat eiser niet aan
duidt waardoor de artikelen 1341, 
1349 en 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek werden geschonden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

27 april 1979 1• kamer 
Voorzitter : de h. de Vreese, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Van 
Leckwijck - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Krings, advocaat-generaal 
Advocaat : mr. Dassesse. 

1• KAMER - 27 april 1979 

1° CASSATIE- BEVOEGDHEID- INCIDEN
TELE AANGIFTE IN EEN AKTE VAN WRAKING 
VAN LEDEN VAN HET HOF VAN CASSAT!E OF 
VAN MAGISTRATEN VAN HET OPENBAAR 

MINISTERIE BIJ HET HOF - . MISDADEN OF 
WANBEDRIJVEN DOOR DIE LEDEN VAN HET 
HOF OF MAGISTRATEN VAN HET OPENBAAR 
MINISTER IE, IN DE UITOEFENING VAN HUN 
AMBT GEPLEEGD- BEVOEGDHEID VAN HET 
HOF. 

2° CASSATIE - RECHTSPLEGING - INCI
DENTELE AANGIFTE IN EEN AKTE VAN WRA
KING VAN LEDEN VAN HET HOF VAN CASSA
TIE OF VAN MAGISTRATEN VAN HET OPEN
BAAR MINISTERIE BIJ HET HOF - AANGIFTE 
GEBRACHT VOOR DE KAMER DIE VAN DE 
WRAKING KENNIS NEEMT. 

3° CASSATIE - RECHTSTREEKSE AAN
GIFTE, INCIDENTEEL GEDAAN IN EEN BIJ HET 
HOF VAN CASSATIE AANHANGIGE ZAAK -
ONDUIDEL!JKHEID'- NIET ONTVANKELIJKE 
AANGIFTE. 

4° WRAKING - AKTE VAN WRAKING -
ONDUIDELIJKHEID - NIET ONTV ANKELIJKE 
AANGIFTE. 

5° WRAKING - UITSPRAAK OVER DE AKTE 
VAN WRAKING- DIE U!TSPRAAK MOET, OP 
VERZOEK VAN DE GRIFFIER, AAN DE PAR
TIJEN IN BET INCIDENT WORDEN BETEKEND 
DOOR DE DAARTOE BIJ DIE BESLISSING AAN
GESTELDE GERECHTSDEURWAARDER. 

6° GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - WRAK!NG - BESLISSING TOT VER
WERPING - WRAKENDE PARTIJ DIENT TE 
WORDEN VEROORDEELD IN DE KOSTEN, MET 
INBEGRIP VAN DE KOSTEN VAN BETEKENING 
VAN DE BESLISSING AAN DE PARTIJEN IN HET 
INCIDENT. 

1" Het Hoi van Cassatie is bevoegd om 
kennis te nemen van de aangifte, die 
incidenteel in een akte van wraking 
van leden van het llof of van magis
traten van het openbaar ministerie bij 
het Hoi wordt gedaan, van misdaden 
of wanbed1ijven welke door die ]eden 
van het Hoi of die magistraten van het 
openbaar ministe1ie in de uitoefening 
van hun ambt zouden zijn gepleegd 
(1}. (Artt. 483, 485, 486 en 494 Sw.} 

(1) Raadpl. Cass., 19 okt. en 20 dec. 
1971 (A.C., 1972, 179 en 393), 14 dec. 1976 (ibid., 
1977, 435) en 3 mei 1977 (ibid., 1977, 905). 

In art. 485 Sv. is geen sprake van leden van 
het Hof van Cassatie; nochtans moet worden 
aanvaard dat de procedur-e, zoals zij in dat 
artikel is geregeld, op die magistraten van 
toepassing is. 

Die bepaling is niet te scheiden van de 
andere bepalingen die allen behoren tot de 
afdeling over de vervolging en het onderzoek 
tegen rechters wegens misdaden en wanbe
drijven door hen buiten hun ambt gepleegd. 

(Zie veiVolg nota volgende biz.) 
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2o De aangifte die incidenteel wordt 

gedaan in een akte tot wraking van 
leden van het Hof van Cassatie of 
inagistraten van het openbaar minis
teJie bij het Hoi, wordt gebracht voor 
de kamer die van de wraking kennis 
neemt (1). (Artt. 486, t\"!eede lid, en 
4593 Sw.) 

Het eerste artikel van die afdeling, nl. 
art. 483, zoals het oorspronkelijk lmdde. 
maakte geen melding van de magistraten van 
het Hof. Sinds het is vervangen biJ de wet van 
10 okt. 1967 (art. 3), art. 156, § 4, spreekt het 
van de raadsheren van het Hof van Cassatie 
en van de magistraten van het parket bij het 
Hof. 

Het lijdt geen twijfel dat dA volgende 
artikelen, inzonderheid de artt. 485 en 486, op 
dezelfde magistraten van toepassing zijn en 
dat art. 485 louter bij vergissing is aangevuld 
zoals art. 483. 

Die stelling wordt bevestigd door art. 494, 
van dezelfde afdeling. Het beoogt dezelfde 
geva!len als die waarvan sprake is in art. 486; 
maar zonder dat er sprake is van recht
streekse of incidentele aangifte. 

Genoemd art. 494 verwijst naar art. 479 van 
hetzelfde wetboek waarin oorspronkelijk even
min sprake was van het Hof van Cassatie, 
maar sinds het eerstgenoemd artikel is ver
vangen door de wet van 10 okt. 1967 (art. 3), 
art. 156, § 3, vermeldt het, zoals art. 483, de 
raadsheren van het Hof van Cassatie en de 
magistraten van het parket bij het Hof. E,.L .. 

(1) Art. 493 Sv. bepaalt dat de aangifte, die 
incidenteel gedaan wordt in een zaak die bij 
het Hof van Cassatie aanhangig is, gebracht 
wordt voor de kamer die van de zaak kennis 
heeft. 

Anderzijds, wordt overeenkomstig art. 838, 
tweede lid, Ger. W., over de wraking uitspraak 
gedaan door een andere kamer dan die 
waartoe de gewraakte rechter behoort. 

Als het Hof in een en dezelfde zaak te 
beslissen heeft over een cassatieberoep, een 
akte van wraking en een rechtstreekse aan
gifte, moet worden nagegaan of die aangifte 
incidenteel bij het cassatieberoep of inciden
teel bij de wraking wordt gedaan .. 

Het eerste geval komt het meest voor : de 
wraking wordt dan beslecht door een andere 
kamer van het Hof dan die waarbij het 
cassatieberoep aanhangig is. Indien de wra
king wordt verworpen doet de kamer, waarbij 
het cassatieberoep aanhangig is, tegelijk uit
spraak over het cassatieberoep en over de 
incidentele aangifte. 

De aangifte wordt, zoals ten deze bij uitzon
dering incidenteel gedaan bij de akte van 
wraking. In dat geval wordt de aangifte 
gebracht voor de kamer die van de wraking 
kennis neemt. Worden de wraking en de 
aangifte verworpen, dan wordt enkel over het 
cassatieberoep uitspraak gedaan door de 
kamer waarbij die voorziening aanhangig is. 
E.L. ' 

3° Niet ontvankelijk, wegens ohduide
lijkheid, is de rechtstreekse aangifte, 
die incidenteel wordt gedaan in een 
bij het Hof van Cassatie aanhangige 
zaak en waazin de verzoeker op ver
warde en onbeglijpelijke wi}ze onsa
menhangende beschuldigingen uit.' 

4° Niet ontvankelijk, wegens onduide
lijkheid, is de wraking waarin de 
wrakende partij op verwarde en onbe
gdjpelijke wijze onsamenhangende 
beschuldigingen uit. 

5" De uitspraak over de akte van wra
king moet, op verzoek van de grittier, 
aan de partijen in het incident worden 
betekend door de daartoe bij die 
beslissing aangestelde gerechtsdeur
waarder (2). (Art. 838, derde lid, 
Ger.W.) 

6" De beslissing waarbij een vordering 
tot wraking wordt verworpen, veroor
deelt de wrakende partij in de kosten 
van het incident, met inbegrip van de 
kosten van betekening van die beslis
sing(3}. 

(MIERAS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de door 
Emile Mieras ondertekende akten 
van wraking, op 26 februari en 
18 april 1979 ter griffie van het Hof 
neergelegd, en op de rechtstreekse 
aangiften door voornoemde gedaan 
bij akten ter griffie van het Hof op 
14 maart en 18 april 1979 neerge
legd; 

Overwegende dat bedoelde akten 
ZIJn gericht tegen de heren de 
Schaetzen, afdelingsvoorzitter; Ver
see, Delva, Soetaert en Lebbe, 
raadsheren, en tegen de heer 
Dumon, « eerste advocaat-generaal » 
- thans procureur-generaal - en 
alle advocaten-generaal in het Hof; 
dat de akten ertoe strekken te 
horen verklaren dat voornoemde 
magistraten zich zullen moeten ont
houden deel te nemen aan het 
beslechten van de zaak waarin 
Emile Mieras betrokken is en die 
bij het Hof aanhangig is, te weten 

(2) en (3) Cass., 7 nov. 1969 (A.C., 1970, 247). 
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zijn voorziening tegen een beslis
sing op 13 februari 1979 gewezen 
door de Commissie tot Bescherming 
van de Maatschappij ingesteld bij 
de psychiatrische afdeling van de 
gevangenis te Antwerpen (zaak 
nr. 5334); 

Overwegende dat verzoeker in 
voormelde akten op verwarde en 
meestal onbegrijpelijke wijze talloze 
onsamenhangende beschuldigingen 
uit, waarin geen nauwkeurige wra
kingsgronden in de zin van 
artikel 828 van het Gerechtelijk 
Wetboek of precieze aangiften, in de 
zin van. artikel 486, tweede lid, van 
het Wetboek van Strafvordering, te 
vinden zijn; 

Dat de wrakingen en de aangiften 
derhalve niet ontvankelijk zijn; 

Om die redenen, verwerpt de 
wrakingen en de rechtstreeks 
gedane aangiften; veroordeelt ver
zoeker in de kosten daarin begre
pen die van de betekening van dit 
arrest; stelt gerechtsdeurwaarder 
Emile Petre, verblijvende te Brus
sel-S, Saincteletteplein 30, aan om, 
ten verzoeke van de griffier, dit 
arrest aan Emile Mieras te beteke
nen. 

27 april 1979 1' kamer 
Voorzitter : de h. de Vreese, afdelings
voorzitter - Verslaggevez· : de h. Chatel 
- Gelijkluidende conclusie van mevr. 
Liekendael, advocaat-generaal. 

3' KAMER - 30 april 1979 

ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVERZE
KERING - GENEESKUNDIGE VERZOR

GING- REVALIDATIE- BEG RIP. 

Wegens revalidatie vereiste 'hulp die 
voor tegemoetkoming door de ziekte
en invaliditeitsverzekel'ing in aanmer
king komt, kan aile maatregelen en 
voorzieningen omvatten die erop 
gericht zijn zieken en minder-validen 

zo volledig mogelijk aan het maat
schappelijk ]even te laten deelnemen 
(1). (Wet 9 aug. 1963, art. 23, 8'.) 

(R.I.Z.I.V. T. ROERBERT, LANDSBOND 
DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 januari 1978 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 19, 23, 8' en 9', 
24 van de wet van 9 augustus 1963 tot 
instelling en organisatie van een rege
"ling voor verplichte ziekte- en invalidi
teitsverzekering, zoals gewijzigd door de 
wetten van 24 december 1963 en 
8 april 1965, 97 van de Grondwet, 1 van 
het koninklijk besluit van 16 no
vember 1973 tot vaststelling van de 
nomenclatuur van de geneeskundige 
verstrekkingen inzake verplichte ziekte
en invaliditeitsverzekering, 1, § 7, en 28, 
§ 1, nr. 8133, van de bijlage bij dit 
voormelde koninklijk besluit van 
16 november 1976, 

doordat het arrest verweerder veroor
deelt om aan verweerster de tegemoet
koming te betalen in het aanschaffen 
van een pruik op grond : dat het college 
van geneesheren-directeurs de drie cri
teria waaraan het de functie van een 
pruik, qua revalidatie, toetst (tewerkge
stelde, werkzoekende of student) oor
deelkundig heeft beoordeeld, doch deze 
beoordeling overeenkomstig artikel 1, 
§ 7, van het koninklijk besluit van 
16 november 1973 heeft gemaakt, dit is 
als afwijking van de algemene regel dat 
ingrepen om esthetische redenen niet in 
aanmerking komen; dat ten deze de 
verwijdering van het hoofdhaar noodza
kelijk is geweest voor de plaatsing van 
de tantaliumprothese en de pruik aldus 
een noodzakelijke aanvulling was van de 
ingreep; dat, als de ingreep vergoed 
wordt, wat hier het geval is, ze volledig 
moet vergoed worden tot en met de 
pruik incluis; dat, anderzijds en ten 
overvloede, volgens de medische directie 

(1) Zie Cass., 9 april 1979 (A.C., 1978-79, 
450). 

Zie de begripsomschrijving van « reva
lidatie '' in het Sociaalrechtelijk Woordenboek, 
1977, biz. 139, en Grote Winkler Prins, 1973, 
16e dl., biz. 301. 
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van de Landsbond, de pruik noodzake
lijk is om op de maatschappelijke inte
gratie en werkintegratie van de patiente 
geen nodeloze inherente demping uit te 
oefenen; dat de notie revalidatie niet 
enkel inhoudt herstel of verbetering van 
een functie (sensu stricto), maar ook 
wijst op een beoogde integratie in het 
maatschappelijk Ieven (sensu Jato); dat 
dan ook tot een revalidatieprogramma 
behoort wat helpt voor een integratie in 
die zin; dat de gevorderde pruik een 
verstrekking is die te beschouwen is als 
een element van de revalidatie; 

terwjjJ, eerste onderdeel, aileen het 
plaatsen van de tanta!iumprothese op 
basis van de nomenclatuur vergoedbaar 
gesteld is en deze vergoedbare verstrek
king geenszins het aanschaffen van een 
pruik bevat, ook al diende het hoofdhaar 
voor het aanbrengen van de prothese 
verwijderd te worden; de bepa!ingen van 
de nomenclatuur strikt dienen te worden 
ge!nterpreteerd en een pruilc derhalve 
niet als aanvulling van een prothese 
voor tussenkomst vatbaar kan worden 
gesteld (schending van de artikelen 23, 
24 van de wet van 9 augustus 1963, 1 van 
het koninklijk besluit van 16 no
vember 1973, 1, § 7, en 28, § 1, nr. 8133, 
van de bijlage bij het koninklijk besluit 
van 16 november 1973); 

tweede onderdeel, de pruik, waarvoor 
de tussenkomst bevolen werd, een este
tisch karakter heeft en derhalve niet 
gehonoreerd wordt behoudens in de 
gevallen welke zijn aanvaard in de 
revalidatie- en hersteilingsprogramma's, 
ten einde de rechthebbende de mogelijk
heid te bieden een betrekking te verkrij
gen of te behouden; enerzijds, de revali
datie het herstel of verbeteren van een 
functie beoogt, maar geenszins de inte
gratie in het maatschappelijk Ieven; 
anderzijds eiser staande hield dat er 
geen kwestie was voor verweerster een 
betrekking te behouden of te verkrijgen; 
het arrest aldus ten onrechte tussen
komst voor de pruik verleent (schending 
van de artikelen 19, 23, 8" en 9", 2·4 van 
de wet van 9 ·augustus 1963, 1 van het 
konink!ijk besluit van 16 november 1973, 
1, § 7, en 28, § 1, nr. 8133, van de bijlage 
bij het koninklijk besluit van 16 no-. 
vember 1973); 

derde onderdeel, het onmogelijk is 
vast te stellen of het arrest oordeelt dat 
het behouden of verkrijgen van een 
betrekking al dan niet vereist was voor 
de kwestieuze tussenkomst en of ver
weerster daar al dan niet aan voldaan 

had, zodat de wettelijkheid van de 
beslissing niet kan onderzocht worden; 
de motieven daarbij tegenstrijdig zijn, 
daar enerzijds de principiele beslissing 
van het college der geneesheren
directeurs goedgekeurd wordt en ander
zijds het arrest er toch van afwijkt 
(schending van aile vermelde be
palingen) : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat wegens revali
datie vereiste hulp, bedoeld in 
artikel 23, 8", van de wet van 
9 augustus 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor 
verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering, niet beperkt is tot het 
herstel of een verbetering van een 
functie, maar alle maatregelen en 
voorzieningen kan omvatten die 
erop gericht zijn zieken en minder
validen zoveel mogelijk aan het 
maatschappelijk leven te laten deel
nemen; 

Dat het derhalve zonder belang is 
of de als revalidatiemaatregel 
beschouwde prestatie aan de recht
hebbende de mogelijkheid biedt een 
betrekking te verkrijgen of te 
behouden; dat, wanneer het presta
ties betreft die niet in de nomencla
tuur van de geneeskundige ver
strekkingen zijn vermeld, het 
koninklijk besluit van 16 no
vember 1973 tot vaststelling van die 
nomenclatuur en de daarbij 
gevoegde bijlage geen toepassi:ng 
vinden op de als revalidatie vereiste 
hulp; 

Overwegende dat het arbeidshof 
oordeelt dat het begrip 
« revalidatie » ook wijst << op een 
beoogde integratie in het maat
schappelijk leven » en dat de pruik 
waarvoor een tegemoetkoming werd 
gevorderd, ten deze tot die intergra
tie kan bijdrageri en derhalve « als 
een element van de revalidatie » 
kan worden beschouwd; dat deze 
redengeving de beslissing wettelijk 
verantwoordt; 
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W at het eerste en het derde 

onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het ant

woord op het tweede onderdeel 
volgt dat, in strijd met wat in het 
derde onderdeel wordt beweerd, het 
arbeidshof niet diende te beslissen 
of de prestatie waarvoor de tege
moetkoming werd gevraagd, de 
rechthebbende de mogelijkheid kan 
bieden een betrekking te verkrijgen 
of te behouden; 

Dat het derde onderdeel voor het 
overige en ook het eerste onderdeel 
gericht zijn tegen andere overwe
gingen van het arrest dan de in het 
tweede onderdeel genoemde die de 
beslissing wettelijk verantwoorden; 
dat zij in dit opzicht niet ontvanke
lijk zijnbij gebrek aan belang; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

30 april 1979 3' kamer 
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Jans
sens - Gelij'kluidende conclusie van de 
h. Lenaerts, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. A Houtekier. 

3' KAMER ~ 30 april 1979 

VONNISSEN EN ARRESTEN - BURGER

LIJKE ZAKEN -' TENUITVOERLEGGING -
BEG RIP. 

Een gerechtelijke bhslissing over een 
rechtsvordering om een schuldvorde
Iing ' te doen vaststellen en een uit
vberbare titel te bekomen is geen 
beslissing over de tenuitvoerlegging 
van die titel (1) (2). 

(1) Zie Cass., 23 nov. 1939 (A.C., 1939, 224), 
31 jan. 1964 (Bull. en Pas., 1964, I, 573) en 
24 maart 1977 (A.C., 1977, 802) met concl. 
procureur-generaal Delange, verschenen in 
Bull. en Pas., 1977, I, 792. 

(MOMBAERTS ALS VEREFFENAAR VAN HET 
GERECHTELIJK AKKOORD MET BOEDELAF
STAND VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 

USINES FABOTA T. R.M.Z.) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 6 april 1978 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 5, 29, 30, 32 van de 
wetten op het gerechtelijk akkoord, 
gecoiirdineerd bij besluit van de Regent 
van 25 september 1946, 184 van de bij 
koninklijk besluit van 30 november 1935 
gecoiirdineerde wetten op de handels
vennootschappen, 7, 8 en 19 van de 
Hypotheekwet van 16 december 1851 (dit 
laatste artikel zoals nadien gewijzigd 
onder meer door de besluitwet van 
6 september 1946 en door de wetten van 
18 december 1968 en 27 juni 1969), 

doordat het arrest beslist dat verweer
der bij de arbeidsgerechten aanspraak 
kan maken op een uitvoerbare titel 
tegen de naamloze vennootschap Usines 
Fabota, in vereffening, en voor recht 
zegt dat de naamloze vennootschap 
Usines Fabota, vertegenwoordigd door 
haar vereffenaar, eiser quah'tate qua, 
gehouden is tot betaling van het gevor
derde en verschuldigde bedrag, 

teJwijl de Rijksdienst voor Maatschap
pelijke Zekerheid een algemeen voor
recht heeft op de roerende goederen van 
de vennootschap in gerechtelijk akkoord 
met boedelafstand en derhalve, wat 
betreft de uitvoering, aan de regelen van 
de samenloop onderworpen is, zodat het 
arrest de naamloze vennootschap Usines 
Fabota, vertegenwoordigd door eiser 

(2) De vordering van de Rijksdienst voor 
Maatschappelijke Zekerheid had nog uitslui
tend betrekking op de betaling van bijdrage
opslagen en nalatigheidsintresten. Hierop 
bestaat echter geen voorrecht, aangezien dit 
beperkt is tot de verschuldigde bijdragen 
(Hypotheekwet, art. 19, 4°ter; vgl. Cass., 
19 maart 1979 (A. C., 1978-79, nr. 397). Niette
min valt de schuldvordering van de R.M.Z. 

. buiten het gerechtelijk akkoord met toepas-
sing van art. 29, derde lid, 1°, van de wetten op 
het gerechtelijk akkoord, gecoordineerd op 
25 september 1946, luidens hetwelk dit 
akkoord « geen uitwerking heeft met betrek
king tot de belastingen en andere openbare 
lasten ''· En onder dit laatste begrip vallen niet 
aileen de sociale-zekerheidsbijdragen maar 
ook de bijdrageopslag en de nalatigheidsin
trest (Cass., 17 mei 1978, A.C., 1978, 1092, met 
conclusie O.M.). 
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qualitate qua, niet wettelijk mocht ver
oordelen tot betaling van verweerders 
schuldvordering : 

Overwegende dat de naamloze 
vennootschap Usines Fabota van 
haar schuldeisers een gerechtelijk 
akkoord door boedelafstand heeft 
bekomen dat bij vonnis van 
1 april 1975 door de Rechtbank van 
Koophandel te Leuven werd geho
mologeerd; 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis « zegt voor recht dat >> 

verweerder « nog gerechtigd is op » 
een bedrag, waarover geen betwis
ting meer bestaat; 

Overwegende dat het arbeidshof 
oordeelt dat verweerder « aanspraak 
kan maken... op een uitvoerbare 
titel », het hoger beroep van ver
weerder gegrond verklaart en << her
vormend, zegt voor recht dat de 
naamloze vennootschap Usines 
Fabota, vertegenwoordigd door haar 
vereffenaar, gehouden is tot 
betaling » van het niet betwiste 
bedrag; dat het arbeidshof dus dui
delijk een uitvoerbare titel ver
schaft; 

Overwegende dat het middel 
ervan uitgaat dat het arrest uit
spraak doet over de tenuitvoerleg
ging; 

Dat het instellen van een rechts
vordering om een schuldvordering 
gerechtelijk te doen vaststellen en 
een uitvoerbare titel te bekomen 
echter nog geen daad van tenuit
voerlegging is; dat de beslissing 
over zulk een rechtsvordering geen 
beslissing over de tenuitvoerlegging 
is; 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

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

Op dezelfde dag is een arrest in 
dezelfde zin gewezen op de voorziening 
in cassatie van Mombaerts als vereffe
naar van het gerechtelijk akkoord van 
de personenvennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid Fabota tegen een 
beslissing van dezelfde datum en van 
hetzelfde arbeidshof in zake eiser t. 
dezelfd.e verweerder. 

30 april 1979 3" kamer 
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Jans
sens - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Lenaerts, advocaat-generaal 
Advocaten: mrs. VanRyn en DeBruyn. 

3" KAMER - 30 april 1979 

DIENSTPLICHT- HOGE MILITIERAAD

BEVOEGDHEID - MILITIERAAD DIE EEN AAN
VRAAG OM UITSTEL ONTVANKELIJK MAAR 
NIET GEGROND VERKLAART- BEROEP VAN 
DE DIENSTPLICHTIGE - BEVOEGDHEID VAN 
DE HOGE MILITIERAAD OM DE AANVRAAG 
NIET ONTVANKELIJK TE VERKLAREN. 

Wanneer de militieraad de aanvraag om 
uitstel ontvankelijk maar niet gegrond 
verklaart, is de Hoge Militieraad, inge
volge het beroep van de dienstplich
tige die de door de militieraad aange
nomen reden van verwezping aan
vecht, bevoegd om de aanvraag niet 
ontvankelijk te verklaren (1). 

(VEYS) 

De advocaat-generaal heeft in sub
stantie het volgende gezegd : 

In het eerste middel voert eiser aan 
dat met toepassing van het beginsel 
« tantum devolutum quantum ap
pellatum », de Hoge Militieraad zijn 
aanvraag niet onontvankelijk kon ver
klaren, nadat de militieraad deze wel 
ontvankelijk had verklaard en hij daar
tE!gen niet was opgekomen. 

Dit middel stelt de vraag aan de orde 
of de beginselen betreffende de devolu
tieve kracht van het hoger beroep, 
waarvan in burgerlijke zaken de toepas
sing geregeld is in de artikelen 1068 e.v. 
van het Gerechtelijk Wetboek, ook gel
den t.a.v. de militiegerechten. 

Artikel 1068 stelt als regel dat het 
hoger beroep het geschil zelf aanhangig 
maakt bij de rechter in hoger beroep. 
Luidens het door eiser ingeroepen 
beginsel << tantum devolutum quantum 
appellatum » is de zaak bij hem echter 
maar aanhangig « in de mate waarin de 
partijen op hem een beroep doen » (2). 

(1) Zie cone!. O.M. 

(2) Verslag over de Gerechtelijke Hervor
ming, I, 422. 
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Het arrest van 24 november 1972 (1) 

bevestigt deze regel door de overweging 
dat het aan de partijen staat « door het 
hoofdberoep en het incidenteel beroep 
de perken te bepalen waarbinnen de 
rechter in hoger beroep over de in eerste 
aanleg aanhangig gemaakte betwistin
gen uitspraak moet doen "· 

In zijn verslag over de Gerechtelijke 
Hervorming herinnert de Koninklijk 
Commissaris eraan dat de rechter in 
hoger beroep << slechts uitspraak kan 
doen over de vorderingen die hem 
worden voorgelegd ... hij kan zeker niet 
meer toekennen dat wat hem is 
gevraagd >> (2). Ook deze regel heeft het 
Hof onlangs nog bevestigd in het arrest 
van 11 februari 1975 (3). 

Uit het genoemde beginsel volgt ook 
dat de rechter in hoger beroep de 
toestand van de partij die hoger beroep 
heeft ingesteld, niet mag verzwaren. 
Aldus heeft het Hof beslist in het arrest 
van 13 oktober 1966 (4). 

* 
Luidens artikel 2 van het Gerechtelijk 

Wetboek zijn de in dit wetboek 
gestelde regels van toepassing op alle 
rechtsplegingen, behoudens wanneer 
deze geregeld worden door niet uitdruk
kelijk opgeheven wetsbepalingen of door 
rechtsbeginselen, waarvan de toepassing 
niet verenigbaar is met de toepassing 
van de bepalingen van dit wetboek >>. 

Bij arrest van 20 december 1972 (5) 
heeft het Hof impliciet beslist dat 
artikel 1068 van het Gerechtelijk Wet
hoek niet toepasselijk is op de militiege
rechten (5). 

Ik meen dat zulks niet aileen geldt 
voor de regels van het Gerechtelijk 
Wetboek als zodanig, maar ook voor de 
beginselen die in burgerlijke zaken uit 
de regel van de devolutieve kracht zijn 
afgeleid, omdat zij onverenigbaar zijn 
met de bevoegdheids- en procedurerege
ling die voor de militierechten geldt. 

Allereerst client te worden opgemerkt. 
dat de Hoge Militieraad geen eigenlijke 
rechter in hoger beroep is. Die raad 
neemt niet in tweede aanleg kennis van 

(1) A.C., 1973, 298. 

(2) I, 423. 

(3) A.C., 1975, 650. 

(4) A.C., 1967, 201. 

(5) A.C., 1973, 440. 

een geschil dat in eerste aanleg door de 
militieraad is beslecht. Aan de militie
raad wordt immers geen be·twisting 
voorgelegd, maar een aanvraag van de 
dienstplichtige om uitstel of vrijlating 
van dienst te bekomen. De militieraad is 
de eerste instantie die over die aanvraag 
beslist. Een normalere procedure ware 
geweest dat die aanvraag eerst aan een 

·bestuurlijke overheid werd voorgelegd 
en de dienstplichtige vervolgens tegen 
de administratieve beslissing bij een 
administratief rechtscollege - de mili
tieraad - kon opkomen, indien die 
beslissing hem ongunstig was. De wetge
ver heeft echter de voorkeur eraan 
gegeven dat over de rechten van de 
dienstplichtigen rechtstreeks door admi
nistratieve rechtscolleges uitspraak 
wordt gedaan. 

Deze bevoegdheidsregeling heeft in de 
eerste plaats tot gevolg dat het geschil 
maar kan ontstaan, nadat de militieraad 
over de aanvraag van de dienstplichtige 
heeft beslist, zodat de Hoge Militieraad 
de eerste instantie is welke over dat 
geschil uitspraak doet. 

Tweede gevolg van deze bevoegdheids
regeling is dat bij het aldus ontstane 
rechtsgeschil geen twee partijen betrok
ken zijn. Wanneer een bestuursinstantie 
een aanvraag van een particulier afwijst 
en deze daartegen opkomt bij een rech
ter, is dit bestuur de tegenpartij van de 
particulier in het administratieve 
geschil. Aangezien ten deze de beslissing 
door een rechtscollege wordt genomen 
en een rechter uiteraard geen partij kan 
zijn in het rechtsgesc)1.il dat als gevolg 
van zijn beslissing is ontstaan, staat voor 
de Hoge Militieraad tegenover de dienst
plichtige die de beslissing aanvecht, 
geen tegenpartij die deze verdedigt. 

Voor een rechtscollege dat over een 
geschil betreffende een subjectief recht 
uitspraak doet, is zulke procedurerege
ling j:>eslist ongewoon. En deze onge
wone situatie maakt het, naar mijn 
mening, precies bezwaarlijk het beginsel 
<< tantum devolutum quantum 
appellatum >> in dienstplichtzaken toe te 
passen zoals in burgerlijke zaken. 

In het gewone proces - waarin nor
maal twee partijen zich met tegenstrij
dige aanspraken voor de rechter zullen 
aanbieden - heeft dit beginsel niet tot 
gevolg dat een deel van het geschil niet 
aan de rechter in hoger beroep kan 
worden voorgelegd. Wanneer de ene 
partij haar hoger beroep beperkt, kan de 
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tegenpartij nog altijd de andere punten 
van het geschil in het geding brengen 
door incidenteel beroep in te stellen. 

De Koninklijk Commissaris heeft dit 
in de volgende bewoordingen onder
streept : « Incidenteel beroep breidt het 
voorwerp uit van de betwisting die de 
akte van beroep aan de rechter van de 
tweede graad heeft voorgelegd. Alles 
wordt niet automatisch ter sprake 
gebracht voor de rechter van beroep, 
door het beroep in hoofdorde, maar dit 
kan wei gebeuren in de loop van dit 
geding, ten gevolge van incidenteel 
beroep >> (1). 

Ook de rechtspraak van het Hof 
brengt de beperking van de bevoegdheid 
van de rechter in hoger beroep steeds in 
verband met het incidenteel beroep. 

Het arrest van 13 oktober 1966 (2) stelt 
de regel zeer duidelijk als volgt : « In 
burgerlijke zaken mag de rechter in 
hoger beroep, bij ontstentenis van inci
denteel beroep van de gedaagde in hoger 
beroep, de toestand van de appellant 
niet verzwaren... » Ook het arrest van 
10 februari 1975 (3) overweegt dat << de 
rechter in hoger beroep niet meer mag 
toekennen dan wat hem ingevolge het 
hoger beroep of het incidenteer beroep 
door de partijen is gevraagd ». En zoals 
reeds werd gezegd, onderstreept het 
arrest van 24 november 1972 (4) dat de 
partijen « door het hoofdberoep en het 
incidenteel beroep » de perken bepalen 
waarbinnen de rechter in hager beroep 
uitspraak moet doen. 

Wanneer geen incidenteel beroep kan 
worden ingesteld, is het mogelijk dat het 
geschil niet meer in zijn geheel aan de 
rechter kan worden voorgelegd. Want in 
zoverre de beslissing waartegen hoger 
beroep voordelig is voor een partij, 
wordt zij door deze vanzelfsprekend niet 
aangevallen en zou zij zelfs bij gebrek 
aan belang niet kunnen worden aange
vallen. 

Is er, zoals in dienstplichtzaken, maar 
een partij in het geding, dan is het 
incidenteel beroep uiteraard uitgesloten. 
Onderhavige zaak toont duidelijk aan 
dat het geschil niet in zijn geheel voor 
de Hoge Militieraad kan worden 

(1) Verslag, I, 422. 

(2) A.C., 1967, 201. 

(3) A.C., 1975, 650. 

( 4) A.C., 1973, 298. 

gebracht, indien men het beginsel << tan
tum devolutum quantum appellatum » 
zou toepassen, zoals in burgerlijke 
zaken. 

Eiser kan tegen de beslissing van de 
militieraad alleen opkomen, in zoverre 
deze beslist dat er geen reden tot uitstel 
is, maar niet in zoverre hij oordeelt dat 
eiser uitzonderlijke redenen kon doen 
gelden om het te laat indienen van zijn 
aanvraag te verantwoorden. 

Nu bepaalt artikel 31 van de dienst
p!ichtwetten wei dat ook de provincie
gouverneur beroep tegen de beslissingen 
van de militieraad kan instellen. Aange
zien deze geen partij in het geding is, 
mag men aannemen dat hij in het 
belang van de wet mag optreden en dus 
ook mag opkomen tegen een voor de 
dienstplichtige nadelige beslissing. Maar 
zelfs dan zou hij in onderhavige zaak de 
beslissing over de ontvankelijkheid van 
de aanvraag nog niet bij de Hoge 
Militieraad aanhangig kunnen maken. 
Want wanneer hij meent dat eiser recht 
op uitstel heeft, moet hij niet de beslis
sing die de aanvraag ontvankelijk ver
klaart, aanvechten maar aileen de beslis
sing dat er geen reden tot uitstel is. Is 
hij daarentegen van oordeel dat eiser 
geen aanspraak op uitstel kan maken, 
dan kan hij helemaal geen beroep instel
len, aangezien de militieraad de aan
vraag heeft verworpen. 

Voigt men de stelling die eiser in het 
eerste middel verdedigt, dan kan geen 
ontvankelijk beroep worden ingesteld 
tegen de beslissing van de militieraad 
die de aanvraag ontvankelijk verklaart, 
wanneer deze de aanvraag tevens ten 
gronde afwijst. 

* 
De vraag zou kunnen worden gesteld 

of het juridisch wei noodzakelijk is dat 
de Hoge Militieraad van het geschil in 
zijn geheel kennis moet kunnen nemen, 
en of het we! zo bezwaarlijk is dat de 
dienstplichtige het beroep kan beperken 
tot de voor hem nadelige punten van de 
bestreden beslissing. 

Om deze vraag te beantwoorden moet 
opnieuw eraan herinnerd worden dat de 
militieraad geen uitspraak over een 
geschil doet maar een eerste beslissing 
over een aanvraag neemt. Wanneer de 
raad dus oordeelt over het a! dan niet te 
laat indienen van de aanvraag, beslist 
hij niet over de ontvankelijkheid van 
een rechtsvordering, m.a.w. hij oordeelt 
niet of de betrokken partij nog kon 
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worden toegelaten een geschil bij de 
rechtbank aanhangig te maken, wat een 
gans andere beslissing is dan die over de 
gegrondheid van de vordering. 

De beslissing over de ontvankelijkheid 
van de aanvraag maakt een integrerend 
deel uit van de beslissing over de zaak 
zelf, d.i. over de vraag of de dienstplich
tige al dan niet recht op uitstel of 
vrijlating van dienst heeft. Want dit 
recht is afhankelijk van twee soorten 
voorwaarden : de materiiHe - d.w.z. dat 
de dienstplichtige een wettelijk 
omschreven reden tot uitstel of vrijlating 
moet kunnen voorbrengen maar 
bovendien ook de formele - d.w.z. dat 
hij zijn aanvraag moet doen in bepaalde 
op straffe van niet-ontvankelijkheid 
voorgeschreven vormen. Neemt hij deze 
vormen niet in acht, dan verliest hij 
meteen zijn recht. 

De militieraad moet vanzelfsprekend 
onderzoeken of zowel aan de ene als aan 
de andere voorwaarden is voldaan en 
moet weigeren het gevraagde uitstel te 
verlenen, zo een ervan niet is vervuld. 

Wanneer de dienstplichtige zijn recht 
op uitstel of vrijlating dan voor de Hoge 
Militieraad doet gelden, moet deze ook 
het geschil in zijn geheel kunnen behan
delen. Hij mag het uitstel niet verlenen, 
wanneer niet aan aile wettelijke vereis
ten is voldaan, dus ook niet wanneer 
geen regelmatige aanvraag is gedaan. 
Het gaat niet op dat de Hoge Militieraad 
verplicht zou zijn een onwettig uitstel te 
verlenen, omdat de dienstplichtige een
zijdig zou kunnen beletten dat de raad 
vaststelt dat hij niet aan aile wettelijke 
voorwaarden heeft voldaan om op uitstel 
recht te hebben. 

Tot dat gevolg leidt nochtans de toe
passing van het beginsel « tantum devo
Jutum quantum appellatum » in militie
zaken zoals in burgerlijke zaken. En 
hetzelfde geldt de uit dat beginsel vol
gende regel dat het hoger beroep de 
toestand van de partij die het instelt niet 
mag verzwaren. Van verzwaring is ten 
deze overigens geen sprake, omdat door 
beide instanties dezelfde voor de dienst
plichtige nadelige beslissing wordt 
genomen : verwerping van zijn aan
vraag; aileen de grond van de verwer
ping is in de twee beslissingen verschil
lend. 

Om al deze redenen meen ik dat in 
strijd met eisers bewering, de Hoge 
Militieraad in elk geval bevoegd is om 
de aanvraag om uitstel niet ontvankelijk 
te verklaren, ook al heeft de militieraad 

het tegendeel beslist maar de aanvraag 
ongegrond verklaard en vecht de dienst
plichtige uiteraard aileen de reden van 
verwerping aan. 

Het middel faalt naar recht. 

* 
Volgens het tweede middel is de 

bestreden beslissing niet gemotiveerd, 
omdat de Hoge Militieraad niet zegt 
waarom de ingeroepen uitzonderlijke 
redenen het te laat indienen van de 
aanvraag niet kunnen verantwoorden. 

Aangezien niet blijkt dat eiser in dat 
verband enig verweer heeft doen gelden, 
voldoet de Hoge Militieraad aan het 
vormvereiste van de motiveringsplicht 
door als motief van de niet
ontvankelijkverklaring van de aanvraag 
op te geven dat de ingeroepen redenen 
niet in aanmerking kunnen komen en 
daarom niet is voldaan aan aile voor
waarden gesteld door artikel 20, § 3, van 
de dienstplichtwetten. 

Ook het tweede middel wordt tever
geefs voorgesteld. 

Conclusie : verwerping. 

ARREST 

RET HOF;- Gelet op de bestre
den beslissing, op 28 februari 1979 
door de Hoge Militieraad gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 32 en 33 van 
de diensplichtwetten, gecoiirdineerd op 
30 april 1962, 

doordat de Hoge Militieraad de oor
spronkelijke aanvraag om uitstel niet 
ontvankelijk verklaart op grand dat de 
ingeroepen uitzonderlijke redenen voor 
het te laat indienen van de aanvraag 
niet kunnen worden aangenomen, 

terwijl de Hoge Militieraad, als rechter 
in hoger beroep, krachtens het principe 
« tantum devolutum quantum appel
Jatum », daarover niet te kennen had : 

Overwegende dat de dienstplich
tige aileen recht op uitstel heeft, 
indien de door hem • ingeroepen 
reden beantwoordt aan de voor
waarden bepaald in hoofdstuk IV 
van de dienstplichtwetten en indien 
zijn aanvraag bovendien is inge
diend met inachtneming van de op 
straffe van niet-ontvankelijkheid 
voorgeschreven regelen van 
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hoofdstuk V, afdeling 1, van 
dezelfde wetten en van het . ter 
uitvoering daarvan uitgevaardigde 
koninklijk besluit van 30 april 1962; 

Overwegende dat, luidens arti
kel 25, 1', van de voornoemde wet
ten, de militieraad kennis neemt 
van de aanvragen om uitstel; dat de 
raad bij het uitoefenen van deze 
beyoegdheid geen uitspraak doet 
over een geschil omtrent een voor
afgaande administratieve beslissing 
en geen betwisting beslecht tussen 
twee partijen die zich met tegenge
stelde aanspraken voor hem aanbie
den; 

Overwegende dat, krachtens 
artikel 31 van dezelfde wetten, 
beroep tegen de beslissingen van de 
militieraad kan worden ingesteld 
door de provinciegouverneur en 
door de dienstplichtige; 

Dat, wanneer de militieraad, zoals 
ten deze, oordeelt dat de aanvraag 
ontvankelijk is maar dat er geen. 
reden tot uitstel voorhanden is, de 
dienstplichtige uiteraard aileen de 
grond tot verwerping kan aanvech
ten; dat tegen de beslissing over de 
regelmatigheid van de aanvraag als
dan evenmin kan worden opgeko
men door de gouverneur; dat inci
denteel beroep als zodanig onmoge
lijk is, nu er zich voor de militiege
rechten geen twee partijen met 
tegengestelde aanspraken aanbie
den; 

Overwegende dat uit de voor
gaande bevoegdheids- en procedure
regeling volgt dat de Hoge Militie
raad ertoe verplicht is de beslissing 
van de militieraad te toetsen aan 
aile wettelijke voorschriften zowel 
betreffende de ingeroepen reden tot 
uitstel als betreffende de ontvanke
lijkheid van de aanvraag; dat zijn 
bevoegdheid niet beperkt is tot de 
uitspraak over de grond van verwer
ping door de militieraad in aanmer
king genomen en door de dienst
plichtige aangevochten; dat het door 
laatstgenoemde ingestelde beroep 
evenmm tot de beslissing over die 

grond beperkt is, maar de verwer
ping van zijn aanvraag bij de Hoge 
Militieraad aanhangig maakt; 

Dat derhalve, wanneer de militie
raad de aanvraag om uitstel ontvan
kelijk maar niet gegrond verklaart, 
de Hoge Militieraad ingevolge het 
beroep van de dienstplichtige die de 
door de militieraad in aanmerking 
genomen reden van verwerping 
aanvecht, niettemin bevoegd is om 
de aanvraag· niet ontvankelijk te 
verklaren; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 10, ""§ 1, 6', en 20, § 3, van de 
dienstplichtwetten, gecoordineerd op 
30 april 1962, 

doordat de Hoge Militieraad aileen 
overweegt dat de ingeroepen uitzonder
lijke redenen niet kunnen worden aan
genomen, 

terwijl de raad, om aan de motive
ringsplicht te voldoen, ook dient te 
vermelden waarom de ingeroepen rede
nen niet kunnen worden aangenomen : 

Overwegende dat de Hoge Militie
raad de aanvragen om uitstel niet 
ontvankelijk verklaart op grond dat 
hij « van oordeel is dat de ingeroe
pen uitzonderlijke redenen voor het 
te laat indienen van deze aanvraag 
niet kunnen worden aangenomen » 
en derhalve niet is voldaan aan alle 
vereisten gesteld bij artikel 20, § 3, 
van de dienstplichtwetten; 

Overwegende dat eiser de Hoge 
Militieraad geen gebrek aan ant
woord op zijn verweer verwijt; 

Dat de raad aan de motiverings
plicht voldoet door in de aange
haalde bewoordingen de reden op te 
geven waarom eisers aanvraag 
wordt verworpen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzien1ng. 

30 april 1979 - 3• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Gerniers 
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal. 
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1' KAMER - 2 mei 1979 

1° HUWELIJKSCONTRACT - WIJZIGING 
VAN HET HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL BIJ 
OVEREENKOMST - BURGERLIJK WETBOEK, 

ART., 1395 - DE WIJZIGINGSAKTE MOET 
DOOR BEIDE ECHTGENOTEN AAN DE RECHT
BANK VAN EERSTE AANLEG TER HOMOLOGA
TIE WORDEN VOORGELEGD - TEGEN DE WEI
GERING VAN HOMOLOGATIE KAN HOGER 
BEROEP WORDEN INGESTELD BIJ VERZOEK
SCHR!Fr, ONDERTEKEND DOOR BEIDE ECHT
GENOTEN. 

2° HUWELIJKSCONTRACT- WIJZIGING 
VAN HET HUWELIJKSVERMOGENSTELSEL BIJ 
OVEREENKOMST - BURGERLIJK WETBOEK, 

ART. 1395 - OVERLIJDEN VAN EEN DER 
ECHTGENOTEN VOORDAT DE RECHTBANK 
VAN EERSTE AANLEG ZICH HEEFT UITGE
SPROKEN OVER HET VERZOEK TOT HOMOLO
GATIE VAN DE AKTE HOUDENDE WIJZIGING 
VAN HET HUWELIJKSVERMOGENSTELSEL -
VERZOEK DAT GEEN REDEN VAN BESTAAN 
MEERHEEFT. 

1" De notariiHe akte waarbij de partijen 
overeenkomen hun huwelijksvermo
gensstelsel tijdens het huwelijk te 
wijzigen, moet aan de rechtbank van 
eerste aanleg ter homologatie worden 
voorgelegd, bij een verzoekschrift 
ondertekend door beide echtgenoten, 
die in persoon v66r de rechter veJ·
schijnen en de akten overleggen hou
dende beschrijving van hun goederen 
en schulden en J'egeling van hun 
wederz1jdse rechten; wordt de homolo
gatie geweigerd, dan kan hager beroep 
worden ingesteld bij verzoekschrift 
ondertekend door beide echtgenoten. 
(Art. 1395 B.W.) 

2" Wanneer een van de echtge.rioten die 
besloten hadden hun huwelijksvermo
gensstelsel te w1jzigen, overlijdt voor
dat de rechtbank van eerste aanleg 
zich heeft uitgesproken over het ver
zoek dat zij heiden bij de rechtbank 
hadden ingediend tot homologatie van 
de alcte houdende wijziging van hun 
huwelijksvermogensstelsel, heeft dat 
verzoek geen reden van bestaan meer 
en is niet ontvankelijk het hoger 
beroep van de overlevende echtgenoot 
tegen het vonnis tot weigering van de 
homologatie. (Art. 1395 B.W.) 

(RAES G. T. PROCUREUR-GENERAAL TE GENT.) 

De procureur-generaal Duman heeft 
in substantie het volgende gezegd : 

Uit het arrest blijkt dat bij een op 
23 september 1977 verleden notariele 
akte, eiser en zijn echtgenote verklaar
den hun huwelijksvermogensstelsel te 

willen WIJzlgen. Bij een verzoekschrift, 
door beiden ondertekend en ter griffie 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Dendermonde op 7 oktober 1977 neerge
legd, verzochten zij om homologatie van 
die akte van wijziging. Het beroepen 
vonnis heeft. dit verzoek zonder voor
werp verklaard, na te hebben vastgesteld 
dat de echtgenote van eiser intussen 
overleden was. 

Zoals het Hof weet, moet, luidens 
artikel 1395, § 1, van het Burgerlijk 
Wetboek, zoals gewijzigd door de wet 
van 14 juli 1976, het verzoekschrift tot 
homologatie van de akte houdende wijzi
ging van het huwelijksvermogensstelsel 
door beide echtgenoten worden onderte
kend, moeten zij beiden samen en in 
persoon voor de rechtbank verschijnen 
en, in geval van weigering van de. 
homologatie, dient het eventueel ver
zoekschrift tot hoger beroep door beide 
echtgenoten ondertekend te worden. 

Bij een verzoekschrift, ter griffie van 
het Hof op 22 november 1977 neergelegd, 
tekende eiser tegen de beslissing van de 
eerste rechter hoger beroep aan. 

Oordelende dat de mogelijkheid tot 
wijziging van het huwelijksvermogens
stelsel en de aanwending van de daartoe 
noodzakelijke wettelijke formaliteiten, 
strikt persoonlijke rechten zijn, welke 
door beide echtgenoten samen dienen 
uitgeoefend te worden, beslist het 
bestreden arrest dat het hoger beroep 
ten deze ingesteld door een van de 
echtgenoten client afgewezen te worden. 

In het enig door eiser voorgesteld 
middel wordt aangevoerd dat, door te 
beslissen dat, om reden van de letter van 
de wet, welke in artikel 1395, § 1, derde 
lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt, 
dat het hoger beroep tegen de beslissing 
tot weigering van de homologatie, door 
beide echtgenoten dient te worden inge
steld, en dat derhalve het na het overlij
den van zijn echtgenote in de loop van 
de homologatieprocedure, door huidige 
eiser ingestelde beroep tegen de peslis
sing van weigering van homologatie van 
het tussen echtgenoten gesloten 
akkoord, niet toelaatbaar is, het bestre
den arrest een verkeerde interpretatie 
geeft van de wet van 14 juli 1976, meer 
bepaald van artikel 1395, s 1, derde lid, 
van het Burgerlijk Wetboek en dienvol
gens deze wetsbepaling, evenals de 
artikelen 17 en 616 van het Gerechtelijk 
W etboek schendt. 

De redenering van eiser volgens welke 
het louter tekstargument van 
artikel 1395, § 1 » niet volstaat om de 
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stelling van het bestreden arrest en van 
het vonnis a quo te kunnen goedkeuren 
en dat de ratio legis tot de tegenoverge
stelde oplossing leidt (zie in het bijzon
der de « ontwikkeling >> van het middel) 
is m.i .. verkeerd. 

Gewis volstaat aileen de tekst van een 
wetsbepaling nooit en dienen d~ geest 
van de wet en de bedoeling van de 
wetgever in aanmerking genomen te 
worden zoals ook, en in het bijzonder in 
een geval als het onderhavige, het voile
dig instituut dat de wetgever mogelijk 
heeft gemaakt, d.i. de wijziging van het 
huwelijksvermogensstelsel. 

Maar, enerzijds, heeft de feitenrechter 
geenszins zijn beslissing louter op een 
tekstargument gesteund en, anderzijds, 
verplichten de ratio legis of liever de 
aard en de geest van het volledige 
instiuut en tevens de bedoeling van de 
wetgever ons, mij dunkt, te beslissen 
dat, wanneer zoals ten deze een van de 
echtgenoten overlijdt v66r de homologa
tie, de notariele akte tot wijziging van 
het huwelijksvermogensstelsel zonder 
uitwerking blijft. 

Dit blijkt m.i. uit de volgende 
overwegingen : 

a) De blijvende en vrije wil van beide 
echtgenoten moet bestaan gedurende de 
ganse procedure die door de wet wordt 
georganiseerd met het oog op de belan
gen van de echtgenoten, de familie en de 
derden. Een vergelijking client gemaakt 
te worden met de procedure van echt
scheiding door onderlinge toestemming 
en het is m.i. duidelijk dat, zo in de loop 
van deze procedure een van cte echtge
noten overlijdt,. zij niet kan voortgezet 
worden met het gevolg o.m. dat een 
scheiding van goederen in de plaats van 
een gemeenschap van goederen kan zijn 
getreden. 

Deze blijvende wil client te bestaan, 
zelfs na de homologatie zoals uit § 4 van 
artikel 1395 van het Burgerlijk Wetboek 
blijkt. 

Hieruit client reeds afgeleid te worden 
dat er geen sprake van homologatie kan 
zijn, zo een van de echtgenoten overlijdt 
voordat de rechter de gelegenheid had 
zich uit te spreken. 

b) Voor sommige procedures bepaalt 
de wet uitdrukkelijk, dat niettegen
staande het overlijden de eis kan voort
gezet worden : art. 341 b van het Burger
liik Wetboek (inroeping van staat), 
art. 355 van het Burgerlijk Wetboek 
(adoptie) art. 957 van het Burgerlijk 
W etboek (herroeping van een schenking 

wegens ondankbaarheid). Niets gelijk
aardigs werd, of kon door de wet 
bepaald worden wat de wijziging van het 
huwelijksvermogensstelsel betreft. 

c) De notariele akte, in § 1 van 
artikel 1395 van het Burgerlijk Wetboek 
bedoeld, kan slechts uitwerking hebben 
zo al de formaliteiten - de in § 4 
bedoelde erin begrepen - vervuld wer
den. 

G. Traest, Casman en Bouckout schrij
ven in dit verband helemaal terecht : 
<< het is ... aan te bevelen de voorafgaande 
regeling op te vatten als een vereffening 
of een overdracht die onderworpen is 
aan de schorsende voorwaarde dat bij 
notariele akte de homologatiebeslissing 
zal worden vastgesteld >> (T.P.R. 1976, 
inz. nr. 72, p. 847). 

Op het ogenblik zelf van het overlij
den van een der echtgenoten is de 
gemeenschap van goederen automatisch 
ontbonden en derhalve kan een notari(\le 
akte, zoals bedoeld in art. 1395, § 1, van 
het Burgerlijk Wetboek, dit niet beletten 
des te meer daar deze . akte geen uit
werking kan hebben zolang al de forma
liteiten niet vervuld werden. Zelfs in de 
veronderstelling dat de erfgenamen zich 
in de plaats van de overleden echtgenoot 
zouden mogen stellen - quod non, m.i. 
(zie hierna c) - om deze formaliteiten 
mogelijk te maken, zou dit zonder uit
werking blijven, vermits de gemeen
schap, wegens het overlijden definitief 
ontbonden is met de gevolgen die daar
uit voortvloeien : de helft van de 
gemeenschap valt automatisch in het 
patrimonium van de langstlevende echt
genoot en van de erfgenamen. 

d) Eiser oordeelt, dat na het overlij
den van een van de echtgenoten het op 
de rechter zou rusten te onderzoeken, of 
<< tot op het ogenblik van het overlijden 
... de uitgedrukte wil ... rechtsgeldig bleef 
bestaan » en dat niets belet << dat de 
langstlevende der echtgenoten de proce
dure rechtsgeldig vervolgt >>, 

Deze opvatting kan gewis niet beaamd 
worden. lmmers : 

i) Het is van belang te weten, niet of 
de overleden echtgenoot de wil had 
louter op het ogenblik van zijn overlij
den; ... maar wel, of hij (of zij) deze wil 
zou bewaard hebben tot ami het eind 
van de voorgeschreven procedure (§ 4 
van artikel 1395 inbegrepen). Het ligt 
voor de hand dat dit onmogelijk uit te 
maken is. 
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ii) De langstlevende echtge:qoot kan motif que l'acte not!irie est !'equivalent 

natuurlijk niet het recht hebben hele- d'un jugement de juridiction volontaire 
maal alleen de procedure voort te zetten. et que l'officier public n'a competence 
Iemand zou derhalve de overleden echt- que pour constater l'accord des parties. 
genoot moeten vertegenwoordigen... om , La meme solution parait souhaitable 
zijn (of haar) belangen, rechten of en ce qui concerne la comparution 'en 
bedoelingen te verdedigen of te vertol- personne' devant le tribunal, subse-
ken. quente a la signature de l'acte notarie 

Ook dit is m.i. uiteraard uitgesloten. portant modification du regime matri-
Bedoelde belangen, rechten en bedoe- monial. Cette comparuion constitue une 

lingen van de echtgenoot zijn hem eigen expression de volonte a caractere stJicte
en persoonlijk inz. de wens, zoals ten ment pel'Sonnel. A defaut de pouvoir 
deze, alles na te laten aan de langstle- exprimer de la sorte cette volonte de 
vende... changer le regime matrimonial, nul ne 

Ik ben derhalve de mening toegedaan peut se substituer au conjoint decede ou 
dat de voorziening dient verworpen te devenu incapable de ce faire, et le juge 
worden. doit declarer la demande d'homologation 

irrecevable. · 
Ik moge evenwel hieraan nog twee 

beschouwingen toevoegen : ,, Au demeurant, la reflexion theorique 
1" Betreffende de jurisprudentie en de rejoint ici une consideration pratique; le 

doctrine. deces de l'un des epoux entraine la 
dissolution du regime matrimonial, qu'il 

Het Hof heeft zich over het probleem est des lors devenu sans interet de 
nog niet uitgesproken. Een arrest op dit modifier, sinon pour beneficier de l'effet 
stuk van het Franse Hof van Cassatie retroactif du changement entre epoux, 
heb ik niet kunnen ontdekken. au jour de la demande (art. 1395 nou-

De rechtspraak van onze hoven van veau du C.C.) ... ,, 
beroep en rechtbanken van eerste aan- De h. Sterckx overweegt zijnerzijds : 
leg is uiteenlopend (1). 

Twee studien dienen hier vermeld te « ... On sait que la raison d'etre de la 
worden : 1" die van prof. A. Kohl (2); comparution personnelle des epoux en 
2" die welke getekend is Daniel Sterckx chambre du conseil est de permettre au 
( ) tribunal de verifier la realite du consen-
3 . 'tement de chaque epoux ou, si l'on 

Prof. A. Kohl schrijft o.m. : prefere, !'absence d'abus d'influence. Par 
« ... selon notre opinion, le regime la meme occasion, la persistance de la 

matrimonial adopte par les 'epoux est volonte commune sera etablie; et il n'est 
une expression de la 'personalite' d'un pas douteux que si la volonte de change
couple, reposant sur la volonte commune ment exprimee originairement dans 
des conjoints de soumettre leurs biens a l'acte notarie n'existait plus au moment 
un regime determine. En cas de modifi- de la comparution, le tribunal, consta
cation du regime, pour garantir la liberte tant le revirement d'un epoux, devrait 
des epoux, cette volonte commune de refuser !'homologation. Est-ce a dire 
changement doit persister jusqu'au pour autant que le deces d'un conjoint 
momentde leur comparution simultanee avant la comparution personnelle doit 
et en personne devant le tribunal necessairement se traduire par un con
(art. 1395, § I nouveau du C.C.). Le depot stat d'irrecevabilite ? Telle n'est en tout 
de la requete est une manifestation de. cas pas !'opinion de la jurisprudence 
volonte au meme titre que la signature dominante. I1 est significatif de relever a 
de l'acte notarie prealable. Or, en ce qui cet egard que la decision de refus 
concerne ce dernier type d'acte, il est d'homologation dont la motivation est la 
admis qu'en cas de refus de signature de plus developpee s'appuie sur une recher
l'acte par une des parties, le notaire ne che concrete tendant a determiner si en 
doit pas acter le refus de signature, au l'espece, entre la passation de l'acte -------------------1 notarie et le deces, le defunt aurait 

persiste dans sa demande d'homo
logation ... >> (4). 

(1) Deze rechtspraak wordt geciteerd in 
voetnoot (2), p. 152 van de Revue du notariat 
beige, maart 1979. 

(2) Revue trimestrielle de droit fami
iiai1979, p. 73 tot en met 76. 

(3) Revue du notariat beige, maart 1979, 
p. 152 tot en met 1'54. 

(4) Het Burgerlijk Wetboek zoals het door 
de wet van 14 juli 1976 werd gewijzigd 
bepaalt : « Een der echtgenoten of zijn 
wettelijke vertegenwoordiger kan scheiding 
der goederen in rechte vorderen ... >>(art. 1410). 
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2o· Men kan denken aan een vergelij

king tussen het wettelijk stelsel van de 
gerechtelijke scheiding van goederen en 
de wijziging van het huwelijksvermo
gensstelsel zoals zij sinds de wet van, 
14 juli 1976 is mogelijk gemaakt. 

Reeds v66r die wet konden niet enkel 
de vrouw (5) maar ook de erfgenamen 
van de vrouw en haar schuldeisers ofwel 
met haar toestemming ofwel in geval 
van faillissement of kennelijk onvermo
gen van de man, de gerechtelijke schei
ding van de goederen aanvragen (1). 

Men legde hierop de nadruk, dat opdat 
de erfgenamen dat recht zouden hebben 
de vrouw v66r haar overlijden de schei
ding moest aangevraagd hebben. De 
Page schrijft dienaangaande : 

« Quel interet les heritiers de la 
femme auraient-ils a demander encore 
la separation de biens, c'est-a-dire a 
faire dissoudre une communaute deja 
dissoute ? Ils n'y auraient en effet aucun 
interet, si la femme n'avait pas introduit 
son action avant de mourir. Mais si la 
femme avait commence la procedure, ses 
heritiers auraient interet a l'achever, car 
elle aboutit a un jugement qui a effet 
retroactif au jour de la demande (Code 
civil, art. 1445, al. 2). Cela signifie 
notamment que les valeurs mobilieres, 
echues a la femme en cours d'instance, 
seront exclues de la masse a partager 
(comp. Code civil, art. 1401, 1°), et reste
ront propres a la femme; et que les actes 
de disposition faits par le mari poste
rieurement a la demande pourront etre 
annules (comp. Code civil, art. 1421). De 
plus, la condamnation du mari mettra 
les frais de Yinstance a sa charge (Code 
procedure civile, art. 130). Les heritiers 
ont done un interet legitime a poursui
vre l'action introduite par la femme. 
Aussi leur en reconnalt-on le droit >> (2). 

Wat de schuldeisers betreft overwoog 
deze auteur geheel terecht : 

« Les creanciers personnels de la 
femme ne peuvent, sans son consente
ment, demander la separation de biens )) 
(Code civil, art. 1446, al. ler). C'est dire 
qu'en principe, l'action est interdite aux 
creanciers. Il s'agit d'un droit exclusive
ment attache a Ja personne de la femme 

(1) Art. 1471 van het aldus gewijzigde Bur
gerlijk Wetboek bepaalt : « De schuldeisers 
van een van beide echtgenoten kunnen geen 
scheiding van goederen vorderen. " 

(2) DE PAGE, Traite, X, 2e dl., 716. 

en raison des interets moraux qu'il met 
en jeu : le credit du mari, l'.harmonie du 
menage, l'honneur de la famille )) (3). 

Onder vigueur van de nieuwe bepaling 
van het Burgerlijk Wetboek, hebben de 
schuldeisers het recht niet de scheiding 
van goederen te vorderen. Zij kunnen, 
echter, tussenkomen in het geding. 

Men zou m.i. de rechten van de 
erfgenamen of van de schuldeisers, zoals 
zij voortvloeiden of nog voortvloeien uit 
de wettelijke bepalingen inzake schei
ding der goederen, niet kunnen uitbrei
den inzake wijziging van het huwelijks
vermogensstelsel. Immers : 1 o inzake 
scheiding der goederen bestaat er een 
geschil en een overw-egend materieel 
belang van de aanvrager, terwijl toch ten 
aanzien van bedoelde wijziging er geen 
sprake is van een geschil maar van een 
overeenstemming tussen beide echtgeno
ten, ingegeven meestal door de belangen 
van heiden en door hun wederzijdse 
gevoelens; 2o deze overeenstemming 
moet bestaan tot op het einde van de 
procedure zoals zij door de wet wordt 
bepaald met het oog op de bescherming 
van de vrijheid en de belangen van 
beide echtgenoten; 3° zolang deze proce
dure, gedurende dewelke de overeen
stemming moet gehandhaafd blijven niet 
beeindigd is, bestaat er niets waarvan de 
erfgenamen of schuldeisers zich zouden 
kunnen prevaleren; 4o de wettelijke 
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 
(wet van 14 juli 1976) inzake wijziging 
van het huwelijksvermogensstelsel, zoals 
zij blijken uit hun tekst, hun context en 
de bedoelingen van de wetgever (zie 
supra) bieden geen mogelijkheid voor de 
erfgenamen of schuldeisers de plaats 
van de overleden echtgenoot in te 
nemen om de procedure voort te zetten 
en inz. dezes persqonlijke wil te vertol
ken. Dit zou overigens materieel onmo
gelijk zijn; hoe zou o.m. een erfgenaam 
noodzakelijk de persoonlijke reacties 
van de overleden echtgenoot kunnen 
hebben op de opmerkingen die de rech
ter zou kenbaar gemaakt hebben tijdens 
de procedure van homologatie ! 

Ik concludeer tot verwerping. 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 maart 1978 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

(3) DE PAGE, ibid., 717. 
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Overwegende dat de voorziening 

<< voor zover als nodig » tegen de 
procureur-generaal bij het Hof van 
Beroep te Gent is gericht; dat het 
Openbaar Ministerie ten deze in 
eerste aanleg, noch in hoger beroep, 
partij was; dat de voorziening in dit 
opzicht niet ontvankelijk is; 

Ovel' het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1395, § 1, derde lid, 
van het Burgerlijk Wetboek, 17 en 
616 van het Gerechtelijk Wetboek, 

dool'dat, na te hebben vastgesteld : 
« dat bij notariiHe akte, verleden op 
23 september 1977 voor F. Van Puyvelde, 
notaris ( ... ), de echtgenoten G. Raes en 
J. Palmkoeck verklaren hun huwelijks
vermogensstelsel te willen wijzigen; dat, 
bij verzoekschrift, door beide echtgeno
ten ondertekend en ter griffie van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Den
dermonde neergelegd op 7 oktober 1977, 
zij homologatie verzoeken van die akte 
van wijziging; dat (nadien) (op 
20 oktober 1977) Mevr. J. Palmkoeck 
(overleed) » en na te hebben geoordeeld 
« dat uit de wettelijke bepalingen betref
fende d(! wijziging van het huwelijksver
mogensstelsel en de besprekingen van 
de wet van 14 juli 1976 in de wetgevende 
kamers blijkt, dat de wetgever heeft 
willen verhinderen, dat een van de 
echtgenoten de wijziging zou kunnen 
afdwingen >> en dat de door de wetgever 
daartoe voorziene formaliteiten insluiten 
<< dat, oak na de akte houdende wijziging 
van het huwelijksvermogensstelsel, elk 
van de echtgenoten de voorgenomen 
wijziging kan tegenhouden en verwer
pen en niet kan gedwongen worden deze. 
voorgenomen wijziging te aanvaarden, 
ook al was hij daarmee akkoord op het 
ogenblik van het verlijden van de nota
riiHe akte >>, het arrest beslist dat << nu 
artikel 1395, § 1, derde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, zoals het vervangen 
werd door artfkel 2 van de wet van 
14 juli 1976, bepaalt dat, wanneer homo
logatie van de akte houdende wijziging 
van het huwelijksvermogensstelsel wordt 
geweigerd, hoger beroep moet worden 
ingesteld bij verzoekschrift, dat door 
beide echtgenoten wordt ondertekend, 
het hager beroep, . dat alleen door appel
lant werd ingesteld, niet kan worden 
toegelaten >> en dienvolgens het verzoek 
tot hoger beroep, door huidige eiser 
ingesteld, afwijst, 

telWljl door te beslissen dat, om reden 
van de letter van de wet, welke in 
artikel 1395, § 1, derde lid, van het 

Burgerlijk Wetboek bepaalt dat het 
hoger beroep tegen de beslissing tot 
weigering van de homologatie door beide 
echtgenoten dient te worden ingesteld, 
het na het overlijden van zijn echtgenote 
in de loop van de homologatieprocedure 
door eiser ingestelde hager beroep tegen 
de beslissing van weigering van homolo
gatie van het tussen echtgenoten geslo
ten akkoord niet toelaatbaar is, het 
arrest een verkeerde interpretatie geeft 
van de wet van 14 juli 1976, meer 
bepaald van artikel 1395, § 1, derde lid, 
van het Burgerlijk Wetboek en dienvol
gens deze wetsbepaling, evenals de 
artikelen 17 en 616 van het Gerechtelijk 
Wetboek schendt; 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat bij notariele akte, verle
den op 23 september 1977, eiser en 
zijn echtge.note verklaarden hun 
huwelijksvermogensstelsel te willen 
wijzigen, dat zij bij verzoekschrift, 
door beiden ondertekend en ter 
griffie van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Dendermonde op 
7 oktober 1977 neergelegd, om de 
homologatie van die akte van wijzi
ging verzochten en dat het beroepen 
vonnis dit verzoek zonder voorwerp 
verklaarde na te hebben vastgesteld 
dat de echtgenote van eiser intussen 
overleden was; 

Overwegende dat, luidens arti
kel 1395, § 1, van het Burgerlijk 
Wetboek, zoals gewijzigd door de 
wet van 14 juli 1976, het verzoek
schrift tot homologatie van de akte 
houdende wijziging van het huwe
lijksvermogensstelsel door beide 
echtgenoten moet worden onderte
kend, dat zij beiden samen en in 
persoon voor de rechtbank moeten 
verschijnen en dat, in geval van 
weigering van de homologatie, het 
verzoekschrift tot hoger beroep door 
beide echtgenoten moet worden 
ondertekend; 

Overwegende dat uit de voorbe
reiding van voormelde wet blijkt 
deze maatregelen tot doel hebben 
iedere druk van een echtgenoot 
de andere te beletten en 
bestendige en vrije wil 
blijken hun huwelijksvermogens .. 
stelsel te wijzigen; dat 
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gedurende de ganse homologatie
procedure door ieder echtgenoot 
dient te worden gehandhaafd. en 
zelfs, in het door artikel 1395, § 4, 
bepaalde geval, na de verleende 
homologatie; 

Qverwegende dat daaruit volgt 
dat, wanneer zoals ten deze een 
echtgenoot overlijdt vooraleer de 
rechter zich over het verzoek tot 
homologatie uitsprak, het de rechter 
niet mogelijk is na te gaan of de 
overleden echtgenoot zijn wil om 
een recht, dat hem strikt persoon
lijk was, uit te oefenen zou hebben 
gehandhaafd; 

Overwegende dan ook dat, door te 
oordelen dat de mogelijkheid tot 
wijziging van het huwelijksvermo
gensstelsel en de aanwending van 
de daartoe noodzakelijke wettelijke 
formaliteiten, strikt persoonlijke 
rechten zijn, welke door beide echt
genoten samen dienen uitgeoefend 
te worden, en dat dienvolgens afge
wezen dient te worden een hoger 
beroep ingesteld door een van de 
echtgenoten tegen een vonnis waar
bij wordt beslist dat het verzoek tot 
homologatie zonder voorwerp ge
worden was wegens het overlijden 
van de andere echtgenoot, het 
bestreden arrest zijn beslissing wet-. 
telijk verantwoordt; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

2 mei 1979 - 1' kamer - Voorzitter : 
de h. Wauters, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Sury - Gelijklui
dende conclusie (1) van de h. Dumon, 
procureur-generaal Advocaat 
Mr. Dassesse. 

1' KAMER - 2 mei 1979 

HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN 
- GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 1063, 2°
DE AKTE VAN HOGER BEROEP MOET DE 

(1) Zie conclusie. 

PLAATS, 0E DAGEN HET UUR VAN VERSCHIJ
NING VERMELDEN WANNEER DE BESTREDEN 
BESLISSING EEN BESLISSING ALVORENS 
RECHT TE DOEN OF EEN VOORLOPIGE MAAT
REGEL INHOUDT- BEG RIP. 

Wanneer het bestreden vonnis of arrest 
een beslissing alvorens recht te doen 
inhoudt of een voorlopige maatregel 
beveelt, moet de akte van hoger 
beroep de plaats, de dag en het uur 
van de verschijning vermelden, zelfs 
als in bedoeld vonnis of arrest defini
tieve beslissingen voorkomen (2) (3); 
in dat geval moet de akte van hoger 
beroep bovendien de grieven vermel
den (4). (Artt. 1057,. 7°, en 1063, 2°, 
Ger.W.) 

(• ALGEMENE ONDERNEMINGEN PROVEZ » F.V. 
(5), PROVEZ J., PROVEZ M., PROVEZ M., ' ONDER
NEMINGEN PROVEZ » N.V. T. ETABLISSEMENTEN 

P. DP.TA.E.rlE P.V.B.A.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 maart 1978 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van ·de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 19, 77~, 

(2) De oorspronke!ijke Franse tekst van 
art. 1063, 2° Ger. W. bepaalde reeds : « L'acte 
d'appel doit mentionner ... lorsque Ia decision 
entreprise contient un avant dire droit ... »; de 
Neder!andse tekst luidde als volgt : « De al<te 
van hoger beroep moet... vermelden wanneer 
de bestreden beslissing slechts een bes!issing 
alvorens recht te doen ... inhoudt ». Bij art. 18 
van de wet van 24 juni 1970 is die tekst 
gewijzigd en in overeenstemming gebracht 
met de Franse tekst; de Nederlandse tekst 
luidt thans als volgt : « De akte van hoger 
beroep moet de plaats ... vermelden wanneer de 
bestreden bes!issing een beslissing alvorens 
recht te doen of een voorlopige maatregel 
inhoudt ». 

{3) Raadpl. E. GU'IT en A.M. STANARD, « Exa
men de jurisprudence - Droit judiciaire 
prive >>, R.CJ.B., 1972, 108, 602-603; LE PAIGE in 
Handboek voor Gerechtelijk recht, dl. IV, 
« Rechtsmiddelen >>, 1973, 68, 54, noot 42. 

(4) Het enige artikel van de wet 1 feb. 
1977 bepaalt : « De vermelding van de grieven 
is echter niet vereist ingeval hoger beroep 
wordt ingesteld bij aangetekende brief ». 

(5) Een feitelijke vennootschap kan geen 
cassatieberoep instellen, daar zij geen rechts
persoonlijkheid heeft. De niet-ontvankelijk
heid is evenwel niet opgewornen door de 
verweerder en evenmin ambtsnalve beslist 
door het Hof, want i.e. was zulks niet noodza
kelijk. 
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tweede lid, 861, 1042, 1057, 7", 1063, 2", 
van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het arrest het door de eisers 
ingesteld hoger beroep nietig verklaart 
op grand dat verweerster terecht de 
nietigheid van het verzoekschrift tot· 
hoger beroep opwerpt op grand van het 
samen lezen van de artikelen 1057, 7°, 
en 1063, 2°, van het Gerechtelijk Wet
hoek en tot de niet toelaatbaarheid van 
het beroep besluit; dat het hager beroep 
ingesteld is tegen een vonnis, waarin, na 
de principii\le beslissing over de grond 
van de zaak « vooraleer verder uitspraak 
te doen over het bovendien gevorderd 
bedrag >> een deskundige werd aange
steld, in welk geval de akte van hoger 
beroep de plaats, de dag en het uur van 
verschijning moet vermelden, op straffe 
van nietigheid; dat, nu in de akte van 
hoger beroep aan verweerster een ter
mijn van acht dagen wordt gegeven om 
haar verklaring van verschijning ter 
griffie te akteren, de eisers verzuimd 
hebben de plaats, de dag en het uur van 
verschijning te vermelden; dat de nietig
heid die uit dit verzuim voortspruit een 
principH\le nietigheid is die, bij ontsten
tenis van akkoord tussen partijen, elke 
akte van hager beroep aantast; dat het. 
aangeklaagde verzuim de belangen van 
verweerster, die de exceptie opwerpt, 
geschonden heeft; dat inderdaad aan 
verweerster de mogelijkheid ontnomen 
werd de zaak eventueel op de inleidende 
zitting te behandelen, 

terwijl, eerste ondez·deel, verweerster 
in haar conclusie van 5 januari 1978 
slechts de niet-gemotiveerde akte van 
hager beroep van eiseres vermeldde en 
zonder enige verdere motivering in het 
beschikkend gedeelte vroeg het hager 
beroep van de eisers niet ontvankelijk te 
verklaren; verweerster daardoor geens
zins de exceptie van niet
ontvankelijkheid van het hager beroep 
wegens de nietigheid van de akte bij 
gebrek aan vermelding van dag, plaats 
en uur van verschijning heeft aange
voerd; dat zulks evenmin uit enig ander 
stuk, met name de andere conclusie van 
verweerster, de zittingsbladen en de rol 
betreffende deze zaak blijkt, zodat het 
arrest de bewijskracht van deze stukken 
miskent en het onmogelijk is de wette
lijkheid van de beslissing te onderzoe
ken (schending van de artikelen 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het arrest, alvorens 
het hager beroep van de eisers te 
verwerpen om de redenen dat de akte 
nietig was wegens verzuim van vermel
ding van de dag, plaats en uur van 
verschijning van verweerster en gezien 
het haar toegebrachte nadeel, de debat
ten op deze punten had moeten herope
nen daar deze exceptie door verweerster 
niet werd ingeroepen (schending van de 
artikelen 774, tweede lid, 861, 1042, 1057, 
7o en 1063, 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek); 

derde onderdeel, het beroepen vonnis 
niet aileen een deskundige aanstelde, 
maar eveneens op andere punten van de 
vordering definitief was, zodat de eisers 
niet verplicht war.en hun akte van hoger 
beroep te motiveren en deze ook geldig 
was zonder aanduiding van de dag en 
het uur van de verschijning van ver
weerster (schending van de artikelen 19, 
1057, 7o en 1063, 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek): ' 

W at de eerste twee onderdelen 
betreft : 

Overwegende dat verweerster in 
een eerste conclusie, op 29 juli 1976 
ter griffie van het hof van beroep 
neergelegd, deed gelden dat de 
eisers in gebreke bleven hun 
beroepsgrieven kenbaar te maken, 
dat de beroepen beslissing een 
beslissing alvorens recht te doen 
was in zoverre een deskundige werd 
aangesteld en dat de aide van hoger 
beroep dan ook op vaste datum 
diende te gebeuren onder opgave 
van de grieven van de eisers; dat zij 
in het dispositief van deze conclusie 
vroeg de akte van hoger beroep 
nietig te verklaren, ten minste als 
ontoelaatbaar en ongegrond af te 
wijzen; 

Overwegende dat uit de conclusie 
van verweerster van 5 januari 1978, 
ter griffie van het hof van beroep op 
9 januari 1978 neergelegd, niet blijkt 
dat zij voormelde exceptie ver
zaakte; 

Overwegende dat daaruit volgt, 
eensdeels, dat het arrest, door vast 
te stellen dat verweerster « de 
exceptie heeft opgeworpen », de 
bewijskracht van de in het eerste 
onderdeel aangehaalde stukken 
geenszins miskent en, anderdeels, 



-1042-
dat het hof van beroep geen ver
plichting had de debatten te herope
nen alvorens het hoger beroep nie
tig te verklaren; 

Dat de onderdelen feitelijke 
grondslag missen; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat, luidens arti

kel 1063, 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, zoals gewijzigd door de 
wet van 24 juni 1970, de akte van 
hoger beroep de plaats, de dag en 
het uur van verschijnlng moet ver
melden, wanneer de bestreden 
beslissing een beslissing alvorens 
recht te doen of een voorlopige 
maatregel inhoudt; dat in dit geval, 
krachtens artikel 1057, 7°, van voor
meld wetboek, de akte van hoger 
beroep bovendien de opgave van de 
grieven moet vermelden; 

Overwegende dat zulks wordt 
opgelegd, ongeacht of de bestreden 
beslissing, naast de bevolen voorio
pige of onderzoeksmaatregel, ook 
definitieve beslissingen inhoudt; 

Dat het onderdeel naar recht 
faalt; 

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

2 mei 1980 - 1' kamer- Voorzitter: 
de h. Wauters, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Sury - Gelijklui
dende coilclusie van de h. Dumon, pro
cureur-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier en De Gryse. 

1' KAMER - 2 mei 1979 

1° JACHT - VONNIS VAN DE VREDERECH

TER NIET IN TEGENWOORDIGHEID VAN DE 
PARTIJEN UITGESPROKEN - JACHTWET, 
ART. 7BIS- AAN PARTIJEN MOET, BINNEN 
DRIE DAGEN NA DE UITSPRAAK, BIJ TER POST 
AANGETEKENDE BRIEF KENNIS WORDEN 
GEGEVEN VAN HET VONNIS- BEGRIP. 

2° JACHT - VONNIS VAN DE VREDERECH
TER NIET IN TEGENWOORDIGHEID VAN DE 

- PARTIJEN UITGESPROKEN - JACHTWET, 
ART. 7 BIS- AAN PARTIJEN IS, BINNEN DRIE 

DAGEN NA DE UITSPRAAK, VAN HET VONNIS 
GEEN KENNIS GEGEVEN BIJ TER POST AANGE
TEKENDE BRIEF - KORTE TERMIJN VAN 
HOGER BEROEP BEPAALD BIJ GENOEMD 
ART. 7 BIS NIET TOEPASSELIJK. 

3° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE 

ZAKEN- KONIJNENSCHADE- VONNIS VAN 
DE VREDERECHTER NIET IN TEGENWOORDIG
HEID VAN DE PARTIJEN UITGESPROKEN -
JACHTWET, ART. 7 BIS - AAN PARTIJEN IS, 

BINNEN DRIE DAGEN NA DE UITSPRAAK, 
GEEN KENNIS GEGEVEN VAN HET VONNIS BIJ 
TER POST AANGETEKENDE BRIEF - KORTE 
TERMIJN VAN HOGER BEROEP BEPAALD BIJ 
GENOEMD ART. 7 BJS NIET TOEPASSELlJK. 

1° Door in ad. 7bis Jachtwet te bepalen 
dat, wanneer een vrederechte1· een 
vonnis in:iake konijnenschade « niet in 
tegenwoordigheid van de partijen " 
heeft gewezen, hen binnen drie dagen 
na de uitspraak, bij ter post aangete
kende brief kennis wol'dt gegeven van 
het beschikkende gedeelte van dat 
vonnis, schrijft de wetgever voor dat 
genoemde brief binnen die termijn op 
de woon- of verblijfplaats van de 
partijen wordt afgegeven; bijgevolg is 
het niet voldoende de aangetekende 
bl'ief op het postkantoor af te geven 
binnen die termijn van drie dagen om 
aan die wetsbepaling te voldoen (1). 

2o en 3° Wanneer aan partijen binnen 
dl'ie dagen bij ter post aangetekende 
brief geen kennis werd gegeven van 
het beschikkende gedeelte van het 
vonnis inzake konijnenschade dat 
door de vrederechter niet in hun 
tegenwoordigheid is gewezen, is de 
kol'te termijn van hager beroep van 
veertien dagen te rekenen van de 
uitspraak, bepaald bij art. 7bis Jacht
wet, niet toepasselijk (2). 

(VANVINCKENROYE T. STEEGMANS, VESTERS) 

De procureur-generaal Duman heeft 
in substantie het volgende gezegd : 

Artikel 7 bis van de wet van 
28 februari 1882 bepaalt dat « aan 
partijen, binnen drie dagen na de uit
spraak, bij ter post aangetekende brief 
kennis (wordt) gegeven van het beschik
kend gedeelte >> van het vonnis dat << niet 
in hun tegenwoordigheid is gewezen >> 

(hetgeen ten deze het geval was). (<< Les 
parties sont avisees, dans les trois jours 

(1) (2) Zie de verwijzingen in de cone!. O.M. 
bij dit arrest. 
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du prononce et par lettre recommandee 
a la paste, du dispositif de tout jugement 
non rendu en leur presence »). 

Het volstaat niet dat de brief op het 
postkantoor binnen drie dagen afgege
ven wordt of zelfs dat hij binnen deze 
termijn verzonden wordt. De partijen 
moeten ingelicht worden ... een aangete
kend schrijven kan eventueel pas 3, 4, 
5... dagen later ten huize aangeboden 
worden. 

Welnu, de wet eist dat, opdat de korte 
en uitzonderlijke termijn van veertien 
dagen van toepassing zou zijn - in het 
geval dat een vonnis niet in de tegen
woordigheid van de partijen is gewezen 
- de partijen « in kennis » zouden 
gesteld worden, opdat het hun mogelijk 
zou zijn te oordelen of zij hoger beroep 
zullen instellen. 

In zijn conclusie (1), die naar de 
parlementaire voorbereiding verwijst, 
onderstreept eerste advocaat-generaal 
Van Schoor : « on ne delibere pas sur 
l'opportunite de l'appel d'un jugement 
qu'on ignore » (p. 52, 1e kol.), « ... pour 
eviter les surprises aux parties, le juge 
doit informer dans les trois jours celle 
qui n'y a pas ete presente. >> « Pour 
eviter des surprises aux parties >>, 

c'est:-a-dire pour empikher que la 
decheance ne coure contre celui qui n'a 
ete avise de rien ... (p. 53, le kol.), « ... 
ces gr!efs comment done les fera-t-il 
valoir, s'il est condamne par defaut ... s'il 
n'a re<;u aucune connaissance du juge
ment? ... Ce droit d'appel ... sera suscep
tible de s'eteindre avant meme que la 
partie condamnee ait pu se doute1· qu'il 
s'etait ouvert ... >> {p. 53, 2e kol). 

In het arrest van 4 december 1902 
leest men : a) in de derde overweging 
van het antwoord op het tweede middel : 
« n'ayant pas re<;u l'avis prescrit, il y a 
lieu de faire application a ce cas du 
principe general ... >>; b) in de vierde 
overweging van hetzelfde antwoord : « ... 
les demandeurs pouvaient attendre cet 
avis ... >> (2). 

In het arrest van 22 februari 1912 (3) 
overweegt het Hof dat « les principe:S 
generaux du droit ... s'opposent a ce 
qu'une partie soit dechue de son recours 
contre une decision judiciaire, alors que, 
legalement, cette decision est ignoree 
d'elle ... >> 

(1) Bull. en Pas., 1902, I, 49 e.v. 

(2) Bull. en Pas., 1902, I, 48 i.h.b. 53. 

;3) Bull. en Pas., 1912, I, 128. 

Gewis is het voor het vredegerecht 
moeilijk het nodige te doen opdat de 
aangetekende brief ten huize van de 
partij zou aangeboden worden binnen 
drie dagen na de uitspraak, d.w.z. de 
vierde dag, te middernacht na de dag 
van de uitspraak ... met een eventuele 
verlenging indien de laatste dag een 
zaterdag, zondag of wettelijke feestdag 
is. 

Maar het is niet onmogelijk ... en 
indien de vrederechter de mededeling in 
de wettelijke termijn niet kan doen, bv. 
omdat het vonnis op een vrijdag geveld 
werd ... , staat het hem doorgaans vrij dit 
vonnis later uit te spreken bv. op 
maandag. 

Wij bevinden ·ons in een toestand 
waarin de rechter dient over te gaan tot 
een afweging van de betrokken 
belangen >> : belangen van het vredege
recht en belangen van de rechtzoeken
den. Tot een verval van het recht om 
hager beroep in te stellen in een termijn 
die uitzonderlijk werd ingekort, kan m.i. 
slechts besloten worden indien al de 
formaliteiten door de wet bepaald met 
het oog op het eigen belang van de 
betrokken partij, zijn nageleefd. 

De « belangen >> moeten m.i. in het 
voordeel van de rechtzoekende afgewo
gen worden. 

Overigens, in andere gevallen reeds 
heeft .het Hof beslist dat, wanneer een 
mededeling bij aangetekende brief dient 
gedaan te worden, de datum die in 
aanmerking moet genomen worden de 
datum is waarop de brief aangeboden is 
ten huize van de belanghebbende en 
niet de datum waarop de brief op het 
postkantoor werd afgegeven (4). 

Het bestreden vonnis stelt vast dat het 
vonnis a quo was geveld op donderdag 
16 mei 1974 en dat het aangetekend 
schrijven pas op maandag 20 mei, te 
16.00 uur op het postkantoor werd afge
geven ... en « dat het in casu als 
vaststaand blijkt dat de notificatie van ... 
partijen slechts kan bereikt hebben 
maximaal op 21 mei 1974 zoniet later >>. 

Aldus werd aan de partijen niet bin
nen drie dagen na de uitspraak 
(16 mei 1974) kennis gegeven van het 
beschikkende gedeelte van het vonnis, 
met het gevolg dat niet de uitzonderlijke 
termijn van hager beroep van veertien 
dagen van toepassing was maar wel de 
normale termijn. 

(4) Zie Ca.ss., 2 sept. 1975, Bull. en Pas., 1956, 
I, 1276. 
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ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den vonnissen, op 19 januari 1976 
en 27 juni 1977 door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Tongeren in 
hoger beroep gewezen; 

Wat de voorzieni.ng tegen het 
vonnis van 19 januari 1976 betreft : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 7 his, inzonderheid 
de laatste twee leden, van de Jachtwet 
van 28 februari 1882, zoals gewijzigd 
door de wet van 4 april 19001 48 en 
53 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het vonnis van 19 januari 1976 
het hoger beroep dat op 24 juni 1974 
werd ingesteld tegen het vonnis van 
16 mei 1974 ontvankelijk verklaart, zulks 
op grond dat de uitzonderlijke beroeps
termijn van veertien dagen te rekenen 
van de uitspraak enkel geldt indien het 
voorschrift van kennisgeving binnen drie 
dagen van de uitspraak correct werd 
vervuld, dat ten deze als vaststaande 
blijkt dat de op 20 mei 1974 ter verzen
ding afgegeven notificatie van het 
beschikkend gedeelte partijen slechts 
kan hebben bereikt op de eenentwintig
ste mei zodat de door de wetgever 
gewilde termijn zeer ernstig werd inge
kort en derhalve de normale termijn van 
hoger beroep dient te worden toegepast, 

terwijl de verzending op maandag 
20 mei 1974 van het beschikkend 
gedeelte van een op donderdag 
16 mei 1974 uitgesproken vonnis een 
kennisgeving binnen de drie dagen na 
de uitspraak is, zodat het hoger beroep 
tegen het vonnis, waarvan het beschik
kend gedeelte aldus ter kennis werd 
gebracht, niet meer ontvankelijk is na 
veertien dagen te rekenen van de uit
spraak van het vonnis : 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 7 bis van de Jachtwet eens
deels aan partijen, binnen drie 
dagen na de uitspraak, bij ter post 
aangetekende brief kennis wordt 
gegeven van het beschikkende 
gedeelte van elk vonnis dat niet in 
hun tegenwoordigheid is gewezen 
en anderdeels hoger beroep niet 
meer ontvankelijk is na veertien 
dagen, te rekenen van de uitspraak 
van het vonnis; 

Overwegende dat de wetgever met 
deze woorden « kennis gegeven » 
bedoelt dat de aangetekende brief is 
aangekomen; dat uit het bestreden 
vonnis blijkt dat het aangetekend 
schrijven op het postkantoor werd 
afgegeven op maandag 20 mei 1974, 
te 16 uur en dat de rechtbank, 
zonder dat het vonnis op dat punt 
wordt aangevochten, hieruit afleidt 
dat de brief de verweerders slechts 
kan bereikt hebben op 21 mei 1974, 
mogelijk later; 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis op 16 mei 1974 werd gewe
zen; 

Overwegende dat de korte termijn 
van veertien dagen, te rekenen van 
de uitspraak, ten deze niet toepasse
lijk is, nu de voorwaarde, met name 
de kennisgeving van het beschik
kende gedeelte van het vonnis bin
nen drie dagen na de uitspraak niet 
werd vervuld; 

Dat het middel niet kan aangeno
men worden; 

Wat de voorziening tegen het 
vonnis van 27 juni 1977 betreft; 

Overwegende dat geen middel 
wordt aangevoerd; 

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

2 mei 1979- 1' kamer- Voorzitter: 
de h. Wauters, eerste voorzitter -
Verslaggever: de h. Janssens- Gelijk
luidende conclusie van de h. Duman, 
procureur~generaal - Advocaten : mrs. 
Van Heeke en Bi.itzler. 

2' KAMER - 2 mei 1979 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - BESLISSING WAARBIJ ALLE 
BESCHIKKINGEN VAN HET BEROEPEN VON
NIS WORDEN BEVE~TIGD EN WORDT VER
KLAARD DAT DE REDENGEVING VAN DE 
EERSTE RECHTER GROTENDEELS PASSEND IS 
- STRIJDIGHEID TUSSEN HET BESCHIK
KENDE GEDEELTE EN DE REDENEN -
SCHENDING VAN ART. 97 GW. 
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2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - CASSA
TIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE- CASSATIE 
VAN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING 
- BRENGT VERNIETIGING MEDE VAN DE NIET 
DEFINITIEVE BESLISSING OP DE BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING DIE HET GEVOLG 
IS VAN DE EERSTE, ZELFS INDIEN HET CASSA
TIEBEROEP TEGEN DIE LAATSTE BESLISSING 
VOORBARIG IS. 

3° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN 
- CASSATIEGEDING - CASSATIE, OP HET 
CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE, VAN 
DE BESL!SSING OP DE STRAFVORDERING -
VERNIETIGING VAN DE VOORALSNOG NIET 
VOOR CASSATIEBEROEP VATBARE BESLIS
S!NG, OP DE BURGERL!JKE RECHTSVORDE
RING TEGEN DE BEKLAAGDE - KOSTEN TEN 
LASTE VAN DE STAAT. 

1 o Tegenstrijdig en dus niet regelmatig 
met redenen omkleed is de beslissing 
waarbij enerzijds « alle beschik
kingen » van het beroepen vonnis 
worden bevestigd en anderzijds wordt 
ve1~klaard dat de redengeving van de 
eerste rechter rrotendeels passend is 
(1). (Art. 97 Gw. . 

2° Vernietiging, op het cassatieberoep 
van de beklaagde, van de beslissing bp 
de strafvordering brengt vernietiging 
mede van de niet definitieve beslissing 
op de burgerlijke rechtsvordering, die 
het gevolg is van de eerste, hoewel het 
cassatiebe1·oep tegen laatstgenoemde 
beslissing vooJ·alsnog niet ontvankelijk 
is (2). 

3° Wanneer, op het cassatieberoep van 
de beklaagde, de beslissing op de 
strafvordering wordt vernietigd en die 
cassatie vernietiging medebrengt van 
de vooralsnog niet voor cassatieberoep 
vatbare beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering tegen die beklaagde, 
blijven de kosten ten laste van de 
Staat(3). 

(1) Raadpl. de noten get. P.L. onder Cass:, 
2 o)d. 1930 (Bull. en Pas., 1930, I, 312) en 
28 jan. 1932 (ibid., 1932, I, 48). 

(2) Cass., 18 okt. 1978 (A.C:, 1979, 108). 

(3) In dezelfde zin : Cass., 17 roei 1977 
(redenen) (A.C:, 1977, 954) en 25 jan. 1978 
{ibid., 19'18, 625). 

(CAROSI T. PATROONKAS VOOR HANDEL EN 
NIJVERHEID, SOUPLY) 

ARREST ( verta]ing) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 12 februari 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Charleroi; 

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

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

Overwegende dat de rechter niet 
zonder in tegenstrijdigheid te ver
vallen enerzijds kon verklaren dat 
de redengeving van de eerste rech
ter grotendeels passend is en ander
zijds alle beschikkingen van het 
beroepen vonnis kon bevestigen; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op 
de burgerlijke rechtsvorderingen 
jegens eiser : 

Overwegende dat de vernietiging, 
op de niet beperkte voorziening van 
beklaagde, van de beslissing op de 
tegen hem ingestelde strafvordering 
vernietiging meebrengt van de niet 
definitieve beslissingen op de tegen 
hem ingestelde burgerlijke rechts
vorderingen, welke het gevolg zijn 
van de eerste beslissing, ook al is de 
voorziening tegen die beslissingen 
vooralsnog niet ontvankelijk; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grand bestaat tot onderzoek van het 
door eiser voorgedragen middel, dat 
niet zou kunnen leiden tot cassatie 
zonder verwijzing, 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 
Bergen, zitting houdende in hoger 
beroep 
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2 mei 1979 - 2• kamer - VooTz.itter : 

baron Richard, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Bosly - Gelijkluidende 
conclusie va:n de h. Declercq, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Blampain, 
Charleroi. 

2• KAMER - 2 mei 1979 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BESLIS
SING VAN DE RECHTER IN HOGER BEROEP 
WAARBIJ EEN DOOR DE EERSTE RECHTER 
AFGEWEZEN BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING WORDT INGEWILLIGD - GEEN HOGER 
BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN 
DE BESLISSING VAN DE EERSTE RECHTER
ONWETTIGHEID. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING .:.._ BESLISSING VAN DE RECHTER IN 
HOGER BEROEP VERNIETIGD OMDAT DE 
RECHTER HEEFT BESLIST OVER EEN BURGER
LUKE RECHTSVORDERING DIE NIET BIJ HEM 
WAS AANHANGIG GEMAAKT- VERNIETIGING 
ZONDER VERWIJZING. 

1 o Jngeval de burgerlijke partij niet in 
hoger beroep is gekomen tegen het 
vonnis van de eerste rechter waarbij 
haar voTdering wordt afgewezen, wor
den de kracht van het gewijsde van de 
beslissing van de eerste rechter en de 
devolutieve kracht van het hager 
beroep van de andere partijen mis
kend door de J'echter in hager beroep 
die deie rechtsvordering aanneemt en 
aldus uitspraak doet over niet gevor
derde zaken (1). (Art. 202 Sv., artt. 3 en 
4 Wet 17 april 1878, art. 1138, 2°, 
Ger.W.) 

2o Wanneer een beslissing in hager 
beroep wordt vernietigd omdat de 
rechter in hager beroep heeft beslist 
op een burgeTlijke rechtsvordering die 
niet bij hem aanhangig was gemaakt, 
wordt de vernietiging uitgesproken 
zonder verwijzing (2). 

(LEMAIRE T. COLINET, BELGISCHE STAAT 
MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 20 februari 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Namen; 

(1) en (2) Cass., 30 mei 1978 (A.C., 1978, 
1150). 

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

Overwegende dat het vonnis vast-
stelt dat de strafvordering verjaard 
is : 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is bij gebrek aan belang; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van ver
weerder Colinet tegen eiser : 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

III. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van de 
verweerder, de Belgische Staat, 
tegen eiser : 

Over het middel,· hieruit afgeleid dat 
eiser bij het bestreden vonnis veroor
deeld wordt om aan de Belgische Staat 
een bedrag van 13 150 frank als provisio
nele vergoeding te betalen, 

terwijl de verweerder, de Belgische 
Staat, geen hoger beroep had ingesteld 
tegen het vonnis van 20 april 1978 van 
de Politierechtbank te Namen, waarbij 
<< zijn vordering werd afgewezen >> : 

Overwegende dat, ofschoon de 
rechter verklaart een provisionele 
vergoeding toe te kennen aan de 
verweerder, de Belgische Staat, hij 
definitief uitspraak doet over al wat 
op de rechtsvordering van die bur
gerlijke partij betrekking had en 
derhalve zijn rechtsmacht geheel 
heeft uitgeoefend; 

Dat daaruit volgt dat de beslissing 
op die rechtsvordering een eindbe
slissing is in de zin van artikel 416 
van het W etboek van Strafvorde
ring; 

Overwegende dat de Belgische 
Staat, als burgerlijke partij, geen 
hoger beroep heeft ingesteld tegen 
de beslissing van de eerste rechter, 
waarbij zijn rechtsvordering werd 
afgewezen; 
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Dat de burgerlijke rechtsvorde

ring van die partij tegen eiser dus 
niet aanhangig is gemaakt bij de 
rechter in hoger beroep; 

Dat het vonnis in hoger beroep, 
door eiser ten gunste ·van de ver
weerder, de Belgische Staat, te 
veroordelen, artikel 202, 2", van 
het W etboek van Strafvordering 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

IV. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van 
eiser tegen verweerder Colinet : 

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

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis in zoverre daarbij 
uitspraak wordt' gedaan op de bur
gerlijke rechtsvordering van de Bel
gische Staat jegens eiser; 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 tweederde 
van de kosten en laat de overige 
kosten ten laste van de Staat; 
beslist dat er geen grond is tot 
verwijzing. 

2 mei 1979 - 2' kamer - Voorzitter : 
baron Richard, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Bosly - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Declercq, advocaat
generaal - Advocaat : mr. D'Heur, 
Namen. I 

2' KAMER - 2 mei 1979 

VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAF

ZAKEN VERKLARINGEN VAN DE 
BEKLAAGDE OP DE TERECHTZIITING - AAN
TEKENING, VAN DIE VERKLARINGEN IN HET 
PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZIITING 
NIET'VERPLICHT. 

Geen enkele wettelijke bepaling ver
plicht de strafrechter in het proces
verbaal van de terechtzitting aanteke
ning te houden van de verklaringen 
afgelegd door een beklaagde op een 
ondervraging door de voorzitter (1). 
(Artt. 155, 189, 190bis Sv.; art. 10 wet 
1 mei 1849.) 

(CIMETTA T. VANVINCKENROYE, MELIN, 
SCHOEFS, BELGISCHE BOERENBOND N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 februari 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de strafvordering jegens de mede
beklaagden, Vanvinckenroye en 
Melin: 

· Overwegende dat eiser niet 
bevoegd is om zich tegen die beslis
singen in cassatie te voorzien; 

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

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 154 van het Wetboek 
van Strafvordering en van het algemeen 
rechtsbeginsel inzake de eerbiediging 
van de rechten van de 'verdediging, 

doordat de correctionele rechtbank 
eiser op de tegen hem ingestelde straf
vordering veroordeelt en daarbij ver
meldt dat de rechtspleging regelmatig 
verlopen is en de eerste rechter de 
feitelijke gegevens van de zaak degelijk 
beoordeeld heeft, 

terwijl, eerste onderdeel, de verklarin
gen die eiser en Charles Melin op 
verzoek van de politierechtbank ter 
terechtzitting van 6 november 1978 heb
ben afgelegd, niet zijn aangetekend in 
het proces-verbaal van die terechtzitting, 
terwijl de eerste rechter niettemin zijn 
beslissing gesteund heeft op die verkla
ringen en de correctionele rechtbank 
geen uitspraak mocht doen zolang zij 
niet in het bezit was van genoemde 
verklaringen; 

(1) Zie Cas~, 15 sept. 1975 (A.C., 1976, 69). 
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tweede onderdeel, het vonnis van de 

correctionele rechtbank enerzijds aan 
nietigheid lijdt, anderzijds de rechten 
van de verdediging (van eiser) schendt 
doordat het niet is ingegaan op het 
mondeling verzoek van eiser om een 
nieuw verhoor van de partijen, of 
althans, op het verzoek dat de rechter in 
hoger beroep kennis zou nemen van 
vorenvermelde verklaringen, zoals eiser 
nodig oordeelde : 

Over het eerste onde:r;deel : 
Overwegende dat geen wetsbepa

ling de griffier voorschrijft in cor
rectionele en politiezaken aanteke
ning te houden van de door de 
beklaagden voor de rechter afge
legde verklaringen, wanneer daartoe 
geen verzoek is ingediend; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel niet kan worden aangeno
men; 

Over het tv<.reede onderdeel : 
Overwegende dat enerzijds uit de 

stukken van de rechtspleging niet 
blijkt dat eiser de correctionele ·· 
rechtbank verzocht heeft de partijen 
opnieuw te verhoren of die recht
bank gevraagd heeft de verklarin
gen van die partijen bij het dossier 
te voegen; 

Dat het middel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende dat, anderzijds, uit 
de stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan niet blijkt dat eiser de 
in het middel aangevoerde scherr
ding van de rechten van de verdedi
ging voor de rechter in hoger 
beroep heeft opgeworpen; dat het' 
middel in dat opzicht niet ontvanke
lijk 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. 

2 mei 1979 - 2' kamer - Voorzitter . 
baron Richard, voorzitter - VeTslagge
ver : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Declercq, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Delfosse, 
Luik. 

2' KAMER - 2 mei 1979 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRIJDIG
HEID TUSSEN DE REDENEN EN HET BESCHIK
KENDE GEDEELTE - SCHENDING VAN 

ART. 97 GW. - BEGRIP. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - SCHULDIGVERKLARING - FEl
TEN OMSCHREVEN IN DE BEWOORDINGEN 
VAN DE WET EN BEWEZEN VERKLAARD -
GEEN CONCLUSIE -. REGELMATIG GEMOTI
VEERDE BESLISSING. 

1 o Tegenstrijdig en derhalve niet regel
matig met redenen omkleed is het 
vonnis dat enerzijds verklaart dat 
twee telastleggingen uit een en het
zelfde feit vooTtvloeien en dat uit dien 
hoofde maar een enkele straf moet 
wol'den opgelegd en andeTzijds voor 
elk van die telastleggingen een onder
scheiden straf uitspreekt (1). (Art. 
97 Gw.) 

2° Regelmatig met redenen omkleed is 
de schuldigveTklaring van de 
beklaagde, wanneer de feitenrechter 
bij ontstentenis van conclusie, de fei
ten bewezen verklaal't in hun wette
Jijke omschrijving (2). (Art. 97 Gw.) 

(MAZIERS) 

ARREST ( vertaJing) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 31 januari 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Neufcha
teau; 

(1) Zie Cass., 23 jan. 1979 (A.C., 1979, 273). 

(2) Cass., 30 mei 1978 (A.C., 1978, 1152). 
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I. In zoverre de voorziening 

gericht is tegen de beslissing waar
bij eiser vrijgesproken wordt van de 
telastlegging 4 : 

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

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing waar
bij eiser veroordeeld wordt wegens 
de telastleggingen 2 en 3 : 

Over het middel, ambtshalve afge
leid uit de schending van artikel 97 
van de Grondwet : 

Overwegende dat het vonnis ver
meldt dat aan de « sub 2 en 3 
overgenomen telastleggingen een· 
zelfde feit ten grondslag ligt en. 
derhalve slechts een straf dient 
uitgesproken te worden>>; 

Overwegende dat die grond on
verenigbaar is met het beschik
kende gedeelte van dat vonnis 
waarbij eiser, met bevestiging van 
de beslissing van de eerste rechter, 
uit hoofde van elke telastlegging 
veroordeeld wordt tot een geldboete 
van 25 frank of een vervangende 
gevangenisstraf van drie dagen; 

Dat het vonnis in dat opzicht niet 
regelmatig met redenen is omkleed; 

III. W at het overige van de voor
ziening betreft : 

Overwegende dat, ten gevolge van 
de vernietiging van de veroordelin
gen wegens de telastleggingen 
2 en 3, de middelen van e!ser 
slechts dienen te worden getoetst in 
zoverre die gericht zijn tegen de 
veroordeling wegens de telastleg
ging 1; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 33, § 1, 1 o van het koninklijk 
besluit van 16 maart 1968 betreffende de 
politie over het wegverkeer zoals gewij
zigd bij artikel 3 van de wet van 
9 juni 1975, 7.3 en 10.1.1° van het konink
lijk besluit van 1 december 1975 hou
dende algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer, 

doordat de appelrechter de telastleg
gingen bewezen heeft verklaard ter zake 
dat eiser 1 o als bestuurder van een 
voertuig of van een dier en, wetend dat 
dit voertuig of dit dier oorzaak van, dan 
wel aanleiding tot een ongeval op een 
openbare plaats is geweest, de vlucht 
heeft genomen om zich aan de dienstige 
vaststellingen te onttrekken, zelfs wan
neer het ongeval niet aan zijn schuld te 
wijten is; 2o als weggebruiker of bestuur
der op de openbare weg, het voertuig dat 
hij bestuurde of de dieren die hij 
geleidde of bewaakte verlaten heeft, 
zonder de nodige voorzorgen te hebben 
genomen om enig ongeval te voorkomen; 
3° als weggebruiker of bestuurder op de 
openbare weg zijn snelheid niet geregeld 
heeft zoals vereist wegens de plaatsge
steldheid, haar belemmering, de ver
keersdichtheid, het zicht, de staat van de 
weg, de staat en de lading van zijn 
voertuig opdat de snelheid geen ongeval
len zou kunnen veroorzaken noch het 
verkeer hinderen, 

terwijl de eerste en de derde telastleg
ging uitgaan van de veronderstelling dat 
eiser aan het stuur van zijn vrachtwagen 
zat toen hij op 3 mei 1978 te Libramont 
het voertuig toebehorend aan Dauvin 
aanreed, terwijl in de tweede telastleg
ging daarentegen verondersteld wordt 
dat eiser op het ogenblik van de feiten 
niet in zijn vrachtwagen was; er klaar
blijkelijk tegenstrijdigheid bestaat tus
sen de eerste en de derde telastlegging 
enerzijds en de tweede telastlegging 
anderzijds, zodat de motieven van de 
beslissing tegenstrijdig zijn : 

Overwegende dat de appelrechter 
zonder tegenstrijdigheid heeft be
slist, enerzijds, dat eiser de vlucht 
heeft genomen hoewel hij wist dat 
zijn voertuig een ongeval had ver
oorzaakt en, anderzijds, dat hij dat 
voertuig heeft verlaten zonder de 
nodige voorzorgen te hebben geno
men om enig ongeval te voorkomen; 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

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

do01·dat de appelrechter van oordeel 
. was dat de eerste en de derde telastleg

ging ten genoegen van recht bewezen 
waren, 
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terwijl in de motivering van het von

nis niets te vinden is dat een bevestiging 
zou kunnen zijn voor de overtuiging van 
de appelrechter dat eiser aan het stuur 
van zijn vrachtwagen zat op het ogen
blik van de feiten en de plaats van het 
gebeurde opzettelijk heeft verlaten om 
zich te onttrekken aan de dienstige 
vaststellingen; de appe!rechter weliswaar 
verk!aart dat de vrachtwagen niet uit 
zichzelf in beweging is kunnen komen, 
in strijd met wat door de getuige Dachy 
verklaard en door eiser aangevoerd 
wordt, maar geenszins bewijst dat eiser 
aan het stuur van die vrachtwagen zat : 

Overwegende dat de rechter, bij 
ontstentenis van conclusie dienaan
gaande, de schuldigverklaring van 
beklaagde ten opzichte van feit 1 
regelmatig met redenen omkleedt 
door vast te stellen dat het in de 
bewoordingen van de wet omschre
ven feit bewezen is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis in zoverre eiser 
daarbij wegens de telastleggingen 2 
en 3 veroordeeld wordt en uitsnraak 
wordt gedaan over de kosten; ver
werpt de voorziening voor het ove
rige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant v·an de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt eiser in de 
helft van de kosten; laat de overige 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Aar
len, zitting houdend in hoger 
beroep. 

2 mei 1979 - 2• kamer - Voorzitter : 
baron Richard, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Bosly - Gelijkluiden.de 
conclusie van de h. Declercq, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Xhardez, 
Neufchateau. 

1 e KAMER - 3 mei 1979 

1° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEI
DING - WEDERZIJDSE EISEN TOT ECHT
SCHEIDING- BESLISSING OP EEN DER EISEN 
OVERGESCHREVEN IN DE REGISTERS VAN DE 
BURGERLIJKE STAND - EEN DER EISEN 
AANHANGIG GEBLEVEN NA OVERSCHRIJVING 
VAN DE ECHTSCHEIDING - EIS IN DE ZIN 

VAN B.W. BOEK 1, TITEL VI EN GER.W., 

VIERDE DEEL, BOEK IV, HOOFDSTUK XI. 

2° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEI

DING - WEDERZIJDSE EISEN TOT ECHT
SCHEIDING - BESLISSING OP EEN DER EISEN 
OVERGESCHREVEN IN DE REGISTERS VAN DE 
BURGERLIJKE STAND - EEN DER EISEN 
AANHANGIG GEBLEVEN NA OVERSCHRIJVING 
VAN DE ECHTSCHE!DING - EIS BETREF
FENDE HET ONDERHOUD VAN DE GEMEEN
SCHAPPELIJKE KINDEREN- AARD VAN DIE 
EIS. 

3° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEI
DING - WEDERZIJDSE EISEN TOT ECHT
SCHEIDING- BESLISSING OP EEN DER EISEN 
OVERGESCHREVEN IN DE REGISTERS VAN DE 
BURGERLIJKE STAND - EEN DER EISEN 
AANHANGIG GEBLEVEN NA OVERSCHRIJVING 
VAN DE ECHTSCHEIDING - VOORLOPIGE 
MAATREGELEN BETREFFENDE DE GEMEEN
SCHAPPELIJKE KINDEREN DEFINITIEF WAN
NEER BIJ EEN IN KRACHT VAN GEWIJSDE 
GEGANE BESLISSING UITSPRAAK IS GEDAAN 
OVER BEIDE EISEN. 

4° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEI
DING - WEDERZIJDSE EISEN TOT ECHT
SCHEIDING - BESLISSING OP EEN DER EISEN 
OVERGESCHREVEN IN DE REGISTERS VAN DE 
BURGERLIJKE STAND - EEN DER EISEN 
AANHANGIG GEBLEVEN NA OVERSCHRIJVING 
VAN DE ECHTSCHEIDING - VOORLOPIGE 
MAATREGELEN BETREFFENDE DE GEMEEN
SCHAPPELIJKE KINDEREN - BEVOEGDHEID. 

1° Wanneer voor de feitenrechter twee 
wederzijdse eisen tot echtscheiding 
aanhangig gemaakt zijn en het 
besch1kkende gedeelte van het eind
vonnis of -arrest op een van die eisen, 
waarbij de echtscheiding wordt toege
daan, overgeschreven is in de I'egisters 
van de burgerlijke stand terwijl de 
andere eis nog steeds hangende is, 
blijft laatstgenoemde vorde1ing een eis 


