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tot echtscheiding in de zin van B. U~, 
hoek I, titel VI, en Ger. W:, vierde deel, 
hoek IV, hoofdstuk XI(1). 

l" Wanneer voor de feitenrechter twee 
wederzijdse eisen tot echtscheiding 
aanhangig gemaakt zijn en het 
heschikkende gedeelte van het eind
vonnis of -arrest op een van deze 
eisen, waarhij de echtscheiding wordt 
toegestaan, overgeschreven is in de 
registers van de hurgerlijke stand 
terwijl de andere eis nag steeds han
gende is, is de vordering van een van 
de partijen tot vaststelling van de 
verplichtingen van de andere partij 
hetreffende het onderhoud van de 
gemeenschappelijke kinderen noodza
kelijk een voorlopige vordering die 
samengaat met de eis tot echtschei
ding. 

3" De voorlopige maatregelen hetref
fende de gemeenschappelijke kinderen 
die worden hevolen alvorens definitief 
uitspraak is gedaan over de wedeJ·
zijdse eisen tot echtscheiding, worden 
pas definitief, in de zin van art. 302 
B. W., zoals die bepaling is vastgelegd 
hij art. 16 Jeugdheschermingswet, 
wanneer hij een in kracht van 
gewijsde gegane heslissing uitspraak 
is gedaan over heide eisen tot echt
scheiding. 

4" Wanneer een eis tot echtscheiding 
aanhangig is gebleven na de ontbin
ding van het huwelijk ten gevolge van 
een eindheslissing op een van de 
wederzijdse eisen tot echtscheiding, is 
de voorzitter van de rechthank van 
eerste aanleg aileen hevoegd om uit
spraak te. doen over de voorlopige 
maatregelen die eventueel nodig zijn 
wegens de eis tot echtscheiding die 
hlijft bestaan, met name de maatrege
len betreffende de persoon, de goede~ 
ren en het onderhoud van de gemeen
schappeli;ke kinderen, alsmede de Wij
ziging van de bijdrage van de partijen 
in het 011derhoud van die kinderen. 

(PROCUREUR-GENERAAL VAN HET HOF VAN 
BEROEP TE BERGEN IN ZAKE V ... , I...) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 5 februari 1979 door 
de Arrondissementsrechtbank te 
Doornik gewezen; 

(1) Zie de verwijzingen in concl. O.M., bij 
dit arrest verschenen in Bull. en Pas., 1979, I, 
1035. 

Over het middel, afgeleid uit de. schen
ding van de artikelen 302 van het 
Burgerlijk Wetboek en 591, 7", van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het vonnis, na te hebben 
vastgesteld dat de tegenvordering tot 
echtscheiding nog hangende is, beslist 
dat de vrederechter bevoegd is om 
kennis te nemen van een eis tot wijzi
ging van de bijdrage van de partij I. .. in 
de kosten van onderhoud en opvoeding 
van de gemeenschappelijke kinderen, 

terwijl die eis werd ingesteld op 
28 november 1977, dus na de datum 
waarop het vonnis van 23 sep
tember 1974 dat de echtscheiding op de 
hoofdvordering toestaat en op 
9 januari 1975 in de registers van de 
burgerlijke stand werd overgeschreven, 
kracht van gewijsde heeft verkregen; 
daaruit volgt dat de Jeugdrechtbank te 
Doornik bevoegd is om te oordelen over 
de eis tot wijziging van de aan de 
kinderen toegekende uitkering, krach
tens artikel 302, derde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij 
artikel 16 van de wet van 8 april 1965 
betreffende de jeugdbescherming : 

Overwegende dat uit het bestre
den vonnis blijkt dat een vonnis van 
23 september 1974 van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Doornik, 
rechtsprekende over de hoofdvorde
ring tot echtscheiding van C .. V ... 
tegen D ... I..., de echtscheiding heeft 
toegestaan en dat de ambtenaar van 
de burgerlijke stand van de stad L ... 
waar het huwelijk had plaatsgevon
den deze beslissing op 9 ja
nuari 1975 in zijn registers had 
overgeschreven; dat er nog geen 
eindbeslissing is over de tegenvor
dering van de partij I...; dat de 
voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, bij beschikking van 
24 januari 1975, rechtsprekend in 
kort geding, krachtens artikel 1280 
van het Gerechtelijk W etboek, I... 
veroordeeld had tot betaling van 
een uitkering van de partij V ... voor 
het onderhoud van de gemeen
schappelijke kinderen; dat C ... V ... 
bij verzoekschrift van 28 november 
1977, de vrederechter van het kan
ton L... verzocht heeft D... I... te 
veroordelen tot een ver hoging van 
die uitkering; dat de genoemde 
vrederechter de zaak ambtshalve 
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heeft verwezen naar de arrondisse
mentsrechthank; dat het bestreden 
vonnis de zaak naar de vrederechter 
van het kanton L ... verwijst; 

-
Overwegende dat naar luid van 

artikel 591, 7°, van het Gerechtelijk. 
Wethoek, de vrederechter, ongeacht 
het bedrag van de eis kennis neemt 
van aile geschillen betreffende de 
uitkeringen tot onderhoud, met uit
sluiting evenwel van de geschillen 
op grond van de artikelen 340, b, 
762 en 763 van het Burgerlijk Wet
hoek en van die in verband met een 
rechtsvordering tot echtscheiding of 
tot scheiding van tafel en bed waar
over geen einduitspraak is gewezen 
bij een in kracht van gewijsde 
gegaan vonnis of arrest; 

Overwegende dat, krachtens ar
tikel 1280, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wethoek, tijdens een 
procedure tot echtscheiding, de 
voorzitter van de rechthank van 
eerste aanleg, rechtsprekend in kort 
geding, kennis neemt, in iedere 
stand van het geding, van de voorlo
pige maatregelen die hetrekking 
hebben op de persoon, op het 
levensonderhoud en op de goederen, 
zowel van de partijen als van de 
kinderen; 

Overwegende dat wanneer, zoals 
ten deze, voor de feitenrechter twee. 
wederzijdse eisen tot echtscheiding 
aanhangig zijn gemaakt en het 
beschikkende gedeelte van het eind
vonnis of -arrest op een van deze 
eisen waarhij de echtscheiding 
wordt toegestaan, overgeschreven is 
in de registers van de burgerlijke 
stand, terwijl de andere eis nog 
aanhangig is gehleven, laatstge
noemde eis, hoewel hij niet meer de 
verhreking van de huwelijkshand 
beoogt, aangezien deze definitief is 
verkregen, niettemi.n wil doen vast
stellen dat de tekortkomingen van 
de verwerende partij op die eis 
eveneens tot echtscheiding moesten 
Ieiden met de daaruit voortvloei
ende gevolgen; dat die eis een eis 
tot echtscheiding blijft in de zin van 
hoek I, titel VI, van het Burgerlijk 

Wetboek en van het vierde deel, 
hoek IV, hoofdstuk XI, van het 
Gerechtelijk Wethoek; 

Overwegende dat zolang geen 
einduitspraak is gewezen over die 
eis tot echtscheiding hij een in 
kracht van gewijsde gegaan vonnis 
of arrest, de eis van een van de 
partijen tot vaststelling van de ver
plichtingen van de andere partij 
hetreffende het onderhoud van de 
gemeenschappelijke kinderen nood-
zakelijk een voorlopige eis is die 
samengaat met de genoemde eis tot 
echtscheiding en die de heslissingen 
nopens de persoon en de goederen 
van die kinderen en de hijdragen 
van de vader en de moeder in hun 
onderhoud kan hei:nvloeden; 

Overwegende dat de aldus- hevo
len voorlopige maatregelen pas defi
nitief worden, in de zin van 
artikel 302 van het Burgerlijk Wet
hoek, opnieuw vastgesteld hij 
artikel 16 van de wet van 
8 april 1965 hetreffende de jeugdhe
scherming, wanneer een in kracht 
van gewijsde gegane heslissing uit
spraak heeft gedaan over heide 
eisen tot echtscheiding; 

dat, hoewel de voorzitter van de 
rechthank van eerste aanleg niet 
meer hevoegd is om voorlopige 
maatregelen te hevel~n die steunen 
op de wederzijdse verplichting tot 
hulp van de echtgenoten tijdens het 
huwelijk, wanneer de huwelijks
hand is verhroken door de over
schrijving van de heslissing op een 
van de eisen, hij, krachtens 
artikel 1280 van het Gerechtelijk 
W ethoek, bevoegd hlijft om kennis 
te nemen van de voorlopige maatre
gelen die eventueel nodig zijn 
wegens de eis tot echtscheiding die 
hlijft bestaan, met name de maatre
gelen hetreffende de persoon, de 
goederen en het onderhoud van de 
gemeenschappelijke kinderen; 

dat, hijgevolg, wanneer zoals ten 
deze, een eis tot echtscheiding aan
hangig is gebleven na de onthinding 
van het huwelijk, noch de vrede
rechter, ingevolge artikel 591, 7", van 
het Gerechtelijk Wethoek, noch de 
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jeugdrechtbank ingevolge arti
kel 302, derde lid, van het Burger
lijk Wetboek, bevoegd zijn om uit
spraak te doen over de eis tot 
wijziging van de bijdrage van de 
partijen in het onderhoud van de 
gemeenschappelijke kinderen; 

Overwegende dat het middel 
gegrond is in zoverre het kritiek 
oefent op de beslissing die de zaak 
naar de vrederechter heeft verwe
zen; dat het evenwel naar recht 
faalt in zoverre het de verwijzing 
van de zaak naar de jeugdrechtbank 
vraagt; 

Dat de zaak krachtens artikel 660, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek, naar de bevoegde rechter 
moet worden verwezen; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing. 

3 mei 1979 - 1' kamer - Voorzitter : 
de h. Meeus, wnd. voorzitter - Verslag
gever : de h. Clason - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Krings, advocaat
generaal. 

1' KAMER- 3 mei 1979 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - MIDDEL AFGELEID UIT DE 
SCHENDING VAN HET GEZAG VAN GEWIJSDE 
- AANOEVOERDE BESLISSING NOCH BIJ HET 
CASSATIEBEROEP GEVOEGD NOCH OVERGE
NOMEN IN DE REGELMATIG AAN HET HOF 
VOORGELEGDE STUKKEN- VASTSTELLINGEN 
VAN DE BESTREDEN BESLISSING WAARDOOR 
HET HOF DE GRONDSLAG VAN DE IN HET 
MIDDEL AANGEVOERDE GRIEVEN KAN 
BEOORDELEN- ONTV ANKELIJK MID DEL. 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE- STRAF
ZAKEN- GEZAG VAN GEWIJSDE IN STRAFZA
KEN VOOR HET LATERE BURGERLIJKE 
GEDING - BESLISSING VAN DE BURGERLIJKE 
RECHTER NIET VERENIGBAAR MET EEN VON
NIS VAN EEN STRAFGERECHT- MISKENNING 
VAN HET GEWIJSDE. 

1o Hoewel het middel afgeleid uit de 
miskenning van het gezag van 
gew1jsde in de regel niet ontvankelijk 
is, wanneer de beslissing waarvan het 
gezag miskend is, niet bij het cassatie
beroep is gevoegd en het bestreden 
arrest of de regelmatig aan het Hoi 
voorgelegde stukken de bewoordingen 
ervan niet overnemen, kan het daar
tegen opgeworpen middel van niet
ontvankelijkheid niet worden aange
nomen, wanneer het Hoi aan de hand 
van de vaststellingen in de bestreden 
beslissing de grondslag van de in het 
middel aangevoerde grieven kan 
beoordelen (1). 

2o Het gezag van gewijsde van een 
strafrechteiljke vrijspraak wordt mis
kend, wanneer de burgerlijke rechter, 
in een zaak waarin de vrijgesproken 
bestuurder en een andere bij hetzelfde 
ongeval betrokken bestuurder partijen 
zijn, de tweede bestuurder van alle 
aansprakelijkheid ontslaat op grond 
van overwegingen volgens welke de 
vrijgesproken bestuurder een lout zou 
hebben begaan die door de beslissing 
van vrijspraak is uitgesloten (2). 

(MAHIEU E., E.A. 
T. «ROYALE BELGE LEVEN-ONGEVALLEN », N.V.) 

ARREST ( vertaJ!ng) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 november 1977 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van het algemeen beginsel van het 
gezag van het strafrechterlijk gewijsde, 
dat is neergelegd in artikel 4 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van l'let Wetboek van Straf
vordering, van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 418 tot 420 van het Strafwet
boek en, voor zoveel nodig, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat, na erop gewezen te hebben 
dat het vrijsprekend arrest van 
10 mei 1973 gezag van gewijsde heeft en 
dat hieruit dient te worden afgeleid dat 
« de eerste gei:ntimeerde (thans eiser) 

(1) Zie Cass., 8 okt. 1959 (Bull. en Pas., 1960, 
I, 162), 22 nov. 1973 (A.C., 1974, 327); 12 en 
19 dec. 1974 (ibid., 1975, 441 en 469). 

(2) Zie Cass., 11 dec. 1975 (A.C., 1976, 458); 
Cass., 31 jan. 1979 (ibid., 1978-79, nr. 293). 
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geen enkel misdrijf heeft begaan waar
van de kwalificatie toepasselijk zou kun
nen zijn op het strafbare feit waarvan 
hij werd vrijgesproken », doch dat daar
uit echter ·niet volgt dat de andere bij 
het ongeval betrokken bestuurder aan
sprakelijk is, zodat « de gei:ntimeerden 
om in hun rechtsvordering te sla
gen, moeten aantonen dat Massimo, de 
bestuurder van de autocar, een fout 
heeft begaan die in oorzakelijk verband 
staat met- het ongeval ''• het arrest met 
name zegt dat : 1• op het moment dat 
eerste eiser de twee v66r hem rijdende 
voertuigen begon in te halen, « de zeer 
traag rijdende autocar reeds met het 
voorste gedeelte de rue du Jardinier was 
ingereden "• 2• « dat de verzekerde van 
appellante in alle opzichten artikel 23 
van het Wegverkeersreglement in acht 
had genomen, zodat gelntimeerde reke
ning moest houden met het aldus te 
kennen gegeven voornemen naar links 
af te slaan, en zo hij toch wilde inhalen 
hij zulks rechts moest doen; dat ilnmers, 
op tweehonderd meter van het kruis
punt, op het moment dat de bestuurder . 
van de autocar zijn linker richtingaan
wijzer in werking stelde en zich naar 
links wendde, de wagen van de eerste 
gei:ntimeerde nog niet naar links was 
gereden om de twee v66r hem rijdende 
voertuigen in te halen ''• 3• << dat hij 
bovendien, krachtens artikel 21.2 van het 
reglement, zich, v66r het inhalen, ervan 
moest vergewissen dat hij dit zonder 
gevaar kon doen », 4• << de eerste gei:nti
meerde de linker richtingaanwijzer van 
de autocar had moeten zien », 5• << dat hij 
ook aandacht had moeten schenken aan 
de vertraging van de voorligger die 
zodanig remde dat hij bijna stilstond », 
en op die gronden steunt om te beslissen 
dat de bestuurder van de autocar geen 
fout heeft begaan die in oorzakelijk 
verband staat met het ongeval, zodat de 
oorspronkelijke rechtsvorderingen van 
de eisers niet gegtond moeten worden 
verklaard, 

te1wijl, eerste onderdeel, het arrest 
van het Hof van Beroep te Brussel van 
10 mei 1973, door de eerste eiser vrij te 
spreken van de telastlegging ter zake 

·van onopzettelijk doden, zeker en nood
zakelijk heeft beslist dat de eerste eiser 
niet aileen geen enkel misdrijf heeft 
begaan waarvan de kwalificatie toepas
selijk zou kunnen zi.jn op het strafbare 
feit, doch ook dat hij geen enkele 
civielrechtelijke fout heeft begaan, hoe 
licht dan ook; het arrest, door te beslis
sen dat uit dat arrest enkel blijkt dat de 
eerste gelntimeerde (thans eiser) geen 

enkel misdrijf heeft begaan waarvan de 
kwalificatie toepasselijk zou kunnen zijn 
op het strafbare feit waarvan hij werd 
vrijgesproken, het beginsel van het 
gezag van het strafrechterlijk gewijsde 
alsmede alle in het middel vermelde 
wettelijke bepalingen schendt, althans 
op een zeer dubbelzinnige grond steunt 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet); 

tweede onderdeel, het arrest, door zijn 
beslissing dat de autocarbestuurder geen 
enkele fout beging die in oorzakelijk 
verband staat met het ongeval te verant
woorden met de erin gegeven overwe
gingen, impliciet doch zeker beslist dat 
de eerste eiser een reeks fouten, en zelfs 
misdrijven, heeft begaan, namelijk door 
te trachten links een voertuig in te halen 
dat te kennen had gegeven voornemens 
te zijn links af te slaan, terwijl hij rechts 
had moeten inhalen, doch zich, v66r het 
inhalen, niet ervan te vergewissen dat 
hij dit zonder gevaar kon doen, door 
geen rekening te houden met de linker 
richtingaanwijzer van de autocar die hij 
had moeten zien, en door niet voldoende 
aandacht te besteden aan de vertraging 
van de v66r hem rijdende wagen; deze 
beslissing van het arrest het gezag van 
gewijsde van het vrijsprekend arrest van 
10 mei 1973 miskent (schending van het 
beginsel van het gezag van het straf
rechterlijk gewijsde) : 

Over het mlddel van niet-ont
vankelijkheid door verweerster opgewor
pen en hieruit afgeleid dat het arrest 
van het Hof van Beroep te Brussel van 
10 mei 1973 waarvan het gezag van 
gewijsde door het bestreden arrest zou 
miskend zijn, niet bij de voorziening is 
gevoegd: 

Overwegende dat het bestreden 
arrest vaststelt dat « de eerste 
gei:ntimeerde (thans eiser) voor de 
Correctionele Rechtbank te Nijvel 
werd gedagvaard ter zake van onop
zettelijk doden wegens het veroor
zaken van de dood van zijn echtge
note, en, in samenhang, van drie 
overtredingen van het Wegverkeers
reglement, namelijk niet rechts te 
hebben ingehaald toen de in te 
halen bestuurder te kennen heeft 
gegeven dat hij voornemens was 
links af te slaan en zich naar links 
had gewend om deze beweging uit 
te voeren (artikel 21.1 van het 
koninklijk besluit van 14 maart 
1968), links te hebbi:m ingehaald bij 
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het oversteken van een · kruispunt 
(artikel 22.2.b) en zijn snelheid niet 
te hebben geregeld zoals vereist 
wegens de plaatsgesteldheid, het 
zicht, de staat van de weg en van 
het voertuig, opdat de snelheid geen 
ongevallen zou kunnen veroorzaken 
noch het verkeer hinderen en door 
niet in alle omstandigheden te heb
ben kunnen stoppen voor een hin
dernis die kon · worden voorzien 
(artikel 27.1); dat hij uit dien hoofde 
werd veroordeeld bij vonnis van de 
Correctionele Rechtbank te Nijvel 
van 17 november 1972; dat op het 
hoger beroep van de eerste ( eiser) 
dit vonnis vernietigd werd en de 
eerste (eiser) vrijgesproken is bij 
een niet gemotiveerd arrest van het 
Hof van Beroep te Brussel van 
10 mei 1973 »; 

Dat het bestreden arrest er ver
volgens op wijst « dat die beslissing 
gezag van gewijsde heeft en dus 
erga omnes is beslist dat de eerste 
(eiser) geen enkel misdrijf heeft 
gepleegd w:aarvan de kwalificatie 
toepasselijk zou kunnen zijn op het 
strafbare feit waarvan hij werd 
vrijgesproken >~; 

Overwegende dat het Hof aan de 
hand van die vaststellingen van het 
arrest de grondslag van de in het 
middel aangevoerde grieven kan 
beoordelen; 

Dat het middel van niet
ontvankelijkheid niet kan worden 
aangenomen; 

Over het middel : 
W at het tweede onderdeel be

treft : 
Overwegende dat het gezag erga 

omnes van het rechterlijk gewijsde 
in strafzaken geldt voor wat zeker 
en noodzakelijk door de strafrechter 
is gewezen; 

Overwegende dat het ·arrest van 
het Hof van Beroep te Brussel van 
10 mei 1973 de eerste eiser heeft 
vrijgesproken ter zake van onopzet
telijk doden wegens het veroorza
ken van de dood van zijn echtge
note in een verkeersongeval dat 
zich op 14 augustus 1971 op de weg 

van Geldenaken naar Gembloux 
heeft voorgedaan, ·zodat zeker en 
noodzakelijk erga omnes is beslist 
dat die bestuurder geen enkele fout 
~eeft begaan die in oorzakelijk ver
band staat met het ongeval; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest, ter ontzegging van de rechts
vorderingen die de eisers tegen 
verweerster hebben ingesteld met 
het oog op de vergoeding van de 
schade die zij door hetzelfde onge
val hadden geleden, beslist dat de 
bestuurder van de autocar, Mariani 
Massimo, verzekerde van verweer
ster, geen enkele fout heeft begaan 
die in oorzakelijk verband staat met 
het ongeval; 

Dat het <trrest, tot staving van 
zijn beslissing, na gezegd te hebben 
« dat vruchteloos aan Mariani Mas
simo wordt verweten dat hij zich 
niet gehouden heeft aan de. voor
schriften van artikel 25.2, a, b, d, 
van het Wegverkeersreglement », 
met betrekking tot de verplichting 
van · deze bestuurder zich vooraf 
ervan te vergewissen dat hij- links 
kon afslaan zonder gevaar voor de 
andere weggebruikers en vooral 
rekening houdende met de vertra
gingsmogelijkheden van degenen 
die hem volgen, erop wijst dat << zo 
Massimo de wagen Fiat van eerste 
(eiser) niet heeft zien aankomen, 
zulks kwam omdat op het moment 
dat hij op 200 meter van het kruis
punt zijn linker richtingaanwijzer 
in werking stelde, het voertuig van 
Mahieu waarschijnlijk aan het 
gezicht onttrokken was door dat van 
Logist waarachter hij, volgens de 
getuige Logist, " waarschijnlijk 
sedert enkele minuten " reed; dat de 
eerste (eiser) de vertraging heeft 
gezien van de wagen van de getuige 
Logist die bijna stilstond achter de 
autocar op het moment dat hij de 
twee v66r hem rijdende voertuigen 
begon in te halen; dat op het 
moment van dat inhaalmaneuver de 
zeer traag rijdende autocar reeds 
met het voorste gedeelte de rue du 
Jardinier was ingereden ... ; dat 
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immers, op 200 meter van het kruis
punt, op het moment dat de 
bestuurder van de autocar zijn lin
ker richtingaanwijzer in werking 
stelde en zich naar links wendde, de 
wagen van de eerste gei:ntimeerde 
nog niet naar links was gereden om 
de twee v66r hem rijdende voertui
gen in te halen; dat hij zich boven
dien, krachtens artikel 21.2 van het 
reglement, v66r het inhalen, ervan 
moest vergewissen dat hij dit zon
der gevaar kon doen »; 

Overwegende dat die beschouwin
gen waarop het bestreden arrest 
beslist dat de eerste eiser door zijn 
inhaalmaneuver een fout heeft 
begaan, niet te verenigen zijn met 
het arrest dat het Hof van Beroep te 
Brussel op 10 mei 1973 op de 
strafvordering heeft gewezen; 

Dat het arrest dat op die beschou
wingen steunt om de aansprakelijk
heid van de verzekerde van ver
weerster uit te sluiten derhalve het 
gezag van het rechterlijk gewijsde 
miskent; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat de feitenrechter erover zal 
oordelen. 

3 mei 1979 - 1 • kamer - Voorzitter : 
de h. Meeus, wnd. voorzitter - Verslag
gever : mevr. Raymond-Decharneux -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. VanRyn en Simont. 

1 • KAMER - 3 mei 1979 

INGEBREKESTELLING - ZAKEN VAN 

KOOPHANDEL - VERZEKERING - INDIENEN 
BIJ DE VERZEKERAAR VAN EEN ONGEVALS
VERKLARING BINNEN DE TERMIJN EN NAAR 
DE VORMVEREISTEN VAN DE VERZEKERINGS
OVEREENKOMST - INGEBREKESTELLING -
BEG RIP 

Uit het feit dat de verzekerde bij de 
verzekeraar, die een vast bedrag moet 
betalen, een ongevalsverklaring bin
nen de termijn en naar de vormver-' 
eisten van verzekeringsovereenkomst 
heeft ingediend, leidt de feitenrechter 
wettig af dat er ten deze ingebreke
stelling is geweest. (Art. 1139 B.W.) 

(• VERZEKERINGSKAS DER SAMENWERKENDE 
MAATSCHAPPIJ FEDERALE VAN BELGIE >, N.V. 

T. CHAUSSIER R.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 december 1977 door 
het Hof van Beroep te Bergen 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1101, 1107, 1108, 
1134, 1135, 1139, 1146, 1147, 1153, gewij
zigd bij artikel 6 van de wet van 
1 mei 1913, 1317, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van de beslissing van de eerste rechter, 
eiseres veroordeelt om aan verweerster 
de verwijlinteresten te betalen over het 
bedrag van 1.500.000 frank, d.i. de verze
keringsvergoeding, vanaf 25 okto
ber 1972, datum waarop het ongeval is 
aangegeven, tot 10 mei 1975, op grand 
dat « de eerste rechters zeer terecht 
herinnerd hebben aan de beginselen die 
de betaling van interest ter zake van een 
overeenkomst regelen; dat zij op grond 
van oordeelkundige door het Hof overge
nomen motieven beslist hebben dat de 
schriftelijke ongevalsverklaring, die bin
nen de bij overeenkomst gestelde ter
mijn werd gedaan, een geldige ingebre
kestelling vormde; dat een persoonlijke 
verzekering tegen lichamelijke ongeval
len een sommenverzekering is die de 

. betaling van een vast bedrag beoogt; dat 
de ongevalsverklaring gedaan volgens de 
vormvereisten van de overeenkomst dus 
een ondubbelzinnige uiting is van de 
formele bedoeling van de begunstigde de 
betaling van de vergoeding te bekomen; 
dat men ten deze overigens niet inziet 
welk ander nut het vervullen van een 
dergelijke formaliteit zou kunnen heb
ben; dat de ongevalsverklaring dus een 
zekere aanmaning is waaruit de verze
keraar noodzakelijk moest afleiden dat 
hij in gebreke werd gesteld », 
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terwijl, eerste onderdeel, het arrest uit 

de overweging dat « een persoonlijke 
verzekering tegen lichamelijke ongeval
len een sommenverzekering is die de 
hetaling van een vast hedrag heoogt >>, 
niet wettig kon afleiden dat de ongevals
verklaring naar de vormvereisten van de 
overeenkomst « een onduhhelzinnige 
uiting is van de formele hedoeling van 
de hegunstigde hetaling van de vergoe
ding te hekomen >>, « een zekere aanma
ning waaruit de verzekeraar noodzake
lijk moest afleiden dat hij in gehreke 
was gesteld >> (schending van de 
artikelen 1139, 1146, 1147, 1153 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet}; 

tweede onderdeel, het eerste lid van 
artikel 22 van de verzekeringsovereen
komst bepaalt dat « elke overtreding van 
de , verplichtingen van deze overeen
komst het recht op de waarborg dciet 
vervallen >> en het tweede en vierde lid 
van dat artikel dat « zulks met name 
geldt bij niet-aangifte van het ongeval 
hinnen de termijn bepaald hij 
artikel 19 ... >>; uit die hepaling volgt dat 
de verzekerde door het ongeval overeen
komstig de vormvereisten van de over
eenkomst aan te geven het verval van 
zijn rechten kan vermijden; het arrest, 
door te beslissen dat de genoemde 
verklaring een ingebrekestelling is op 
grand dat « men ten deze overigens niet 
inziet welk ander nut het vervullen van 
een dergelijke formaliteit zou kunnen 
hebben >>, a<tn genoemd artikel 22 van de 
verzekeringsovereenkomst bijgevolg een 
uitlegging geeft die onverenigbaar is met 
de hewoordingen ervan en dus zijn 
hewijskracht miskent (schending van de 
artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek), of, althans de ver
hindende kracht en de draagwijdte van 
de verzekeringsovereenkomst miskent 
(schending van de artikelen 1101, 1107, 
1108 en 1134 van het Burgerlijk Wet
hoek); daaruit volgt dat het arrest, door 
op grond van dat onwettig motief aan te 
nemen dat de ongevalsverklaring een 
geldige ingebrekestelling van eiseres 
vormt, niet wettelijk verantwoord is 
(schending van de artikkelen 1139, 
1146 en 1153 van het Burgerlijk Wet
hoek) en evenmin regelmatig met rede
nen omkleed is (schending van artikel 
97 van de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest niet 

aileen steunt op de in het middel 
bekritiseerde motieven, doch uit
drukkelijk de overwegingen van de 

eerste rechters bijvalt, luidende 
« dat als beginsel geldt dat in 
handelszaken de ingebrekestelling 
uit een gewone niet aangetekende 

·brief kan blijken; dat hoewel die 
ingebrekestelling in dwingende en 
duidelijke bewoordingen moet wor
den opgesteld, de partijen evenwel 
de vorm ervan vrij kunnen bepalen; 
dat uit de lezing van het bewuste 
artikel 19 van de verzekeringsover
eenkomst blijkt dat de verwerende 
vennootschap (thans eiseres) ver
eist, om haar verplichtingen na te 
komen, dat de verzekerde, een 
geschreven ongevalsverklaring bin
nen een bepaalde termijn indient; 
dat niet kan worden en trouwens 
niet wordt betwist dat eiseres (thans 
verweerster) die verklaring binnen 
de gestelde termijn heeft ingediend; 
dat er dus geldige ingebrekestelling 
is >>; 

Dat het arrest er bovendien op 
wijst « dat een persoonlijke verze
kering tegen lichamelijke ongeval
len een sommenverzekering is die 
betaling van een vast bedrag beoogt; 
dat de ongevalsverklaring naar de 
vormvereisten van de overeenkomst 
dus een ondubbelzinnige uiting is 
van de formele bedoeling van de 
begunstigde betaling van de vergoe
ding te bekomen >>; 

Overwegende dat uit al die consi
deransen volgt dat het arrest niet 
enkel op de in het middel bekriti
seerde gevolgtrekking steunt doch, 
op grond van de eigen gegevens van 
de zaak, onder meer het vast bedrag 
van de vergoeding, en door een 
onaantastbare beoordeling in feite 
beslist dat er ten deze ingebreke
stelling is geweest : 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen; 

W at het tweede .onderdeel be
treft : 

Dat dit onderdeel van het middel, 
dat op een onjuiste uitlegging van 
het bestreden arrest berust, feite
lijke grondslag mist; 
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Om die redenen, verwerpt de 

voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

3 mei 1979 - 1' kamer - Vool'Zitter 
en verslaggever : de h. Meeus, wnd. 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Ballet, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Simont en De Bruyn. 

1' KAMER - 4 mei 1979 

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN 
- TESTAMENT BIJ OPENBARE 1\KTE VOOR 
EEN NOTAFIS VERLEDEN - GETUIGEN -
TEGENWOORDIGHEID - BEGRIP. 

Wanneer een testament bij openbare 
akte voor een notaris wordt verleden 
is de tegenwoordigheid van twee 
getuigen vereist; zulks sluit in dat die 
getuigen de gelegenheid moeten heb
ben vast te stellen dat de Jaatste 
wilsbeschikkingen door de erflater zijn 
gedicteerd, dat de notaris die wHsbe
schikkingen heeft opgetekend, dat hij 
het testament aan de erflater heeft 
voorgelezen en dat Jaatstgenoemde het 
heeft ondertekend (1). (Artt. 971 en 
972 B.W.) 

(TOMMELE!N T. JANSSENS DE VAREBEKE E.A.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 oktober 1977 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 971, 972, voor 
zoveel als nodig, 973, 974 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat, bij het onderzoek van de 
pleegvormen die door de in het middel 
aangehaalde wetsbepalingen worden 

(1) Zie Cass., 14 april 1967 (A.C., 1957, 1029) 
en LAuREIIT, Principes de droit civil, XIII, 
nr. 299, DE PAGE, Traite, VIII-2, nr. 891. Cass. 
fr., 19 maart 1861, Dall., 1861, I, 99 : het is niet 
voldoende dat de getuige alleen heeft kunnen 
zien dat de notaris het testament heet't 
geschreven. 

Over de rol van de getuigen zie Repertoire · 
Notarial, dl. III,' boek VIII, 123 en DILLEMANS, 
Testamenten, blz. 115. 

bepaald voor de opstelling van authen
tieke testamenten, het arrest vaststelt 
dat de instrumenterende notaris bij zijn 
verhoor tijdens het strafrechtelijk onder
zoek verklaarde dat « nadat Maria The
resia Tommelein hem op zijn uitdrukke
lijk verzoek haar voornemens mondeling 
had bekendgemaakt in bijzijn van de 
getuigen, hij zich in de aanpalende 
keuken heeft teruggetrokken om het 
testament te schrijven en dat hij riog we! 
een paar keer bij de testatrice is terug
gekeerd om de juiste gegevens te Iaten 
bevestigen, waarna hij het testament 
nogmaals heeft voorgelezen in het bij
zijn van de getuigen en heeft laten 
ondertekenen >>, en dat « Indien de 
getuige verklaarde dat hij de notaris niet 
heeft zien schrijven, zulks niet insluit 
dat de notaris het testament niet heeft 
geschreven en dat aangezien dit schrij
·ven gebeurde in een aanpalende kamer 
waarop de getuigen vrij zicht hadden en 
waarin zij vrij konden komen en gaan, 
het niet gebeurde in tegenwoordigheid 
van de getuigen, ook al verklaarde deze 
dit om een niet nader bepaalde reden 
niet te hebben gezien >>; dat het arrest 
vervolgens het authentiek testament van 
Maria Theresia Tommelein, van 
21 maart 1966, niettemin geldig en van 
waarde verldaart en, om die reden, 
eisers vorderingen als ongegrond afwijst, 

terwijl, eerste onderdeel, het, naar 
artikel 971 van het Burgerlijk Wetboek, 
geenszins volstaat dat de daarin 
bedoelde getuigen over de mogelijkheid 
beschikten het testament door de notaris 
te zien herschrijven, doch dat het nodig 
is dat zij het werkelijk hebben gezien, 
zodat het arrest ten onrechte weigert 
bedoeld testament, waarvan de opstel
ling, naar de rechter in hager beroep, 
niet door de twee getuigen werd gezien, 
ongeldig te verklaren (schending van ·de 
in het middel vermelde bepalingen van 
het Burgerlijk Wetboek), 

tweede onderdeel, voor zover de in het 
middel. herhaalde overweging van het 
arrest dat een getuige om een niet nader 
bepaalde reden verklaarde het testament 
niet te hebben zien schrijven, zou moe
ten gei:nterpreteerd worden als enige 
uiting van twijfel betreffende de 
oprechtheid van deze getuige, deze 
beschouwing van het arrest in elk geval 
dubbelzinnig is, nu zij eveneens kan 
worden ge!nterpreteerd in die zin dat 
om eeri niet nader bepaalde reden deze 
getuige de notaris het testament niet 
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heeft zien schrijven, hetgeen een moti
veringsgebrek uitmaakt (schending van 
artikel 97.van de Grondwet): 

Overwegende dat niet wordt 
betwist dat uit de artikelen 971 en 
972 van het Burgerlijk Wetboek 
voortvloeit dat, wanneer een open
baar. testament voor een notaris 
wordt verleden, de getuigen bij alle 
essentH~le bewerkingen ervan moe
ten tegenwoor<;lig zijn; 

Dat deze tegenwoordigheid, om · 
nuttig te zijn, inhoudt dat zij de 
getuige de mogelijkheid biedt vast 
te stellen dat de laatste wilsbeschik
king door de erflater wordt 
« gedicteerd », dat de notaris deze 
wilsbeschikking noteert, dat het 
testament aan erflater wordt voor
gelezen en dat deze het testament 
ondertekent; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat, indien de enige nog 
levende getuige verklaarde dat hij 
<< de notaris niet heeft zien 
schrijven », zulks - gelet op de 
omstandigheid dat dit schrijven 
gebeurde in een aanpalende kamer 
<< waarop de getuigen vrij zicht 
hadden en waar zij vrij konden 
komen en gaan » - niet insluit dat 
het schrijven niet gebeurde in 
tegenwoordigheid van de getuigen, 
ook al verldaa:rde deze getuige dit, 
om een niet nader bepaalde reden, 
niet te hebben << gezien »; 

Overwegende dat uit de context 
blijkt dat het hof van beroep hier
mede enkel bedoelt dat uit de 
verklaring van die getuige niet met 
voldoende zekerheid volgt dat, in 
strijd met de eisen van de wet, het 
noteren door de notaris van de 
laatste wilsbeschikldng · van de 
erflaatster niet << in tegenwoordig
heid van de getuigen » zou zijn 
gebeurd, dit is : niet op zulke wijze 
zou zijn gebeurd dat de getuigen die 
essentii:\le bewerking van het verlij
den van het testament konden vast
stellen; 

Overwegende dat het hof van 
beroep, zonder schending van de 
artikelen 971 en 972 van het Burger
lijk Wetboek, hieruit heeft kunnen 

afleiden dat de valsheid van de 
authentieke vermeldingen van het 
testament niet als bewezen kan 
worden beschouwd; 

Dat het meteen zijn beslissing 
wettelijk verantwoordt en regelma
tig motiveert; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

4 mei 1979 - ·1· kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. de Vreese, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Charles, eerste 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Hutzler, Van Heeke en Houtekier. 

3" KAMER- 7 mei 1979 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST - GE
ZAGSVERHOUDING- BEG RIP. 

2° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT -
BURGERLIJKE ZAKEN- BEWIJSKRACHT VAN 
AKTEN - AKTE WAARIN EEN PARTIJ LAST
HEBBER-BEWAARNEMER WORDT GENOEMD 
EN WORDT VERMELD DAT ZIJ NIET ONDER 
GEZAGSVERBAND WERKZAAM WAS- ANDERE 
VERMELDINGEN VAN DE AKTE AAN DE HAND 
WAARVAN DE RECHTER BESLIST DAT DE 
OVEREENKOMST EEN GEZAGSVERHOUDING 
INSLUIT - GEEN MISKENNING VAN DE 
BEWIJSKRACHT VAN EEN AKTE. 

1" De rechter kan wetfjg beslissen dat 
een als zaakvoerster bestempelde 
werkneemste1· onder gezagsvei.·band 
b1j een vennootschap werkzaam was, 
wanneer hij vaststelt dat het werk 
gebeurde in de lokalen die gratis te 
harer beschikking waren gesteld, dat 
de vennootschap zich het recht voor
behield de lokalen op elk ogenblik te 
bezoeken, dat die plaatsen steeds 
ordelijk en proper mOesten zijn, dat de 
vennootschap zich het recht voorbe
hield de inventaris na te gaan, van de 
koopwaar, de winkelinl'ichting en het 
meubilair die ter beschikking waren 
gesteld van de zaakvoerster, die gratis 
in. bet gebouw woonde, dat. zij enkel 
de · produkten van de vennootschap 
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mocht verkopen, dat zij al haar tijd 
aan de verkoop moest besteden, dat zij 
de openings- en sluitingsuren van de 
winkel diende in acht te nemen en 
zich kon laten vervangen zonder voor
afgaande toestemming, dat zij iedere 
week een bestelling moest opmaken 
waarin de aanvulling van de vooJTaad 
werd vastgesteld, voor zover zulks 
noodzakelijk was, maar dat elke 
gemiste verkoop een vermindering van 
commissieloon zou meebrengen voor 
de gehele daaropvolgende maand, dat 
zij aansprakelijk was voor elk verlies. 
of beschadiging zelfs in geval van 
ovennacht of toevai en dat zij geen 
enkele aankoop mocht verrichten zon
der de voorafgaande toestemming van 
de vennootschap (1). (Art. 1 Arbeids
overeenkomstenwet Bedienden.) 

2• Niettegenstaande een partij lastheb
ber-bewaarnemer wordt genoemd in 
een akte waarin wordt vermeld dat er 
tussenpartijen geen gezagsverhouding 
bestaat, wordt de bewijskracht van die 
akte niet miskend door de rechter die, 
op grand van andere bepalingen van 
die akte, beslist dat de overeenkomst 
het bestaan impliceert van een gezags
verhouding die kenmerkend is voor de 
arbeidsovereenkomst voor bedien
den (2). (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

(MONTEX N.V. T, DE BLAECKE) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 3 maart 1978 door het. 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1317, 1319, 1320, 
1322, 1915, 1984 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1 van de wetten betreffende 
het bediendencontract gecoordineerd op 
20 juli 1955, 97 van de Grondwet en, voor 
zover nodig, 1710, 1711, 1779, 1787 van 
het Burgerlijk Wetboek, 12 en 13 van de 
wet van 5 mei 1872 houdende herziening 
van de bepalingen van het Wetboek van 
Koophandel inzake het paild en de 
commissie, 

(1) Cass., 16 jan. 1978 (A.C., 1978, 586) 
(twee arresten). 

(2) Vgl. Cass., 31 okt. 1975 (A.C., 1976, 285). 

doordat, na erop gewezen te hebben 
dat << alvorens de toestand te ontleden 
die bestond tussen (eiseres) en wijlen 
Mevr. Odette Gaspard, het nuttig is erop 
te wijzen, om de context te situeren 
waarin de feiten plaatsgrijpen die tot het 
geschil zullen leiden, dat de vennoot
schap niet heeft gecontracteerd met een 
welbekende handelaarster, dat de overle
dene immers op 4 november 1968, toen 
het contract werd ondertekend, niet 
ingeschreven was in het handelsregister 
en geen winkel had, dat (eiseres) haar 
op 16 december 1968 verplicht heeft een 
inschrijving in het handelsregister te 
nemen, en dat de betrokkene in haar 
door (eiseres) ter beschikking gestelde 
lokalen de haar toevertrouwde koopwaar 
heeft verkocht », het arrest beslist dat de 
volgende gegevens << in het voordeel 
pleiten van het bestaan van een arbeids
overeenkomst voor bedienden : ... I) de 
lokalen waarin de winkel zich bevindt 
worden door de vennootschap gratis ter 
beschikking van Mevr. Gaspard gesteld; 
2) de vennootschap behoudt zich het 
recht voor op elk ogenblik de genoemde 

, lokalen te bezoeken; 3) die plaatsen 
moeten steeds ordelijk en proper zijn; 
4) Montex behoudt zich het recht voor, 
telkens zij zulks aangewezen acht, de 
inventaris na te gaan niet enkel van de 
koopwaar maar ook van de winkelin
richting en van het meubilair die ter 
beschikking van de zaakvoerster zijn 
gesteld, die ook gratis in het gebouw 
wordt gehuisvest; 5) in die lokalen waar 
de betrokkene aan een controle wordt 
onderworpen die op ieder ogenblik kan 
worden uitgeoefend, mag zij enkel de 
produkten van de vennootschap verko
pen, en zulks onder de benaming 
<< Montex », het is haar uitdrukkelijk 
verboden enig ander, zelfs niet concurre
rend produkt te koop aan te bieden; 
6) zij moet al haar tijd aan de verkoop 

. van de genoemde produkten besteden; 
er werden weliswaar geen openings- of 
sluitingsuren van de winkel vastgesteld; 
men kan rederlijkerwijze aannemen dat 
betrokkene wegens dat beding de 
gebruikelijke openingsuren binnen de 
wettelijke perken in acht moest nemen 
en zich niet mocht Iaten vervangen 
zonder voorafgaande toestemming; · 
7) Mevr. Gaspard moet elke week een 
bestelling opmaken waarin de aanvulling 
van de voorraad wordt vastgesteld; zulks 
dient evenwel slechts in de mate van het 
stril~t noodzakelijke te worden gedaan, 
doch een enkele gemiste verkoop ten 
gevolge van het niet naleven van die 
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bepaling zal leiden tot een vermmdering 
van 7 tot 6 pet. van het commissieloon 
voor de gehele volgende maand; 8) zij is 
aansprakelijk voor elk verlies of bescha
diging ... zelfs in geval van overmacht of 
toeval; 9) Mevr. Gaspard mag geen 
enkele aankoop verrichten zonder de 
voorafgaandelijke toestemming van de 
vennootschap "• en dat het arrest daaruit 
afleidt « dat de eerste rechter al die 
gegevens in hun geheel terecht heeft 
beschouwd als het bewijs van de gezags
verhouding, dat die trouwens overduide
lijk blijkt uit het feit dat de lokalen aan 
Montex toebehoren, tiit de alleenverkoop 
en uit de aard van de toezicht- en 
controlemaatregelen "• 

terwijl, eerste onderdeel, geen van de 
bovenvermelde door het arrest tot sta
ving van zijn beslissing aangevoerde 
gegevens, in se het bestaan van een voor 
de arbeidsovereenkomst voor bedienden 
kenmerkende gezagsverhouding impli
ceert, het samenbrengen van die gege
vens zulks evenmin impliceert (schen
ding van artikel 1 van de wetten betref
fende het bediendencontract gecoordi
neerd op 20 juli 1955) en die gegevens 
het bestaan niet uitsluiten van een 
contract van lastgeving (schending van 
artikel 1984 van het Burgerlijk Wetboek) 
en van bewaargeving (schending van 
artikel 1915 van het Burgerlijk Wetboek), 
welke kwalificatie door de partijen in 
hun overeenkomst uitdrukkelijk werd 
gegeven, of van een commissiecontract 
(schending van dg artikelen 12 en_13 van 
de wet van 5 mei 1872) zoals eiseres bij 
conclusie betoogde; 

tweede onderdeel, artikel 2 van de 
litigieuze overeenkomst bepaalde dat 
« de lasthebber-bewaarnemer in eigen 
naam handelt, binnen de perken van 
deze overeenkomst; de partijen verkla
ren en erkennen dat er tussen hen geen 
enkele gezagsverhouding of arbeidsover
eenkomst voor bedienden bestaat "• 
daaruit volgt dat, aangezien geen van de 
door het arrest aangehaalde gegevens 
het bestaan impliceert van een van de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden
kenmerkende gezagsverhouding en het 
bestaan uitsluit van een lastgeving of 
bewaargeving, het arrest de litigieuze 
overeenkomst van 4 november 1968 uit
legt op een wijze die onverenigbaar is 
met haar bewoordingen, zin en draag
wijdte en bijgevolg, enerzijds, de bewijs
kracht van die akte miskent (schending 
van de artikelen 1317, 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek) en, 

anderzijds, zijn beslissing niet regelma
tig met redenen omkleedt (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest vast

stelt dat volgens het contract tussen 
de partijen het werk als zaakvoer
ster van wijlen Mevr. Gaspard 
gebeurde in lokalen die haar door 
eiseres, de vennootschap Montex, 
gratis ter beschikking werden 
gesteld, dat laatstgenoemde zich het 
recht voorbehield de genoemde 
lokalen op elk ogenblik te bezoeken, 
dat die plaatsen steeds ordelijk en 
proper moesten zijn, dat de ven
nootschap zich het recht voorbe
hield, telkens als zij zulks aangewe-: 
zen achtte, de inventaris na te gaan 
niet enkel van de koopwaar maar 
ook van de winkelinrichting en het 
meubilair die ter beschikking van 
de zaakvoerster zijn gesteld, die 
gratis in het gebouw werd gehuis
vest, dat de zaakvoerster enkel de 
produkten van de vennootschap 
mocht verkopen, en zulks onder de 
benaming << Montex » en dat het 
haar uitdrukkelijk verboden was 
enig ander produkt te verkopen, dat 
zij al haar tijd aan de verkoop van 
de genoemde produkten moest 
besteden, dat, hoewel de openings
en sluitingsuren van de winkel niet 
werden vastgesteld, redelijkerwijze 
kon worden verondersteld dat 
betrokkene wegens dat beding de 
gebruikelijke openingsuren binnen 
de wettelijke perken in acht moest 
nemen en zich niet mocht laten 
vervangen zonder voorafgaande toe
stemming, dat de zaakvoerster elke 
week een bestelling moest opmaken 
waarin de aanvulling van de voor
raad wordt vastgesteld, zulks diende 
evenwel slechts in de mate van het 
strikt noodzakelijke te worden 
gedaan, doch dat een enkele 
gemiste verkoop ten gevolge van het 
niet naleven van die bepaling zal 
leiden tot een vermindering van 
7 tot 6 pet. van het commissieloon 
voor de gehele volgende maand, dat 
de zaakvoerster aansprakelijk was 
voor elk verlies of beschadiging 



zelfs in geval van overmacht o± 
toeval en dat zij geen enkele aan
kciop mocht verrichten zonder de 
voorafgaande toestemming van de 
vennootschap; 

Overwegende dat de rechter uit 
het geheel· van die vaststellingen, 
zonder schending van de in het 
middel aangevoerde bepalingen 
-inzake de contracten van lastgeving; 
bewaargeving en commissie, wettig 
heeft kunnen afleiden dat er een 
voor de arbeidsovereenkomst voor 
bedienden kenmerkende gezagsver
houding aanwezig is; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat artikel 97 van 
de Grondwet niets uitstaande heeft 
met de grief volgens welke het 
arrest, nu de door de rechter in 
aanmerking genomen gegevens het 
bestaan van een gezagsverhouding 
niet impliceren, de bewijskracht van 
de overeenkomst tussen de partijen 
miskent; 

Dat het middel dienaangaande 
niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat het arrest, voor 
het overige, nu het, zoals uit het 
antwoord op het eerste onderdeel 
van het niiddel volgt, wettig heeft 
beslist dat de bedingen van de 
overeenkomst die het in aanmer
king neemt het bestaan van een 
gezagsverhouding impliceren, de 
bewijskracht van die overeenkomst 
niet miskent door te beslissen dat 
zij, niettegenstaande de door de 
partijen gebruikte bewoordingen, in 
wer kelijkheid een arbeidsovereen
komst voor bedienden is; 

Dat dit onderdeel van het middel 
dienaangaande feitelijke grondslag 
mist; 

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

7 mei 1979 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Meeus - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Do Gryse en Butzler. 

2' KAMER - 8 mei 1979 

1° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN
EEN ZELFDE OPZET- BEG RIP. 

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER 
STRAFZAKEN - EEN ENKEL STRAFBAAR 
OPZET - ONAANTASTBARE BEOORDELING IN 
FEITE. 

3° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAF

VORDERING - VERSCHEIDENE MISDRIJVEN -
BESLISSING VAN DE RECHTER DAT DE FElTEN 
DE UITVOERING VAN EEN ZELFDE STRAFBAAR 
OPZET ZIJN - AANVANG VAN DE VERJA
RINGSTERMIJN - LAATST GEPLEEGD FElT -
VOORWAARDE. 

4° MISDRIJF - VERSCHEIDENE MISDRIJ
VEN - BESLISSING VAN DE FEITENRECHTER 
DAT DE FElTEN DE UITVOERING VAN EEN 
ZELFDE STRAFBAAR OPZET ZIJN- AANVANG 
VAN DE VERJARINGSTERMIJN - LAATST 
GEPLEEGDE FElT- VOORWAARDE. 

5° OPLICHTING - DEELNEMING AAN MIS-

DRIJVEN VEROORDELING VAN DE 
BEKLAAGDE ALS MEDEDADER AAN EEN MIS
DRIJF- WETTIGHEID- VOORWAARDE. 

6° OPLICHTING - BEDRIEGLIJK OPZET -
ONAANTASTBARE BEOORDELING IN FEITE 
DOOR DE RECHTER. 

lo VeJ"schillende aan een beklaagde ten 
Jaste gelegde misdrijven komen uit 
een zelfde opzet voort wanneer zij 
ondei"iing verbonden zijn door eenheid 
van doe] en verwezenlijking, en in die 
zin door een feit, te weten een com
plexe gedraging, zijn opgeleverd (1). 

2° De rechter beoordeelt soeverein in 
Ieite en derhalve op onaantastbare 
wijze of verscheidene feiten wegens 
eenheid van opzet een enkel strafbaar 
feit oplevereii(2). (Art. 65 Sw.) 

(1) Cass., 12 dec. 1978 (A.C., 1978-79, nr. 206). 

(2) Cass., 20 juli 1976 (A.C., 1976, 1232). 
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3° en 4° Wanneer de rechter vaststelt dat 

verscheidene misdrijven de uitvoering 
van een zelfde strafbaar opzet zijn, 
neemt de verjaring van de strafvorde
ring pas een aanvang vanaf het laatste 
gepleegde feit, op voorwaarde noch
tans dat elk van de vroegere feiten 
van het daaropvolgend feit niet 
gescheiden is, behoudens stuiting of 
schorsing van de verjaring, door een 
langere term~jn dan de verjaringster
mijn (1). (Artt. 21 tot 25 wet 
17 april 1878.) 

5° Om een beklaagde wettig te kunnen 
veroordelen als mededader van vals
heid in geschriften, gebruik van valse 
stukken en oplichting, behoeven niet 
alle bestanddelen van het misdrijf in 
de deelnemingshandelingen aanwezig 

· te zijn; voldoende. is dat vaststaat dat 
een dader ·de valsheid in geschriften, 
het gebruik van valse stukken en 
oplichpng heeft gepleegd en dat de 
mededader aan de uitvoering van die 
misdrijven heeft deelgenomen op een 
der w1jzen bepaald in art 66, tweede 
en derde lid, Sw. (2). 

6° Het bestaan van bedrieglijk opzet, 
bestanddeel van het misdrijf oplich
ting, wordt in Ieite en del'halve op, 
onaantastbal'e wijze dool' de feiten
l'echter beoordeeld (3). 

(VAN PETEGHEM, EA. 
T. WELLENS-RAES N.V., E.A.) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 september 1978 
door het Hof van Beroep te Gent 
gewezen; · 

I. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissing op 
de. strafvorderingen : 

1. Op de voorziening van Van 
Peteghem en Beke : · 

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; 

(1) Cass., 16 jan. 1979 (A. C., 1978-79, nr. 261). 

(2) Cass., 13 dec. 1978 (A.C., 1978-79, nr. 213). 

(3) Cass., 4juni 1974 (A.C:, 1974, 1092). 

2. Op de voorziening van Ele
geert: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 21 en 22 van 
de Voorafgaande Titel van het Wetboek 
van Strafvordering, 

doordat het arrest eiser veroordeelt als 
mededader van feiten van oplichting 
gepleegd door eiseres tussen 7 en 
30 juni 1973 (A, IV, 1), begin 1974 (A, IV, 
2), 12 december 1972-23 februari 1973 (A, 
V, 1), 17 mei 1973-20 juni 1973 (A, 
v, 2), 

terwijl de ten laste gelegde feiten 
aflopende misdrijven zijn, er bezwaarlijk 
kan worden gesproken van een misdadig 
inzicht, immers nergens bewezen is dat 
eiser bij de uitvoering van het eerste 
misdrijf reeds besloten had de volgende 
feiten te plegen, zodat billijkheid een 
afzonderlijke bestraffing eist; de laatste 
processen-verbaal dagtekenen van 28, 15, 
9 mei 1974, zodat de strafvordering reeds 
verjaard was toen eiser voor de recht
bank verscheen op 17 oktober 1977; de 
verjaring niet rechtsgeldig gestuit werd 
door het proces-verbaal van commissaris 
J oos, van 17 januari 1977, nu het dossier 
niet meer behandeld was sinds de 
maand mei 1974, er geen nieuwe ele
menten werden toegevoegd, de opdracht, 
het opmaken van een << overzichtelijke 
tabel >>, niet kan beschouwd worden als 
een daad van onderzoek, daar er geen 
nieuwe elementen werden aangebracht 
en de zaak aldus ook niet in staat van 
behandeling werd gebracht; de 

· << mondelinge >> opdracht aan commissa
ris Jops oncontroleerbaar is en enkel 
een kunstgreep om de verj aring te 
ontlopen: 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst : dat de beklaagden de feiten 
gedurende de bepaalde perioden 
meestal herhaaldelijk hebben 
gepleegd hetgeen wijst op een 
voortgezette misdadige bedrijvig
heid, voorts dat er kort opeenvol
gende gelijkaardige feiten zijn 
gepleegd, en dat al de ten laste van 
de vier beklaagden gelegde feiten 
bij ieder van hen de uitwerking zijn 
van een zelfde misdadige bedrijvig
heid; dat het arrest aldus te kennen 
geeft dat eiser enig doel had opge
vat dat bij hem vanaf het eerste feit 
de bereidheid inhield oni ook de 
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volgende feiten te plegen, zodat aile 
feiten deel uitmaken van dezelfde 
opzet; 

Dat het middel, in zoverre het 
gericht is tegen deze beslissing, 
opkomt tegen de onaantastbare 
beoordeling van de feiten door de 
rechter en in zoverre niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende dat, nu geen enkel 
van de bewezen verklaarde telast
leggingen, die wanbedrijven zijn, 
meer dan drie jaar v66r het vol
gende feit is gepleegd en nu, vol
gens het arrest, de laatste feiten, 
vermeld sub A, IV, 2, gepleegd zijn 
tussen 16 februari en 1 maart 1974, 
dit wil zeggen ten vroegste op 17 fe
bruari 1974, de strafvordering tijdig 
is gestuit door de beschikking 
tot mededeling, verleend door 
de · onderzoeksrechter op 8 fe
bruari 1977, zijnde minder dan drie 
jaar na het laatste feit en minder 
dan drie jaar v66r het arrest; dat 
zulks geldt ten aanzien v~n alle 
feiten, nu zij deel uitma.k;:en van 
dezelfde opzet; 

Dat het middel, in zoverre het op 
verjaring steunt, niet ontvankelijk is 
bij gebrek aan belang : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 66, 71~ 
496 van bet Strafwetboek en 97 van de 
Grondwet, en van de regels van de 
bewijslast in strafzaken, 

doordat bet arrest eiser veroordeelt als 
mededader van een reeks oplichtingen 
gepleegd door eiseres, op grond dat : 
eiser voor belangrijke bedragen werd 
benadeeld door eiseres, die haar schul
den niet contant betaalde, doch slechts 
op onregelmatige tijdstippen betalingen 
deed; eiser desondanks eiseres in con
tact bracht met de brouwerij Meiresonne 
en hielp bij bet afhalen van bestellingen 
bij de burgerlijke partijen Lambrecht, 
De Witte en Naessens; niet kan aan
vaard worden dat eiser niet wist hoe 
eiseres handelde en dat bet hem moest 
opvallen dat voor de benadeelden zijn 
eigen tussenkomst en medewerking een 
bevestiging betekenden van wat eiseres 
deed en beweerde, 

terwijl, wanneer een beklaagde een 
rechtvaardigingsgrond aanvoert, alge
meen geldend principe van niet
strafbaarheid, bet bewijs moet worden 
geleverd van bet niet-bestaan van de 
rechtvaardigingsgrond, voor zover de 
aangevoerde reden niet van aile waar
schijnlijkheid ontbloot is; nu eiser ver
volgd werd als mededader van oplich
ting, welk misdrijf inhoudt dat de mede
dader kennis heeft van aile omstandig
heden die de gedragingen van de hoofd
dader tot misdrijf maken, alsmede een 
bijzonder opzet, elke dwaling bij hem 
rechtvaardiging meebracht, zelfs wan
neer zij aan onachtzaamheid te wijten 
was; eiser had aangevoerd dat hij in 
dwaling verkeerde; bet openbaar minis
terie hierop niet heeft geantwoord en 
bet arrest de stelling van eiser niet 
weerlegt; de redenering van bet arrest 
fout is, nu eiser en zijn echtgenote zelf 
opgelicht zijn, zoals de verschillende 
leveranciers, omdat zij zoals dezen 
geloof hechtten aan hetgeen eiseres 
voorhield; de rechtvaardiging van eiser 
er precies in bestaat dat hij en zijn 
echtgenote verbintenissen aangingen 
jegens eiseres, zonder achterdocht, en 
dat hij in dezelfde geestesgesteldheid 
eiseres ter wille was bij de introductie 
bij Meiresonne en bet transport van 
enkele leveringen; de woorden van bet 
arrest << bet kan niet aanvaard worden >> 

en « bet moest hem opvallen » subjec
tieve elementen zijn, die verwijzen naar 
wat behoort, naar wat elk normaal 
voorzichtig persoon moet weten, maar 
bet begrip << rechtvaardiging » niet wordt 
begrensd door bet begrip « normaal 
vooruitziend mens », immers, onacht
zaamheid en lichtzinnigheid aan dwaling 
haar rechtvaardigend karakter niet ont
nemen, vermits deelneming maar straf
baar is als de bewuste wil aanwezig is 
om bet misdrijf te helpen verwezenlij
ken; niet bewezen is dat eiser met 
kennis van zaken handelde en hij ove
rigens geen enkel voordeel uit de feiten 
haalde; de redenering van bet arrest 
toepasselijk zou zijn op aile benadeelden 
die pas achteraf argwaan kregen; de 
motivering strijdig is met de verklaring 
van eiseres, die totaal belangloos zegt : 
<< ik gee£ toe dat Elegeert me nooit 
geruggesteund heeff bij de leveran
ciers » : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser en zijn vrouw met 
eiseres, hun werkvrouw, een voott
gezette zakenrelatie hadden opge
zet, waardoor zij hem belangrijke 
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bedragen verschuldigd bleef, dat hij 
haar bij de genoemde burgerlijke 
partijen Meiresonne en Lambrecht 
niettemin als ernstige relatie intro
duceerde en dat zijn verklaringen 
en beloften de reden geweest zijn 
waarom eiseres koopwaar meekreeg 
van de burgerlijke partij De Witte; 
dat het op grond van deze en van 
andere feitelijke omstandigheden 
tot het in het middel aangehaalde 
besluit komt en de handelwijze van 
eiser kwalificeert als rechtstreekse 
medewerking aan de opzet van eise
res; 

Overwegende dat het arrest aldus 
de objectieve en concrete gegevens 
vermeldt die volgens de rechters 
bewijzen, eensdeels, dat eiser nood
zakelijk op de hoogte was van het 
strafbaar karakter van de handelin
gen van .eiseres en, anderdeels, dat 
bij hem het door artikel 496 van het 
Strafwetboek vereiste opzet aanwe
zig was en elke dwaling uitgesloten; 
dat het aldus de veroordeling van 
eiser regelmatig met redenen 
omkleedt en wettelijk verantwoordt; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het aanvoert dat eiser in 
dwaling verkeerde en zonder het 
vereiste opzet handelde, opkomt 
tegen de onaantastbare beoordeling 
van de feiten door de rechter en 
derhalve niet ontvankelijk is; dat 
het, in zoverre het gebrek aan 
antwoord en schending van de 
regels van de bewijslast aanvoert, 
feitelijke grondslag mist; 

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

3. Op de voorziening van Peeters : 

OVer het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 21, 22, 23 en 
26 van de wet van 17 april 1878 hou
dende de voorafgaande titel van het 
W etboek van Strafvordering, 

doordat het arrest beslist dat het 
proces-verbaal nr. 313 van 17 ja
nuari 1977, opgemaakt door commissaris 
voor gerechtelijke opdrachten Joos, de 
verjaring van de strafvordering stuit, 

voor zover bepaaalde feiten minder dan 
drie jaar v66r 17 januari 1977 gepleegd 
werden, 

terwijl het arrest tevens vaststelt dat 
dit proces-verbaal werd opgesteld ten 
gevolge van een mondelinge opdracht 
van de onderzoeksrechter, gegeven op 
15 december 1976, en deze mondelinge 
opdracht, die zelf geen geldige stuitings
daad uitmaakt, daar het geschreven 
karakter en meer bepaald de handteke
ning van de bevoegde overheid een 
essentii:He geldigheidsvoorwaarde ervan 
is, al evenmin een geldige opdracht is, 
wegens het essentieel schriftelijk karak
ter van de strafprocedure, 

en terwijl een commissaris voor 
gerechtelijke opdrachten slechts bevoegd 
is daden te verrichten die als daad van 
opsporing of onderzoek moeten gekwali
ficeerd worden, voor zover hij hiertoe 
een geldige opdracht heeft ontvangen, 
bij gebreke waarvan zijn proces-verbaal 
slechts voorkomt als een !outer offi
cieuze onderzoeksverrichting, die geens
zins als een daad van onderzoek kan 
gelden: 

Overwegende dat, nu volgens de 
bewezen verklaarde telastlegging 
het laatste feit (B, 10") door eiser 
gepleegd is tussen 16 februari en 
1 maart 1974, dit wil zeggen ten 
vroegste op 17 februari 1974, het 
middel, om dezelfde redenen als 
hiervoren aangegeven in het ant
woord op het eerste middel van 
Elegeert, niet ontvankelijk is bij 
gebrek aan belang; 

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

II. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissingen op 
de civielrechtelijke vorderingen : 

L Op de voorziening van Beke 
tegen de verweerders sub 2, 6 en 7, 
en van Elegeert tegen de verweer
ders sub 3, 10, 11 : 

Overwegende dat het arrest, 
waartegen op dit punt geen middel 
wordt aangevoerd, aan deze ver
weerders voorschotten toewijst en 
de zaak terugwijst naar de eerste 
rechter ter verdere behandeling; 
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Dat zodanige beslissing geen 

eindbeslissing is m de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering en dat zij geen uit
spraak doet over een geschil inzake 
bevoegdheid; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

2. Op de voorziening van Peeters 
tegen de verweerders sub 1, 2, 3, 7, 
9, 10, 12 en 13 : 

Overwegende dat eiser verklaart 
afstand te doen van zijn cassatiebe
roep; 

3. Op de voorziening van Peeters 
tegen de verweerders sub 4 en 5 : 

Overwegende dat eiser geen bij
zonder middel aanvoert; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand; verwerpt de voorzie
ningen; veroordeelt de eisers in de 
kosten. 

8 mei 1979 - 2' kamer - Voorzitter : 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 

Verslaggever : de h. Soetaert -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal - Advocaten 
mrs. Biitzler en Evers, Gent. 

2' KAMER - 8 mei 1979 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN -- COR
RECTIONELE EN POLITIEZAKEN - OVER DE 
SCHULD EN DE STRAF MAG NIET AFZONDER
LIJK WORDEN BESLIST. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
CORRECTIONELE EN POLITIEZAKEN - TWEE 
VERSCHILLENDE BESLISSINGEN VAN DE 
RECIITER OVER DE SCHULD EN DE STRAF -
VOORZIEN!NG TEGEN DE TWEEDE BESLISSING 
- VOORZIENING WAARDOOR DE EERSTE 
BESLISSING NOODZAKELIJK AAN HET ONDER
ZOEK VAN HET HOF WORDT VOORGELEGD. 

3° CASSATIE - OMVANG- STRAFVORDE

RING - TWEE VERSCHILLENDE BESLISSIN
GEN OVER DE SCHULD EN DE STRAF -
VOORZIENING TEGEN DE TWEEDE BESLISSING 
- VOORZIENING W AARDOOR DE EERSTE 
BESLISSING NOODZAKELIJK AAN HET ONDER
ZOEK VAN HET HOF WORDT VOORGELEGD. 

1 o In coirectionele politiezaken kan niet 
afzonderlijk worden beslist over de 
schuld, enerzijds, en de straf, ander
zijds (1). 

2° en 3° Wanneer de rechter in correctio
nele en politiezaken afzonderlijk heeft 
beslist over de schuld, enerzijds, en de 
straf, anderzijds, brengt de voorzie
ning tegen de tweede. beslissing nood-· 
zakelijk mee dat het Hof de wettigheid 
van de eerste beslissing. moet onder-
zoeken (2). · · 

(VERHEYDEN, CONINX T. VANDAMME N., E.A., 
VAN LANDSCHOOT) 

ARREST 

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

I. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissing op 
de tegen verweerder Van Land
schoot ingestelde strafvordering : 

Overwegende dat de eisers, als 
beklaagden, geen hoedanigheid heb
ben om cassatieberoep in te stellen 
tegen een medebeklaagde; 

. Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

II. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissing op 
de tegen de eisers ingestelde 
strafvordering : 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 161, 
189, 190,.192 tot 195 van het Wetboek van 
Strafvordering en 779 van het Gerechte
lijk Wetboek : 

Overwegende dat de eisers ver
volgd werden om aan Vandamme 
Noel, thans eerste verweerder. 
opzettelijk verwondingen of slager{ 
te hebben toegebracht, die te zijnen 
nadele een ziekte of een ongeschikt
heid tot het verrichten van persoon
lijke arbeid hebben veroorzaakt; dat 
in eerste aanleg . de telastlegging 
werd heromschreven en de eisers 

(1) en (2) Cass., 24 feb. 1975'(A.C., 1975, 722). 



- 1067-
reroordeeld werden om opzettelijk 
rerwondingen of slagen te hebben 
toegebracht aan Vandamme Noel, 
met de omstandigheid dat de slagen 
:Jf verwondingen hetzij een onge
neeslijk lijkende ziekte, hetzij een 
blijvende ongeschikthei.~ tot ~et 
verrichten van persoonhJke arbe1d, 
hetzij het volledig verlies van het 
gebruik van een orgaan, hetzij een 
zware verminking ten gevolge had
den; 

Overwegende dat het Militair 
Gerechtshof bij arrest van 
27 maart 1975; na beslist te hebben 
dat de eisers aan Vandamme Noel 
opzettelijke slagen toegebracht heb
ben, alvorens recht te doen een 
nieuw deskundigenonderzoek beval 
om te weten of de toegebrachte 
slagen een blijvende ongeschiktheid 
tot het verrichten van persoonlijke 
arbeid ten gevolge hebben gehad; 

Overwegende dat, na erop te heb
ben gewezen dat in het arrest van 
27 maart 1975 reeds beslist is dat de 
eisers opzettelijke slagen aan Van
damme Noel toebrachten, dat de 
enige kwestie waarover nog dient 
beslist te worden is te bepalen of 
die slagen slechts een tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid of integen
deel een blijvende arbeidsonge
schiktheid veroorzaakt hebben, en 
dat de eisers derhalve ten onrechte 
nog betwisten slagen te hebben · 
toegebracht aan het slachtoffer, het 
bestreden arrest uitspraak doet over 
de gevolgen van de slagen en over· 
de aan de eisers op te leggen straf; 

Overwegende dat de regels toe
passelijk op de rechtsbedeling in 
correctionele en politiezaken de 
beoordeling van de schuld en de 
toestemming van de straf nauw met 
elkaar verbinden, zodat geen uit
spraak door afzonderlijke beslissin
gen kan worden gedaan over de 
schuld enerzijds en de op te leggen 
straf anderzijds; 

beslissing zijn gericht, noodzakelijk 
het onderzoek omtrent de wettelijk
heid van de eerste beslissing aan 
het Hof ondeiwerpen; 

Overwegende dat uit de vooraf
gaande overwegingen blijkt dat de 
arresten van 27 maart 1975 en van 
23 november 1978 nietig zijn, wat 
betreft het arrest van 27 maart 1975 
behoudens het bevolen deskundi
genonderzoek; 

III. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissing~n op 
de civielrechtelijke vordermgen 
door de verweerders sub 1 en 
2 ingesteld tegen de eisers : 

Overwegende dat de vernietiging, 
op de onbeperkte voorzieningen van 
de beklaagden, van de beslissingen 
op de strafvordering de vernietiging 
meebrengt van de beslissingen. op 
de civielrechtelijke vorderingen 
ingesteld tegen hen, welke beslis
"Singen het gevolg zijn van de beslis
singen op de strafvordering; 

Om die redenen, en ongeacht de 
door eerste eiser aangevoerde mid
delen die geen ruimere cassatie of 
cassatie zonder verwijzing zouden 
kunnen meebrengen, vernietigt, in 
·zoverre zij betrekking hebben op de 
eisers, het bestreden arrest van 
23 november 1978 alsmede het 
arrest van 27 maart 1975, behalve in: 
zoverre dit een deskundigenonder
zoek beveelt; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissingen; veroordeelt 
de eisers in eenvierde van de kosten 
en laat de overige kosten ten .aste 
van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Militair 
Gerechtshof, anders samengesteld. 

8 mei 1979 - 2' kamer - Voorzitte1· : 
Overwegende dat, daar in correc- ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 

tionele en politiezaken de beslissin- _ Verslaggever : de h. Boon - Gelijk
gen omtrent de schuld en de straf Juidende conclusie. van de h. Ballet, 
niet kunneri worden gesplitst, de · advocaat-generaal - Advocaat : .mr. 
voorzieningen die tegen de laatste Lens, Leuven. 
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2" KAMER - 8 mei 1979 

1° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN 
- EEN ZELFDE OPZET- BEG RIP. 

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER 
STRAFZAKEN - EEN ENKEL STRAFBAAR 
OPZET - ONAANTASTBARE BEOORDELING IN 
FEITE - BEG RIP .. 

1" Verschillende aan een beklaagde ten 
laste gelegde misdl'ijven komen uit 
een zelfde opzet vool'f wanneer zij 
ondel'ling vei·bonden zijn door eenheid 
van doe] en verwezenlijking, en in die 
zin door een feit, te weten een com
plexe gedraging, zijn opgeleverd (1). 

2" De rechter oordeelt in feite en der
halve op onaantastbare wijze of ver
scheidene feiten wegens eenheid van 
opzet een enkel strafbaar felt opleve
ren {2) hij beslist wettig dat twee 
feiten niet gepleegd zijn met een 
zelfde misdadig inzicht door vast te 
stellen dat ze onder verschillende 
omstandigheden werden gepleegd en 
dat, wanneer de beklaagde het eerste 
feit heeft gepleegd, hij nag geen doe] 
had opgevat dat bij hem de bereidheid 
inhield om het laatste feit te plegen 
{3). 

(VERVAECK, DHADAMUS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 januari 1979 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

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

Over het middel, afgeleid uit de sche'n
·ding van het beginsel neergelegd in 
artikel 65 van het Strafwetboek en van 
het gezag van gewijsde in strafzaken, 

(1) Cass., 12 dec. 1978 (A.C., 1978-79, nr. 206) 
en 8 mei 1979 (1978-79, nr. 508). 

(2) Cass., 20 juli 1976 (A.C., 1976, 1232) en 
het arrest van dezelfde dag. 

(3) Zie Cass., 21 dec. 1938 (Bull. en Pas., 
1938, I, 399); Cass., 22 juni 1959 (ibid., 1959, I, 
1081); Cass., 2 dec. 1974 (A.C., 1975, 384) en 
Cass., 12 dec. 1978, voormeld. 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
wegens opzettelijke slagen en verwon
dingen, op 20 juni 1977 toegebracht aan 
verweerder, welke slagen voor deze een 
ongeschiktheid tot het verrichten van 
persoonlijke arbeid tot gevolg hadden, 

terwijl eiser tevoren, bij vonnis ~an de 
Correctionele Rechtbank te Mechelen 
van 5 december 1977, veroordeeld was 
tot een gevangenisstraf van vijftien 
dagen en tot een geldboete van honderd 
frank, wegens opzettelijke slagen en 
verwondingen op dezelfde datum toege
bracht aan Huysmans, en dit vonnis, 
waarvan een afschrift aanwezig was in 
het dossier, definitief is geworden; de 
huidige feiten identieke feiten zijn, 
gebeurd op dezelfde plaats (Mechelen) 
en op dezelfde dag met nauwelijks een 
uur verschil; wanneer de rechter vast
stelt dat de feiten die aan haar beoorde
ling zijn onderworpen, en andere feiten 
waarvoor beklaagde op definitieve wijze 
is veroordeeld, slechts de opeenvolgende 
en voortdurende verwezenlijking uitma
l~en van eenzelfde misdadig inzicht, het 
rechterlijk gewijsde van deze laatste 
beslissing het verval en de niet
ontvankelijkheid van de strafvordering 
betreffende de nieuwe fl;!iten tot gevolg 
heeft, zodat de eerste rechter ten deze 
zonder jurisdictie was niet aileen om uit 
dien hoofde nog een straf uit te spreken, 
maar ook om te beslissen dat eiser zich 
aan de nieuwe feiten schuldig zou heb
ben gemaakt; ter zake niet ernstig kan 
betwist worden dat de te beoordelen 
feiten met reeds beoordeelde feiten 
onderling verbonden zijn door een band 
van plaats, tijd en causaliteit; het arrest 
ten onrechte beslist dat toen ·eiser de 
plaats verliet waar de eerste feiten 
gebeurden, beteugeld door het defini
tieve vonnis van 5 december 1977 voor
meld, hij toch niet de bedoeling had zich 
naar de plaats te begeven waar de feiten 
gebeurden met verweerder Dhadamus, 
met de bedoeling deze af te ranselen; de 
eenheid van misdadig inzicht juist ligt in 
de geestesgesteldheid waarin eiser zich 
bevond -toen hij Dhadamus ontmoette, 
veroorzaakt door de eerste feiten; de 
eerste rechter dan ook ten onrechte 
heeft geoordeeld dat er ter zake geen 
eenheid van misdadig inzicht was tussen 
de huidige feiten en de reeds beteugelde 
feiten, en het hof van beroep al even ten 
onrechte het vonnis van de eerste rech
ter bevestigde; de eerste rechter en 
nadien het hof van beroep hadden 
moeten vaststellen dat er verval van 
rechtsvervolging was : 
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Overwegende dat eiser bij conclu

sie had aangevoerd dat de feiten 
waarvoor hij vervolgd werd, iden
tieke feiten waren, gebeurd op 
dezelfde plaats, te Mechelen, en op 
dezelfde dag, zodat ze verbonden 
waren met de feiten waarvoor hij 
reeds veroordeeld was door een 
band van plaats, tijd en causaliteit 
en derhalve door een « eenheid van 
misdadig inzicht », met het gevolg 
dat zij reeds gestraft waren door het 
vorige vonnis en dat de strafvorde
ring was vervallen; 

Overwegende dat het arrest het 
bestaan van een zelfde opzet afwijst 
op grond : dat tegen beklaagde 
(±hans eiser) aangehouden feiten 
niet gepleegd werden met een zelfde 
misdadig inzicht als de tevoren op 
dezelfde dag in andere omstandig
heden gepleegde opzettelijke slagen 
waarvan sprake is in het voorge
legde vonnis; immers uit niets blijkt 
dat beklaagde op het ogenblik van 
de eerste feiten reeds hetzelfde 
inzicht had om daarna aan de 
meubelfabriek P. gelijkaardige fei
ten te plegen; 

Overwegende dat de rechters 
aldus, bij afwezigheid van nadere 
conclusie, op onaantastbare wijze in 
feite oordelen dat de omstandighe
den waaronder het bij het hof van 
beroep aanhangige feit was 
gepleegd, verschillend waren van 
die waaronder de voorgaande feiten 
waren gepleegd, en voorts, in ant
woord op de conclusie, bij eveneens 
onaantastbare beslissing in feite 
oordelen dat eiser toen hij de eerste 
feiten pleegde, nog geen doel had 
opgevat dat bij hem de bereidheid 
inhield om het laatste feit te plegen; 
dat de rechters op grond van die 
vaststellingen wettig hebben kun
nen beslissen dat het laatste feit 
geen .deel uitmaakte van dezelfde 
opzet als de eerste feiten; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

Overwegende dat eiser geen bij
zonder middel aanvoert; 

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

8 mei 1979 - 2• kamer - Voorzitter : 
ridder de Schaetzen, afde1ingsvoorzitter 
- Verslaggeve1· : de h. Soetaert - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Ballet, 
advocaat-generaai - Advocaat : mr. 
Coel, Mechelen. 

2• KAMER - 8 mei 1979 

VOORZIENING IN CASSATIE - TER

MIJN - STRAFZAKEN - ARREST VAN DE 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DAT 
RET VERZET VAN DE VERDACHTE TEGEN EEN 
BESCHIKKING TOT VERWIJZIGING 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 ONTVANKELIJKE VOOR
ZIENING. 

Wanneer de bevoegdheid van de onder
zoeksgerechten noch vo01· de raadka
mer noch voor de kamer van inbe
schuldigingstelling is betwis~ is niet 
ontvankelijk de voorziening v66r de 
eindbeslissing tegen het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling dat, 
zonder uitspraak te doen over een 
geschil inzake bevoegdheid, het verzet 
van de beklaagde tegen de beschik
king van de raadkamer tot verwijzing 
naar de correctionele rechtbank niet 
ontvankelijk verklaart (1). 

(VERBEECK) 

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

8 mei 1979 - 2• kamer - Voorzitter · 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Lebbe - Ge~ 
lijkluidende conclusie van de h. Ballet, 
advocaat-generaal. 

(1) Cass., 30 nov. 1976 (A.C., 1977, 371) en de 
noot get. E.K.; zie Cass., 12 dec. 1978 
(A. C., 1978-79, nr 208). 
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2• KAMER- 8 mei 1979 

1° VOORZIENING IN CAS SA TIE 
- AFSTAND - STRAFZAKEN - INTREKKING 
VAN DE AFSTAND- GEVOLGEN. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT) - VERBETERING 
GEESTESTOESTAND VAN DE GEINTERNEERDE 
EN VERVULLING VAN DE VOORWAARDEN 
VOOR RECLASSERING - BEOORDEL!NG DOOR 
DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPPIJ. 

3° BEWIJS- BESCHERMING VAN DE MAAT-
SCHAPPIJ DESKUNDIGENVERSLAG 
BEWIJSWAARDE - ONAANTASTBARE BEOOR
DELING DOOR DE FEITENRECHTER. 

4° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT) - COMMISSIE 
TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ 
WAARBIJ EEN VERZOEK TOT INVRIJHEibS
STELLING VAN DE GEINTERNEERDE AANHAN
G!G IS GEMAAKT - VERHOOR VAN DE GEIN
TERNEERDE IN AANWEZIGHEID VAN DE PRO
CUREUR DES KONINGS NIET VEREIST. 

5° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
STRAFZAKEN - OPENBAAR MINISTERIE -
ONDEELBAARHEID- MAGISTRATEN VAN HI<;T 
PARKET BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE 
AANLEG DIE ELKAAR IN DEZELFDE ZAAK 
KUNNEN VERVANGEN. 

6° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
,.- COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPPIJ - MIDDEL GEGROND OP 
BEWERINGEN DIE STRIJDIG Z!JN MET DE 
AUTHENTIEKE VASTSTELLINGEN VAN HET 
PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITT!NG 
- GEEN BETICHTING VAN VALSHEID - NIET 
ONTV ANKELIJK CASSATIEMIDDEL. 

7° VOORZIENING IN CASSATIE 
BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP 
KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN -
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ -
BESLISSING VAN DE COMMISSIE TOT 
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ WAAR
BIJ AAN DE GEINTERNEERDE VERLOF WORDT 
GEWEIGERD - CASSATIEBEROEP- NIET ONT
VANKELIJK CASSATIEBEROEP. 

1" Wanneer de gei'nterneerde, eise1· tot 
cassatie, van zijn voorziening in cassa.
tie afstand heeft gedaan, doch vervol
gens die afstand intrekt, slaat het Hof 

geen iwht op deze afstand en· onder
zoekt het de ontvankelijkheid alsmede 
eventueel de gegrondheid van het 
cassatiebemep (1). 

2" De commissie tot bescherming van de 
maatschappij oordeelt in feite en der-· 
halve op onaantastbare wijze of de 
geestestoestand van de gei'nterneerde 
vofdoende is verbeterd en of de VOOJ'

waarden voor zijn reclassering vervuld 
zijn (2). 

3" De recl1ter oordeelt op onaantastbare 
wijze over de bewijswaarde van een 
deskundigenverslag, in zoverre hij de 
bewijskracht ervan niet miskent (3). 

4" De commissie tot bescherming van de 
maatschappiJ. waarbij een verzoek tot 
invrijheidstelling van de gei"nterneerde 
aanhangig is gemaakt, moet de gei'n
terneerde horen, doch het is niet 
vereist dat dit verhoor geschiedt in 
aanwezigheid van de procureur des 
Konings (4). (Artt. 16, derde lid, en 18, 
eerste en derde lid, Wet Be.scherm. 
Maatsch.) 

5"-De procureur des Konings bij de 
rechtbank van eerste aanleg en zijn 
substituten maken ondeelbaar het 
openbaar ministerie van dit gerecht 
uit; wegens de ondeelbaarheid van 
hun instelling kunnen zij elkaar in 
dezelfde zaak vervangen (5). 

6" Met ontvankelijk is het middel ten 
betoge dat, in strijd met de authen
tieke vaststellingen van het proces
verbaal van de terechtzitting van de 
commissie tot bescherming van de 
maatschapp1j, het openbaar ministerie 
niet aanwezig was op de terechtzitting, 
terwijl de eiser het proces-verbaal 
waarin was venneld dat het openbaar 
ministerie zijn advies heeft uitge
bracht, niet van valsheid heeft be
ticht (6). 

7" Niet ontvankelijk is het cassatiebe
roep van een ge[nterneerde tegen de 
beslissing van de commissie tot 

(1) Cass., 1 maart 1976 (A.C, 1976, 748). 

(2) Cass., 31 o,kt. 1978 (A.C, 1978-79, nr. 132). 

(3) Verg. Cass., 3 april 1974 (A.C, 1974, 857). 

(4) Cass., 8 juni 1976 (A.C, 1976, 1126). 

(5) Cass., 13 jan. 1970 (A.C 1970, 445). 

(6) Cass., 28 feb. 1977 (A.C, 1977, 704). 
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bescherming van de maatschappij, 
wailrbij hem verlof is geweigerd (1). 
(Art. 18 Wet Bescherm. Maatsch.) 

(DE BACKER) 

ARREST 

RET HOF;- Gelet op de bestre
den beslissing, op 20 maart 1979 
gewezen door de commissie tot 
bescherming van de maatschappij, 
ingesteld bij de gevangenis te Ant
werpen; 

Overwegende dat eiser, na 
afstand te hebben gedaan van zijn. 
voorziening, die afstand heeft inge
trokken; · 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing waar
bij het verzoek tot invrijheidstelling 
van eiser wordt verworpen : 

Over het eerste middel, hieruit afge- · 
leid dat de beslissing eisers verzoek tot'. 
invrijheidstelling verwerpt, 

terwijl eiser heeft laten zien dat hij 
zijn best doet om zijn schuld te betalen, 
met betrekking tot de zaak waarvoor hij 
gei:nterneerd werd, maar hij tegenge
werkt wordt doordat hem de kans niet 
wordt gegeven om in vrijheid te gaan : 

Overwegende dat de commissie 
op onaantastbare wijze in feite oor
deelt of de geestestoestand van de 
ge'inte;rneerde voldoende verbeterd 
is en de voorwaarden van zijn 
reclassering vervuld zij n; · 

Overwegende dat het middel ten 
deze tegen die beoordeling opkomt, 
en derhalve niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat de geneesheer, die de verslagen 
opgemaakt heeft over eisers geval, geen 
bekwame psychiater is en .onwaarheden 
schrijft : 

Overwegende dat de commissie 
op onaantastbare wijze de bewijs
waarde van de deskundigenversla
gen beoordeelt, voor' zover het de 
bewijskracht ervan niet miskent; 

(1) Cass:, 3 mei 1978 (A.C., 1978, 1041). 

Dat het middel, dat tegen die 
'beoordeling opkomt, niet ontvanke
lijk is; 

Over het derde middel, hieruit afgeleid 
dat aan eiser, bij zijn verhoor op 
15 maart 1979, werd voorgespiegeld dat 
hij in vrijheid zou worden gesteld en 
werd gezegd dat het reclasseringsproject, 
dat voor hem was uitgewerkt, was 
aanvaard: 

Overwegende dat het middel, dat 
het Hof niet in de mogelijkheid stelt 
uit te maken welke onwettelijkheid 
aan de beslissing verweten wordt, 
bij gebrek aan nauwkeurigheid niet 
ontvankelijk is; 

Over het vierde middel, hieruit afge
leid dat de procureur des Konings, 
Mevr. L. Sevens, die normaal op de 
vergaderingen van de commissie moet 
aanwezig zijn, er niet tegenwoordig 
was: 

Overwegende dat, zo de commis
sie, waarbij een verzoek tot invrij
heidstelling van de ge!nterneerde 
aanhangig is de ge!nterneerde moet 
horen, het niet vereist is dat dit 
verhoor geschiedt in aanwezigheid 
.van de procureur des Konings; 

Overwegende dat de procureur 
des Konings en zijn substituten 
ondeelbaar het ambt van het open
baar ministerie vervullen bij de 
commissie tot bescherming van de 
maatschappij, gevestigd in het 
arrondissement; 

Overwegende dat ten deze uit de 
beslissing zelf, die eiser niet van 
valsheid heeft beticht, blijkt dat het 
openbaar ministerie, bij monde van 
substituut-procureur des Konings 
Matthijs, op de terechtzitting zijn 
advies heeft uitgebracht; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende d~t de substan
tii:\le of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 
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H. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing waar
bij eisers vraag tot het bekomen 
van een verlof wordt verworpen : 

Overwegende dat tegen zodanige 
beslissing, die geen uitspraak doet 
over de handhaving van de interne
ring, geen cassatieberoep openstaat; 

Dat de voorziening, in zoverre, 
niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

8 mei 1979 - 2• kamer - Voorzitter : 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Lebbe - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Ballet, 
advocaat-generaal. 

2• KAMER- 9 mei 1979 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST)- RAMING VAN DE 
SCHADE- BEOORDELING VAN DE OMVANG 
'VAN DE SCHADE OP DE DAG VAN RET 
OVERLIJDEN VAN DE GETROFFENE- BESLIS
SING DIE IN BEGINSEL DE GEVOLGEN VAN 
EVENTUELE BEVORDERINGEN VAN DE 
GETROFFENE EN VAN DE KOOPKRACHTVER
MINDERING VAN DE MUNT BU!TEN BESCHOU
WING LAAT- ONWETTIGHEID. 

Art. 1382 B. W. wordt geschonden door de 
beslissing die voor de raming van de 
omvang van de schade op de dag van 
het overlijden van de getroffene, 
beslist dat de rechter geen rekening 
mag houden met de bevorderingskan
sen van de getroffene of de muntont
waarding en zo, in beginsel, de gevol
gen van eventuele bevorderingen van 
de getroffene en van de koopkracht
vermindering van de munt buiten 
.beschouwing laat (1). 

(1) Zie Cass., 26 feb. en 28 mei 1931 (Bull. en 
Pas., 1931, I, 94 en 180), 17 feb. 1943 (ibid., 
1943, I, 64), 3 juli 1944 (ibid., 1944, I, 424), 
2 juni 1958 (ibid., 1958, I, 1085), 17 okt. 
1968 (A.C., 1969, 188), 19 feb. 1973 (A.C., 1973, 
608), 2 okt. 1973 (A.C., 1974, 127), 27 juni 1974 
(A.C., 1974, 1222), 28 okt. 1974 (A.C., 1975, 270), 
1 en 21 juni 1976 (A.C., 1976, 1086 en 1189) en 
20 juni 1977, twee arresten (A.C., 1977, 1079 en 
1082). 

(BUSATO T. JASSIN.) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 december 1978 
door het Hof van Beroep te Luik 
gewezen; 

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

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

doordat het arrest, bij de raming van 
de aan eiseres toegekende vergoeding 
tot herstel van de materiele schade ten 
gevolge van het overlijden van haar 
echtgenoot bij een door verweerder ver
oorzaakt verkeersongeval, enkel steunt 
op de leeftijd en het loon van de 
getroffene op de dag van het ongeval, 
« zonder daarbij acht te slaan op diens 
bevorderingskansen of op de munt
schommelingen »; 

teJ'Wijl, eerste onderdeel, de rechter, 
nu hij geen rekening wil houden met de 
muntfluctuaties van na het ongeval, 
welke nochtans een terugslag zouden 
hebben gehad op het loon van de 
getroffene, de verplichting niet nakomt 
volgens welke hij zich voor de raming 
van de schade moet stellen op de dag 
van zijn uitspraak, en aldus de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
W etboek schendt, als hij niet oordeelt 
dat het weinig waarschijnlijk is dat de 
getroffene nog altijd in leven zou zijn, 
indien hij niet bij het ongeval om het 
leven was gekomen; 

tweede onderdeel, het arrest, nu het 
geen rekening houdt met de bevorde
ringskansen van de getroffene in de 
periode tussen het ongeval en de beslis
sing, zonder dat het tevens aantoont dat 
de getroffene toch geen redelijke kansen 
op bevordering maakte, een verkeerde 
raming geeft van de schade van eiseres 
en aldus niet wettelijk verantwoord is 
(schending van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet) : 

Over beide onderdelen samen : 
Overwegende dat eiseres in haar 

conclusie betoogde dat bij de kap1-
talisatieberekening tot vaststelling 
van het bedrag van de materH~le 
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schade ten gevolge van het verlies 
van de beroepsinkomsten van de 
getroffene, rekening diende te wor
den gehouden met de normale 
bevorderingskansen en het opdoen 
van beroepservaring van de getrof
fene,. de aanpassing van zijn loon 
aan de loonschalen, alsmede de 
steeds groeiende voordelen van de 
sociale programmatie; dat het arrest 
tegen die conclusie inbrengt dat 
« gelet op het feit dat de raming van 
de schade van de burgerlijke partij 
afhankelijk is van de waarschijn
lijke levensduur van de getroffene, 
het diens leeftijd en loon op de dag 
van zijn overlijden zijn die als 
uitgangspunt voor de raming dienen 
te worden genomen zonder dat de 
bevorderingskansen of de munt
schommelingen dienen te worden 
meegerekend »; 

Overwegende dat de rechter, om 
een door een ongeoor loofde daad 
veroorzaakt nadeel te schatten, zich 
moet plaatsen op de dag van zijn 
beslissing; 

Overv.regende dat het arrest, dat 
de omvang van de schade en van 
het bedrag van de vergoeding die de 
schade volledig moet herstellen 
beoordeelt op de dag van het over
lijden, en beslist dat de rechter geen 
acht mag slaan op de bevorderings
kansen van de getroffene of de 
muntontwaarding en aldus, princi
pieel, de gevolgen van mogelijke 
bevorderingen van de getroffene en 
die van de effectieve koopkrachtver
mindering van de munt uitsluit, 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek schendt; 

Dat beide onderdelen van het 
middel gegrond zijn; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest doch alleen in 
zoverre daarbij het bedrag van de 
vergoeding tot herstel van de mate
dele schade welke eiseres geleden 
heeft ten gevolge van het verlies 
van de beroepsinkomsten van de 
getroffene op 2.902.543 frank vastge
steld wordt en beslist wordt dat 

eiseres al volledig schadeloos ge
steld is wat die materiele schade 
betreft; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 

• kant van de gedeeltelijk vernietigde 
• beslissing; veroordeelt verweerder 
in de kosten, daarin niet begrepen 

· de kosten van de betekening van de 
voorziening aan het openbaar 

: ministerie, welke kosten ten laste 
van eiseres blijven; verwijst de 

· aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

9 mei 1979 - 2' kamer - Vaarzitter : 
de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Ver-

, slaggever : de h .. Stranard - Gelljklui
dende canclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advacaten : mrs. Van 
Ryn, Ansiaux. 

2' KAMER- 9 mei 1979 

, 1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 

HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINIS
TERIE- VERNIETIGING VAN DE BESLISSING 
OP DE VORDERING VAN DE BURGERLIJKE 
PARTJJ, TEGEN DE TUSSENKOMENDE PARTIJ 
- ONWETTIGHEID. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING - BESLISSING IN HOGER 
BEROEP VERNIETIGD OMDAT DE RECHTER IN 
HOGER BEROEP KENNIS HEEFT GENOMEN 
VAN EEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING, 
DIE NIET BIJ HEM AANHANGIG WAS 
GEMAAKT - VERNIETIGING ZONDER VERWIJ
ZING. 

1 o Op het enkele hager beraep van het 
apenbaar ministerie, kan de rechtez· in 
hager beraep de beslissing van de 
eerste rechter waarbij de rechtsvarde
ring van de burgez·Jijke partij tegen de 
tussenkamende partij gegrond is ver
klaard, niet vernietigen (1). (Art. 202 
Sv.) 

2o Wanneer een beslissing van de rech
ter in hager beroep vernietigd wardt 
in zoverre die I'echteli' beslist heeft ap 
een burgerlijke rechtsvardel'ing, die 
bij hem niet aanhangig was gemaakt, 
wordt de vernietiging uitgespraken 
zander verwijzing (2). 

: (1) en (2) Zie Cass., 9 feb. 1976 (A.C., 1976, 
i 674). 
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(DE VERENIGDE PROVINCIEN T. VERJUS A. E.A.; 
PUTTERS J., PUTTERS G. T. VERJUS F., REMY A; 

VERJUS F. T. PUTTERS J. E.A.) 

ARREST ( v-ertafing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 december 1978 
door het Hof van Beroep te Luik 
gewezen; 

L Op de voorziening van de 
verzekeringsmaatschappij, naamloze 
vennootschap De Verenigde Provin
cien, vrijwillig tussengekomen par
tij : 

III. Op de voorziening van Guy 
Putters, burgerrechtelijk aansprake
lijke partij 

IV. Op de voorziening van de 
burgerlijke partij Frederic Verjus : 

a) In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van· 
eiser jegens de verweerders Jean 
Putters, Guy Putters en de naam
loze vennootschap L'Ocean : 

Overwegende dat eiser afstand 
heeft gedaan van zijn voorziening; 

b) In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de strafvordering ten laste van de 
verweerders Jean Putters, Frenay 
en Van Schouwen, beklaagden: 

Overwegende dat eiser, burger
lijke partij, niet is veroordeeld in 
kosten van die rechtsvordering; 

Dat de voorziening in dat opzicht 
niet ontvankelijk is; 

c) In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvorde:ring van 
Remy, burgerlijke partij, jegens de 
verweerders Jean Putters en Guy 
Putters : 

Overwegende dat voor die rechts
vordering tussen eiser en die par- 1 

tijen geen geding voor de feiten
rechter is aangegaan en dat het 
arrest hem niet veroordeelt ten 
gunste van die partijen; 

Dat de voorziening in dat opzicht 
niet ontvankelijk is; 

d) In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van 
eiser jegens de naamloze vennoot
schap Groep Verenigde Provincien
Ocean, vrijwillig tussengekomen 
partij : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1, 3, 4, 5, van de 
wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, 185, § 1, 190, 195, 202, 203, 
441, 442 van het Wetboek van Strafvor
dering, 23, 28 van het Gerechtelijk Wet
hoek en 9, vierde lid, van de wet van 
1 juli 1956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen, 

doordat het arrest het boger beroep 
van de naamloze vennootschap Groep 
Verenigde Provincien-Ocean niet ont
vankelijk verklaart en het vonnis vernie
tigt in zoverre het de rechtsvordering tot 
vrijwillige tussenkomst van de naamloze 
vennootschap Groep Verenigde Provin
cien-Ocean ontvankelijk heeft verklaard 
en in zoverre het de rechtsvordering van 
eiser, burgerlijke partij, tegen genoemde 
vennootschap gegrond heeft bevonden 
en tegen haar veroordelingen heeft uit
gesproken, op grond dat de Groep Vere
nigde Provincien-Ocean geen naamloze 
vennootschap maar een feitelijke vereni
ging van twee verzekeringsmaatschap
pijen was, waarbij elke maatschappij 
haar eigen identiteit behield; dat de 
rechtsvordering tot vrijwillige tussen
komst welke namens de naamloze ven
nootschap Groep Verenigde Provincien
Ocean ter terechtzitting van 
4 oktober 1977 van de correctionele 
rechtbank was ingesteld, krachtens 
artikel 11 van de gecoordineerde wetten 
op de handelsvennootschappen, niet ont
vankelijk client te worden verklaard; dat 
het vonnis de burgerlijke partijstelling 
van eiser tegen .de als tussenkomende 
partij optredende naamloze vennoot
schap de Groep Verenigde Provincien
Ocean niet mocht aannemen en evenmin 
tegen haar een veroordeling mocht uit
spreken; dat het vonnis wat dit betreft 
client te worden vernietigd; dat de naam
loze vennootschap Groep Verenigde Pro
vincien wegens de grond van niet
ontvankelijkheid, bepaald bij artikel 11 
van de gecoordineerde wetten op de 
handelsvennootschappen, geen boger 
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beroep kon instellen tegert het vonnis e) In zoverre de voorzi~ning 
van 18 oktober 1977, en dit hoger beroep gericht is tegen de verzekermgs
dan ook niet ontvankelijk moet worden maatschappij naamloze vennoot
verklaard, schap De Verenigde Provincien, 

terwijl, eerste onderdeel, nu het arrest vrijwillig tussengekomen partij : 
het hoger beroep van de tussenkomende Overwegende dat eiser geen mid-
partij, de naamloze vennootschap Groep 
Verenigde Provincien-Ocean, niet ont- del aanvoert; 
vankelijk heeft verklaard en eiser, bur-
gerlijke partij, geen hoger beroep heeft 
ingesteld, het zijn bevoegdheid te buiten 
is gegaan en het gezag en de kracht vap 
het gewijsde van het beroepen vonms 
heeft miskend door de beslissing van de 
eerste rechter betreffende de litigieuze 
tussenkomst te wijzigen en de ten gun
ste van eiser tegen de tussenkomende 
partij uitgesproken veroordeling te ver
nietigen (schending van de artikelen 1, 3, 
4, 5 van de wet van 17 april 1878, 185, 
§ 1, 190, 195, 202, 203 van het Wetboek 
van Strafvordering, 9, vierde lid, van de 
wet van 1 juli 1956, 23 en 28 van het 
Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het hoger beroep 
van _het openbaar ministerie zich niet_ 
uitstrekt tot de beslissingen op de bur
gerlijke belangen; het arrest derhalve · 
ten onrechte uitspraak heeft gedaan 
over de burgerlijke rechtsvordering 
welke eiser in eerste aanleg tegen de 
tussenkomende partij had ingesteld 
(schending van de artikelen 185, § 1, 190, 
195, 202, 203, 441 en 442 van het Wetboek 
van Strafvordering) : 

Overwegende dat het arrest het 
hoger beroep van de naamloze ven
nootschap Groep Verenigde Provin
cien-Ocean, vrijwillig tu$sengeko
men partij, niet onivankelijk ver
klaart; dat de thans meerderjarig 
geworden eiser Frederic Verj~s, 
burgerlijke partij, die het door ZlJn 
vader Adelin Verjus in zijn naam 
ingestelde geding heeft hervat niet 
in hoger beroep is gekomen van de 
beslissing op die rechtsvordering; 

Overwegende dat, nu enkel het 
openbaar ministerie hoger ber.~ep 
heeft ingesteld, de burgerhJke 
rechtsvordering ten aanzien van de 
vrijwillig tussengekomen partij bij 
het hof van beroep niet aanhangig 
was gemaakt, zodat het arrest, door 
niettemin over die rechtsvordering 
uitspraak te doen, artikel 202 van 
het Wetboek van Strafvordedng 
schendt; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorziening 
van de burgerlijke partij Frederic 
Verjus, in zoverre die gericht is 
tegen de beslissingen op de burger
lijke rechtsvordering jegens Jean 
Putters, Guy Putters en de naam
loze vennootschap L'Ocean, en van 
de voorziening van de naamloze 
vennootschap De Verenigde Provin
cien in zoverre die gericht is tegen 
de beslissingen op de burgerlijke 
rechtsvordering van Frederic Verjus 
jegens Jean Putters en Guy Putte~s; 
vernietigt het bestreden arrest m 
zoverre het het vonnis teniet doet 
waarbij de rechtsvordering tot vrij
willige tussenkomst van de naa:tn
loze vennootschap Groep Verenig
de Provincien-Ocean ontvankelijk 
wordt verklaard en de rechtsvorde
ring van de burgerlijke partij Adelin 
Verjus qualitate qua tegen de ven
nootschap ontvankelijk en gegrond 
wordt verklaard; verwerpt de voor
zieningen voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt de naamloze vennoot
schap De Verenigde Provincien, 
Jean Putters en Guy Putters, ieder 
in de kosten van zijn of haar 
voorziening; veroordeelt Frederic_ 
Verjus in drie. vierde van de kosten 
van zijn voorziening en de vertegen
woordiger van de Groep Verenigde 
Provincien-Ocean in de overige 
kosten ervan; beslist dat er geen 
grond is tot verwijzing. 

9 mei 1979 - 2' kamer - Vool'Zitter . 
de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Dassesse, 

Dat het middel gegrond is; , Houtekier. 
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2" KAMER- 9 mei 1979 

VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAF
ZAKEN - CORRECTIONELE RECHTBANK -
PROCES-VERBAAL VAN EEN TERECHTZITTING 
TIJDENS WELKE DE ZAAK WERD BEHANDELD, 
NIET VOORZIEN VAN DE HANDTEKENING VAN 
DE VOORZITTER OF VAN DE GRIFFIER -
VONNIS WAARIN NIET ALLE VEREISTE VAST
STELLINGEN VOORKOMEN OM DE REGELMA
TIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING TE BEWIJ
ZEN- NIETIGHEID VAN HET VONNIS. 

Nietig is het vonnis van de coiTectioneie 
rechtbank, indien bet proces-verbaal 
van de terechtzitting, tijdens welke de 
zaak werd behandeld, niet voorzien is 
van de handtekening van de voorzitter 
of van de griffier en in het vonnis niet 
aile vereiste vaststellingen voorkomen 
om de regelmatigheid van de rechts
pleging te bewijzen (1). (Artt. 155, 
189 en 190 Sv.; art. 10 wet 1 mei 1849.) 

(MARDAGA E.A. T. CAPALAO 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 5 februari 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik; 

I. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissing op 
de strafvordering jegens beklaagde 
Capalao : 

Overwegende dat de eisers, mede
beklaagden, en burgerlijke partijen 
die niet in kosten van de strafvorde
ring zijn veroordeeld, niet bevoegd 
zijn om tegen die beslissing cassa
tieberoep in te stellen; 

II. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissingen op 
de strafvordering jegens eiser en op 
de burgerlijke rechtsvorderingen 
van de eiseressen jegens ver
weerder: 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de 
Grondwet 155, 189, 190 van het Wetboek 
van Strafvordering en 10 van de wet van' 
1 mei 1849 op de politie- en correctionele 
rechtbanken, 

(1) Cass., 20 sept. 1978 (A.C., 1978-79, nr. 48). 

doordat de handtekening van de grif
fier niet voorkomt op het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 29 januari 1979 
van de Correctionele Rechtbank te Luik, 

teJ;wijl de bij de artikelen 155 en 
189 van het Wetboek van Strafvordering 
voorgeschreven aantekeningen zowel 
door de voorzitter als door de griffier 
moeten worden ondertekend en het hier 
een substantHHe rechtsvorm betreft : 

Overwegende dat het proces
verbaal van de terechtzitting van 
29 januari 1979 van de Correctionele 
Rechtbank te Luik, tijdens welke de 
zaak werd behandeld, niet onderte
kend is door de rechter die de 
debatten heeft voorgezeten en er 
ook niet in vastgesteld wordt dat 
het ,hem onmogelijk was het pro
ces-verbaal te ondertekenen; 

Overwegende dat, luidens 
artikel 10 van de wet van 
1 mei~1849, de bij de artikelen 155 
en 189 van het Wetboek van Straf
vordering voorgeschreven aanteke
ningen zowel door de voorzitter als 
door de griffier moeten ondertekend 
worden; dat die rechtsvorm werd 
opgelegd om aan de processen
verbaal van de terechtzitting 
authenticiteit te verlenen; dat, bij 
ontstentenis ervan, de processen
verbaal niet bewijzen dat de erin 
vermelde rechtsvormen in acht wer
den genomen; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis niet alle vaststellingen bevat, 

· welke vereist zijn om de regelmatig
heid van de procedure tijdens voor

' noemde terechtzitting te kunnen 
, bewijzen; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot toetsing van het 
tweede middel dat niet zou kunnen 

. leiden tot ruimere cassatie of tot 

. cassatie zonder verwijzing, vernie
tigt het bestreden vonnis in zoverre 
daarbij uitspraak wordt gedaan over 
de strafvordering jegens eiser en 
over de burgerlijke rechtsvorderin
gen van de eiseressen jegens ver
weerder; verwerpt de voorziening 



-1077-
voor het overige; beveelt dat van dit · 2o De rechter oordeelt in feite en der
arrest melding zal worden gemaakt halve op onaantastbare wijze of ver-

op de kant van de gedeeltelijk b) Correctionele rechtbank. 
vernietigde beslissing; laat de Niets belet dat de magistraat die in de zaak 
kosten ten laste van de Staat; ver- als onderzoeksrechter is opgetreden als rech
wijst de aldus beperkte zaak naar ter in de zaak zitting neemt. Ingevolge art. 79, 
de Correctionele Rechtbank te Hoei, derde lid, Ger.W., gew. bij wet van 

;su juni 1976, kunnen de magistraten volgens 
zitting houdend in hager beroep. hun rang zitting blijven nemen voor de 

berechting van de zaken die aan de rechtbank 
9 mei 1979 - 2' kamer - Voorzitter : van eerste aanleg worden voorgelegd. Art. 

de h. Legros; afdelingsvoorzitter - Ver- 292 van hetzelfde wetboek verbiedt hun niet 
slaggever : de h. Screvens - Gelijklui- zitting te nemen bij de berechting van de zaak 
dende conclusie van de h. Velu, advo- waarvan zij als onderzoeksrechter kennis heb
caat-generaal - Advocaat : mr. J.M. ben genomen. Dat artikel bepaalt : « Cumula
Delfoss9, Luik. tie van rechterlijke ambten is verboden, uitge~ 

2' KAMER - 9 mei 1979 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 292 
RECHTER DIE DEELNEEMT AAN EEN BESLIS
SING WAARBIJ HET HOF VAN BEROEP DE 
ZAAK TOT EEN LATERE TERECHTZITTING 
UITSTELT - RECHTER DIE IN DE ZAAK ALS 
ONDERZOEKSRECHTER WAS OPGETREDEN
GEEN NIETIGHEID. 

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER 
STRAFZAKEN - EEN ENKEL STRAFBAAR 
OPZET - ONAANTASTBARE BEOORDELING IN 
FEITE. 

3° SAMENHANG 
BEG RIP. 

STRAFZAKEN 

1 o Noch art. 292 Ger. W. noch enige 
andere wettelijke bepaling verbiedt de 
rechter deel te nemen aan een beslis
sing waarbij het hof van beroep een 
zaak waarin die rechter als onder
zoeksrechter was opgetreden, tot een 
latere terechtzitting uitstelt (1). 

(1) In verband met de vraag of een beslis
sing van een vonnisgerecht nietig is als 
daaraan een rechter heeft meegewerkt, die in 
dezelfde zaak als onderzoeksrechter is opge
treden, kunnen verschillende gevallen zich 
voordoen. · ' 

1. Indien het vonnisgerecht een rechtscol
!ege van eerste aanleg is, wordt onderscheid 
gemaakt naargelang het gaat om het hof van 
assisen of de correctionele recl;l.tbank: 

a) Hof van Assisen. 
Art. 127 Ger.W. voorziet uitdrukkelijk het 

geyal en bepaalt dat de magistraten die als 
onderzoeksrechter zijn opgetreden, op straffe 
van nietigheid de assisen niet mogen voorzit
ten en evenmin als assessor optreden. 

nomen de gevallen die de wet bepaalt. Nietig 
is het vonnis, gewezen door een rechter die 
vroeger bij het uitoefenen van een ander 
rechterlijk ambt kennis genomen heeft van de 
zaak >>, 

II). het verslag van de Kamercommissie 
worden die bepalingen ge1nterpreteerd als 
volgt : « Terwijl in dit artikel bepaald wordt 
dat cumulatie van rechterlijke ambten verbo
den is, uitgenomen in de gevallen. die de wet 
bepaalt, moet zulks aldus begrepen worden dat 
rechterlijke ambten niet tegelijk in onder
scheidene gerechten mogen uitgeoefend wor
den. Zulks geldt dus niet voor de onderzoeks
rechter die bevoegd blijft om kennis te nemen 
van de zaak waarvan hij het onderzoek 
gedaan heeft, nadat zij naar de rechtbank 
verwezen werd. Zulks geldt evenmin voor een 
lid van de kamer van inbeschuldigingstelling, 
dat bevoegd blijft om deel uit te maken van 
het college van het hof dat over de zaak zelf 
uitspraak zal doen >>. (Gedr. St., Kamer, 
nr. 59/49, 1 juni 1967.) 

2. Indien het vop.nisgerecht dan een appel
gerecht is, is de onderzoeksrechter wettelijk 
verhinderd in de zaak als appelrechter op te 
treden? 

In de commentaar op art. 29~ Ger.W. zegt 
het verslag van de Kamercommissie verder : 

« Hetgeen nochtans volstrekt uitgesloten 
wordt is, dat de rechter, die van een zaak in 
eerste aanleg heeft kennis genomen, er kennis 
zou van nemen in beroep b.v. wanneer hij 
ondertussen in het gerecht van beroep zou 
benoemd zijn. Zulks maakt een fundamenteel 
beginsel uit van onze rechterlijke orga
nisatie >>, 

Naar gewoon taalgebruik heeft de rechter 
die in eerste aanleg de zaak als onderzoeks
rechter heeft behandeld, van de· zaak kennis 
genomen in eerste aanleg. 

Evenmin als de teKst van art. 292 Ger.W. 
maakt het verslag van de Kamercommissie 
onderscheid naargelang de rechter kennis 
heeft genomen van de zaak toen zij in 
voorbereiding was, ter terechtzitting behan
deld of berecht werd. Overigens is er mm een 
dergelijk onderscheid nooit geen sprake 
geweest wat betreft het verbod voor de 
magistraat van het openbaar ministerie die als 
dusdanig kennis genomen heeft van de zaak, 

(Zie vezvolg nota volgende biz.) 
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scheidene feiten wegens eenheid van 
opzet een enkel strafbaar feit opleve-
!en (1). 

3° Het verband waaruit samenhang tus
sen verscheidene misdrijven ontstaat, 
mag niet worden veJward met de 
eevheid, die de grondslag vormt van 
het collectief misdTijf_ waarop een van 
de vervolgingen betrekkin~ heeftJ~)· 

(BODART E.A.) 

ARREST ( Vel'taling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 november 1978 
door het Hof van Beroep te Bergen 
gewezen; 

'later in dezelfde zaak, als zittend magistraat 
op te treden : het is duidelijk dat het verbod 
bestaat, ongeacht of de magistraat van· het 
openbaar ministerie van de zaak kennis heeft 
genomen bij het vooronderzoek of bij de 
behandeling ter terechtzitting. 

Als een onderzoeksrechter in de zaa)<: als 
rechter in de correctionele rechtbank mag 
optreden, mag hij dan, a fortiori, over de zaak 
niet zitten als raadsheer in het hof van 
beroep ? Dit is blijkbaar niet aanvaardbaar. De 
onderzoeksrechter blijft dus bevoegd om bij de 
correctionele rechtbank kennis te nemen van 
de zaak die hij heeft behandeld, niet, omdat 
hij, volgens art. 292 Ger.W., van de zaak geen 
kennis heeft genomen als onderzoeksrechter, 
maar wei omdat hij, zoals het verslag van de 
Kamercommissie erop wijst, verder zijn ambt 
uitoefent in hetzelfde gerecht en dus verder 
hetzelfde rechterlijke ambt uitoefent, in de zin 
van dat artikel. 

Doch hij is niet meer bevoegd om in het hof 
van beroep kennis te nemen van de zaak die 
hij in eerste aanleg heeft behandeld, omdat hij 
zijn ambt niet meer in hetzelfde gerecht 
uitoefent : hij oefent niet meer hetzelfde 
rechterlijke ambt uit. 

Hieruit volgt dat : 
a) in beginsel nietig is het arrest van een 

hof van beroep waaraan een raadsheer heeft 
meegewerkt die van de zaak in eerste aanleg 
heeft kennis genomen, waarin hij als onder
zoeksrechter of in een andere hoedanigheid is 
opgetreden; 

b) wanneer, zoals i.e. een raadsheer die van 
de zaak in eerste aanleg als onderzoeksrechter 
kennis heeft genomen, enkel heeft meege
werkt aan een beslissing, waarbij het hof van 
beroep de zaak aileen tot een latere zitting 
heeft verda'agd, het arrest van het anders 
samengestelde hof van beroep daardoor niet 
aan nietigheid kan lijden. {Zie Cass., 
23 jan. 1961, Bull. en Pas., 1961; I, 542; 
13 sept. 1965, ibid., 1966, I, 58; 1 maart 1971, 
A. C., 1971, 619, en 26 april 1977, ibid., 1977, 
880). 

{1) Cass., 20 juli 1976 (A.C., 1976, 1232). 
(2) Over het begrip « samenhang » zie Cass., ·~ 

15 maart 1976 (A.C., 1976, 812). 

I. Op de voorzieningen van de 
vennootschappen, eiseressen; bur
gerrechtelijk aansprakelijke par
tijen : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de voorzienin
gen Werden betekend aan de par
tijen tegen wie zij gericht zijn; 

II. Op de voorziening van de 
beklaagden Bodart en Pouleur : 

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; 

III. Op de voorziening van be
klaagde Mahy : 

Ove1· het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2 en 292 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat de zaak ter terechtzitting van 
7 april 1978 van het hof van beroep ter 
verdere behandeling is uitgesteld door 
rechters onder wie een, namelijk raads
heer Wery, in de zaak reeds als onder
zoeksrechter was opgetreden : 

Overwegende dat het de rechter 
noch op grond van artikel 292 van 
het Gerechtelijk Wetboek noch op 
grond van enige andere wetsbepa
ling verboden is deel te nemen aan 
een beslissing waarhij het hof van 
beroep een zaak waarin die rechter 
reeds als onderzoeksrechter was 
opgetreden, uitstelt naar een latere 
terechtzitting; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, ... 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de regels betreffende de 
samenhang. van strafrechtelijke vervol
gingen en van artikel 30 van het Gerech
telijk Wetboek, 

doordat het arrest beslist dat de aan 
eisers ten laste gelegde misdrijven van 
valsheid en gebruik van valse stukken 
wegens de eenheid van opzet een collec
tief misdrijf vormen, welke beslissing 
evenwe.l regelrecht ingaat tegen de in 
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het eerste deel van de conclusie aange
haalde gegevens van het dossier, waar 
eiser onderstreepte dat zijn geval der
mate verschillend was van dat van de 
andere beklaagden, dat het openbaar 
ministerie de splitsing van de tegen hem 
ingestelde vervolgingen had gevorderd : 

Overwegende dat de rechters in 
feite hebben geoordeeld of verschil
lende aan de eisers ten laste 
gelegde misdrijven voor ieder van 
hen een collectief misdrijf oplever
den; 

Dat de samenhang tussen ver
schillende vervolgingen niets uit
staande heeft met de eenheid die de 
grondslag vormt van het collectief 
misdrijf, dat tot een van die vervol
gingen aanleiding heeft gegeven; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vierde middel, ... 

Dat het middel steunt op een 
onjuiste uitlegging van het arrest en 
derhalve feitelijke grondslag mist; 

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

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt de eisers, 
ieder van hen, in de kosten van zijn 
voorzien~ng. 

9 mei 1979 - 2' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Legros, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Velu; advocaat-generaal 
Advocaat : mr. Lorent, Charleroi. 

2' KAMER - 9 mei 1979 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
~ ONDUIDELIJK MID DEL - NIET ONTV ANKE
LIJK MIDDEL. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGER
LUKE RECHTSVORDERING - CONCLUSIE PER 
BRIEF .AAN .DE RECHTER TOEGESTUURD -
GEEN VERPLICHTING VOOR DE RECHTER 
EROP TE ANTWOORDEN. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BESCHOU
WING WAARUIT DE CONCLUSIENEMER GEEN 
RECHTSGEVOLG AFLEIDT - GEEN VERPLICH
TING VOOR DE RECHTER EROP TE ANTWOOR
DEN. 

1" Niet ontvankelijk is het middel waar
van de onduidelijkheid het Hoi in de 
onmogelijk stelt de aangevoerde 
onwettigheid te onderscheiden (1). 

2" De rechter behoeft niet te antwoorden 
op een conclusie die hem per brief is 
toegestuurd en die hem tijdens de 
debatten ter zitting niet regelmatig is 
overgelegd (2). (Art. 97 Gw.) 

3" De rechter behoeft niet te antwoorden 
op een beschouwing waaruit de con
clusienemer geen rechtsgevolg af
Jeidt (3). (Art. 97 Gw.) 

(LEONARD) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF;- Gelet op hetbestre·
den arrest, op 28 maart 1979 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 29 oktober 1973 (4); 

Over het eerste middel, hieruit afge
leid dat het Hof van Beroep te Brussel, 
dat bij arrest van 8 augustus 1973 eiser 
een tweede maal had veroordeeld voor 
hetzelfde feit, zich ten onrechte onbe
voegd heeft verklaard om die tweede 
veroordeling te vernietigen ·: 

Overwegende dat het hof van 
beroep onbevoegd is om kennis te 
nemen van het hoger beroep dat 
tegen zijn arresten wordt ingesteld; 

Dat het middel naar recht faalt; 

(1) Cass., 30 sept. 1974 (A.C., 1975, 135). 

(2) Cass., 28 maart 1977 (A.C., 1977, 814). 

(3) Cass., 12 okt. 1976 (A.C., 1977, 181); vgl. 
Cass., 20 jan. 1978 (A.C., 1978, 612). 

(4) A.C., 1974, 245. 
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Over het tweede mMdel, hieruit afge

leid dat de rechtspleging steunde op een 
vervalst dossier en de hechtenis van 
eiser onwettig is : 

Overwegende dat, enerzijds, het 
middel dat niet nader aangeeft in 
welk opzicht het dossier zou ver
valst zijn, niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat, anderzijds, het 
hof van beroep terecht beslist heeft 
dat het niet bevoegd was om een 
einde te maken aan de beweerde 
onwettige hechtenis van eiser; dat 
het hof van beroep de straffen die 
het uitspreekt, niet ten uitvoer legt; 
dat het middel in dat opzicht naar 
recht faalt; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de rechten van de verde
diging, 

doordat het hof niet heeft geantwoord 
op de conclusie van eiser en de griffiers 
van de gevangenis te Vorst zijn voorzie
ning op 28 maart 1979 niet hebben 
willen opstellen : 

Overwegende dat uit de geding
stukken niet blijkt dat eiser conclu
sie heeft genomen voor het hof van 
beroep; dat de rechter niet verplicht 
is te antwoorden op de tot hem 
gerichte brieven, welke hem in de 
loop der debatten ter terechtzitting 
niet regelmatig werden voorgelegd; 
dat het middel in dat opzicht feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, nu eisers voorziening is aange
nomen, het middel niet ontvankelijk 
is bij gebrek aan belang; 

Over het vierde middel, hieruit afge
leid dat · het arrest een gerechtelijke 
vergissing begaat door te verklaren dat 
eiser had betoogd dat het arrest van 
8 augustus 1973 vernietigd was, terwijl 
eiser had geschreven dat het vernietigde 
arrest dat was van 14 juni 1976 : 

Overwegende dat eiser geen enkel 
rechtsgevolg afleidt uit die beschou
wing; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

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

Om die redenen, en zonder acht 
, te slaan op de aanvullende memo
! ries welke op de griffie van het Hof 

zijn ingekomen op 3 mei 1979 en 
8 mei 1979, dus buiten de termijn 

· als bepaald bij artikel 420bis, eerste 
lid, van het Wetboek van Strafvor
dering; verwerpt de voorziening; 
veroordeelt eiser in de kosten. 

, 9 mei 1979 - 2• kamer - Voorzitter : 
' de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Ver
: slaggeve1· : de h. Bosly - Gelijkluidende 

conclusie van de h. Velu, advocaat
generaal. 

1• KAMER - 10 mei 1979 

1° VRIJHEID VAN VERENIGING 
OVEREENKOMST TUSSEN DE LEDEN VAN EEN 
VERENIGING ZONDER RECHTSPERSOONLIJK
HEID EN EEN DERDE - RECHTEN EN VER
PLICHTINGEN UIT ZODANIGE OVEREENKOMST 
-BEGRIP. 

2° OVEREENKOMST - VERENIGINGS
CONTRACT - OVEREENKOMST TUSSEN DE 
LEDEN VAN EEN VERENIGING ZONDER 
RECHTSPERSOONLIJKHEID EN EEN DERDE -
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN UIT ZODANIGE 
OVEREENKOMST- BEGRIP. 

1 • en 2" Wanneer de led en van een 
vereniging zonde1· rechtspersoonlijk
heid een overeenkomst aangaan met 
een derde worden alleen de vennoten 
schuldeiser en schuldenaar van de 
e1·uit voortvloeiende rechten en ver
plichtingen, die in de regel onder hen 
verdeeld en in hun vermogen opgeno
men worden (1). 

(1) Zie Cass., 6 nov. 1961 (Bull. en Pas., 1962, 
278) en 8 okt. 1971 (A.C., 1972, 152) en noten 4, 
5 en 6; zie DE PAGE, Praite, I, nr. 513, biz. 653 
en 654, V, nrs. 35 en 38; Rep. prat. du dr. beige, 
v" Societe, nrs. 565 en 575. 
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(MARIQUE T. FYON, BAUBINET) 

ARREST ( vertafing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 maart 1976 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1, 6 van de wet van 31 maart 1898 
op de beroepsverenigingen, 1 van het 
besluit van de Regent van 23 augus
tus 1948 genomen ter uitvoering van 
artikel 6 van de wet van 31 maart 1898 
op de beroepsverenigingen, 1862 tot 
1864 van het Burgerlijk Wetboek en 
7 van de wet van 16 december 1851 
houdende herziening van de wet op de 
hypotheken, 

doordat het arrest afwijzend beschikt 
op eisers vordering op grond dat « het· 
feit dat de naamloze vennootschap 
Julien failliet werd verklaard helemaal 
niet heeft geleid tot die beeindiging (van 
de arbeidsovereenkomst voor bedien
den); dat appellant {thans eiser), voor 
een in feite wellicht minder zware taak, 
zijn werkzaamheden en zijn opdrachten 
is blijven verrichten voor een bezoldi
ging die dezelfde is gebleven; dat er dan 
ook geen sprake kan zijn van een 
vergoeding wegens beeindiging van het 
contract; ... dat appellant geen contract 
heeft gesloten met de curatoren en dat 
ook niet had gedaan met de naamloze 
vennootschap Julien voordat ze failliet 
ging; dat de door hem genoemde werk
zaamheden enkel kunnen vallen binnen 
het kader van het enige contract dat 
hem, na dat faillissement, nog met de 
beroepsvereniging verbond zonder dat 
het hem, krachtens dit enige contract, 
toegestaan is de prestaties te splitsen 
naargelang ze inzonderheid nuttig zijn 
voor een of ander lid van die 
vereniging », en dat « appellant een 
contract had gesloten met een 
beroepsvereniging van de fabrikanten 
van papieren tubes en met haar alleen; 
dat die beroepsvereniging immers zelf 
de nominale uitdrukking was van een 
ander contract...; dat dit tweede contract 
dus effect sorteerde en onder meer de 
mogelijkheid om personeel of helpers in 
dienst te nemen, zoals dit tot het huidige 
geding heeft geleid, en waardoor de 
leden {natuurlijke of rechtspersonen, 
onder wie de naamloze vennootschap 
Julien) van de beroepsvereniging, elk 
voor zijn aandeel, moesten bijdragen in 

de verplichtingen van de vereniging ten 
aanzien van haar medecontractanten; 
dat deze bijdrage echter voor deze 
laatsten res inter alios acta was; dat 
appellant met voile kennis van zaken 
heeft deelgenomen aan dit contract tus
sen hem en de beroepsvereniging; dat 
hij zich noch uitdrukkelijk noch stilzwij
gend ooit op bijzondere wijze verbonden 
heeft met een van de firma's van de 
vereniging; ... dat, in geval van beeindi
ging van het tussen appellant en de 
vereniging bestaande contract, de naam
loze vennootschap Julien slechts ten 
aanzien van appellant gehouden kan zijn 
als lid van de vereniging en in de 
bovenomschreven mate, dit wil zeggen 
voor h.aar alsdan bestaande aandeel; dat 
het felt dat de naamloze vennootschap 
Julien failliet werd verklaard helemaal 
niet heeft geleid tot die beeindiging; dat 
appellant, voor een in feite wellicht 
minder zware taak, zijn werkzaamheden 
en opdrachten is blijven verrichten voor 
een bezoldiging die dezelfde is gebleven; 
dat er dan ook geen sprake kan zijn van 
een vergoeding wegens beeindiging van 
het contract >>, 

terwijl eiser in zijn conclusie had 
betoogd, eerste onderdeel, dat de 
Beroepsvereniging van de fabrikanten 
van papieren tubes, die werd opgericht 
tussen drie firma's uit Verviers, onder 
wie verweerster, die later failliet werd 
verklaard, een feitelijke vereniging was, 
zonder rechtsbestaan en rechtspersoon
lijkheid, en dat, bijgevolg, elk van de 
drie firma's die ervan deel mtmaakte 
zijn werkgever was en als dusdanig 
persoonlijk gehouden was tot betaling 
niet ':a?- de ~chulden van de beroeps
veremgmg, d1e geen rechtspersoonlijk
heid had, d9ch van haar eigen schulden, 
en dat, bijgevolg, het arrest ten onrechte 
beslist dat appellant met die beroepsve
reniging, en met haar aileen, een con
tract had gesloten, en dat de leden van 
deze vereniging slechts elk voor zijn 
aandeel moesten bijdragen in de ver
plichtingen van die vereniging ten aan
zien van haar medecontractanten 
(schending van alle in het middel ver
melde bepalingen); 

tweede onderdeel, om het bestaan van 
de beeindiging van zijn arbeidsovereen
komst voor bedienden aan te tonen, dat 
het verlies van een werkgever op drie 
hem kennelijk nadeel berokkende en 
dat, daar zijn bezoldiging een percentage 
van het omzetcijfer van elke firma 
omvatte, het faillissement van de firma 
Julien voor hem nadelig was en afbreuk 
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deed aan zijn contractuele rechtspositie 
en dat die firma geweigerd had hem het 
percentage te betalen op de omzet die de 
vennootschap na haar faillietverklaring, 
met toestemming van de rechter
commissaris, bleef maken, en het arrest 
die middelen niet heeft beantwoord 
(schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat zonder tegen te 
spreken dat, zoals eiser bij conclu
sie betoogde, de beroepsvereniging 
van de Belgische fabrikanten van 
papieren tubes een vereniging is 
zonder rechtspersoonlijkheid, die 
werd opgericht door verschillende 
personen, onder wie de failliete 
naamloze vennootschap Julien, 
waarvan de verweerders de curato
ren zijn, het arrest vermeldt dat 
eiser met die vereniging, en met 
haar aileen, een contract had geslo
ten, dat de leden van die vereniging 
« elk voor zijn aandeel moesten 
bijdragen in de verplichtingen van 
die vereniging ten aanzien van haar 
medecontractanten; dat deze bij
drage echter voor deze laatsten res 
inter alios acta was; dat appellant 
(thans eiser) met voile k~:mnis van 
zaken heeft deelgenomen aan dit 
contract tussen hem en de beroeps
vereniging; dat hij zich noch uit
drukkelijk noch stilzwijgend ooit op 
bijzondere wijze verbonden heeft 
met een van de firma's van de 
vereniging; dat, in geval van beein
diging van het tussen appellant en 
de vereniging bestaande contract, 
de naamloze vennootschap Julien 
slechts ten aanzien van appellant 
gehouden kan zijn als lid van de 
vereniging en in de bovenomschre
ven mate, dit wil zeggen voor haar 
alsdan bestaande aandeel; dat het 
feit dat de naamloze vennootschap 
Julien failliet werd verklaard hele
maal niet heeft geleid tot die beein
diging; dat appellant, voor een in 
feite wellicht minder zware taak, 
zijn werkzaamheden en opdrachten 
is blijven verrichten voor een bezol
diging die dezelfde is gebleven; dat 

er dan ook geen sprake kan zijn 
van een vergoeding wegens beeindi
ging van hef contract >>; 

Overwegende dat wanneer de 
leden van een vereniging zonder 
rechtspersoonlijkheid een. overeen
komst aangaan met een derde, 
aileen de vennoten schuldeiser en 
schuldenaar worden van de eruit 
voortvloeiende rechten en verplich
tingen, die in de regel onder hen 
verdeeld en in hun vermogen opge
nomen worden; 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest niet stellig 
volgt dat de verplichtingen van de 
leden van de vereniging jegens eiser 
niet deelbaar waren; 

Dat het arrest derhalve zijn 
beslissing niet wettelijk verant
woordt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing 

10 mei 1979- 1• kamer- Vooi·zitter: 
de h. Meeus, wnd. voorzitter -'- Verslag
gever : mevr. Raymond-Decharneux -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Ansi aux. 

1• KAMER - 10 mei 1979. 

1° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRI:trr -
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BURGER
LUKE ZAKEN BESLISSING HIEROP 
GEGROND DAT EEN FElT DOOR EEN PARTIJ 
NIET WORDT BETWIST - CONCLUSIE VAN 
DEZE PARTIJ WAARIN HET BESTAAN VAN DAT 
FElT WORDT BETWIST- MISKENNING VAN DE 
BEWIJSKRACHT VAN DIE CONCLUSIE. 

,2° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
- BURGERLIJKE ZAKEN - GERECHTELIJK 
WETBOEK, ART. 660, EERSTE LID '-- BEPA

LING NIET TOEPASSELIJK OP HET HOF VAN 
CASSATIE WANNEER HET EEN VONNIS VAN 
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DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK VERNIE
TIGT OM EEN. ANDERE RED EN DAN SCHEN
DING VAN EEN REGEL INZAKE BEVOEGD
HEID. 

3° VERWIJZING NA CASSATIE - BUR
GERLIJKE ZAKEN- VERNIETIGING VAN EEN 
VONNIS VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHT-
BANK OM EEN ANDERE REDEN DAN SCHEN
DING VAN EEN REGEL INZAKE BEVOEGDHEID 
- VERWIJZING NAAR EEN ANDERE ARRON
DISSEMENTSRECHTBANK. 

1" De bewijskracht van de conclusie van 
een partij waarin een feit wordt 
betwist, wordt miskend als de rechter 
beslist dat dit feit door die partij in 
haar conclusie niet wordt betwist (1). 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

2" De bepaling van art. 660 Ger. W. eer
ste lid, is niet toepasselijk op het Hoi 
van Cassatie wanneer het een vonnis 
van de an·ondissementsrechtbank ver
nietigt om een andere reden dan 
schending van een regel inzake 
bevoegdheid (2). (Impliciet.) 

3" Wanneer het Hof een vonnis van de 
arrondissementsrechtbank vernietigt 
om een andere reden dan schending 
van een regel inzake bevoegdheid, 
verwijst het de zaak naar een andere 
arrondissementsrechtbank (3). (Art. 
1110, Ger.W.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE LUIK IN ZAKE NATIONALE GROEPE
RING VAN DE LEURHANDEL T. UNIGRO N.V., 

LUYCXM.) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 1 maart 1979 door de 
Arrondissementsrechtbank te Luik 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 624, 
2", van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het vonnis de zaak verwijst 
naar. de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Luik, welke het bevoegd acht om ervan 

(1) Cass., 3 okt. 1977 (A.C., 1978, 149). 

(2) (3) Zie Cass., 25 feb. 1972 (A.C., 1972, 589) 
en de noot onder Cass., 28 feb. 1975 (A.C., 1975, 
744) en Cass., 20 april 1979 (A.C., 1978-79, 
nr. 470). 

kennis te nemen, op grond dat, krach~ 
tens artikel 624, 2", van het Gerechtelijk 
Wetboek, de vordering tot vergoeding 
van de schade die eiseres heeft geleden 
ten gevolge van de publikatie van een 
tekst die door de leurhandelaars in het 
algemeen als eerrovend wordt be 
schouwd, te Luik kon worden ingesteld, 
daar de beweerde schade enkel kon 
bestaan door kennisneming van de 
publikatie die, volgens eiseres, « ook in 
het Luikse heeft plaatsgehad, hetgeen 
door de verweerders niet wordt 
betwist », · 

terwijl eiseres, in antwoord op de 
conclusie van de verweerders, die de 
exceptie van territoriale onbevoegdheid 
opwierpen, alleen betoogde dat de ver
goedingsverplichting tegelijkertijd op 
verschillende plaatsen was ontstaan « en. 
onder meer te Luik waar de catalogus op 
ruime wijze werd verspreid », hetgeen de 
verweerders betwistten, en in hun con
clusie deden gelden dat, hoe het ook zij, 
eiseres de bevoegdheid van de rechtbank 
moet aantonen door het bewijs te leve
ren dat de catalogus te Luik werd 
verspreid, waaruit volgt dat het vonnis, 
door zijn beslissing aileen te laten steu
nen op de verspreiding van de publikatie 
te Luik, zonder dat deze vaststaat, de 
bewijskracht van de conclusie van de 
verweerders miskent en artikel 624, 2", 
van het Gerechtelijk Wetboek schendt : 

Overwegende dat het vonnis, om 
te beslissen dat de Rechtbank van 
eerste aanleg te Luik bevoegd was 
o:tn de zaak te beslissen, steunt op 
de overweging dat de verspreiding 
van de als eerrovend beschouwde 
tekst « volgens eiseres, ook in het 
Luikse heeft plaatsgehad, hetgeen 
door de verweerders niet wordt 
betwist »; 

Dat die verweerders echter dat 
feit uitvoerig betwistten met name 
onder aanvoering dat eiseres, de 
N ationale Groepering van de Leur
handel, het bewijs moest leveren 
van de verspreiding in het Luikse; 

Dat het vonnis aldus de bewijs
kracht van de conclusie van de 
verweerders miskent; 

Dat · het middel in zoverre 
gegrond is; 

Overwegende dat, nu het vonnis 
vernietigd wordt wegens misken
ning van de bewijskracht van de 
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akten en niet wegens schending van 
een regel inzake bevoegdheid, de 
zaak naar een andere arrondisse
mentsrechtbank moet worden ver-

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
BEVOEGDHEID « RATIONE MATERIAE » -

BURGERLIJKE ZAKEN GESCHILLEN 
BETREFFENDE RET HERSTEL VAN MIJN
SCHADE - BEVOEGDHEID VAN DE VREDE-

wezen; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing. 

10 mei 1979- 1' kamer- Voorzitter: 
Meeus, wnd. voorzitter - Verslaggever : 
de h. Closon - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Velu, advocaat-generaal 
Advocaat : mr. Lambrecht. 

1 e KAMER - 10 mei 1979 

1° CASSATIEMIDDELEN DIRECTE 
BELASTINGEN - VERPLICHTING VOOR ELK 
MIDDEL AFZONDERLIJK :QE WETTELIJKE 
BEPALINGEN TE VERMELDEN WAARVAN 
SCHENDING WORDT AANGEVOERD. 

2° CASSATIEMIDDELEN DIRECTE 
BELASTINGEN - MIDDEL DAT ENKEL KRI
TIEK OEFENT OP FEITELIJKE V ASTSTELLIN
GEN VAN DE RECHTER- NIET ONTVANKE
LIJK MIDDEL. 

1 o In zake directe belastingen wordt in 
het cassatieverzoekschrift dat verschil
lende en onderscheiden grieven 
opgeeft, voor elke grief afzonderlijk, 
melding gemaakt van de wettelijke 
bepaling waarvan de schending wordt 
aangevoerd .(1). (Art. 289, W.I.B., 
art. 1080 Ger.W.) 

2° Niet ontvankelijk is het cassatiemid
del dat enkel kritiek oefent op de 
feitelijke vaststellingen (2). (Art. 95 
Gw.) 

(GROSCH T. BELGISCHE STAAT - MINISTERIE 
VAN FINANCIEN) 

Met de notitie overeenstemmend arrest 

10 rnei 1979 - 1• kamer - Voorzitter 
en ve1·slaggever : de h. Meeus, wnd. 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Velu, advocaat-generaal 
Advocaten : mrs. Fal!y; Bours, Luik. 

(1) Cass., 7 april 1976 (A.C., 1976, 905). 

(2) Cass., 17 jan. 1975 (A.C., 1975, 549). 

RECHTER. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG -
BEVOEGDHEID « RATIONE MATERIAE » -

BURGERLIJKE ZAKEN - VORDERING WAAR

VAN HET BEDRAG 25.000 FRANK TE BOVEN 
GAAT, DIE NIET RECHTSTREEKS VOOR HET 
HOF VAN BEROEP OF RET HOF VAN CASSATIE 
KOMT EN DIE NOCH TOT DE BIJZONDERE 
BEVOEGDREID VAN DE VREDERECHTER, 
NOCR TOT DE BEVOEGDREID VAN DE RECHT
BANK VAN KOOPHANDEL, NOCH TOT DE 
BEVOEGDHEID VAN DE ARBEIDSRECHTBANK 
BEHOORT - BEVOEGDHEID VAN DE RECHT
BANK VAN EERSTE AANLEG. 

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG -
BEVOEGDREID « RATIONE MATERIAE » -

BURGERLIJKE ZAKEN- RECHTBANK WAAR
VOOR EEN VORDERING AANHANGIG IS 
GEMAAKT - VORDERING TOT TUSSENKOMST 
- RECHTBANK BEVOEGD OM KENNIS TE 
NEMEN VAN DE VORDERING TOT TUSSEN
KOMST. 

4° BEVOEGDHEID EN AANLEG -
BEVOEGDHEID « RATIONE MATERIAE » -

BURGERLIJKE ZAKEN - ART. 564 GER.W. -
VORDERING TOT TUSSENKOMST - BEG RIP. 

5° BEVOEGDHEID EN AANLEG -
BEVOEGDREID « RATIONE MATERIAE » -

BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTBANK DIE 
VASTSTELT DAT VERSCHILLENDE BIJ HAAR 
AANHANGIGE VORDERINGEN, AFZONDERLIJK 
INGESTELD, VOOR VERSCHILLENDE RECHT
BANKEN ZOUDEN MOETEN WORDEN 
GEBRACHT - ART. 566 GER.W. TOEPASSE
LIJK. 

6° BEVOEGDHEID EN AANLEG -
BEVOEGDHEID IN GEVAL VAN AANRANGIG

REID -ART. 565, 5°, GER.W. - BEG RIP. 

7° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
BEVOEGDREID - BURGERLIJKE ZAKEN -
EXCEPTIE VAN ONBEVOEGDREID - VORDE
RING TOT VERWIJZING IN GEVAL VAN 
AANHANGIGHEID EN SAMENHANG 

ARTT. 854 EN 856 GER.W. - DRAAGWIJDTE. 

8° BEVOEGDHEID EN AANLEG -
BEVOEGDREID « RATIONE MATERIAE > -

BURGERLIJKE ZAKEN - BIJ DE ARTT 565, .2° 
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EN 566 GER.W. BEPAALDE REGELS VAN 

VOORRANG BIJ VERWIJZING - BEPAL!NGEN 
nerstel van mijnschade, bepaald in de 
gecoord. wett. 15 sept. 1919 op de 
mijnen, groeven en gTaverijen. 
(Art. 591, 10", Ger.W.) 

VAN OPENBARE ORDE. 

9° OPENBARE ORDE - BURGERLIJKE 

ZAKEN - AR'IT. 565, 2°, EN 566 GER.W. -. 
BEPAL!NGEN VAN OPENBARE ORDE. 

10° CASSATIEMIDDELEN - NIEUW MID
DEL - BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL NIET 
OVERGELEGD AAN DE FEITENRECHTER DOCH 
DAT DE OPENBARE ORDE RAAKT - KAN 
VOOR HET EERST WORDEN VOORGEDRAGEN 
VOOR HET HOF. 

11° BEVOEGDHEID EN AANLEG -
BEVOEGDHEID < RATIONE MATERIAE > -

BURGERLIJKE ZAKEN - VORDERING TOT 
HERSTEL VAN MIJNSCHADE AANHANGIG 
GEMAAKT BIJ DE VREDERECHTER- NAVOL
GENDE VORDERING TOT VERGOEDING VAN 
DEZELFDE SCHADE, VOOR EEN BEDRAG 

DAT 25.000 FRANK TE BOVEN GAAT, BIJ 
DEZELFDE VREDERECHTER AANHANGIG 
GEMAAKT TEGEN EEN ANDERE PARTIJ OP 
GROND VAN FOUTIEF UITGEVOERDE WEGE
NISWERKEN EN WAARBIJ DE VEROORDELING, 
SOLIDAIR OF IN SOLIDUM VAN DE BEIDE 
VERWEERDERS WORDT GEVRAAGD - VONNIS 
VAN DE RECHTERS IN HOGER BEROEP DAT DE 
VONNISSEN BEVESTIGT WAARBIJ DE VREDE
RECHTER, NA SAMENVOEGING, MET SCHEN

DING VAN DE AR'IT. 565, 2", EN 566 
GER.W. BEIDE VORDERINGEN•HEEFT AANGE-' 
HOUDEN EN EROVER HEEFT BESLIST 
ONWE'ITELIJKHEID- BEG RIP. 

12° BERUSTING - BURGERLIJKE ZAKENI 

- UITDRUKKEL!JKE BERUSTING- ADVOCAATI 
DIE NAMENS ZIJN CLIENT IN EEN RECHTER- 1 

LIJKE BESLISSING BERUST - BIJZONDEREI 
MACHTIGING NOODZAKELIJK. 

13° GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKEI 

ZAKEN- CASSATIEGEDING - MIDDEL VAN 
NIET-ONTVANKELIJKHE!D, DOOR DE VER
WEERDER TEGEN DE VOORZIENING .OPGE
WORPEN, NIET AANGENOMEN - MEMORIE 
VAN WEDERANTWOORD- KOSTEN IN BEGIN
SEL TEN LASTE VAN DE VERWEERDER IN DE 
VOORZIENING- BESLISSING VAN HET HOF. 

14° TUSSENKOMST BURGERL!JKE 
ZAKEN - CASSATIEGEDING - ONTVANKE
LIJKHEID VAN DE EIS TOT BINDENDVERKLA
RING VAN HET ARREST DOOR DE ElSER TOT 
CASSATIE INGESTELD- INWILLIGING VAN DE 
VOORZIENING- EIS GEGROND VERKLAARD. 

1" De vrederechter neemt kennis, 

2" De vordel'ing die niet rechtstreeks· 
voor .het hoi van beroep of het Hoi 
van Cassatie komt, waarvan het 
bedrag 25.000 frank te hoven gaat en 
die noch tot de bijzondere bevoegd
heid van de vTederechteJ; noch tot de 
bevoegdheid van de rechtbank van 
koophandel, noch tot die van de 
aTbeidsrechtsbank behood, valt ondeT 
de, algemene bevoegdheid van de 
rechtbank van eerste aanleg (1}. (Art. 
568 Ger.W.) 

.3" De rechtbank waaTVoor de voTderiiig 
aanhangig is gemaakt, is bevoegd om 
kennis te nemen van de vordering tot 
tussenkomst. (Art. 564Ger.W.) 

·4" De vordering die ertoe strekt de 
gedaagde padij te doen veroordelen 
tot betaling van een bedrag wegens 
schade veroorzaakt door foutief uitge
voerde wegenisweTken, kan niet wor
den beschouwd als een vordel'ing tot 
tussenkomst in de reeds aanhangig 
gemaakte zaak waarin dezelfde eiser 

. een andere part~i voor dezelfde rechter 
had gedagvaard tot vergoeding van 
mijnschade, zelfs indien i11 beide vor
deringen het gevorderde bedrag het
zelfde is en de veroordeling van de 
eerstgenoemde gedaagde · wordt gevor-

. derd, solidair of althans in solidum 
met de andere, reeds voor de recl1tei' 
staande partij. (Artt. 15 en 564 Ger.W.} 

5" Wanneer de Techtbank vaststelt dat 
verschille11de vorderingen die bij haaz' 
aanhangig zijn gemaakt, afzonderlijk 
ingesteld, vooi" verschillende rechtban- , 
ken zouden moeten worden gebracht, 
worden die vorderingen, overeenkom
stig de bepalingen van art. 566 
·aer. W. en met inaciltneming va11 
art. 562, 2" tot 5", van hetzelfde wet
boek, voor dezelfde rechtbank samen
gevoegd. 

6" AN. 565, 5", Ger. VI: dat bepaalt dat; in 
geval van aanhangigheid, de recht
bank waartoe men zich voor bet eerst 
wendt, voorrang heeft boven die waar
voor de zaak later wordt aangebracht, 
onderstelt dat bet gaat om rechtban
ken van dezelfde rang (2). 

(1) Zie Cass., 4 dec. 1975 (A.C., 1976, 422) en 
13 old. 1978 (ibid., 1979, m". 99). 

ongeacht het bedrag van de vordering, (2) Zie FETIWEis, Precis de droit judiciaire, 
van aile geschillen betreffende he( dl. II, Competence, druk 1971, nr. 196. 
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'r Zo krachtens art. 854 Gei. W. de 

onbevoegdheid van de rechter · moet 
worden voorgedragen, en krachtens 
art. 856 van hetzelfde wetboek in geval 
van samenhang een vordering tot ver
wijzing moet worden ingesteld v66r 
alle exceptie of verweer, is zulks 
nochtans, krachtens genoemd art. 854, 
niet het geval wanneer de onbevoegd
heid van openbare orde is. 

8" en 9" De bepalingen van de art. 565, 
2", en 566 Ger. W. betreffende de 
voorrang bij verwijzing in geval van 
aanhangigheid van vorderingen, raken 
de openbare orde (1). · 

10" Het middel afgeleid uit de schending 
van de artt. 562, 2", en 566 Ger. W. 
riiakt de openbare orde en kan dus 
voor het eerst in cassatie worden 
voorgedragen (2). 

11 • Wanneer een partij bij de vrederech
ter een vordering tot herstel van 
mijnschade aanhangig heeft gemaakt 
en die eiser naderhand bij dezelfde 
vrederechter een vordering tot vergoe
ding van dezelfde schade, welke 
25.000 frank te hoven gaat, tegen een 
andere gedaagde heeft ingesteld op 
grand van foutief uitgevoerde wegenis
werken, en de veroordeling van de 
beide gedaagden, solidair, althans in 
solidum, heeft gevorderd, worden de 
bepalingen van de artt. 565, 2•, en 
566 Ger. W. geschonden door de recli
ter in boger beroep die de vonnissen 
van de vrederechter bevestigt waarbij 
deze beide vordez·ingen heeft aange
houden en erover heeft beslist. 

12" De advocaat kan namens zijn client 
niet geldig berusten in een rechter
lijke beslissing, indien hij daartoe 
door hem niet bijzonder is gemach
tigd (3). (Artt. 1044 en 1045, tweede lid, 
Ger.W.) 

13" Wanneer een middel van niet
ontvankelijkheid, door de verweerder 
opgeworpen tegen een voorziening in 
cassatie, niet wordt aangenomen, moe
ten de kosten van de memorie van 
wederantwoord, in beginsel, door de 

(1) Raadpl. .FE'ITWEIS, op. cit., nrs. 8, 77 en 
201. • 

(2) Zie 30 jan. 1976 (A.C:, 1976, 632) en 
10 nov. 1978. 

(3) Cass., 13 maart 1978 (A.C., 1978, 824}. 

verweerder worden gedragen er1 wor
den zij door het Hof te zijnen laste 
gelegd (4). (Art. 1111, vierde lid~ 
Ger.W.) 

14" Wanneer het Hof de voorziening 
inwilligt, verklaart het gegrond de 
ontvankelijke eis tot bindendverkla
ring van het arrest, die door de eiser 
tot cassatie- is ingesteld (5). 

(GEMEENTE MAASMECHELEN T. VENKEN EA.: 
« KEMPENSE STEENKOOLMIJNEN • N.v: 

T. VENKEN, GEMEENTE MAASMECHELEJ'I) 

ARREST 

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

Overwegende dat de voorzienin
gen ingeschreven op de algemene 
rol onder de nummers 2419 en 
2490 tegen dezelfde beslissing zijn 
gericht en dienvolgens, bij toepas
sing van artikel 1083 van· het 
Gerechtelijk Wetboek, ambtshalve 
dienen te worde'n samengevoegd; 

I. Wat de voorziening van de 
gemeente Maasmechelen betreft : 

Overwegende dat uit de stukkken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan niet blijkt dat eiseres tegen de 
naamloze vennootschap Kempense 
Steenkoolmijnen enige eis heeft 
irigesteld; dat het vonnis evenmin 
enige veroordeling van eiseres ten 
gunste van de naamloze vennoot
schap uitspreekt; dat de voorzie
ning, in zoverre zij tegen de naam
loze vennootschap Kempense Steen
koolmijnen is gericht, dan ook enkel 
geldt als' oproeping tot bindendver
klaring van het arrest; · 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 6 van het Burger
lijk Wetboek, 9, 565, 566, 568 en 590 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis de 
beroepen beslissingen van 5 april 1974 
en 28 juni 1974 van de eerste rechter, 
gesteund op het tussenvonnis van 

(4} Zie Cass., 9 juni 1977 (A.C., 1977, 1041). 

(5) Cass., 1 juni 1977, 1018. 
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21 december 1973, waarbij de vordering 
of vorderingen door de verweerders 
Venken bij exploot van 26 novem
ber 1973 tegen de gemeente ingeleid, 
werd of werden samengevoegd met de 
reeds voor de vrederechter hangende 
zaak ingeleid door dezelfde verweerders 
tegen verweerster, de naamloze vennoot
schap << Kempense Steenkoolmijnen >>, 
bevestigt, · · 

terwijl de vordering of vorderingen, 
bij exploot van 26 november 1973 door 
de verweerders Venken tegen de 
gemeente ingeleid, niet tot de bijzondere 
bevoegdheid van de vrederechter be
hoort of behoren, zodat ze niet, nu de 
waarde ervan de 25.000 frank overtrof, 
voor de vrederechter kon of konden 
worden ingeleid; in ieder geval, de twee 
afzonderlijke betwistingen. waarvim er 
een, deze tussen de verweerders Venken 
en de gemeente, tot de materii:\le 
bevoegdheid van de rechtbank van eer
ste aanleg behoorde, niet voor de vrede
rechter konden worden gebracht, 'noch 
v66r hem samengevoegd, zodat de proce
dure voor de vrederechter ten aanzien 
van eiseres werd gevoerd _met schending 
van de bij de aanvang van het midde1 
vermelde wetsbepalingen en het bestre
den vonnis, door de beroepen beslissin
gen van 5 april 1974 en 28 juni 1974, 
gesteund op het vonnis van samenvoe
ging van 21 december 1973, te bevesti
gen, zich de nietigheid waardoor de 
procedure is aangetast, eigen maakt en 
er zelf door is aangetast (schending van 
de artikelen 6 van het Burgerlijk Wet
boek, 9, 565, 566, 568 en 569 van het 
Gerechtelijk Wetboek) : 

dezelfde partijen Veriken tegen ver
weerster, de naamloze vennootschap 
Kempense Steenkoolmijnen, was 
ingeleid, en had beslist de alzo 

· samengevoegde zaken aan te hou
den, zich aldus, met schending van 
de in het middel vermelde wetsbe
palingen, voor beide vorderingen 
impliciet bevoegd verklarend; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vaststelt dat de door de 
partijen Venken bij dagvaarding 
van 24 januari 1973 tegen verweer
ster naamloze vennootschap Kem
pense Steenkoolmijnen ingestelde 
vordering · strekte tot betaling van 
een schadeyergoeding van 
2.750.000 frank · ~< wegens mijn
schade » en dat bij dagvaarding van 
26 november 1973 door dezelfde 
partijen Venken voor dezelfde vre
derechter tegen de _ ge!lleente inge
stelde vordering ertoe strekte, na 
samenvoeging van beide vorderin
gen, de gemeente solidair of in 
solidum met · v'oormelde vennoot
schap, tot dezelfde schadevergoe
ding van 2.750.000 frank te veroor
delen, ditmaal « wegens door de 
gemeente foutief uitgevoerde 
(wegenis)werken »; 

Overwegende dat daaruit blijkt 
dat, in strijd met wat de verweer
ders Venken stellen, de door hen 
tegen de gemeente ingestelde vorde
ring geen geschil betreffende het 
herstel van mijnschade inleidde; 

Overwegende dat het middel het 
bestreden vonnis verwijt, door be- Overwegende dat, in strijd met 
vestiging van de beroepen vonnis- wat verweerster, de naamloze ven
sen van 5 april 1974 en 28 juni 1974 nootschap Kempense Steenkoolmij
van de vrederechter van Maas- nen, stelt,_de vrederechter de vorde
mechelen, zich de nietigheid te heb- ring tegen de gemeente ook niet 
ben eigen gemaakt waardoor deze heeft kunnen beschouwen al~;~ een 
laatste twee vonnissen waren aange:.. vordering tot tussenkomst waarvan 
tast doordat zij ·steunden op ·een hij overeenkomstig artikel- 564 van 
tussenvonnis van 21 december 1973 · het Gerechtelijk Wetboek mocht 
waarbij dezelfde vrederechter de kennis nemen; 
samenvoeging had bevolen van de Dat een vordering die ertoe strekt 
vordering die de partijen Venken bij de gedaagde partij te doeri veroor
dagvaarding van 26 november 1973 delen tot betaling van eeri bepaald 
tegen eiseres inleidden - vordering bedrag wegens schade veroorzaakt 
die behoorde tot de volstrekte door foutieve wegeniswerken, niet 
bevoegdheid van de rechtbank van kan • worden beschouwd als een 
eerste aanleg - met de reeds bij vordering tot tussenkomst in een 
hem . hangende zaak die . door reeds aanhangig gemaakte zaak 
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waarin, dezelfde eiser een andere 
.partij voor dezelfde rechter had 
gedagvaard · tot vergoeding van 
mijnschade, zelfs indien in beide 
vorderingen het gevorderde bedrag 
van de schade hetzelfde is en de 
veroordeling van eerstgenoemde 
.gedaagde partij wordt gevorderd 
solidair of althans in solidum met 
de andere reeds , voor de rechter 
staande partij; 

Dat de vrederechter overigens de 
vordering tegen de gemeente niet 
als een vordering tot tussenkomst 
heeft beschouwd, doch bij vonnis 
van 21 december 1973 de « sa
menvoeging » beval van de door de 
partijen Venken tegen de naamloze 
vennootschap Kempense Steenkool
mijnen ingeleide en. reeds voor hem 
aanhangige zaak A.R. 74/1973 met 
de bij dagvaarding van 26 novem
ber 1973 tegen de gemeente inge
leide zaak « en dit in het belang van 
een goede rechtsbedeling »; 

Overwegende dat . de tegen de 
naamloze vennootschap Kempense 
Steenkoolmijnen ingestelde vorde
ring, als geschil betreffende het 
herstel van de mijnschade, krach
tens artikel 591, 10°, van het Gerech
telijk W etboek, tot de bevoegdheid 
van de vrederechter behoorde, 
ongeacht het bedrag van de vorde
ring; 

Overwegende dat de tegen de 
gemeente ingeleide vordering, strek
kende tot schadevergoeding wegens 
foutief uitgevoerde wegeniswerken, 
nu het bedrag ervan 25.000 frank te 
hoven ging, indien afzonderlijk 
ingesteld, behoorde tot de bevoegd
heid van de rechtbank van eerste 
aanleg; · 

Overwegende dat, nu het gaat om 
verschillende vorderingen die, 
afzonderlijk ingesteld, voor verschil
lende rechtbanken moesten worden 
gebracht, maar waarvan de rechter 
op onaantastbare wijze vaststelt dat 
ze samenhangend zijn, artikel 566 
van het Gerechtelijk Wetboek toe
passelijk is; 

Dat luidens deze wetsbepaling 
zulke vorderingen voor dezelfde 
rechtbank worden samengevoegd 
« met inachtneming van de voor
rang bepaald in artikel 565, 2o tot 
50>>; 

Overwegende dat artikel 566 van 
het Gerechtelijk Wetboek niet ver
wijst naar de laatste drie alinea's 
van artikel 565 van hetzelfde wet
hoek; 

Dat artikel 565, 5o, van het 
Gerechtelijk Wetboek onderstelt dat 
de keus beperkt is tot rechtbanken 
van dezelfde rang en dus ten deze 
geen toepassing vindt; 

Overwegende dat luidens arti
kel 565, 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek de verwijzing geschiedt 
met toepassing van de volgende 
voorrang : de rechtbank van eerste 
aanleg heeft voorrang hoven de 
andere rechtbanken; 

Overwegende dat, zo de onbe
voegdheid van de rechter en, krach
tens artikel 856 van het Gerechtelijk 
Wetboek, de vordering tot verwij
zing, in geval van samenhang, v66r 
aile exceptie of verweer moet wor
den voorgedragen, zulks nochtans, 
krachtens artikel 854 van hetzelfde 
Wetboek, niet het geval is wanneer 
de onbevoegdheid van openbare 
orde is; 

Overwegende dat de ten deze 
toepasselijke, door de artikelen 565, 
2°, en 566 van het Gerechtelijk 
Wetboek bepaalde regel van voor
rang de openbare orde raakt; 

Overwegende dat eiseres dienvol
gens vermag voor 't eerst voor het 
Hof aan te voeren dat het de 
rechter behoorde, wanneer hij de 
samenhang vaststelde en de samen
voeging gelastte, de vraag naar zijn 
bevoegdheid ambtshalve op te wer
pen en gehouden was, overeen
komstig artikel 640 van het Gerech
telijk W etboek, de verwijzing van de 
zaak naar de arrondissementsrecht
bank te gelasten; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, door de bevestiging van de 
beroepen vonnissen waarbij de vre
derechter, met schending van de 
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artikelen 565, 2•, en 566 van het 
Gerechtelijk Wetboek, beide vorde
ringen aanhield en erover besliste, 
door dezelfde onwettelijkheid is 
aangetast; 

Dat het middel gegrond is; 

II. W at de voorziening van de 
naamloze vennootschap Kempense 
Steenk:oolmijnen betreft : 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid van de voorziening, door de 
verweerders, de partijen ·venkem, opge
worpen en hieruit afgeleid dat de raads
man van eiseres, bij niet vertrouwelijke 
brief van 30 augustus 1977, aan hun 
raadsman liet weten dat zijn cliente in 
het thans bestreden vonnis berustte en 
om de afrekening vroeg, zodat eiseres 
onvoorwaardelijk in het vonnis had 
berust; 

Overwegende dat de kwestieuze, 
regelmatig aan het Hof overgelegde 
brief weliswaar luidt « Mijn cW~nte 
berust in het tussengekomen von
nis. Mag ik uw afrekening ont
vangen? »; 

Overwegende dat echter noch uit 
de 'niet door eiseres medeonderte-· 
kende brief, noch uit enig ander 
stuk waarop het Hof acht vermag te 
slaan, blijkt dat de raadsman van 
eiseres van deze laatste, overeen
komstig artikel 1045, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, een bij
zondere machtiging voor . de berus
ting had ontvangen; 

Dat het middel van niet
ontvankelijkheid niet kan worden 
aangenomen; 

Over het middel zelf, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6 van het 
Burgerlijk Wetboek, 8, 9, 565, 566, 568, 
590 en 640 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis de 
beroepen beslissingen van 5 april 1974 
en 28 juni 1974 van de eerste rechter -
gewezen ingevolge tussenvonriis van 
21 december 1973, waarbij de eerste 
rechter, na wegens samenhang de 
samenvoeging te hebben bevolen van de 
vorderingen die de verweerders Venken 
enerzijds tegen eiseres en anderzijds 
tegen de tot bindendverklaring van het 
arrest geroepen partij, ,de gemeente 
Maasmechelen, hadden ingesteld, zich 

bevoegd heeft bevonden om . van deze 
beide vorderingen kennis te neinen ·en 
eiseres solidair met de in bindendverkla~ 
ring van arrest geroepen partij heE!ft' 
veroordeeld tot betaling van een provi~· 
sionele schadevergoediJig aan de ver~· 
weerders Venken - bevestigt en zich 
zodoende de nietigheid van deze beslis
singen eigen maakt, 

terwijl, indien de vordering van de 
verweerders Venken tegen eiseres in de· 
bijzondere bevoegdheid (artikel 59,1, H)•, 
van het Gerechtelijk Wetboek) viel van· 
de vrederechter,' de vordering vari die: 
verweerders tegen de in bindendverkla~ 
ring van arrest geroepi:m partij daaren
tegeh, nu de waarde ervan 25.000 frank', 
te boven ging, behoorde tot de bevo('!gd~. 
heid van de rechtbank van eerste aan-
leg; · 

en terwijl, wanneer verschillende 
rechtsvorderingen tussen twee .9f meer 
partijen, welke, afzonderlijk ingesteld, 
voor verschillende rechtbankEm zouden 
moeten worden gebracht, wegens hun 
samenhang samengevoegd worden, . ,de 
rechtbank van eerste aanleg overeen
komstig de artikelen 565, 2•, en 566 van 
het Gerechtelijk Wetboek de voorrang 
moet krijgen hoven de andere rechtban
ken, waaronder de vrederechter, zonder 
afbreuk te doen aan diens exclusieve 
bevoegdheid, zodat het bestreden vonnis 
de in het middel aangehaalde wettelijke 
bepalingen betreffende de bevoegdheid 
schendt door de beslissingen van de 
eerste rechter te bevestigen waar deze, 
na beide vorderingen te hebben samen
gevoegd, ervan kenriis heeft genomeri in 
plaats van ze overeenkomstig arti:Kel 640 
van het Gerechtelijk Wetboek naar de 
arrondissementsrechtbank te verwijzen; 

Overwegende dat het midde'r 
overeenstemt met het middei dat de 
gemeente Maasme~::helen tot staving 
van haar yoorziening heeft aange
voerd; 

Dat het om dezelfde reden€m als' 
die welke in het antwoord op, het 
door de gemeente voorgestelde mid
del werden ontwikkeld, gegrond is; 

Om die redenen, voegt . sam en de 
voorzieningen ingeschreven op de 
algemene rol onder de nummers 
2419 en 2490; vernietigt het bestr.e
den vonnis, behalve in zovern) i het 
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bevestiging inhoudt van de beslis
sing . van de eerste rechter waarbij 
deze op onaantastbare wijze de 
samenhang vaststelde en beide vor
deringen sanienvoegde; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt ope de kant . van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroor
deelt de verweerders Venken in de 
kosten van de memorie van weder
antwoord van de naamloze vennoot
schap Kempense Steenkoolmijnen; 
houdt de overige kosten aan en zegt 
dat de feitenrechter erover zal 
beslissen; verklaart het arrest bin" 
dend voor ·de naamloze vennoot
schap Kempense Steenkoolmijnen 
en de gemeente Maasmechelen; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt, zitting houdend in hoger 
beroep. · 

11 mei 1979- 1• kamer- Voorzitter 
en verslaggever : de h. De Vreese, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. 'rillekaerts 
Advocaten : mrs. Dassesse, Houtekier en 
DeBruyn. 

3• KAMER - 14 mei 1979 

2° en 3° De wetsbepalingen die vaststel
len onder welke voorwaarden de 
arbeidsongevallenwetgeving toepassing 
vindt, raken de openbare orde (2}. . 

(FIDELITAS N.V. T. DELTENRE) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 13 december 1976 
door het Arbeidshof te Brussel 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1 (zoals gewijzigd 
door de besluitwet van 9 juni 1945 en 
door de wet van 27 juni 1969), 2 (zoals 
gewijzigd door de wet van 10 juli 1951}, 
3 (zoals gewijzigd door de wet van 
17 juli 1957), 9, 21 van de wetten 
betreffende de vergoeding van de schade 
voortspruitende uit arbeidsongevallen, 
gecoordineerd bij koninklijk besluit van 
28 september 1931, 6, inzonderheid §§ 2, 
7, 8, 22, 24, 42 van de Arbeidsongevallen
wet van 10 april 1971, 6, 1128, 1133, 1315, 
1350, inzonderheid 4°, 1354 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doordat, nu verweerder aanvoerde dat 
hij op de trap van zijn eigen huis was 
gevallen op 22 mei 1971, omstreeks 
21.45 uur, na een telefonische oproep 
van zijn werkgever te hebben beant
woord, het arrest oordeelt : a) dat, naar 

1° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN een verslag van de arbeidsinspectie, 
BEKENTENIS - BEG RIP- ZAKEN WAAROVER verweerder « ook thuis ter beschikking 
DE WET NIET TOELAAT TE BESCHIKKEN' EN stond van de werkgever »; b) dat n~ 
BETREFFENDE WELKE HET VERBODEN IS EEN neerlegging van het verslag bet vonnis 
DADING AAN TE GAAN- VALLEN BUITEN HET waartegen hoger beroep besliste : « dat 
GEBIED VAN DE BEKENTENIS. het kwestieuze ongeval een arbeidsonge-

val was; dat inderdaad al de elementen 
2° OPENBARE ORDE - ARBEIDSONGE- van een arbeidsongeval aanwezig waren, 

VAL - WETSBEPALINGEN DIE VASTSTELLEN' namelijk een plotselinge gebeurtenis die 
ONDER WELKE VOORWAARDEN DE ARBE!DS- letsel veroorzaakt tijdens de uitvoering 
ONGEVALLENWETGEVING TOEPASSING VINDT van de arbeidsovereenkomst; dat de 
- BEPALINGEN VAN OPENBARE ORDE. verzekering het bewijs niet leverde dat 

3o ARBEIDSONGEVAL _ BEPALINGEN het ongeval niet gebeurde door het feit 
DIE VASTSTELLEN ONDER WELKE VOORWAATr- van de uitvoering van de overeenkomst 
DEN DE ARBEIDSONGEVALLENWETGEVING en de bewijslast trachtte op te dragen 
TOEPASSING VINDT _ BEPALINGEN VAN aan <<' verweerder >> in strijd met de 
OPENBARE ORDE. wettelijke bepalingen; dat zij de val 

toeschreef aan duizeligheid ten gevo~ge 
1 o De bekentenis, zo gerechtelijke als van voorafbestaande doofheid hoewel 

buitengerechtelijke, kan niet slaan op zulks uit niets blijkt; dat de val van eiser 
zaken waarover de wet niet toelaat te het gevolg is van een van buiten inwer
beschikken en betreffende welke het kende oorzaak namelijk het struikelen 
verboden is een dading aan te op de trap; dat een deskundige werd 
gaan (1}. (B.W. art. 1354.} aa!).gesteld om de gevolgen van het 

------------------------------1 
(1) Cass., 26 ·feb. 1975 (A.C., 1975, 729) met (2) Cass., 26 feb. en 9 april 1975 (A.C., 1975, 

cone!. adv.-gen. Lenaerts. 729 en 870). 
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ongeval te bepalen », c) dat eiseres tegen 
deze beslissing namelijk aanvoerde dat 
het ongeval niet overkomen is tijdens de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
en geen verband houdt met deze uitvoe
ring; het · arrest het hoger beroep van 
eiseres ongegrond verklaart, het vonnis 
dat de wetsgeneesheer had aangesteld 
teneinde de arbeidsongeschiktheid door 
het ongeval veroorzaakt te bepalen, 
bevestigt en de tegenvordering van eise
res strekkende tot terugbetaling van de 
vergoedingen door haar aan verweerder 
reeds betaald, ongegrond verklaart; om 
aldus te beslissen, het arbeidshof hoofd
zakelijk steunt op de motieven : dat het 
bewijs van een arbeidsongeval kan gele
verd worden door de erkenning van de 
verzekeraar en namelijk door impliciete 
erkenning die voortvloeit uit de vrijwil
lige betaling gedurende een zekere tijd; 
dat men bezwaarlijk zou kunnen bewe
ren dat ten deze de erkenning niet met 
volledige kennis van zaken zou zijn 
geschied, zowel wat betreft de plaats van 
het ongeval als de andere elementen; dat 
de verrichte betalingen geen voorlopig 
karakter hadden in afwachting van een 
nader onderzoek nopens de omstandig
heden van het ongeval; dat het erkennen 
als arbeidsongeval van een val tijdens de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst, 
waarvan alle omstandigheden en 
bestanddelen ter kennis van de verzeke
raar werden gebracht, zonder dat men 
zelfs beweert dat hierbij bedrieglijke 
maneuvers werden aangewend, niet in 
strijd is met de openbare orde, 

terwijl, eerste onderdeel, de bepalin
gen omtrent het toepassingsgebied van 
de wetgeving op de arbeidsongevallen 
van openbare orde zijn (artikelen 21 van 
de wetten betreffende de vergoeding van 
de schade voortspruitende uit arbeidson
gevallen, gecoordineerd bij koninklijk 
besluit van 28 september 1931, en 6, 
inzonderheid § 2, van de Arbeidsonge
vallenwet van 10 april 1971) en de 
bekentenis, zo gerechtelijke als buiten
gerechtelijke, geen betrekking kan heb
ben op zaken waarover de wet niet 
toelaat te beschikken of dadingen te 
treffen (artikelen 1350, inzonderheid 4°, 
en 1354 van het Burgerlijk Wetboek), 

zodat, door te steunen op de erken
ning van eiseres, die zou volgen uit het 
fei.t dat zij aan verweerder vergoedingen 
heeft uitgekeerd, om te beslissen dat, 
niettegenstaande haar betwisting ervan, 
het kwestieuze ongeval een arbeidsonge
val is, het arrest alle in het middel 
aangehaalde wetsbepalingen miskent; 

tweede onderdeel, het arrest geen 
antwoord verschaft op de conclusie van 
eiseres in zoverre deze aanvoerde : 
a) dat, in tegenstelling tot hetgeen de 
eerste rechter had beslist, de val van 
verweerder op de trap zelfs niet gedeel
telijk kon worden toegeschreven aan een 
van buiten uit werkende oorzaak, naar 
de eerste rechter aannam, bestaande uit 
het struikelen op de trap, vermits de 
ongevalsaangifte als oorzaak van de val 
een duizeligheid aanduidde, dit is een 
oorzaak die louter eigen is aan het 
organisme van het slachtoffer; b) dat op 
het ogenblik van deze val verweerder 
niet thuis moest blijven om aan een 
oproep van zijn werkgever gevolg te 
geven, maar dat hij vrij over zijn tijd 
kon beschikken zodanig dat hij zich op 
dat ogenblik niet bevond onder het 
gezag van de werkgever noch in de loop 
van de uitvoering van de arbeidsover
eenkomst; c) dat het ongeval evenmin 
was gebeurd door het feit van deze 
uitvoering, vermits het zich had voorge
daan in de woonplaats van verweerder, 
plaats waar hij iich voor de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst geenszins 
diende te bevinden, die door hem volko
men vrijwillig werd gekozen en inge
richt, en waar zijn werkgever zelfs het 
recht niet had binnen te komen; hieruit 
volgt dat het arrest niet op regelmatige 
wijze is gemotiveerd (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest stoelt 

op de buitengerechtelijke beken
tenis van eiseres, meer bepaald op 
de « impliciete erkenning die voort
vloeit uit de vrijwillige betaling 
gedurende een zekere tijd »; dat het 
arrest hierbij nog overweegt « dat 
men ook niet inziet welke tegen
strijdigheid er zou bestaan tussen 
de formele erkenning van het onge
val en de openbare orde »; 

Overwegende dat een bekentenis 
niet kan slaan op zaken waarover 
de wet niet toelaat te beschikken en 
betreffende welke het verboden is 
een dading aan te gaan; 

Overwegende dat in de bij 
koninklijk besluit van 28 sep
tember 1931 gecoordineerde wetten 
betreffende de vergoeding der 
,schade voortspruitende uit arbeids-
JOngevallen en in de Arbeidsonge
,vallenwet van 10 april 1971 de 
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bepalingen die de vereisten voor het 
bestaan van een arbeidsongeval 
aanduiden, van openbare orde zijn; 
Ov~rwegende dat de bekentenis 

dat het ten deze om een arbeidson
geval gaat, derhalve nietig is; 

Dat .het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat mel
ding van onderhavig arrest zal wor
den gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing; gelet op de 
wet van 20 maart 1948, veroordeelt 
eiseres in de kosten; verwijst de 
zaak naar het Arbeidshof te Gent. 

14 mei 1979 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Janssens - Ge
lijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advoca
t(!n: mrs. Butzler, VanRyn. 

3' :KAMER -14 mel. 1979 

ARBEIDSOVEREENKOMST -- Ol\JTSLA.G 
WEGENS DRil\JGEl\JDE REDEN - FElT SEDERT 
TEN M!NSTE DRIE DAGEN BEKEND - KENNIS 
VAN HET FElT- BEGRlP. 

Het feit dat het ontslag wegens drin
gende reden rechtvaardigt, is aan de 
partij die ontslag geeft, · bekend, wan
neer deze amtrent het bestaan van het 
aangevoerde feit en de omstandighe
den die daarvan een dringende reden 
kunnen maken, voldoende zekerheid 
heeft om met kennis van zaken een 
beslissing te kunnen nemen (1). (Art. 
18 Arbeidsovereenkomstwet Bedien
den.) 

(PAUL BORREMANS 
'T. HAMMOND ORGAN EUROPE N.V.) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 17 april 1978 door het 
Arbeidshof te Antwe:rpen gewezen; 

:(1) Zie Cass., 16 juni 1971 (A.C, 1971, 1045), 
19 juni 1974 (ibid., 1974, 1153) en 28 nov. 1977 
(ibid., 1978, 349). 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 4bis, 14, 18, tweede 
lid, van de bij koninklijk besluit van 
20 juli 1955 gecoordineerde wetten 
betreffende het bediendencontract, zoals 
gewijzigd door de wetten van 10 de
cember 1962 en 21 november 1969, en 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de door eiser tegen 
verweerster ingestelde vordering tot 
betaling van een opzeggingsvergoeding 
verwerpt op de volgende gronden : de 
termijn van drie dagen bedoeld bij 
artikel 18, tweede lid, van de gecoordi
neerde wetten betreffende het bedien
dencontract, begint pas te !open vana{ 
het ogenblik dat de partij die de arbeids
overeenkomst om · dringende redenen 
beeindigt, in het bezit is van aile beoor
delingselementen die nodig zijn om met 
kcnnis van zaken een beslissing te 
nemen; als vertrekpunt van bedoelde 
termijn geldt dus het ogenblik waarop 
het bewijs van de dringende reden 
verkregen wordt; ten deze rijst derhalve 
de vraag of verweerster op 10 februa
ri 1975 sedert ten minste drie dagen 
·een voldoende omstandig bewijs in han
den had van het feit dat eiser voor een 
bedrag van 1.254 dollar steekpenningen 
had ontvangen van de firma Clofis, 
leverancier van verweerster; het is niet 
betwist dat verweerster op 10 februari 
1975, datum van het ontslag, van de 
firma Clofis te Overijse een schriftelijke 
verklaring bekwam volgens welke de 
heer Globus, beheerder van Clofis, in de 
periode van 2 december 1971 tot 
30 maart 1974 aan eiser voor 1.254 dollar 
steekpenningen had uitgekeerd ten 
einde aan verweerster te kunnen blijven 
leveren; het is evenmin betwist dat 
verweerster van dit feit kennis kreeg via 
haai· moedermaatschappij in Chicago en 
wei op de volgende manier : de firma 
Clofis, die agent is van het Amerikaanse 
bedrijf Molex, bracht op een bepaald 
ogenblik, tijdens een verblijf van de heer 
ylobus in de Verenigde Staten, de kwes-· 
,tie van de steekpenningen gegeven aar. 
eiser ter kennis van een zekere heer 
Kresbiel, vertegenwoordiger van Molex; 
Kresbiel verklaarde zich bereid de uitge
keerde som aan Clofis terug te betalen 
mits de heer Globus daarover een brief 
schreef, wat gebeurde; nadien lichtte 
Kresbiel de Amerikaanse maatschappij 
Hammond in en deze heeft op haar 
beurt de Belgische vennootschap, zijnde 
verweerster, gei:nformeerd; of verweer
ster we:rkelijk in het bezit was van een 
kopie van de brief van Kresbiel is, 
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dubieus; nu uit de feitelijke omstandig
heden niet blijkt dat verweerster v66r 
10 februari 1975 van de firma Clofis een 
schriftelijke verklaring over de litigieuze 
feiten verkreeg of kon verkrijgen en het 
bij de wet bedoelde feit dat het ontslag 
op staande voet rechtvaardigt, het feit is 
omgeven door alle omstandigheden die 
het zijn dringend. karakter kunnen 
geven, oordeelt het arbeidshof dat ver
weerster ten deze op voormelde datum 
nog niet sedert ten minste drie .dagen 
kennis had van de door haar ingeroepen 
dringende reden, 

terwijl, eerste onderdeel, het op 
10 februari 1975 door verweerster aan 
eiser gegeven ontslag wegens dringende 
reden niet meer zonder opzeggingsver
goeding mocht worden gegeven, wanneer 
het feit - dat eiser 1.254 dollar steek
penningen van 1971 tot 1974 aanvaard 
had - het zou gerechtvaardigd hebben, 
maar sedert ten minste drie dagen aan 
verweerster bekend was, ook al had zij 
daarvan mig niet het schriftelijke bewijs 
in handen (schending van de 
artikelen 4bis, 14 en 18, tweede lid, van 
het koninklijk besluit van 20 juli 1955); 

tweede onderdeel, het feit dat ver
weerster geen drie dagen v66r 
10 februari 1975 een geschreven bewijs 
van de aan eiser gegeven steekpennin
gen had ontvangen, geenszins inhoudt 
dat zij niet reeds vroeger kennis had 
gekregen van het feit met alle omstan
digheden om er de dringendheid van te 
beroordel~m; het criterium van de kennis 
der feiten ligt in de mogelijkheid van de 
beoordeling van alle omstandigheden en 
niet in het bewijs ervan (schending van 
de artikelen 14 en 18, tweede lid, van het 
koninklijk besluit van 20 juli 1955); 

derde onderdeel, het arrest de kennis 
van alle feitelijke omstandigheden van 
de dringende reden en het bewijs ervan 
verwart en de motieven niet toelaten de 
wettelijkheid van de beslissing te beoor
delen (schending van de artikelen 4bis, 
18, tweede lid, van het koninklijk besluit 
van 20 juli 1955 en 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat artikel 18, 
tweede lid, van de bij koninklijk 
besluit van 20 juli 1955 gecoordi
neerde wetten betreffende het 
bediendencontract bepaalt dat het 
ontslag wegens dringende redenen 
niet meer zonder opzegging of v66r 
hei verstrijken van de termijn mag 
worden gegeven, wanneer het feit 

dat het zou gerechtvaardigd hebben, 
sedert ten minste drie dagen aan de 
partij, die ontslag geeft, bekend is; 

Overwegende dat het feit dat de 
partij die ontslag geeft, bekend is in 
de zin van artikel 18, wanneer deze 
omtrent het bestaan van dit feit en 
de omstandigheden die daarvan een 
dringende reden kunnen maken, 
voldoende zekerheid heeft om met 
kennis van zaken een beslissing te 
kunnen nemen, met name voor haar 
eigen overtuiging en tevens tegen
over de andere partij en het 
gerecht; 

Overwegende dat, wanneer het uit 
de feitelijke omstandigheden van de 
zaak afleidt dat niet blijkt dat 
verweerster op 10 februari 1975 
sedert ten minste drie dagen reeds 
« een voldoende omstandig bewijs » 
van het a<mgevoerde feit « in han
den had », het arbeidshof oordeelt 
dat verweerster v66r die datum nog 
niet de hoven omschreven « vol
doende zekerheid » omtrent dit feit 
had; dat het op grond van dit 
oordeel wettig beslist dat verweer
ster << op voormelde datum nog niet 
sedert ten minste drie dagen kennis 
had van de door haar ingeroepen 
dringende reden »; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

14 mei 1979 - 3" kamer - Voorzitter : 
de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Janssens - Ge
Jijkluidende conclusie van d.e 'h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs.Houtekier, Hutzler. 

3• KAMER- 14 mei 1979 

WERKLOOSHEID - BEDRAG VAN DE 

WERKLOOSHEIDSUITKERING - WERKNEMER 
WIENS ECHTGENOTE ZICH UITSLUITEND MET 
HET HUISHOUDEN BEZIGHOUI;lT - WERKNE
MER-GEZINSHOOFD- BEG RIP. 

Om voor de vaststelling van het bedrag 
van de werkloosheidsuitkering als 
werknemer-gezinshoofd te worden 
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. beschouwd is niet vereist dat de 
gehuWde werknemer samenw:oont met 
zijn 'echtgenote die zich uitsluitend 

. met het huisly?uden bezighoudt (Art. 
160 :&.B. 20 dec. 1963; art, 83ter, eerste 

"lid, 1", M.B. 4 juni 1964.) ' 

(R.V .A. T.' PERSY) 

ARREST 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 10 maart 1978 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 160, inzonderheid 
§. 1, van het koninklijk besluit van 
20 decerriber 1963 betreffende arbeids
voorziening en werkloosheid, zoals ,het 
werd gewijzigd door artikel 5 van het 
koninklijk besluit van 13 oktober 1971, 
83 ter van het ministerieel besluit van 
4 juni 1964, ingevoegd bij artikel 2 van 
het ministerieel besluit van 18 oktb
ber 1971 en gewij:dgd · door de ministe
rit\le besluiten van 30 januari 1974 en 
17 november 1976; 212 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het · arrest oordeelt << dat de 
werknemer wiens gehuwde vrouw zich 
uitsluitend met het huishouden. bezig
houdt, de ho.edanigheid van geziJ:?.shoofd 
behoudt wanneer er feitelijke scheiding 
is en een bij bevel in kort geding 
opgelegde verplichting tot onde.rhouds
geld, te dragen door de werkloze echtge
nopt, bestaat ., en bijgevolg beslist dat 
verweerde'r in dit geval gerecht!gd is op 
de' dagvergoedingen categode C met 
ingang van 1 december 1975 en eiser 
veroordeelt tot het betalen van het 
·bedrag vart 66.608 frank, dat het verschil 
vertege:riwoordigt tusse~ de dagvergoe
dirigen .berekend volgens · categorie C en 
het hem tip basis van categorie D 
uitbetaalde sinds 1 december 1975 tot en 
met 30 september 1977, alsook de 
gerechtelijke interesten op dit bedrag· 
vanaf 30 september 1977, 

terwijl de gehuwde werknenier, waar
van de echtgenote zich uitsluitend met 
het huishouden bezighoudt, zich enkel 
kan beroepen op de hoedanigheid van 
gezinshoofd in de zin van de ar
tikelen 160 van het. koninklijk besluit 
van 20 december 1963 en 83 ter van het 
ministerieel besluit van 4 juni 1964, 
iildien de echtgenbten effectief samen
wonen; bij niet voldoen aan deze voor
waarde, er geen huishouden is in· de zin 

van de hogervermelde wettelijke bepa
lingen; daaruit volgt dat het arrest, dat 
het tegenovergestelde beslist, de in het 
middel vermelde wettelijke bepalingen 
schendt en niet wettelijk gerechtvaar
digd is : 

Overwegende dat, luidens arti
kel 83 ter, eerste lid; 1 ", van het 
ministerieel besluit van 4 juni 1964 
inzake werkloosheid, voor de vast
stelling van het bedrag van de 
werkloosheidsuitkering als werkne
mers-gezinshoofden worden be
schouwd « de gehuwde werknemers 
wier echtgenoot of echtgenote zich 
uitsluitend met het huishouden 
bezighoudt >>; 

Overwegende dat, in tegenstelling 
met hetgeen in het 2" en het 3" van 
hetzelfde lid bepaald is voor de 
andere categorieen werknemers
gezinshoofden, het bepaalde onder 
1" het samenwonen niet uitdrukke
lijk als voorwaarde stelt; 

Dat het vereiste van bet samen
wonen ook niet kan worden afgeleid 
uit de voorwaarde dat de echtgenoot 
of echtgenote zich uitsluitend met 
het huishouden bezighoudt; dat 
deze voorwaarde immers niet bete
kent dat de beide echtgenoten een 
gemeenschappelijke huishouding 
hebben, maar aileen dat de echtge
noot of echtgenote van de werkne
mer z1ch uitsluitend met huishoude
lljke aangelegenheden bezighoudt; 

· Dat het middel naar recht faalt; 

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

14 mei 1979 - a• kamer - Voorzitter : 
de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Janssens - Ge
lijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Simont, Biitzler. 

2• KAMER - 16 mei 1979 

'1o VERBERGING STRAFWETBOEK, 
ART. 508 - BESTANDDEEL. - BEZIT - BIJ 

TOEVAL IN HET BEZIT GEKOMEN -'BEGRIP. 
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2° VERBERGING STRAFWETBOEK, 

ART. 508 - BESTANDDEEL - BEDRIEGLIJK 
OPZET- BEGRIP. 

lo Bij toeval in het bezit komen van een 
aan een ander toebehorende zaak, een 
bestanddeel van het in art. 508 Sw. 
bedoelde misdrijf « bedrieglijke 
verberging », kan voor de houder van 
een bankl'ekening hierin bestaan dat 
bij vergissing een bedrag op het credit 
van die rekening is overgeschreven (1). 

2o Het b1j art. 508 Sw. vereiste bedrieg
lijk opzet bestaat erin verrijking of 
een voordeel na te jagen (2); de 
rechter verantwoordt wettig zijn 
beslissing m.b.t. het bestaan van dat 
bedrieghjk opzet, wanneer h1j vaststelt 
dat de bedrieglijke bedoelingen van de 
beklaagde, houder van een bankreke
ning op het credit waarvan bij vergis
sing een bedrag is overgeschreven, ten 
uitvoer gelegd zijn door oveJ·schrijvin
gen of geldafnemingen waardoor het 
voor die beklaagde onmogelijk gewor
den is andermans goed terug te geven 
(3). 

(BELLETTI 
T. GENERALE BANKMAATSCHAPPIJ N.V.) 

ARREST ( vel'taling) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 8 maart 1979 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de 
strafvordering jegens eise.r : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 508 van het Strafwetboek, 

doordat het arrest eiser veroordeelt uit: 
hoofde van bedrieglijke verberging op de 
grond << dat de materiele mogelijkheid 
vrij te kunnen beschikken over een 
geldsom een roerende zaak is, in de zin 
die dit begrip heeft in artikel 508 van 
het Strafwetboek », 

eerste onderdeel, zonder te antwoor
den op de conclusie ... 

(l) Vgl. Cass., 20 april 1931 (Bull. en Pas., 
1931, I, 140). 

(2) Cass., 30 okt. 1939 (Bull. en Pas., 1939, I, 
444). 

(3) Zie Cass., 12 jan. 1925 (Bull. en P.as., 
1925, I, 105). 

tweede onderdeel, eiser door de stor
ting van het litigieuze bedrag op. zijn 
zichtrekening bij verweerster niet het 
bezit verkregen heeft van een roerende 
zaak gezien de juridische aard van die 
storting, zodat de essentiele toepassings
voorwaarde van artikel 5.08 ·· van het 
Strafwetboek niet bewezen was en het 
arrest door eiser te veroordelen die 
wetsbepaling schendt : 

Over het eerste onderdeel : 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat, blijkens de ver

meldingen van het arrest, verwee:r: 
ster een bedrag van een miljoen 
frank bij vergissing heeft overge...: 
schreven op het credit van de reke
ning van eiser en: dat eiser sinds 
maart 1977 met dat bedrag over
schrijvingen heeft gedaan of geldop
nemingen heeft verricht; 

Overwegende dat het hof van 
beroep aldus een wettelijke verant
woording geeft aaii zijn beslissing 
dat eiser ten gevolge van de over
schrijving van. dat bedrag . op het 
credit van zijn rekening bij toeval 
in het bezit kwam van een roerende 
zaak die aan een andere toebe
hoorde; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel faalt naar recht : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen . 97 van de 
Grondwet en 508 van het Strafwetboek, 

doordat' het arrest liit hoofde van 
bedrieglijke verberging verodrdeelt . op 
grond dat << beklaagde zijn bedrieglijke 
bedoelingen sinds maart 1977 heeft ten 
uitvoer gelegd door overschrijvingen of 
geldopnemingen, waardoor hij zichzelf 
in de onmogelijkheid stelde het goed van 
een ander. terug te geven ''• 

eerste onderdeel, zonder d~arbij te 
antwoorden op de conclusie · waarbij 
eiser wees op een reeks feiten · en 
omstandigheden, waaruit hij meen(j.e de 
afwezigheid van zijn bedrieglijk opzet te 
kunnen afleiden, 

tweede onderdeel, zqnderdaarbij het 
voor de toepassing van artikel 508 van 
het Strafwetboek vereiste. bE;Jdrieglijk 
opzet genoegzaam vast te · stellen, : 
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Over. beide onderdelen sam en : 
Overwegende dat het arrest met 

de vermelding « dat beklaagde zijn 
bedrieglijk inzicht sedert maart 1977 
heeft uitgevoerd door overschrijvin
gen of geldopnemingen, waardoor 
hij zichzelf in de onmogelijkheid 
stelde het goed van een ander terug 
te geven », antwoordt op de in het 
middel aangegeven conclusie en zijn 
beslissing dat eiser met bedrieglijk 
opzet heeft gehandeld, wettelijk ver
antwoordt; 

Dat het in artikel 508 van het 
Strafwetboek vereiste bedrieglijk 
opzet erin bestaat · verrijking of 
voordelen nate jagen; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel kan worden aangenomen; 

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

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

Overwegfnde dat eiser geen bij
zonder middel aanvoert; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorz!ening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

16 mei 1979, 2" kamer - Voorzitter : . 
de h. ·Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever :. de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mr. 
I. Bentin-De Roover, Brussel. 

. 2• KAMER - 16 mei 1978 

1° JEUGDBESCHERMING - OVERTRE
DING VAN DE WETTEN EN VERORDENINGEN 
BETREFFENDE _DE POLITIJi! OVER HET WEG~ 
VERKEER•- VERVOLGINGEN TEN LASTE VAN 
EEN MINDERJARIGE VAN MEE;R DAN ZESTIEN 
JAAR EN MINDER DAN VOLLE ACHTTIEN JAAR 

. EN TEN LASTE VAN. MEERDERJARIGEN -
OPENBAARHEID VAN DE TERECHTZITTING
TOE TE PASSEN REGELS. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - OPENBAARHEID VAN DE 
TERECHTZIITING - VERVOLGINGEN WEGENS 
OVERTREDING VAN DE WETTEN EN VERORDE
NINGEN BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET 
WEGVERKEER TEN LASTE VAN EEN MINDER
JARIGE VAN MEER DAN ZESTIEN JAAR EN 
MINDER DAN VOLLE ACHTTIEN JAAR EN TEN 
LASTE VAN MEERDERJARIGEN - TOE TE 
PASSEN REGELS. 

3° CASSATIE - OMVANG'- STRAFZAKEN
CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE -
VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING - BRENGT · VERNIETIGING 
MEDE VAN DE NIET DEFINITIEVE BESLISSING 
OP DE TEGEN HEM INGESTELDE BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING - ZELFS INDIEN 
DE VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE 
STRAFVORDERING IS UITGESPROKEN OP EEN 
MIDDEL VAN AMBTSWEGE. 

1 o en 2° Het onderzoek van de vervolgin
gen ten laste van een minderjarige 
van meel' dan zestien jaar en minder 
dan volle achttien jaar, voo1· een 
kl'achtens het gemeen recht bevoegd 
gerecht ingesteld in een geval als 
bepaald bij ad. 36bis, Jeugdbescher
mingswet 8 apdl 1965, ondel' meer in 
geval van ovedJ"eding van de wetten 
en verordeningen betl'effende de poll
tie over het wegverkee1; heeft plaats 
in de raadkamer; die rechtspleging 
mag niet WOJ"den uitgebl'eid tot een 
andere pel'soon die tegelijkertijd voor 
datzelfde gerecht wordt gebracht, zelfs 
al zijn deze en de minderjari;:re bij 
hetzelfde exploot gedagvaal'd {1). {Art. 
96 Gw.; art. 36bis Jeugdbeschermings
wet.) 

·3o Vernietiging, op het cassatieberoep 
van dt! beklaagde, van de beslissing op 
de strafvordering brengt. vernietiging 
mede van de niet definitieve beslissing 
op de tegen hem ingestelde bul'gel'
Jijke rechtsvordering, ook al is die 
eerste vernietiging uitgesproken op 
een middel van ambtswege (2). 

(1) Cass., 20 sept. 1978 (A. C., 1978-79, nr. 44, 
en noot 2); zie Cass., 7 feb. 1979 (A.C., 1978~79, 
nr. 308). 

(2) Zie Cass., 27 sept. 1976 (A. C., 1977, 106); 
12 okt. 1977 (ibid,, 1978, 198); 18 okt. 1978 en 
23 jan. 1979 (A.C., 1978-79, nrs. 108 en 274). 



! l---

1097-
(TENRET T. PETIT) 

ARREST ( veda]ing) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den . vonnis, op 29 januari 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Charleroi; 

Overwegende dat de voorziening 
enkel gericht is tegen de beslissing 
op de strafvordering jegens eiser; 

I. Wat de beslissing op de straf
vordering betreft : 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 96 van de 
Grondwet: 

Overwegende dat, blijkens het 
vonnis en de stukken van de rechts
pleging, eiser, die meerderjarig was, 
vervolgd werd samen met Henri 
Hardy, die geboren is op 7 augustus. 
1959 en dus meer dan zestien jaar 
en minder dan valle achttien jaar 
oud was op het ogenblik van de 
feiten, de eerste, uit hoofde van op 
6 februari 1977 onopzettelijk slagen 
of verwondingen te hebben toege
bracht aan de tweede en het weg
verkeersreglement te hebben over
treden, de tweede, uit hoofde van 
overtreding van datzelfde regle
ment; 

Dat op de terechtzitting van 
3 januari 1979 van de correctionele 
rechtbank het onderzoek van de 
zaak uitsluitend in raadk~mer heeft 
plaatsgehad en dat daarna, in open
bare terechtzitting, de uitspraak van 
het vonnis op 29 januari 1979 werd 
bepaald; 

Overwegende dat de bepaling van 
artikel 36bis, tweede lid, van de wet 
van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming, volgens welke 
het. onderzoek van de vervolgingen 
tegen minderjarigen die meer dan 
zestien jaar en minder 'dan voile 
achttien jaar oud zijn op het ogen
blik :van de feite:p., voor de. gerech
ten bevoegd op grond van het 
gemene recht, in de gevallen voor
zien bij die wetsbepaling in raadka
mer pla~tsheeft, enkel en aileen 

werd genomen ter. bescherming van 
die minderjarigen; dat deze bepa
ling afwijkt van de regel van de 
openbaarheid van de terechtzittin
gen, gesteld in artikel 96 van de 
Grondwet, zodat zij niet kan gelden 
voor andere personen die terzelfder 
tijd voor die gerechten worden ver...: 
volgd; . 

Dat het onderzoek van de 'vervol
gingen tegen eiser derhalve onwet
tig in raadkamer is geschied; 

II. W at de beslissing op de bur
gerlijke rechtsvordering j~g~ns eiser 
betreft: 

Overwegende dat het vorinis aan 
verweerster, handelend in haar hoe
danigheid van moeder en wetteiijke 
voogdes over haar minderj arige 
zoon, een provisionele vergoeding 
toekent, een geneesheer-deskundige 
aanwijst, zijn uitspraak wat betreft 
het overige van de rechtsvordering 
uitstelt en de kosten aanhoudt; 

Overwegende dat die beslissing 
geen eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering en evenmin uit
spraak doet over een bevoegdheids
geschil; dat derhalve tegen die 
beslissing niet onmiddellijk cassa
tieberoep kon worden ingesteld en 
eisers berusting in die beslissing 
niet af te leiden valt uit het enkele 

· feit dat hij zijn voorziening heeft 
beperkt tot de beslissing op ·de 
tegen hem ingestelde strafvorde
ring; 

Dat hieruit volgt dat de vernieti..:. 
ging van de beslissing op tegen 
eiser ingestelde strafvordering de 
vernietiging meebrengt · van de 
beslissing op de tegen hem inge
stelde burgerlijke rechtsvordering, 
welke laatste beslissing het gevolg 
is van de eerste; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis in zoverre daarbij 
uitspraak wordt gedaan .· over de 
tegen eiser ingestelde strafvordering 
en burgerlijke rechtsvordering en. 
over de aan die rechtsvorderingen 
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verbonden kosten; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 
g~inaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; laat de 
kosteri te;n laste van de Sta11t. 

· 16 mei 1979 - 2' kamer - Voor.iitter : 
de · h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal. 

2° KAMER - 16 mei 1979 

1° CASSATIEMIDDELEN ---:- !'?TRAFZAKEN 
- SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN VERDE
DIGING - MID DEL HIERUIT AFGELEID DAT DE 

. DOOR DE BEKLAAGDE AAN DE ONDERZOEKS
RECHTER GEZONDEN' STUKKEN NIET BIJ HET 
DOSSIER ZIJN GEVOEGD - MIDDEL VOOR HET 
EERST VOOR HET HOF VOORGEDRAGEN -
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING 
· ·- STRAFZAKEN "'-' MIDDEL lUERUIT AFGE

LEID DAT DE DOOR DE BEKLAAGDE AAN DE 
ONDERZOEKSRECHTER GEZONDEN STUKKEN 
NIET BIJ .HET DOSSIER ZJJN GEVOEGD -
BEKLAAGDE DIE ZICH OVER DE ZAAK ZELF 

. HEEIT VERDEDiGD ZONDER AAN TE VOEREN 
'•DAT ZIJN'· 'RECHTEN VAN VERDEDIGING 

WAREN GESCHONDEN - SCliENDING VOOR 
HET I'): OF AANGEVOERD - NIET ONTV ANKE
!JI,JK MIDDEL. 

3° CA$SATIEMIDDELEN ,.-- STRAFZAKEN 
· . ....:.. MIDDEL DAT GEEN 'BETREKKING HEEFT op· 
DE BESTREDEN 'BESLISSING- NIET ONTVAN
KELIJK• MID DEL: 

4°: CASSATIEMIDDELEN ,.-- STRAFZAKEN 
~ ONDUII)ELIJK M!DDEL- NIET ONTVANKE
LIJK MID DEL. 

5° ONAANTASTBARE • BEOORDELING 
DOOR. DE FEITENRECHTER 
STRAFZAKEN - NOODZAAK Q~' RAADZAAM-. 
HElD VAN EE;N ONDERZOEKSMAATREGEL -
i:mAANTAsTBARE mi:ooRDELING. 

1 • Het middel hieruit afgeleid dat de 
door .de beklaagde aan de. onderzoeks
rechter gezonden stukken, met schen
ding van de rechten van' verdediging, 
niet bij het dossier werden gevoegd, 
kan niet voor het eerst voor het Hof 

. worden voorgedragen (1). 

(1) eri {2) Zie Cass., 6 maart 1972 {A.C., 1972, 
622); en 31 okt, 1978 (ibid., 1978-79, nr: 133); 
vgl. Cas~., 25 april 1978 (A·.C., 1978, 971) en· 
14 f~b. 1979 _(A.C,, 1,978-79, nr. 334). 

. 2• Niet ontvankelijk is het middel dat 
door de beklaagde hieruit is afgeleid 
dat zijn rechten van verdediging zijn 
geschonden doordat de door hem aan 
de onderzoeksrechter gezonden stuk
ken niet bij het dossier zijn gevoegd, 
wanneer de beklaagde zich over de 
zaak zelf heeft verdedigd zonder 
schending van zijli rechten van verde
qigin~ aan te voeren (2). 

36 Niet ontvankelijk is het middel dat 
geen betrekking heeft op de bestreden 
beslissing (3). 

4• Niet ontvankelijk is het middel aan 
de hand waarvan het Hof onmogelijk 
kan uitmaken waarin de aangevoerde 
onwettigheid bestaat (4). 

5• De rechter beoordeelt op onaantast
bare wijze de noodzaak of raadzaam
heid van een onderzoeksmaatregel, 
·a.m. van een getuigenverhoor ter 
terechtzitting (5). 

(MICHIELS) 

ARREST ( vertaJing) 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de rechten van de verde
diging doordat het dossier van de rechts
pleging ten laste van eiser niet volledig 
is, vermits het de vijftien aangetekende 
brieven van eiser aan verschillende 
onderzoeksrechters, niet bevat : 

Overwegende dat uit de stukken 
van de rechtspleging niet blijkt dat 
eiser dat verweermiddel voor de' 
feitenrechter heeft aangevoerd; . 

Dat het middel niet voor de eerste 
maal voor het Hof kan worden 
aangevoerd en mitsdien niet ont
vankelijk is; 

(3) Cass., 21 dec. 1976 (A.C., 1977, 'i5o); vgl. 
in burgerlijke zaken, Cass., 7 feb. 1979 (A.C., 
1978-79, nr. 311). 

{4) Cass., 30 sept. 1974 (A.C., 1975, 135); ~ie 
Cass., 24 okt. 1978 (ibid., 1978-79, nr. 121) en 
1 dec. 1978 (ibid., 1978-79, 188), vgl. in burger
lijke zaken, Cass., 19 april 1979 (A.C. 1978-79, 
nr. 468). 

(5) Cass., 21 nov. 1978 (A.C., 1978-79, nr. 164). 
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01rer het tweede middel, hieruit afge

leid dat onderzoeksrechters tot tweemaal 
toe hebben geweigerd eisers klacht 
tegen zijn echtgenote en haar advocaat 
te (( registreren )) omdat het (( . een 
doorgestoken kaart zou zijn >> : 

Overwegende dat het middel niets 
uitstaande heeft met de bestreden 
beslissing en derhalve niet ontvan
kelijk is; 

Over het derde middel, hieruit afgeleid 
dat de voorzitter van het hof van beroep 
niettegenst&ande eisers aandringen geen 
akte heeft laten nemen van diens ter 
terechtzitting van het hof van beroep 
afgelegde verklaring betreffende de 
wijze waarop het voorbereidend strafon-. 
derzoek tegen hem w~rd gevoerd : . 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan niet blijkt dat eiser het hof 
van beroep verzocht heeft akte te 
nenien van de inhoud van de door 
hem afgelegde verklaringen in het 
proces-verbaal van de terechtzitting, 
noch dat . hij in dat opzicht de 
schending van de rechten van de 
verdediging heeft aangevoerd; 

Dat het. middel niet · kan worden 
aangenomen; 

· Over het vierde middel, hieruit afge
leid dat onregelmatigheden zijn gepleegd 
ter terechtzitting van de drieentwintigste 
kamer van de Correctionele Rechtbank 
te Brussel op 29 maart 1978 : 

' 
Overwegende dat in het middel 

niet nader bepaald wordt welke 
onregelmatigheden zijn gepleegd op 
die terechtzitting van de cor:rectio
nele rechtbank; 

Dat het middel ·. niet duidelijk 
genoeg en mitsdien niet ontvanke
lijk is; 

Over het vijfde middel, hieruit . afge.: 
leid, enerzijds, dat eiser willekeurig 
werd aangehouden, anderzijds, dat zijn 
rechten van verdediging werden 
geschonden ': · 

Overwegende dat het · middel 
enerzijds niets uitstaande heeft met 
de bestreden beslissing; 

Qat het · anderzijds niet · nader 
aangeeft in welk opzicht de rechten 
van de verdediging van eiser wer
den geschonden; 

Dat het middel derhalve niet .ont
vankelijk is; 

Over het zesde middel, hieru1t afgeleid 
dat de voorzi'tter · ter terechtzitting van 
de zevende kamer van het hof vah 
beroep, enerzijds, geweigerd heeft eisers 
zaak als eerste op te roepen, ,ander;z;ijds, 
hem niet toegestaan heeft · .· plaats te 
nemen op ·de bank van de advocaten ·: 

Overwegen,de, . enerzijds, dat de 
Voorzitter van de rechtbank in straf
zaken de volgorde van de zaken ter 
terechtzitting regelt; · · : 

Overwegende, anderzijd~·, dat, 
door eiser niet toe te staan plaa~ te 
nemen op de barik vari <:le advoca
ten, de rechter die de . 'rechtbank 
voorgezeten heeft, zijn hevoegdheid 
tot ordehandhaving ter · terechtzit
ting niet te buiten is gegaan;' ·· · · 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

·Over het zevende middel, hieruit afge
leid dat het · hof van beroep geweigerd 
heeft de zaak van eiser te verdagen · naar 
een latere terechtzitting, terwijl eiser, 
enerzijds, niet de tijd had gehad inzage 
te nemen ·van alle · dossiers die te'gen 
hem waren aangelegd en, anderzijds, de 
advocaat-generaal een dossier onder zich 
had dat eiser niet kende : ' 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan niet blijkt dat eiser ter 
terechtzitting van het hof van 
beroep verzocht heeft om verdaging 
van zijn zaak naar een latere 
datum; 

Dat het middel feitelijk~ .· gro~d
slag mist; 

Over het ttchtste midd~l, hie~uit afge
h~iddat het hof van berof!p d,e getuigen 
niet gehoord heeft hoewel eiser cim .hun 
verhoor had verzocht : · ' · 

Oveiwegende dat. het arrest ~rop 
wijst « dat de door de eerste rechter 
bewezen verklaarde feiten voor het 
hof bewezen zijn gebleven »; dat het 
aldus de nutteloosheid van het' door 
eiser gevraagde « nieuw onderzoek » 
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vaststelt en door die overweging de 
afwijzing van · diE;! vordering met 
redenen omkleedt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het negende middel, hieruit afge
leid dat het tegen eiser wegens smaad 
aan agenten van het openbaar gezag 
aangelegd dossier medegedeeld werd 
aan de advocaat van zijn echtgenote, 
zonder dat deze laatste de toestemming 
gevraagd heeft er kennis van te nemen : 

Overwegende dat het middel geen 
betrekking heeft op de bestreden· 
beslissing en derhalve niet ontvan- · 
kelijk is; 

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

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

16 mei 1979 - 2• kamer - Voorzitte1· : 
de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal. 

2" KAMER - 16 mei 1979 

1° WEGVERKEER MISDRIJF 
BESTUURDER VAN EEN NIET GEIDENTIFI
CEERD VOERTUIG - BEGR!P. 

2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MIDDEL WAARBIJ GEBREK AAN ANTWOORD 
OP DE CONCLUSIE WORDT AANGEVOERD -
VAAGHEID- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1" Een overtreding van het Wegver
keersregl. die is vastgesteld zonder dat 
de bestuurder van het voertuig is 
gei'clentificeerd, kan wettig worden ten 
laste gelegd aan de houder van de 
nummerplaat van dat voertuig, tenzij 
deze zijn bewering, dat de overtreding 

door een derde werd gepleegd, kan 
staven met gegevens waardoor zij 
geloofwaardig wordt (1 ). 

2° Wegens vaagheid is niet ontvankelijk 
het middel dat een gebrek aan ant
woord op de conclusie aanvoert, zon
der te vermelden op welke eis, weren 
of exceptie niet is geantwoord (2). 

(WAUTHIER) 

ARREST ( vertafing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 28 november 1978 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Charleroi; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 29, 30, 154 van het Wetboek van 
Strafvordering, 39 van het Strafwetboek 
en 29 van het koninklijk besluit van 
3 mei 1965, van het algemeen rechtsbe
ginsel volgens hetwelk onschuld ver
moed wordt en dat van de bewijslast, 

doordat, eerste onderdeel, nu door de 
rechtbank bes!ist wordt dat het « de 
schuld van beklaagde was dat de mate
riiHe dader van de overtreding niet kon 
worden ge!dentificeerd, vermits hij niet 
bewust en opzettelijk zijn medewerking 
heeft verleend bij de opsporing van de 
aansprakelijke dader, waarbij nog komt 
een fout, een gebrek aan toezicht of 
althans een nalatigheid bij de organisa
tie van zijn diensten »; de overtreding 
aan eiser ten laste wordt gelegd niet op 
grond van een door het openbaar minis
terie aangebracht bewijs maar op grond 
hiervan dat eiser niet had bijgedragen 
tot de opsporing van de dader van het 
misdrijf, zodat de rechtbank de bewijs
last heeft omgekeerd; 

tweede onderdeel, met erop te wijzen 
dat « beklaagde niet betoogde dat het 
misdrijf begaan werd door een derde, 
die hij had doen kennen », de rechtbank 
de artikelen 29 en 30 van het Wetboek 
van Strafvordering schendt, vermits de 
aan beklaagde ten laste gelegde overtre
ding niet valt onder de categorieen 
waarvan sprake is in die artikelen en 

(1) Zie Cass., 2 mei 1904 (Bull en Pas., 1904, 
I, 219~, 5 feb. 1906 (ibid., 1906, I, 119), 22 jan. 
1912 ibid., 1912, I, 94), 9 mei 1927 {ibid, 1927, 
I, 224 , 22 juli 1960 (ibid., 1960, I, 1269 en de 
noot get. R.D.) en 7 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 
nr. 310). 

(2) Cass., 21 sept. 1977 (A.C., 1978, 97). 
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geen enkele wettekst ten deze de ver
plichting oplegt de dader van de overtre
ding aan te geven; · 

derde onderdeel, door niet te antwoor
den op de door eiser in zijn conclusie 
ontwikkelde argumentatie, de Correctio
nele Rechtbank te Charleroi, artikel 97 
van de Grondwet schendt; · 

vierde onderdeel, de rechtbank aan de 
ene kant het misdrijf aan eiser ten laste 
legt, al sluit hij hierbij de mogelijkheid 
niet uit dat niet eiser het voertuig· 
bestuurde, maar aan de andere kant zegt 
dat eiser " de verplichting had erop toe 
te zien dat de onder zijn bevelen 
staande derde geen misdrijf pleegde 
tijdens de uitvoering van zijn werk », en 
dat " het misdrijf op de eerste plaats te 
wijten is aan de nalatigheid van eiser », 
zodat de rechtbank artikel 29 van het · 
koninklijk besluit van 3 mei 1965 
schendt, naar luid waarvan het Wegver
keersreglement van toepassing is op de 
weggebruikers, dus aileen op de bestuur
der van het voertuig, alsmede artikel 39 
van het Strafwetboek betreffende het 
persoonlijk karakter van de straffen; 

vijfde onderdeel; nu de rechtbank de 
toepassing van artikel 39 van het Straf
wetboek uitsluit op de enkele grond dat 
dit artikel geen absolute gelding heeft, 
zij niet passend antwoordt op eisers 
argumentatie; 

zesde onderdeel, door aan te nemen 
dat eiser ook wel eens niet de bestuur
der van het voertuig kon geweest zijn, 
de rechtbank geen rekening houdt met 
het noodzakelijk strafbaar opzet en het 
curatief karakter van de straf, waarop 
het in artikel 39 van het Strafwetboek 
neergeschreven beginsel van het per
soonlijk karakter van de straffen 
gegrond is: 

Overwegende dat het middel niet 
ontvankelijk is in zoverre het de 
schending bedoelt van artikel 29 
van een niet nader bepaald konink
lijk besluit van 3 mei 1965; 

Over de eerste, tweede, vierde en 
zesde onderdelen samen : 

Overwegende dat de overtreding 
van het Wegverkeersreglement die 
is vastgesteld zonder identificatie 
van de bestuurder van het voertuig, 
wettig ten laste wordt gelegd van de 
houder van de nummerplaat van dat 
voertuig waarvan het nummer werd 
opgenomen, behalve wanneer hij 
zijn bewering dat de overtreding 

door een derde werd gepleegd, 
staaft door gegevens waardoor ze 
geloofwaardig wordt; 

Overwegende dat eiser, zonder te 
betwisten dat het in het oorspron
kelijk proces-verbaal gei:dentifi
ceerde voertuig met nummerplaat 
7518 X op de dag van het misdrijf, 
namelijk 4 oktober 1977, hem toebe
hoorde, in zijn conclusie in hoger 
beroep erop gewezen heeft dat 
« concluant bij zijn ondervraging 
door de verbalisanten verklaarde 
dat hij niet kon aangeven wie van 
zijn arbeiders zijn voertuig 
bestuurde op de dag van de feiten »; 
dat hij er zich vervolgens toe 
beperkte te . betogen dat het open
baar ministerie de identiteit diende 
te bewijzen van hem die op de dag 
van de overtreding het voertuig 
bestuurde; 

Overwegende dat het vonnis ver
meldt « dat de beklaagde ... die tien 
arbeiders in zijn dienst had ... de 
verbalisanten uitdaagde hem te 
doen bekennen wie de bestelwagen 
gebruikt had op de dag van de 
inbreuk ... ; dat, toen hem gevraagd 
werd zijn werkboekjes na te zien, 
beklaagde tegenwierp ... dat het 
hem niet mogelijk was de dader te 
vinden; ... dat het vaststaat dat 
beklaagde niet betoogt dat de over
treding begaan is door een derde 
die hij doet kennen en dat hij niet 
bewijst en overigens niet aanvoert 
dat er een vergissing gebeurd is bij 
het noteren van het plaatnummer 
... »; dat het vervolgens beslist « ... 
dat onder die welbepaalde omstan
digheden, de strafrechtelijke aan
sprakelijkheid van beklaagde, die 
eigenaar van het voertuig bleek te 
zijn en vervolgd werd aan de hand 
van de nummerplaat, vaststaat »; 

Overwegende dat de rechtbank, 
zonder de in het middel bedoelde 
wettelijke bepalingen en algemene 
rechtsbeginselen te schenden, zijn 
beslissing regelmatig met redenen 
omkleedt en wettelijk verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 
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Over net 

onderdeel: 
derde en vierde 

Overwegende dat, nu niet nader 
bepaald is op welke verweermidde
len van eiser het vonnis niet ant
woordt, die onderdelen van het mid
del niet ontvankelijk zijn; 

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

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

16 mei HJ79- 2• kamer- Voorzitter: 
de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Screvens - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Tassin, Charleroi. 

1• KAMER - 17 mei 1979 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN- BUR

GERLIJKE ZAKEN - CONCLUSIE - BEG RIP. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
GES.CHRIFT MET ALS TITEL « NOTA'S VOOR 
EEN CONCLUSIE IN HOGER BEROEP '• DAT 
EEN . PARTIJ HAD GEZONDEN AAN HAAR 
RAADSMAN, DIE HET TER ZITTING VAN EEN 
BURGERLIJK GERECHT HEEFT AFGEGEVEN
AFWEZIGHEID VAN BEDOELING VAN DE PAR
TIJ OM DE IN HET GESCHRIFT VOORKO
MENDE VORDERINGEN, WEREN OF EXCEPTIES 
ALS DUSDANIG AAN DE RECHTER VOOR TE 
LEGGEN - GEEN VERPLICHTING VAN DE 
RECHTER DAAROP TE ANTWOORDEN. 

1 o en 2o Een ter zitting van een burger
Jijk gerecht afgegeven geschnft JS 

. geen conclusie waarop de rechter-moet 
antwoorden tenzij de daarin voorko
mende vorderingen, weren of excep
ties als dusdanig aan de rechter z1jn 

voorgelegd om de aanspraken van de 
partij bij de rechter aanhangig te 
maken (1). (Art. 97 Gw.) 

(ENTREPRISES GENERALES RENE HERBIGNAT 
P.V.BA. T. CALONNE) 

ARREST ( vertalini'J 

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

Overwegende dat eiseres, in de 
drie tot staving van haar voorzie
ning aangevoerde middelen, het 
arrest verwijt dat het niet heeft 
geantwoord op middelen die zij 
deed gelden « als conclusie in een 
ondertekende nota die op 16 sep
tember 1977 op de griffie van het 
hof van beroep werd neergelegd »; 

Overwegende dat uit de geding
stukken blijkt dat een door de 
zaakvoerder R. Herbignat onderte
kend geschrift met als titel « nota's 
voor een conclusie in hoger beroep » 
niet op de griffie van het hof van 
beroep, doch op de terechtzitting 
van dat hof van 16 september 1977 
werd neergelegd; 

Overwegende dat die nota's die 
door de partij zelf waren opgesteld, 
volgens de titel en diverse vermel
dingen in de tekst, uitsluitend voor 
haar raadsman bestemd waren voor 

(1) Ret beginsel dat de rechter ehkel 
behoeft te antwoorden op de vorderingen, 
weren of excepties die hem als dusdanig zijn 
voorgelegd geldt zowel in burgerlijke zaken als 
in strafzaken. (Cass., 8 juni 1938, Bull. en .Pas., 
1938, I, 201 en de noot get. L.C., inz. blz. 203; 
noot get. A.T., onder Cass., 3 jan. 1978 (A.C., 
1978, 517). In strafzaken wordt ter terechtzit
ting conclusie genomen en moet de rechter de 
vorderingen, weren of excepties gehoord heb
ben. (Zie de vorenvermelde noot get. L.C., 
biz. 204). Lc. was in het proces-verbaal vastge
steld dat op de griffie een conclusie was 
ingediend waarvan ter terechtzitting lezing 
was gegeven. Wat het in het middel bedoelde 
geschrift betreft, daarin was enkel vastgesteld 
dat de eiser in hager beroep ter terechtzitting 
een ondertekende nota had afgegeven. Raadpl. 
FEITWEIS, Dr01t judicia1re pnve, I, 1976, 4' dr., 
blz 216 en 218 · de conclusre moet aan de 
rechter worden gerJCht en de vordermgen, 
weren of exceptres moeten voor hem worden 
aangevoerd. 
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1et opmaken van een conclusie; dat 
~e niet voor de rechter bedoeld 
,varen; 

Dat het feit aileen dat dergelijke 
:1ota's ter terechtzitting zijn neerge
·2gd niet impliceert dat de vorderin
~en, verweren of excepties die ze 
k:unnen bevatten, als dusdanig aan 
:le rechter werden voorgelegd om de 
aanspraken van de partij bij hem 
aanhangig te maken; dat ze geen 
conclusies zijn in de zin van de 
artikelen 741 tot 747 van het 
Gerechtelijk Wetboek; 

Dat de rechter daarop dus niet 
behoefde te antwoorden; 

Dat de middelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

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

17 mei 1979 - 1' kamer - Voorzitter : 
de h. Meeus, wnd. voorzitter - Verslag
gever : mevr. Raymond-Decharneux -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Simont en Butzler. 

2' KAMER - 22 mei 1979 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
- STRAFZAKEN - STRAFVORDERING -
OVERTREDING VAN WETTEN EN VERORDE
NINGEN INZAKE AANGELEGENHEDEN DIE 
BEHOREN TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE 
ARBEIDSGERECHTEN - VOOR DE POLITIE
RECHTBANKEN EN DE CORRECTIONELE 
RECHTBANKEN IN DE REGEL DOOR DE 
LED EN VAN HET ARBEIDSAUDITORAAT TE 
VERVOLGEN. 

2° OPENBAAR MINISTERIE - STRAF
ZAKEN _ STRAFVORDERING - OVERTREDING 
VAN WETTEN EN VERORDENINGEN INZAKE 
AANGELEGENHEDEN DIE BEHOREN TOT DE 
BEVOEGDHEID VAN DE ARBEIDSGERB(:HTEN 
_ IN DE REGEL, VOOR DE POLITIEREi 'HTBAN
KEN EN VOOR DE CORRE("):'IONELE,, RE\~HT
BANKEN DOOR DE LEUEN VAN HET ARBEIDS
AuDITORAAT TE VERVULGEN. 

3° ARBEID - ALGEMEEN REGLEMENT OP 
DE ARBEIDSBESCHERMING OF BESLISSINGEN 
EN BESLUITEN TER UITVOERING VAN DAT 
REGLEMENT - STRAFVORDERING WEGENS 
OVERTREDING VAN DIE REGLEMENTERING
UITOEFENING VAN DE STRAFVORDERING 
ALLEEN DOOR DE LED EN VAN HET ARBEIDS
AUDITORAAT ALS DE BEKLAAGDE EEN WERK
GEVERIS. 

4° OPENBAAR MINISTERIE - STRAF

ZAKEN - ALGEMEEN REGLEMENT OP DE 
ARBEIDSBESCHERMING OF BESLISSINGEN EN 
BESLUITEN TER UITVOERING VAN DAT ALGE
MEEN REGLEMENT STRAFVORDERING 
WEGENS OVERTREDING VAN DIE REGLEMEN
TERING - UITOEFENING VAN DE STRAFVOR
DERING ALLEEN DOOR DE LED EN VAN HET 
ARBEIDSAUDITORAAT ALS DE BEKLAAGDE 
EEN WERKGEVER IS. 

5° STRAFVORDERING - OVERTREDING 

VAN HET ALGEMEEN REGLEMENT OP DE 
ARBEIDSBESCHERMING OF VAN DE BESLIS
SINGEN EN BESLUITEN TER UITVOERING VAN 
DIE REGLEMENTERING- UITOEFENING VAN 
DE STRAFVORDERING ALLEEN DOOR DE 
LEDEN VAN HET ARBEIDSAUDITORAAT ALS 
DE BEKLAAGDE EEN WERKGEVER IS. 

6° VOORZIENING IN CASSATIE 
- AFSTAND - STRAFZAKEN - VOORZIE
NING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE BESLIS
SINGEN OP DE STRAFVORDERING EN DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
AFSTAND VAN DE VOORZIENING TEGEN DE 
BESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING - AFSTAND GEGROND OP DE 
ENKELE REDEN DAT DIE BESLISSING GEEN 
EINDBESLISSING IS IN DE ZIN VAN 

ART. 416 VAN HET WETBOEK VAN STRAFVOR
DERING - AFSTAND NIET ALS BERUSTING 
UIT TE LEGGEN - GEVOLG. 

7° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
NIET BEPERKTE VOORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE - VERN!ETIGING VAN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING 
BRENGT VERNIETIGING MEDE VAN DE DEFINI
TIEVE EN NIET DEFINITIEVE BESLISSINGEN 
OP DE TEGEN HEM INGESTELDE BURGER
LIJKE RECHTSVORDERINGEN DIE HET 
GEVOLG ZIJN VAN DE EERSTE- NIETTEGEN
STAANDE AFSTAND, ZONDER BERUSTING, VAN 
DE VOORZIENING TEGEN DIE LAATSTF 
BESLISSINGEN 

1" en 2" Luidens art. 155 Ger. W. ziJn, m 
de regel, enkel de ]eden van het 
arbeidsauditoraat bevoegd om vooz· de 
politierechtbank en de correctionele 
rechtbank, de strafvordermg uit tP 
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oefenen wegens overtreding inzake 
aangelegenheden die behoren tot de 
bevoegdheid van de arbeidsgerech
ten (1). 

3°, 4" en 5° De strafvordering wegens 
oveJ"tJ:eding van de bepalingen Alge
meen Reglement ATbeidsbescherming, 
goedgl!;k. bij Regentsbesl. 11 feb. 
1946 en 29 sept. 1947, of van de 
beslissingen en besluiten ter uitvoe
ring van dat algemeen J"eglement, kan 
door de leden van het arbeidsaudito
raat enkel worden uitgeoefend als de 
beklaagde een werkgt;we1· is (2). (Artt. 
155, eerste lid, en 583 Ger.W.; artt. 1, 
23°, 4, 5 en 19 Wet Administratieve 
Geldboeten 30 juni 1971.) 

6" Wanneer de beklaagde zich in cassa
tie heeft voorzien tegen de beslissin-. 
gen op de tegen hem ingestelde straf
vordedng en burgerlijke rechtsvorde
ring en hij vervolgens van zijn voor
ziening afstand heeft gedaan in 
zoverre deze gericht was tegen de 
beslissing op de burgerlijke rechtsvor
dedng, om de enkele reden dat deze 
beslissing geen eindbeslissing is in de 
zin van al't. 416 W: Sv., kan deze. 
afstand niet als een. berusting worden 
uitgelegd en wordt er door het Hoi 
geen akte van verleend, indien het 
vaststelt dat deze beslissing een eind
beslissing is (3). 

7° Cassatie, op de niet beperkte voorz[e
ning van de beklaagde, van de beslis
sing op de strafvordering brengt ver-· 
nietiging mede van de definitieve en 
niet definitieve beslissingen op de 
tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen, die het gevolg zijn 
van de eerste, zelfs indien de eiser 
afstand heeft gedaan van zijn voorzie
ning tegen de niet definitieve beslis
sing, zonder erin te berusten (4). 

(DE PAEPE T. VAN NUFFEL, HERZEEL, WILLE) 

ARREST 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 21 november 1978 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

(1) Zie Cass., 6 dec. 1971 (A.C., 1972, 333); 
28 jan. 1975 (ibid., 1975, 594) en 18 dec. 
1972 (ibid., 1973, 395). 

(2) Zie Cass., 28 jan. 1975, voormeld. Cass., 
9 maart en 25 mei 1976 (A.C., 1976, 788 en 
1063). 

(3) en (4) Cass., 26 april 1978 (A.C., 1978, 
993). 

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

Over het middel, afgeleid uit de schen·
ding van de artikelen 137, 143, 145, 147, 
155, 578 tot 583 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 22, 179 en 182 van het Wetboek 
van Strafvordering, zoals gewijzigd door 
de wet van 10 juli 1967, 1, 2 en 6 van d€ 

.wet van 5 mei 1888 betreffende het 
toezicht op de gevaarlijke, ongezonde of 
hinderlijke inrichtingen, zoals gewijzigd 
door de wet van 22 juli 1974, 1, 19 en 
849 van het Algemeen Reglement voor 
de Bescherming van de Arbeid, goedge
keurd bij de besluiten van de Regent 
·van 11 februari 1946 en 27 september 
1947, en zoals nadien gewijzigd, 

doordat, hoewel luidens de vermeldin
gen van de tenlastelegging blijkt dat de 
beklaagde, thans eiser, werd vervolgd uit 
hoofde van niet-naleving van twee bij
zondere voorwaarden, opgelegd door het 
op hem toepasselijke vergunningsbesluit, 
die beide uitsluitend strekten tot voorko
ming van burenhinder, nochtans uit de 
stukken van de rechtspleging, meer 
bepaald uit de dagvaarding waarbij de 
zaak aanhangig werd gemaakt voor de 
correctionele rechtbank en uit de ver
meldingen van het vonnis van 
28 juni 1978, blijkt dat de openbare 
rechtsvordering werd uitgeoefend door 
de substituut-arbeidsauditeur en de 
akten van rechtspleging werden gesteld 
in naam van de Arbeidsauditeur te 
Brussel, 

terwijl, eerste onderdeel, daar de aan 
eiser ten laste gelegde overtredingen 
zijn hoedanigheid van werkgever niet 
betreffen, deze· overtreding geen betrek
king hebben op een aangelegenheid die 
behoort tot de bevoegdheid van de 
arbeidsgerechten, zodat de leden van het 
arbeidsauditoraat dan ook onbevoegd 

·waren om de openbare rechtsvordering 
tegen eiser uit te oefenen (schending 
meer bepaald van de artikelen 155 en 
578 van het Gerechtelijk Wetboek), 

tweede onderdeel, de leden van het 
arbeidsauditoraat de openbare rechts
vordering uitoefenen onder het toezicht 
en de leiding van de procureur des 
Konings, waaruit volgt dat de akten van 
vervolging voor en in naam van de 
procureur des Konings opgesteld dienen 
te worden, zodat de dagvaarding enkel 
uitgaande van de << Arbeidsauditeur te 
Brussel >>, zonder andere vermelding, 
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nietig is en de zaak derhalve op onwet
tige wijze voor de correctionele recht
bank aanhangig werd gemaakt (schen
ding meer bepaald van de artikelen 137, 
l43, 145 en 155 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 182 van het Wetboek van 
Strafvordering) : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat, luidens arti
kel 152 van het Gerechtelijk Wet
boek, de arbeidsauditeurs het ambt 
van openbaar ministerie bij de 
arbeidsrechtbanken vervullen onder 
het toezicht en de leiding van de 
procureur-generaal; dat luidens 
artikel 155 van hetzelfde wetboek de 
openbare rechtsvordering wegens 
een overtreding betreffende een van 
de aangelegenheden .die behoren tot 
de bevoegdheid van de arbeidsge
l'echten voor de politierechtbanken 
en voor de rechtbanken van eerste 
aanleg uitgeoefend wordt door de 
leden van het arbeidsauditoraat; 

Dat, indien deze laatste bepaling 
inhoudt dat de leden van het 
arbeidsauditoraat enkel daartoe 
rechtstreeks geplaatst worden onder 
het toezicht en de leiding van de 
procureur des Konings, dit niet 
betekent dat, in sociale zaken, de 
vervolgingen moeten worden inge
steld ten verzoeke van de procureur 
des Konings; 

Dat het onderdeel naar recht 
faalt; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat, luidens arti

kel 155 van het Gerechtelijk Wet
hoek, de strafvordering wegens een 
overtreding van de wetten en veror
deningen over een van de aangele
genheden die behoren tot de 
bevoegdheid van de arbeidsgerech
ten, voor de politierechtbanken en 
voor de rechtbanken van eerste 
aanleg uitgeoefend wordt door de 
leden van het arbeidsauditoraat en 
voor de hoven van beroep door de 
leden van het arbeidsauditoraat
generaal; 

Overwegende dat de aangelegen
heden die tot de bevoegdheid beho
ren van de arbeidsrechtbanken 

bepaald worden in de artikelen 578 
tot 583 van het Gerechtelijk Wet
hoek, laatstgenoemd artikel zoals 
vervangen bij artikel 19 van de wet 
van 30 juni 1971 op de administra
tieve geldboeten, toepasselijk in 
geval van overtreding van sommige 
sociale wetten; 

Overwegende dat het arrest de 
wetsbepaling niet aanwijst uit 
kracht waarvan de behandelde aan
gelegenheid, die een vervolging is 
wegens een overtreding van de 
bepalingen van titel I van het Alge
meen Reglement op de Arbeidsbe
scherming, tot de bevoegdheid van 
de arbeidsrechtbank behoort; dat 
deze bevoegdheid ten deze echter 
alleen kan voortvloeien uit arti
kel 583, tweede zinsnede, van het 
Gerechtelijk Wetboek, luidens het
welk de arbeidsrechtbank kennis 
neemt van de toepassing van de 
administratieve sancties bepaald bij 
de wet betreffende de administra
tieve geldboeten, toepasselijk in 
geval van inbreuk op sommige so
ciq.le wetten; 

Overwegende dat, krachtens de 
artikelen 4 en 5 van de wet van 
30 juni 1971 betreffende de adminis
tratieve geldboeten, de arbeidsaudi
teur de strafvordering uitoefent ten 
laste van de in artikel 1 van 
dezelfde wet vermelde personen 
wegens de overtredingen in het
zelfde artikel opgesomd; 

Overwegende dat uit artikel 1, 23°, 
van dezelfde wet blijkt dat de werk
gever die ervan verdacht wordt zich 
schuldig te hebben gemaakt aan 
overtreding van de bepalingen van 
het Algemeen Reglement op de 
Arbeidsbescherming, goedgekeurd 
bij de besluiten van de Regent van 
11 februari 1946 en 27 sep
tember 194 7, of van de beslissingen 
en besluiten genomen ter uitvoering 
van dit algemeen reglement, een 
administratieve geldboete kan oplo
pen; 

Overwegende dat hieruit volgt 
dat, wanneer de strafvorderi.ng 
aileen betrekking heeft op zodanige 
overtreding ten laste gelegd van een 
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werkgever, enkel de leden van het 
openbaar ministerie bij de arbeids
gerechten bevoegd zijn om ze uit te 
oefenen, terwijl, wanneer de straf
vordering betrekking heeft op zoda
nige overtreding ten laste gelegd 
van een persoon die de hoedanig
heid van werkgever niet bezit, de 
leden van het openbaar ministerie 
bij de arbeidsgerechten die be
voegdheid niet bezitten; 

Overwegende dat uit het vooraf
gaande blijkt dat de beslissing van 
het arrest slechts wettig kan geno
men zijn indien eiser de hoedanig
heid van werkgever heeft; dat, nu 
het arrest deze vaststelling niet 
doet, het zijn beslissing niet wette
lijk verantwoordt; 

Dat het onderdeel in die mate 
gegrond is; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen eiser ingestelde civielrechte
lijke vorderingen : 

Overwegende dat eiser verklaart 
afstand te doen van zijn voorzie
ning, in zoverre het arrest uitspraak 
doet over de burgerlijke belangen, 
doch onder het uitdrukkelijk voor
behoud opnieuw cassatieperoep in 
te stellen na de eindbeslissing; 

Dat deze afstand door dwaling is 
aangetast in zoverre hij betrekking 
heeft op de civielrechtelijke vorde
ringen van de burgerlijke partijen 
Herzeel en Wille; dat op deze civiel
rechtelijke vorderingen definitief 
uitspraak werd gedaan en het hof 
van beroep dienaangaande niets 
aanhoudt; 

Overwegende evenwel dat de ver
nietiging, op de voorziening van de 
beklaagde, van de beslissing op de 
strafvordering, de vernietiging me
debrengt van de definitieve en de 
niet d~finitieve beslissingen op de 
rechtsvorderingen van de burger
lijke partijen die het gevolg ervan 
zijn, hoewel de voorziening tegen de 
niet definitieve beslissing voorals
nog niet ontvankelijk is en de 

beklaagde van zijn voorziening 
afstand heeft gedaan zonder in de 
beslissingen te berusten; 

Om die redenen, en ongeacht het 
verdere middel van eiser, dat niet 
tot cassatie zonder verwijzing aan
leiding kan geven, 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 Gent. 

22 mei 1979 - 2• kamer - Voorzitter : 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Boon - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Colard, 
advocaat-generaal- Advocaat: mr. Van 
Ryn. 

2• KAMER - 22 mei 1979 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 

STRAFVORDERING EN BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING - DEVOLUTIEVE KRACHT VAN 
RET HOGER BEROEP - RECHTER IN HOGER 
BEROEP DIE VANWEGE EEN PARTIJ KENNIS 
KRIJGT VAN EEN BESLISSING DIE HAAR OP 
DE STRAFRECHTELIJKE EN OP DE BURGER
RECHTELIJKE VORDERING VEROORDEELT -
RECHTER IN HOGER BEROEP DIE DE OMVANG 
VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKE
LIJKHEID VAN DEZE PARTIJ BEOORDEELT 
ZONDER INACHTNEMING VAN DE VRIJSPRAAK 
VAN EEN MEDEBEKLAAGDE, DIE IN KRACHT 
VAN GEWIJSDE IS GEGAAN- WETTIGHEID. 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE- STRAF

ZAKEN - VRIJSPRAAK VAN EEN BEKLAAGDE 
IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN -
BESLISSING DIE GEEN KRACHT VAN 
GEWIJSDE HEEFT TEN AANZIEN VAN EEN 
VEROORDEELDE MEDEBEKLAAGDE DIE 
HOGER BEROEP HEEFT INGESTELD ZOWEL 
TEGEN DE BESLISSING OP DE TEGEN HEM 
INGESTELDE STRAFVORDERING ALS TEGEN 
DE BESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING VAN DE VRIJGESPROKEN 
BEKLAAGDE TEGEN HEM. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGER
LIJKE RECHTSVORDER!NG - CONCLUSIE -
BESLISSING DIE, DOOR TE STEUNEN OP 
BEPAALDE FEITELIJKE GEGEVENS, HIERMEE 
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STRIJDIGE OF ANDERE FEITEL!JKE GEGE
VENS, IN DE CONCLUSIE UITEENGEZET, VER
WERPT. - REGELMATIG MET REDENEN 
OMKLEDE BESLISSING. 

1° en 2° Het hager beroep dat een partij 
heeft ingesteld tegen het vonnis dat 
haar veroordeelt zowel op de strafvor
dering als op de burge1'iijke rechtsvor
dering die tegen haar door een vrijge
sproken medebeklaagde is ingesteld, 
verhindert. dat de zelfs in kracht van 
gewijsde gegane vrijspraak van deze 
medebeklaagde haar kan worden 
tegengeworpen bij de beoordeling van 
de burgerlijke rechtsvordering die 
tegen haar was ingesteld, aangezien de 
rechter in hager beroep, door de 
devolutieve kracht van het hager 
beroep, uitspraak moet doen zowel 
over de strafrechtehjke als over de 
burgerrechtelijke aansp1·akelijkheid 
van de appellant en met name oorde
Ien of deze alleen aansprakelijk is 
voor de schade (1). 

3° Regelmatig met redenen omkleed is 
de beslissing die, door te steunen op 
bepaalde feitelijke gegevens, andere of 
tegenstnj'dige feitel1jke gegevens, in 
de conclusie uiteengezet, vei·weipt (2). 
(Art. 97 Gw.) 

(SCHELFHOUT T. ELSOUCHT) 

Met de notitie overeenstemmend arrest 

22 mei 1979 __: 2• kamer - Voorzitter : 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Boon - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal. 

2• KAMER- 22 mei 1979 

2° CASSATIE - OMVANG- STRAFZAKEN -
NIET BEPERKTE VOORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE - VERNIETIGING VAN .DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING 
BRENGT VERNIETIGING MET ZICH VOOfl. pE 
NIET-DEFINITIEVE BESLISSING OP DE 
RECHTSVORDERING VAN DE .BURGERLIJKE 
PARTIJ, NIETTEGENSTAANDE mi . NIE;r'
ONTVANKELIJKHEID VAN DE VOORZIENING 
TEGEN DEZE BESLISSING EN DE AFSTAND 
VAN DEZE VOORZIENING ZONDER BERUSTING 
- ZELFS INDIEN DE VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERIJ';lG 01;', EEN 
MIDDELVAN AMBTSWEGE IS UITGESPROKEN. 

1o Wanneer het hoi van b?roep de schul
digverklaring van de beklaagde 
wegens bepaalde telastleggingen be
vestigt, doch hem oak schuldig ver
klaart aan sommige, van de telastleg
gingen waarvan hij .door de. correctio
nele rechtbank werd vnjgesproken, 
kan die wijziging slechts worden uit
gesproken met eenparige stemmf!n, 
zelfs wanneer het hoi van beroep, met 
toepassing van art. 65 Sw., VOOJ' alle 
aangehouden telastleggingen slechts 
een straf uitspi·eekt die niet zwaarder 
is dan de enige door de correctionele 
rechtbank uitgesproken straf(3). 

2° Vernietiging, op de niet beperkte 
voorziening van de beklaagde, van. de 
beslissing op de strafvordering brengt 
de vernietiging mede van de niet 
definitieve beslissing op de tegen .hem 
ingestelde burgerhj'ke rechtsvOJ:deJ·ing, 
die het gevolg is van de eerste beslis
sing, hoewel de vooi·ziening tegen de 
beslissing op de burgedijke rechtsvor
dering vooralsnog niet ontvankelijk. is 
en de beklaagde van deze vooi·ziening 
afstand heeft gedaan zonder in· die 
beslissing te berusten, oak al is de 
vernietiging van de beslissing op de 
strafvordel'ing uitgesproken op. een 
middel van ambtswege (4). 

(VAN RAEMDONCK P., VAN RAEMDONCK R.) 
Met de notitie overeenstemmend arrest 

22 mei 1979 - 2' kamer - Voorzitter : 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Delva -' Ge'
JJ}'kluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Hutzler. 

(3) Zie Cass., 4 nov. 1963 (Bull. en fJas., 1964, 
I, 240), 15 sept. 1965 (ibid., 1966, I, 68),' 

-----------------1 14 juni 1971 (A.C., 1971, 1034), 6 mei 1974 (~bid., 
(1) Cass., 6 maart 1972 (A.C., 1972, 626) en de 1974, 1000), 29 sept. 1975 (ibid:,. '1976, 132) .en 

noot get. E.K., alsmede 18 jan. 1977 (ibid., 1977, 28 maart 1979 (ibid., 1978-79, nr. 245 en ... ). 
557

)· (4) Zie Cass., 27 sept. 1976 (A.C., 1977, ih6), 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 

STRAFVORDERING- CORRECTIONELE RECHT
BANK DIE DE BEKLAAGDE TOT EEN STRAF 
VEROORDEELT WEGENS BEPAALDE TELAST
LEGGINGEN EN HEM VRIJSPREEKT VAN 
ANDERE - HOF VAN BEROEP DAT DE 
BEKLAAGDE OOK SCHULDIG VERKLAART AAN 
SOMMIGE VAN LAATSTBEDOELDE TELAST
LEGGINGEN - ENKELE STRAF DIE NIET 
ZWAARDER IS DAN DE DOOR DE EERSTE 
RECHTER UITGESPROKEN STRAF - EENSTEM
MIGHEID NIETTEMIN VEREIST. 

(2) Zie Cass., 10 feb. 1978 (A.C., 1978, 693) en 12 okt. 1977 (ibid., 1978, 198) en 22 mei 1979 
10 okt. 1978 (ibid., 1978-79, nr. 96). (ibid., 1978-79, nr. 530). , 

I 

( 
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2• KAMER --- 22 mei 1979 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFT 
OP DE PROCEDURE VOOR DE EERSTE RECH
TER - MIDDEL DAT GEEN BETREKKING 
HEEFT OP DE BEVOEGDHEID EN NIET AAN DE 
RECHTER IN HOGER BEROEP IS OVERGELEGD 
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2° ONDERZOEKSRECHTER - VERVAN
GING VAN EEN VERHINDERDE ONDERZOEKS
RECHTER DOOR EEN ANDERE ONDERZOEKS
RECHTER - GEEN AANWIJZING DOOR DE 
VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VEREIST. 

3° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- STRAFVORDERING -- MIDDEL DAT, ZELFS 
!NDIEN HET GEGROND IS, GEEN CASSATIE 
KAN MEEBRENGEN - NIET-ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

1° Een middel dat geen betrekking heeft 
op de bevoegdheid, doch enkel op de 
procedure voor de eerste rechter, en 
niet aan de rechte1· in hager beroep is 
overgelegd, kan niet voor het eerst 
voor het Hoi worden voorgedragen (1). 

2° De regel van art. 322, eerste lid, 
Ger. w:,· luidens welke de rechters in 
de rechtbank van eerste aanleg elkaar 
vervangen in geval van verhindering, 
geldt ook voor de onderzoeksrechters 
onder elkaar in een rechtbank waar er 
twee of meer zijn. Art. 80 Ger. W. 
beoogt enkel de gevallen waarin, 
wegens de behoeften van de dienst, 
een beroep moet worden gedaan op 
een gewone rechter om het ambt, 
hetzij voor de duur van de verhinde.-. 
ring van een onderzoeksrechter, hetzlJ 
voor eeli bepaalde periode, waar te 
nemen (2). 

3° Niet ontva;nkelijk, wegens gebrek aan 
belang, is het middel dat, zelfs indien 
het gegrond is, geen cassatie van de 
bestreden beslissing kan meebren
gen (3). 

(1) Cass., 3 mei 1977 (A.C., 1977, 902) en 
20 dec. 1977 (ibid., 1978, 482). 

(2) Cass., 7 april 1978 (A.C., 1978, 907) en 
noot 1, get. A.T. 

(3) Cass., 7 april 1978, voormeld. 

(VAN STEVENS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 december 1978 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen, alsmede op het arrest van 
het Hof van 7 april 1978 (4); 

Over het ee.rste middel, afgeleid uit de 
miskenning van de rechten van de 
verdediging, 

doordat het arrest eiser veroordeelt, 
terwijl uit de gegevens van het zit

tingsblad van 16 november 1977 van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Meche
len blijkt dat eiser noch zijn raadslieden 
vooraf in het dossier kennis hebben 
kunnen nemen van het stuk thans 
genummerd 329, door de procureur des 
Konings neergelegd op die zitting, na de 
pleidooien, en dat na die neerlegging de 
verdedigers hierop evenmin nog hebben 
kunnen pleiten of antwoorden, daar de 
rechtbank vonnis verleende; 

Overwegende dat het middel 
slechts betrekking heeft op de 
regelmatigheid van de procedure 
voor de eerste rechter, niet de 
bevoegdheid betreft en evenmin aan 
de rechter in hager beroep is voor
gelegd; 

Dat het mitsdien niet ontvanke
lijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 7, 97 van 
de Grondwet, 11, 80, 98, 322, 779 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 61 van het Wet
hoek van Strafvordering en 11 van het 
koninklijk besluit van 26 oktober 1970 
tot vaststelling van het bijzonder regle
ment voor de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Mechelen (Belgisch Staatsblad 
van 29 oktober 1970, blz. 10.918), 

doordat het arrest enerzijds beslist dat 
de onderzoeksverrichtingen van rechter 
Peeters geldig zijn en anderzijds eiser 
wegens uitgifte van valse bankbiljetten 
en oplichting veroordeelt, bij bevestiging 
van de beroepen vonnissen van 16 .en 
18 november 1977, onder meer op 
grond : dat vaststaat en niet betwist 
wordt dat onderzoeksrechter Van Frae
chem met het onderzoek werd belast en 
dat, met het oog op de dienstregeling 
t~jdens de dienstperiode van de 

(4) A.C., 1978, 907. 
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vakantie 1977, de voorzitter van de 
R.echtbank van Eerste Aanleg te Meche
len, op 14 juni 1977 een naar vorm 
regelmatige beschikking heeft getroffen 
waarbij de onderzoeksrechter Peeters 
aangeduid werd om de dienstplichten 
van de onderzoeksrechter van 1 tot en 
met 21 juli 1977 te vervullen (stuk 329); 
dat, bij verhindering van de onderzoeks
rechter Van Fraechem, oorspronkelijk 
met het onderzoek belast, onderzoeks-. 
rechter Peeters dan ook op regelmatige 
wijze opgetreden is om in plaats van zijn 
clmbtgenoot de nodige onderzoeksplich
ten te vervullen en der halve ook in 
onderhavige zaak; dat het bijgevolg niet 
opgaat te beweren dat onderzoeksrech
ter Van Fraechem « ipso jure » deze 
zaak aan een ambtgenoot heeft doorge
geven of dat, bij analogie met artikel 779 
van het Gerechtelijk Wetboek, het hier 
gaat om rechters die elkaar vervangen 
wanneer de ene met een bepaalde zaak 
« gevat » is; dat artikel 779 van het 
Gerechtelijk Wetboek de regelen vast
stelt inzake berechting en uitspraak 
door de vonnisgerechten, en derhalve 
terzake geen toepassing vindt; dat 
artikel 80 van het Gerechtelijk Wetboek 
evenmin toepasselijk is daar het enkel 
de gevallen beoogt waarin, wegens de 
behoeften van de dienst, een beroep 
moet worden gedaan op een gewone 
rechter om het ambt van onderzoeks
rechter gedurende een bepaalde periode 
waar te nemen; dat ter zake onderzoeks
rechter Van Fraechem door een andere 
onderzoeksrechter werd vervangen, 
overeenkomstig artikel 322 van het 
Gerechtelijk Wetboek; dat, voor zoveel 
nodig, dient te worden vermeld dat de 
voorzitter van de rechtbank, bij beschik
king van 14 juni 1977, op regelmatige 
wijze de dienstregeling tijdens de vakan
tie 1977 vaststelde, overeenkomstig het 
koninklijk besluit van 26 oktober 1970 
tot vaststelling van het bijzonder regle
ment van de rechtbank; dat hierbij 
uitdrukkelijk werd bepaald dat onder
zoeksrechter Peeters van 1 tot 
21 juli 1977 alleen als onderzoeksrechter 
zou fungeren, 

terwijl, ee1·ste onderdeel, eiser in zijn 
conclusie niet had voorgehouden dat 
artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek 
toepassing vond op onderzoeksrechters, 
maar wei had gesteld dat een zelfde 
zaak slechts door die onderzoeksrechter 
mag worden afgehandeld bij wie de zaak 
aanhangig is gemaakt, overeenkomstig 
een beginsel van oas rechtssysteem 
waarvan het genoemde wetsartikel toe
passing maakt, en dat, bij verhindering 

van die magistraat, de strenge regels van 
de delegatie moeten worden toegepast, 
zodat het arrest niet antwoordt op de 
conclusie van eiser; 

tweede onderdeel, de beweegredenen 
van het arrest tegenstrijdig zijn, nu het 
hof van beroep in de eerste twee aange
haalde consideransen oordeelt dat dele
gatie ter zake niet vereist was, maar in 
de laatste aangehaalde considerans ver
wijst naar de vakantiebeschikking van 
de voorzitter van de rechtbank, die het 
regelmatig noemt, om daarin de normale 
wettelijke delegatieverplichting als nage
komen te beschouwen; 

derde onderdeel, een rechter krach
tens artikel 11 van het Gerechtelijk 
Wetboek zijn rechtsmacht niet kan over
drae;en, artikel 322 van het Gerechtelijk 
Wetboek ter zake niet toepasselijk is, 
daar het enkel de vonnisgerechten 
betreft, terwijl artikel 80, dat afwijkt van 
artikel 322, wel had moeten worden 
toegepast; onderzoeksrechter Van Frae
chem, bij wie het onderzoek aanhangig 
was, bij gebreke van regelmatige delega
tie, zijn rechtsmacht op onwettige wijze 
heeft overgedragen; 

vierde onderdeel, de beschikking van 
14 juni 1977 van de voorzitter van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Meche
len, houdende onder meer de dienstrege
ling voor de onderzoeksrechters, waarin 
met name wordt gezegd : << van 1 tot en 
met 21 juli : de onderzoeksrechter 
L. Peeters, >> niet als een geldige delega
tie kan worden beschouwd, nu daaruit 
niet kan worden afgeleid dat onder
zoeksrechter Peeters voor die periode 
werd aangewezen om onderzoeksrechter 
Van Fraechem te vervangen bij verhin
dering, ook in die zaken die vroeger bij 
deze laatste aanhangig waren gemaakt 
door een vordering van de procureur des 
Konings, zoals de zaak ten laste van 
eiser; immers, zoals blijkt uit artikel 11, 
eerste lid, van het koninklijk besluit van 
26 oktober 1970 tot vaststelling van het 
bijzonder reglement van de genoemde 
rechtbank, er niet alleen tijdens de 
vakantiemaanden een dienstregeling is 
voor de onderzoeksrechters, maar het 
gehele jaar door; luidens het tweede lid 
van hetzelfde artikel de zaken worden 
toebedeeld aan de onderzoeksrechter die 
van dienst is op de datum van de 
vordering van de procureur des Konings, 
terwijl het derde lid van hetzelfde arti
kel de voorzitter van de rechtbank 
machtigt om, volgens de behoeften van 
de dienst, of indien een goede rechtsbe
deling het vergt, af te wijken van de 
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dienstregeling en aan een onderzoeks
rechter een zaak toe te wijzen die voor 
een andere onderzoeksrechter aanhangig 
is; de aanwijzing van onderzoeksrechter 
Peeters derhalve enkel gold voor de 
zaken die in de hem toegewezen periode 
voor onderzoek aanhangig zouden wor
den gemaakt, nu in de beschikking van 
de voorzitter geen sprake is van verhin
dering of vervanging; de onderzoeksver
richtingen van onderzoeksrechter Pee
ters in de zaak ten laste van eiser 
derhalve nietig zijn en dientengevolge 
ook de beslissingen van het arrest, dat 
op die verrichtingen is gegrond : 

Overwegende dat, zoals bepaald is 
in artikel 322 van het Gerechtelijk 
Wetboek, de rechters in de recht
banken van eerste aanleg elkaar 
vervangen in geval van verhinde
ring, zonder dat een bijzondere 
beschikking van de voorzitter hier
voor nodig is; dat die regel ook 
geldt voor de onderzoeksrechters 
onder elkaar in de rechtbanken 
waar er twee of meer zijn; dat 
artikel 80 van het Gerechtelijk Wet
hoek enkel die gevallen beoogt 
waarin, wegens de behoeften van de 
dienst, een beroep moet worden 
gedaan op een gewone rechter om 
het ambt voor de duur van de 
verhindering van een onderzoeks
rechter of voor een bepaalde 
periode waar te nemen; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
rechter L. Peeters, die als onder
zoeksrechter was aangewezen door 
de Koning, tijdens zijn dienstpe
riode in de vakantie 1977, waarvoor 
hij als enige onderzoeksrechter was 
aangewezen, zijn ambtgenoot Van 
Fraechem, die verhinderd was, 
regelmatig vervangen heeft bij de 
behandeling van de zaak ten laste 
van eiser; 

W at het eerste en het tweede 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest door 
de beslissing dat een onderzoeks
rechter, bij verhindering, kan wor
den vervangen door een andere 
onderzoeksrechter van dezelfde 
rechtbank, zonder enige delegatie, 

antwoordt op de conclusie van eiser 
ten betoge dat, behoudens delegatie, 
iedere zaak enkel kan worden 
behandeld door de onderzoeksrech
ter bij wie ze aanhangig is gemaakt; 
dat het zonder enige tegenstrijdig
heid beslist, eensdeels, dat delegatie 
ten deze niet vereist was, en, ander
deels, dat de vakantiebeschikking 
van de voorzitter van de rechtbank, 
die ten aanzien van de aanwijzing 
van onderzoeksrechter Peeters voor 
de beoogde vakantieperiode immers 
geen delegatie inhield, regelmatig is 
verleend; 

Dat het eerste en het tweede 
onderdeel feitelijke grondslag mis
sen; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, door 

te oordelen dat onderzoeksrechter 
Peeters krachtens de regel neerge
legd in artil~el 322 van het Gerech
telijk Wetboek bevoegd was om 
onderzoeksrechter Van Fraechem 
zonder delegatie te vervangen en 
dat zulks niet inhield dat laatstge
noemde enige rechtsmacht aan 
eerstgenoemde overdroeg, de beslis
sing dat de onderzoeksverrichtingen 
van onderzoeksrechter Peeters door 
de bevoegde magistraat waren ver
richt, wettelijk verantwoordt; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht: 

Wat het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het bijzonder 

reglement van een gerecht niets 
afdoet van de bevoegdheid aan de 
rechters en onderzoeksrechters ver
leend overeenkomstig artikel 322 
van het Gerechtelijk Wetboek om 
hun respectieve collega's bij ver4in
dering te vervangen; dat de vakan
tieregeling van de rechtbank, waar
bij voor de betrokken periode een 
onderzoeksrechter wordt aangewe
zen, insluit dat deze de andere 
onderzoeksrechters, die dan uiter
aard wegens de vakantie verhinderd 
zijn, vervangt in de zaken die bij 
hen aanhangig zijn; dat uit een en 
ander volgt dat het zonder belang is 
of de vakantiebeschikking van de 
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voorzitter van de genoemde recht
bank al dan niet uitdrukkelijk mel
ding maakt van verhindering en 1° WEGVERKEER - OVERTREDING VAN 

ART. 35 VAN DE WEGVERKEERSWET- GELD-vervanging; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is bij gebrek aan belang; 

En overwegende dat de substan
tHHe 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. 

22 mei 1979 - 2' kamer - Voorzitter : 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Soetaert -
Gelijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Carsau, Antwerpen. 

2' KAMER- 23 mei 1979 

CASSATIE- STRAFZAKEN- VOORZIENING 
VAN DE PROCUREUR-GENERAAL- WETBOEK 

VAN STRAFVORDERING, ART. 441 - VONNIS 
VAN DE POLITIERECHTBANK WAARBIJ DE 
BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD TOT EEN 
STRAF DIE HET WETTELIJKE MAXIMUM TE 
BOVEN GAAT- VERNIETIGING VAN HET VON
NIS. 

Op de voorziening van de procureur
generaal, ingesteld met toepassing van 
art. 441 Sv., vernietigt het Hoi het 
vonnis van de politierechtbank waarbij 
de beklaagde WOl'dt veroordeeld tot 
een straf die het wettelijke maximum 
te boven gaat (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL IN HET HOF 
VAN CASSATIE IN ZAKE SEYNAEVE) 

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

23 mei 1979 - 2' kamer - Voorzitter : 
baron Richard - Verslaggever : de h. 
Stranard - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Colard, advocaat-generaal. 

(1) Cass., 25 april 1978 (A.C., 1978, 984). 

BOETE - MINIMUM. 

2° STRAF - EENDAADSE SAMENLOOP VAN 
MISDRIJVEN - ZWAARSTE STRAF - BESTU
REN VAN EEN VOERTUIG OP EEN OPENBARE 
PLAATS IN STAAT VAN DRONKENSCHAP EN 
OVERTREDING VAN HET WEGVERKEERSRE
GLEMENT - ALLEEN DE STRAF OP HET 
EERSTE MISDRIJF MOET WORDEN UITGESPRO
KEN. 

3° WEGVERKEER - VERVALLENVERKLA
RING VAN HET RECHT TOT STUREN WEGENS 
LICHAMELIJKE ONGESCHIKTHEID - BEVEILI
GINGSMAATREGEL - VERVALLENVERKLA
RING VOOR EEN BEPAALDE TIJD - GEEN 
VASTSTELLING DAT DE ONGESCHIKTHEID 
VOORLOPIG BLIJKT TE ZIJN - ONWETTIG
HEID. 

1" De geldboete opgelegd aan degene die 
in staat van dronkenschap op een 
openbare plaats een voertuig heeft 
bestuurd, kan niet minde1· bedragen 
qan 100 frank (2). (Art. 35 Wegver
keerswet.) 

2" Wanneer het misdrijf « in staat van 
dronkenschap een voertuig op een 
'openbare plaEJts te hebben bestuurd » 
en een overtreding van het Wegver~ 
keersregl. door een zelfde strafbaar 
feit worden opgeleverd, wordt aileen 
de zwaarste straf uitgesp1·oken, met 
name de straf op het eerste mis
cJ.rijf (3). (Art. 65 Sw.; artt. 29, eerste en 
tweede lid en 35 Wegverkeerswet.) 

3" Vervallenverklaring van het recht tot 
sturen wegens lichamelijke onge
schiktheid van de beklaagde is geen 
straf, doch een beveiligingsmaatregel 
die niet wettig voor een bepaalde t1jd 
kan worden uitgesproken, tenzij wordt 
vastgesteld dat de ongeschiktheid 
vqorlopig blijkt te zijn (4). (Art. 42 
W egverkeerswet.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL 
IN ZAKE FAUCONNIER) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 26 februari 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel; 

(2) Cass., 19 mei 1970 (A.C., 1970, 876). 

(3) Zie Cass., 26 feb. 1973 (A.C., 1973, 627). 

(4) Zie Cass., 1 maart 1977 (A.C., 1977, 
713). 
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Over het eerste middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 65, 100 van 
het Strafwetboek, 35 van de wet betref
fende de politie over het wegverkeer en 
97 van de, Grondwet, 

doordat het vonnis de op 20 april 1978 
gepleegde feiten, welke sub litteris A, B 
en C omschreven zijn, met een geldboete 
van vijfenzeventig frank heeft gestraft, 

terwijl, naar luid van artikel 65 van 
het Strafwetboek, wanneer een zelfde 
feit verscheidene misdrijven oplevert, 
aileen de zwaarste straf wordt uitgespro
ken, ten deze de straf bepaald bij 
artikel 35 van voormelde wet, dit is een 
geldboete die niet lager mag zijn dan 
honderd frank : 

Overwegende dat het vonnis ver
weerder wegens op 20 ;:tpril 1978 te 
Brussel begane overtredingen van 
de artikelen 10.1,3°, 8.3, eerste lid, 
van het Wegverkeersreglement en 
35 van de wet betreffende de politie 
over het wegverkeer veroordeelt tot 
een enkele geldboete van vijfenze
ventig frank; 

Overwegende dat de geldboete 
lager is dan het bij voorrioemd 
artikel 35 bepaalde minimum, dat 
krachtens artikel 65 van het Straf
wetboek ten deze van toepassing is; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 42 van de 
wet betreffende de politie over het 
wegverkeer en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis beslist dat de 
veroordeelde wegens de in genoemd 
artikel 42 bepaalde omstandigheid gedu
rende zes maanden vervallen wordt ver
klaard van het recht om op de openbare 
weg een motorvoertuig van de catego
rieen A tot F te besturen, 

terwijl dat artikel bepaalt dat het 
verval uitgesproken wordt hetzij voor
goed, hetzij voor een termijn gelijk aan 
de waarschijnlijke duur van de onge
schiktheid al naargehmg deze blijvend of 
voorlopig blijkt te zijn, en het vonnis 
door d,e duur van het verval op zes 
maanden te bepalen zonder ter verant
woording daarvan vast te stellen dat die 
periode van zes maanden overeenstemt 
met de waarschijnlijke duur van de 

gebleken voorlopige lichamelijke onge
schiktheid, zijn beslissing niet wettelijk 
met redenen heeft omkleed : 

Overwegende dat, na verweerder 
wegens verscheidene op 20 april 
1978 te Brussel en op 27 april 1978 
te Anderlecht begane overtredingen 
te hebben veroordeeld, het vonnis te 
zijnen laste het verval van het recht 
tot sturen gedurende een periode 
van zes maanden uitspreekt, op de 
grand dat verweerder bij een over
treding van het wegverkeersregle
ment of bij een aan zijn persoonlijk 
toedoen te wijten verkeersongeval, 
lichamelijk ongeschikt werd bevon
den tot het besturen van een voer
tuig of een luchtschip of het gelei
den van een rijdier; 

Overwegende dat door niet vast te 
stellen dat de ongeschiktheid voor
lopig blijkt te zijn, het vonnis zijn 
beslissing waarbij verweerder 
wegens zijn lichamelijke onge
schiktheid voor een duur van zes 
maanden vervallen wordt verklaard, 
niet wettelijk verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grand bestaat tot toetsing van het 
derde middel, dat niet zou kunnen 
leiden tot ruimere cassatie; vernie
tigt het bestreden vonnis behalve in 
zoverre verweerder daarbij, wegens 
de op 27 april 1978 te Anderlecht 
begane overtredingen A en B 
samen, aileen tot een geldboete van 
vijfenzeventig frank veroordeeld 
wordt; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerder 
in de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Nijvel, zitting hou
dende in hager beroep. 

23 mei 1979 - 2" kamer - Voorzitter : 
baron Richard, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Stranard - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Colard, advocaat
generaal. 



1113-
2• KAMER- 23 mei 1979 

VERZET- STRAFZAKEN- AANVANG VAN 
DE BUITENGEWONE VERZETTERMIJN VAN DE 
BEKLAAGDE - KENNIS HEBBEN VAN DE 
BETEKENING VAN HET VONNIS. 

De buitengewone termijn van verzet 
tegen een niet aan de persoon bete
kend verstekvonnis begint te lopen 
van het ogenblik waarop de veroor
deelde kennis heeft gehad van de 
betekening van het vonnis en niet van 
dat waarop hij kennis heeft gehad van 
het vonnis (1). (Art. 187 Sv.) 

(SCHOREELS) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 maart 1979 in. 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Charleroi; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 187, tweede lid, van het 
Wetboek van Strafvordering, 

doordat de bestreden beslissing ver
klaart dat het op 22 maart 1979 door 
eiser gedane verzet tegen het op 
23 mei 1978 te zijnen laste gewezen en 
op 28 juni 1978 aan zijn woonplaats 
betekende verstekvonnis te laat en der
halve niet ontvankelijk is op de grond 
dat « uit de bij het strafdossier gevoegde 
stukken blijkt dat beklaagde op 
1 juli 1978 persoonlijk kennis heeft 
gekregen van het vonnis van 
23 mei 1978 », 

terwijl, krachtens artikel 187, tweede 
lid, van .het Wetboek van Strafvordering, 
de beklaagde tegen een niet aan hem in 
persoon betekend verstekvonnis in ver
zet kan komen binnen een termijn van 
tien dagen na de dag waarop hij niet 
van het vonnis maar van de betekening 
van het vonnis kennis heeft gekregen; 

(1) Cass., 18 mei 1920 (Bull. en Pas., 1920, I, 
155); 9 feb. 1923 (ibid., 1923, I, 416) en 16 nov. 
1976 (A. C., 1977, 302). 

Cass., 2 maart 1936 (Bull. en Pas., 1936, I, 
174), 28 maart 1955 (ibid., 1955, I, 834), 20 feb .. 
1956 (ibid., 1956, I, 642), 13 jan. 1960 (ibid., 
1960, I, 562), 19 feb. 1964 (ibid., 1964, I, 654), · 
19 dec. 1972 (A. C., 1973, 411) : de feitenrechter 
oordeelt op onaantastbare wijze of en van 
wanneer de veroordeelde kennis heeft gehad 
van de betekening van het verstekvonnis en 
het openbaar ministerie moet bewijzen dat de 
veroordeelde daarvan kennis heeft genomen. 

Overwegende dat het vonnis 
beslist dat het bij exploot van 
22 maart 1979 gedane verzet te laat 
en derhalve niet ontvankelijk is, 
vermits eiser op 1 juli 1978 kennis 
heeft gekregen van het vonnis van 
23 mei 1978, waarbij hij bij verstek 
werd veroordeeld; 

Overwegende dat, krachtens de in 
het middel vermelde wetsbepaling, 
wanneer de betekening van het 
verstekvonnis niet aan de veroor
deelde in persoon werd gedaan, de 
buitengewone termijn van verzet 
begint te lopen van de dag waarop 
de niet verschenen partij niet van 
het vonnis maar wel van de beteke
ning van die beslissing kennis heeft 
gehad; 

Overwegende dat het vonnis, door 
te oordelen dat het verzet te laat 
werd gedaan op de enkele grond dat 
meer dan tien dagen. verlopen zijn. 
tussen het ogenblik waarop de eiser 
kennis heeft gekregen van zijn ver
oordeling en de dag van het exploot 
van verzet, artikel 187, tweede lid, 
van het Wetboek van Strafvordering 
schendt; 

Dat het middel gegrond i.s; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; laat de kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te
Bergen, zitting houdende in hoger 
beroep. 

23 mei 1979 - 2• kamer - Voorzitter : 
baron Richard, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Colard, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Langenus, 
Brussel. 

2• KAMER - 23 mei 1979 

1° VERJARING - STRAFZAKEN ·- STMF
VORDERING - VERJARINGSTUITENDE DAAD 
- DAAD VAN ONDERZOEK DOOR EEN 
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BEVOEGD BUITENLANDS MAGISTAAAT VER
RICHT OP VERZOEK VAN EEN BELGISCH 
MAGISTRAAT- DAAD VAN ONDERZOEK DIE 
DE VER.JARING STUIT. 

2° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - GECONTRAVENTIONALISEERD 
WANBEDRIJF EN OVERTREDING VAN DE WEG
VERKEERSWET OF VAN RET WEGVERKEERS-. 
REGLEMENT- VER.JARING VAN EEN JAAR. 

3° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
STRAFZAKEN STRAFVORDERING 

WEGENS VERJARING VERVALLEN - GEEN 
AANLEIDING TOT REGELING VAN RECHTSGE
BIED. 

1o De verjaring wordt gestuit door elke 
daad van onderzoek die op verzoek 
van een Belgisch magistraat door een 
bevoegd buitenlands magistraat wordt 
ve1richt. 

2° De strafvorden'ng volgend uit een 
gecontraventionaliseerd wanbedrijf en 
uit een overtreding van de Wegver
keerswet of van het Wegverkeersregle
ment verjaad, bij ontstentenis van een 
grand tot schorsing van de verjaring, 
door vedoop van een jaar na de 
laatste daad van onderzoek of van 
vervolging verricht binnen een jaar te 
rekenen van de dag waarop het wan
beddjf en de ovedreding werden 
gepleegd (1). (Art. 21, tweede lid, wet 
van 17 april 1878; Art. 68 Wegverkeers
wet.) 

3° Er is geen regeling van rechtsgebied 
nodig wanneer uit de pmcedure blijkt 
dat de strafvordering verjaarrl was op 
het ogenblik dat het geschil 1'nzake 
bevoegdheid is ontstaan (2). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE VERV!ERS 
IN ZAKE THONNES K., NASTRE, THONNES M.) 

ARREST ( verta]ing) 

RET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift tot regeling van rechts
gebied, op 5 april 1979 door de 
proc~reur des Konings te Verviers 
ingediend; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Verviers, bij beschikking van 

(1) Cass., 6 april 1976 (A.C., 1976, 902) en 
14 rnaart 1977 (1bid., 1977, 764) 

(2) Cass., 21 apnl 1975 (A.C., 1975, 927) 

9 september 1977, Karl-Heinz Thon
nes, geboren te Elsenborn op 
27 januari 1957, woonachtig te But
genbach, Elsenhorn 58, en Walthe
rus Petrus Maria Vastre, geboren te 
Valkenswaard (Nederland) op 6 juli 
1955, woonachtig te Valkenswaard, 
Reisvennestraat 49, verwezen heeft 
naar de Politierechtbank te Mal
medy, ter zake dat beiden aan 
Maria Verbeek en eerstgenoernde 
bovendien aan de tweede op 
10 juli 1976 te Elsenborn door 
gebrek aan voorzichtigheid of voor
zorg maar zonder het oogmerk om 
de persoon van een ander aan te 
randen, onopzettelijk slagen of ver
wondingen hebben toegebracht; 

Overwegende dat de procureur 
des Konings te Verviers, bij een 
zelfde akte Karl-Heinz Thonnes en 
Vastre heeft doen dagvaarden om 
op 9 november 1977 voor de Politie
rechtbank te Malmedy te verschij
nen wegens de in de beschikking 
van de raadkamer van 9 sep
tember 1977 overgenomen feiten, 
alsmede Karl-Heinz Thonnes ter 
zake dat hij op 10 juli 1976 te 
Elsenborn-Ki.i.chenscheid als be
stuurder van een motorvoertuig 
op de openbare weg 1) en wetend 
dat dit voertuig 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 ont
trekken, 2) bij het inhalen zich niet 
zo ver als nodig was van de in te 
halen bestuurder heeft verwijderd, 
3) alvorens links in te halen, zich er 
niet van vergewist heeft dat hij dat 
zonder gevaar kon doen en met 
name dat de weg over een vol
doende afstand vrij was om alle 
gevaar voor ongevallen te vermij
den; 

Overwegende dat Markus Leo 
Thonnes, geboren te Elsenborn op 
25 maart 1916, woonachtig te But
genbach, Elsenborn 48, eveneens b1j 
dezelfde akte gedagvaard werd om 
voor dezelfde rechtbank te verschiJ
nen als voor Karl-Heinz Thonnes 
burgerrechtelijk aansprakelijke par-
tiJ, . 
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Overwegende dat de Politierecht

bank te Malmedy bij vonnis van 
23 november . 1977 Vastre van 
rechtsvervolging heeft ontslagen, 
zonder kosten, Karl-Heinz Thonnes 
wegens de hem ten laste gelegde 
misdrijven veroordeeld heeft, Mar
kus Leo Thonnes burgerrechtelijk 
aansprakelijk heeft verklaard voor 
zijn zoon Karl-Heinz Thonnes, hem 
met laatstgenoemde hoofdelijk heeft 
veroordeeld tot de betaling van de 
geldboeten en de kosten en uit
spraak heeft gedaan over de rechts
vorderingen van de burgerlijke par
tijen; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Verviers, op het hoger 
beroep van de procureur des 
Konings, bij vonnis van 23 juni 1978 
de strafrechtelijke beschikkingen 
van de bestreden beslissing heeft 
gewijzigd, - de enige beschikkin
gen waarvan zij kennis had geno
men - heeft vastgesteld dat de 
politierechtbank onbevoegd was en 
bijgevolg impliciet heeft beslist dat 
zijzelf onbevoegd was om van die 
zaak kennis te nemen, op grond : 
<< dat. het ( aan beklaagde Thonnes 
ten laste gelegde) vluchtmisdrijf 
gepleegd werd naar aanleiding van 
een ongeval dat voor een ander 
slagen of verwondingen ten gevolge 
heeft gehad, dat de politierechtbank 
onbevoegd was om van die tenlaste
leggingen kennis te nemen, dat 
tussen laatstgenoemde tenlasteleg
gingen en de andere samenhang 
bestaat » en dat die onbevoegdheid 
van de eerste rechter niet kan 
gedekt zijn door de afstand die de 
procureur des Konings in hoger 
beroep heeft gedaan van de vervol
gingen wegens het vluchtmisdrijf; 

Overwegende dat de beschikking 
van de raadkamer van 9 septem
ber 1977 en het in hoger beroep 
gewezen vonnis van de correctionele 
rechtbank van 23 juni 1978 in 
kracht van gewijsde zijn gegaan; 

Overvvegende dat het weliswaar 
de taak 1s van het Hof het rechtsge
bied te regelen opdat het gerecht 
z1jn gang vervolgt in geval van 

conflict van rechtsmacht maar dat 
ze zulks slechts moet doen in zover 
in strafzaken nog voor het strafge
recht een rechtsvordering wettelijk 
kan worden ingesteld; 

Overwegende dat de beschikking 
van de raadkamer, onder verwijzing 
naar de vordering van de procureur 
des Konings, en de dagvaarding om 
voor de politierechtbank te verschij
nen, vermelden dat de aan de 
beklaagden ten laste gelegde feiten 
werden gepleegd op 10 juli 1976; dat 
het wanbedrijf va11 onopzettelijke 
slagen of verwondingen regelmatig 
gecontraventionaliseerd werd bij 
voornoemde beschikking van de 
raadkamer; 

Overwegende dat uit de geding
stukken duidelijk naar voren komt 
dat het vonnis enkel ten gevolge 
van een verschrijving vermeldt dat 
de aan beklaagden ten laste gelegde 
feiten werden gepleegd op 
10 juli 1977; 

Overwegende dat de laatste verja
ringstuitende daad van de strafvor
dering de brief van 9 november 1976 
is waarbij de officier van justitie te 
's-Hertogenbosch de door de procu
reur des Konings te Verviers gevor
derde opdrachten, namelijk het ver
hoor van beklaagde Vastre en van 
een getuige, na de uitvoering ervan, 
naar deze magistraat terugzendt; 
dat immers de daden die een 
bevoegd buitenlands magistraat 
zoals de officier van justitie in 
Nederland verricht op verzoek van 
een Belgisch magistraat, dezelfde 
gevolgen hebben als de daden van 
de verzoekende magistraat; dat dit 
beginsel neergelegcl is onder andere 
in de artikelen 23 en volgende . van 
het Verdrag aangaande de uitleve
ring en de rechtshulp in strafzaken 
tussen het Koninkrijk Belgie, het 
Groothertogdom Luxemburg en het 
Koninkrijk der Nederlanden, goed
gekeurd bij handeling van de wet
gevende macht van 1 juni 1964; 

Overwegende clat meer dan een 
jaar verlopen is tussen d1e verJa 
ringstuitende daad en het vonms 
van 23 jum 1978 zodat, nu er geen 
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schorsing geweest is, de verjaring 
van de strafvordering ingetreden 
was op de dag van de uitspraak van 
het vonnis; 

Dat het verzoekschrift bijgevolg 
geen bestaansreden heeft; 

Om die redenen, verwerpt het 
verzoekschrift. 

23 mei 1979 - 2' kamer - Voorzitter : 
baron Richard, voorzitter - Vei:slagge'
ver : de h. Bosly - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Colard, advocaat
generaal. 

2' KAMER - 23 mei 1979 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN BESLISSINGEN WAAR-

TEGEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGE
STELD - ARREST VAN DE KAMER VAN INBE
SCHULDIGINGSTELLING WAARIN NA HET 
ARREST VAN VERW!JZING NAAR HET HOF 
VAN ASSISEN DE GEVANGENNEMING VAN DE 
BESCHULDIGDE MET ONMIDDELLIJKE TEN
UITVOERLEGGING WORDT BEVOLEN - CAS
SAT!EBEROEP ONMIDDELLIJK ONTVANKE
LIJK. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE -
TERMIJN - STRAFZAKEN - ARREST VAN 

DE KAMER VAN !NBESCHULDIGINGSTELLING 
WAARIN, NA HET ARREST VAN VERWIJZING 
NAAR HET HOF VAN ASSISEN, DE GEVANGEN
NEMING VAN DE BESCHULDIGDE MET 
ONMIDDELLIJKE TENUITVOERLEGGING 
WORDT BEVOLEN - CASSATIEBEROEP VAN 
DE BESCHULDIGDE BINNEN DE TERMIJN VAN 

ART. 373 SV.- ONTVANKELIJK CASSATIEBE
ROEP. 

3° ONDERZOEKSGERECHTEN - KAc 
MER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DIE, 
NA HET ARREST VAN VERWIJZ!NG NAAR HET 
HOF VAN ASSISEN, DE GEVANGENNEM!NG 
MET ONMIDDELLIJKE TENUITVOERLEGGING 
BEVEELT VAN DE IN VRIJHEID GELATEN OF 
GESTELDE BESCHULDIGDE - ALS DUSDANIG 
GEEN UITSPRAAK ALS APPELGERECHT, MAAR 
KRACHTENS EIGEN BEVOEGDHEDEN. 

4° VOORLOPIGE HECHTENIS - WET 
VAN 20 APRIL 1874, ART. 9, TWEEDE LID -
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DIE, 
NA HET ARREST TOT VERWIJZING NAAR HET 

HOF VAN ASSISEN, DE GEVANGENNEMING 
MET ONMIDDELLIJKE TENUITVOERLEGGING 
BEVEELT VAN DE IN VRIJHEID GELATEN OF 
GESTELDE BESCHULDIGDE- GEEN EENSTEM
MIGHEID VEREIST. 

5° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BESCHIK
KING TOT GEVANGENNEMING DOOR DE 
KAMER VAN !NBESCHULDIGINGSTELLING 
GEGEVEN NA HET ARREST VAN VERWIJZING 
NAAR HET HOF VAN ASSISEN- REDENGE
VING. 

1° en 2o Een beschuldigde kan zich tot 
het verstrijken van de termijn van 
art. 373 Sv. in cassatie voorzien tegen 
het arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling waarin, na het 
arrest van verwijzing naar het hof van 
assisen, de gevangenneming van de 
beschuldigde met onmiddellijke ten
uitvoerlegging wordt bevolen (1). 
(Impliciet.) 

3° en 4 o De kamer van inbesclmldiging
stelling die, overeenkomstig art. 9, 
tweede lid, wet 20 april 1874 op de 
voorlopige hechtenis, na het arrest van 
verwijzing naar het hof van assisen, 
een beschikking tot gevangenneming 
geeft met onmiddellijke tenuitvoerleg
ging ten laste van een in vzijheid 
gelaten of gestelde beschuldigde, doet 
geen uitspraak als appelgerecht, maar 
krachtens haar eigen bevoegdheid,' zij 
moet in dat geval dus geen rekening 
houden met de bij art. 21lbis Sv. 
voorgeschreven eenstemmigheid (2). 

5o Hoewel krachtens de artt. 134, tweede 
lid, en 232 Sv. de door de kamer van 
inbeschuldigingstelling gegeven 
beschikking tot gevangenneming de 
uiteenzetting van het feit en de aard 
van het misdrijf moet bevatten, kan 
het ter voldoening van die wettelijke 
bepalingen, volstaan dat die vermel
dingen voorkomen in het arrest van 
verwijzing naar het hof van assisen 
dat voorafgaat aan de beschikking tot 

(1) Zie Cass., 21 april 1952 (Bull. en Pas., 
1952, I, 513), 18 mei 1953 (ibid., 1953, I, 715), 
19 okt. 1953 (ibid., 1954, I, 126) en 24 juni 1968 
(A.C., 1968, 1303). 

(2) Zie Cass., 27 feb. 1922 en: de conclusie 
van de procureur-generaal P. LECLERCQ, toen 
eerste advocaat-generaal (Bull. en Pas., 1922, I, 
176); Zie ook wat betreft de draagwijdte van 
art. 9, tweede lid, Wet op de Voorlopige 
Hechtenis, de verklaring van de minister van 
Justitie de Landsheere (Pasin., 1874, 102). 
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gevangenneming gegeven overeen
komstig art. 9, tweede lid, wet 
20 april 1874 op de voorlopige hech-
tenis {1). · · 

(EVERTS) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 april 1979 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 211bis van het 
Wetboek van Strafvordering, 

doordat het arrest de gevangenneming 
van eiser beveelt en de onmiddellijke 
tenuitvoerlegging ervan voorschrijft, 
zonder daarbij vast te stellen dat het hof 
van beroep met eenparige stemmen van 
zijn leden uitspraak heeft gedaan, 

terw1jl de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Aarlen, op 
1 september 1978 tegen eiser een 
beschikking tot gevangenneming had 
uitgevaardigd, maar de onmiddellijke 
tenuitvoerlegging ervan niet had bevolen 
en het hof van beroep in zijn arrest van 
9 oktoqer 1978, waarbij eiser naar het 
hof van assisen was verwezen, had 
beslist dat er geen grond aanwezig was 
om de gevangenneming te bevelen : 

Overwegende dat, wanneer de 
kamer van inbeschuldigingstelling, 
met toepassing van artikel 9, tweede 
lid, van de wet van 20 april 1874 op 
de voorlopige hechtenis, een 
beschikking tot gevangenneming 
uitvaardigt tegen een in vrijheid 
gelaten of in vrijheid gestelde ver
dachte, zij geen uitspraak doet als 
appelgerecht, maar krachtens haar 
bevoegdheid tot regeling van straf
rechtelijke procedures, waarvan zij 
kennis heeft genomen ingevolge de 
door de raadkamer overeenkomstig 
artikel 133 van het W etboek van 
Stra,fvordering gegeven beschikking 
van toezending der stukken; dat 
artikel 9, tweede lid, van de wet van 
20 april 1874 aan de kamer van 

(1) Over het doe! van art. 232 Sv. :CoNSTANT, 
Les mises en accusation, nr. 302, in Les 
Novelles, Procedure pimale, II, 1) en BELTJENS, 
Code di'nstruction criminelle, art. 323, nrs. 1, 
7 en 8. 

inbeschuldigingstelling ook de 
bevoegdheid verleent om de 
beschikking tot gevangenneming, 
die zij niet genomen heeft op de 
dag van de verwijzing, na het arrest 
tot verwijzing naar het hof van 
assisen, nog uit te vaardigen, tot op 
de dag waarop de verdachte moet 
verschijnen; 

Oat, nu de kamer van inbeschul
digingstelling geen uitspraak doet 
als appelgerecht, zij de bij 
artikel 21lbis van het Wetboek van 
Strafvordering bepaalde regel van 
eenstemmigheid niet in acht moet 
nemen, wanneer zij de gevangenne
ming beveelt na het arrest tot 
verwijzing; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 134, 
tweede lid, en 232 van het W etboek van 
Strafvordering, 

doordat het arrest waarbij eisers 
gevangenneming wordt bevolen, niet de 
uiteenzetting van het feit en de aard van 
het aan eiser verweten misdrijf bevat : 

Overwegende dat het krachtens 
artikel 232 van het W etboek van 
Strafvordering vereist is dat de 
kamer van inbeschuldigingstelling 
in de door haar uitgevaardigde 
beschikking tot gevangenneming de 
uiteenzetting opneemt van het feit 
dat het voorwerp is van de beschul
diging, en de aard van het misdrijf, 
maar dat die wetsbepaling reeds is 
nageleefd wanneer die vermeldin
gen voorkomen in het arrest tot 
verwijzing naar het hof van assisen, 
dat voorafgaat aan de overeenkom
stig artikel 9, tweede lid, van de wet 
van 20 april 1874 gewezen beschik
king tot gevangenneming; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan blijkt dat, nu het op 
9 oktober 1978 gewezen arrest tot 
verwijzing van eiser naar het hof 
van assisen de gronden van de 
vordering van de procureur
generaal heeft overgenomen, het de 



- 1118-
vermeldingen bevat welke noodza
kelijk zijn voor de omschrijving van 
de aan eiser ten laste gelegde fei
ten; 

Dat het middel faalt naar recht; 
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. 

23 mei 1979 - 2' kamer - Voorzitter : 
baron Richard, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Colard, advocaat
gerteraal- Advocaat: mr. A. de Beer de 
Laer, Luik. 

2' KAMER - 23 mei 1979 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) BESLISSING 
WAARBIJ DE. GETROFFENE MEDE
AANSPRAKELIJK WORDT VERKLAARD -
NADER OMSCHREVEN FOUT VAN DE GETROF
FENE - WETI'ELIJK VERANTWOORDE BESLIS
SING. 

Wettelijk verantwoord is de beslissing 
waarbij de getroffene mede
aansprakelijk wordt verklaard, wan
neer de fout van de getroffene nader 
,wordt omschreven,;;~n het oorzakelijk 
verband tussen die fout en de schade 
wordt vastgesteld (1). (Artt. 1382 en 

'1383 B.W.) 

(NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE 
SPOORWEGEN T. SOCIETE ANONYME DES CARRIE

RES DE PORPHYRE DE QUENAST N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

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 
artikelen 1382, 1383, 1384 van het Bur
gerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

(1) Zie Cass., 19 okt. 1976 (A.C., 1977, 207). 

doordat het arrest, na te hebben 
vastgesteld dat de aangestelde van ver
weerster een fout heeft begaan die in 
noodzakelijk oorzakelijk verband staat 
met het ongeval, omdat hij, bij een door 
de getroffene Galmache geleid maneuver 
om met een locotractor een wagon voort 
te duwen en aan een wagonstel te 
koppelen, met zijn machine is achteruit 
gereden zonder daartoe opdracht te heb
ben ontvangen en, nadat hij had vastge
steld dat de wagon niet gekoppeld was, 
de wagon uit eigen beweging opnieuw 
tot tegen het wagonstel had geduwd en 
zulks hoewel hij wist dat Galmache zich 
op het spoor bevond, niettemin beslist 
dat de aangestelde van eiseres de helft 
van de aansprakelijkheid draagt, aange
zien hij heeft blijk gegeven van onvoor
zichtigheid << nu hij niet op voldoende 
afstand van de buffers is gebleven », 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
met die vaststelling aileen de beslissing 
om een fout ten laste van de getroffene 
aan te nemen, niet wettelijk verant
woordt vermits het, gelet op de toedracht 
van de zaak, niet aangeeft om welke 
redenen het door het arrest beschreven 
gedrag van de getroffene niet overeen
stemde met dat van een normaal voor
zichtig en oplettend man die zich in 
dezelfde voorwaarden en omstandighe
den zou hebben bevonden en dat het feit 
aileen niet op afstand van de buffers te 

· zijn gaan staan, daarom nog geen fout is 
(schending van de artikelen 1382, 1383, 
1384 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het arrest geen 
afdoende antwoord geeft op het middel 
in de conclusie waarbij eiseres betwistte 
dat een fout kon worden verweten aan 
de getroffene, die het maneuver leidde 
en die moest zorgen voor de koppeling 
van de wagon aan het wagonstel, ver
mits Galmache niet kon voorzien dat 
schade zou kunnen ontstaan en evenmin 
dat Paolini bij de uitvoering van dat 
maneuver zeer nalatig zou zijn, en dat 
hij niet de tijd heeft gehad om de plaats 
te verlaten waar hij mocht staan om zijn. 
opdracht uit te voeren op het ogenblik 
dat het ongeval zich voordeed (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 97 van 

de Grondwet geen verband houdt 
met de aangevoerde grief; dat het 
middel, in zoverre het zich op 
schending van die bepaling beroept, 
niet ontvankelijk is; 
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Overwegende dat, voor het ove

·ige, het arrest, na vaststelling van 
le beschreven omstandigheden van 
1et ongeval waarvan de aangestelde 
ran eiseres het slachtoffer was, 
rermeldt dat hij « blijk heeft gege
ren van onvoorzichtigheid, nu hij 
rriet op voldoende afstand van de 
buffers is gebleven », dat het arrest 
aldus het feitelijk bestanddeel aan
geeft van de aan die aangestelde ten 
laste gelegde fout en beslist dat hij 
zich niet heeft gedragen als een 
normaal voorzichtig en oplettend 
man; 

Dat die consideransen van het 
arrest de beslissing wettelijk ver
antwoorden; 

Dat het middel in dat opzicht niet 
kan worden aangenomen; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat, enerzijds, uit 
de in hoger beroep genomen conclu
sie niet blijkt dat eiseres, ten betoge 
dat het slachtoffer geen fout had 
begaan, zou hebben gesteld dat 
« Galmache niet kon voorzien dat er 
schade zou zijn en · evenmin dat 
Paolini bij de uitvoering van dat 
maneuver zeer nalatig zou zijn »; 

Dat, anderzijds, het arrest, door te 
beslissen dat de fout van Galmache 
erin bestond « niet op voldoende 
afstand van de buffers te zijn 
gebleven », aangeeft op wel.ke grond 
het eisers bewering verwerpt als 
zou << het slachtoffer geen enkele 
schuld treffen, aangezien Galmache 
geen tijd heeft gehad om de plaats 
te verlaten waar hij mocht staan om 
zijn opdracht uit te voeren op het 
ogenblik dat het ongeval zich 
voordeed »; 

Dat het arrest zodoende eisers 
conclusie regelmatig beantwoordt; 

Dat. dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

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

23 mei 1979 - 2' kamer - Voorzitter : 
baron Richard, voorzitter - Verslagge
ver : mevr. Raymond-Decharneux -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Colard, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Dassesse en De Bruyn. 

1' KAMER - 25 mei 1979 

WETTEN EN BESLUITEN- BINDENDE 
INTERPRETATIE - PROVINCIEBELASTINGEN 
- BESL!SSING VAN DE BESTENDIGE DEPUTA
TIE VAN EEN PROVINCIERAAD ENKEL 
GEGROND OP HAAR VROEGERE INTERPRETA
TIE VAN DE PROVINCIALE BELASTINGVEROR
DENING - BESTENDIGE DEPUTATIE NIET 
BEVOEGD OM EEN BINDENDE INTERPRETATIE 
TE GEVEN AAN EEN PROVINCIEVERORDENING 
- NIET WETIELIJK VERANTWOORDE BESLIS
SING. 

Niet wettelijk verantwoord is de beslis
sing van de bestendige deputatie van 
een provincieraad die, ter afwijzing 
van de vordering van een belasting
plichtige, beslist dat de bestendige 
deputatie gebonden was door haar 
vroegere interpretatie; de bestendige 
deputatie is immers niet bevoegd om 
een bindende interpretatie te geven 
van een provincieverordening(1). 

(ONZE-LIEVE-VROUW-ZIEKENHUIS 
T. PROVINCIE OOST-VLAANDEREN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 16 december 1977 
door de Bestendige Deputatie van 
de Provincieraad van Oost
Vlaanderen gewezen; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 110 
van de Grondwet, 66, 107 van de Provin
ciewet, 4, b, 1", van de bij Regentsbesluit 
goedgekeurde belastingverordening van 
29 december 1944 van de Provincieraad 
van Oost-Vlaanderen : 

Overwegende dat de beslissing 
weigert op eiseres de belastingvrij
stelling toe te passen, waarop de als 

(1) I.e. verwees de bestendige deputatie naar 
een interpretatief besluit dat zij op 
27 maart 1962 zou genomen hebben. De 
bestendige deputatie is niet bevoegd om over
heidshalve een bindende interpretatie te geven 
van een provinciale verordening. 
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van openbaar nut erkende lichamen 
gerechtigd zijn, op grond van de 
overvireging dat, volgens een besluit 
van de bestendige deputatie van de 
provincieraad van Oost-Vlaanderen 
van 27 maart 1962, klinieken uitge
baat door of toebehorend aan een 
veremgmg zonder winstoogmerk 
niet kunnen worden aangezien als 
van openbaar nut erkende lichamen 
en dat zij derhalve van de vrijstel
ling niet kunnen genieten; 

Overwegende dat de bestendige 
depvtatie niet onderzoekt of eiseres, 
zoals zij staande hield, « erkend en 
gesubsidieerd » was « door het 
Ministerie van Volksgezondheid » 
en niet nagaat of dergelijke erken
ning of subsidiering beantwoordt 
aan de erkenning bedoeld in 
artikel 4, b, 1 o, van de provinciale 
belastingverordening van 29 decem
ber 1944 op het tewerkgesteld per
soneel; 

Overwegende dat de bestreden 
beslissing er zich toe beperkt te· 
verwijzen naar een besluit van 
27 maart 1962 van de bestendige 
deputatie; 

Dat echter, afgezien van de vraag 
naar de v:orm, de goedkeuring en de 
bekendmaking van het beweerde 
besluit, hoe dan ook de bestendige 
deputatie niet bevoegd was over
heidshalve een bindende interpreta
tie te geven van een door de 
provincieraad uitgevaardigde belas
tingverordening; 

Dat de verwijzing naar een niet 
rechtsgeldige interpretatieve beslis
sing. niet als redengeving van een 
rechterlijke beslissing kan gelden; 

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; veroordeelt ver
weerster in de kosten; verwijst de 
zaak naar de Bestendige Deputatie 
van de Provincieraad van West
Vlaanderen. 

25 mei 1979- 1" kamer- Voorzitter: 
de h. Wauters, eerste voorzitter - Ver
slaggevei" : de h. JaJlSSens - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. van 
Heeke. 

1 • KAMER - 25 mei 1979 

1° SCHIP-SCHEEPVAART WET 
28 NOVEMBER 1928 TOT OPNEMING IN DE 
BELGISCHE WETGEVING VAN DE TE BRUSSEL 

OP 25 AUGUSTUS 1924 ONDERTEKENDE 

OVEREENKOMST BETREFFENDE HET EEN
VORMIG MAKEN VAN ENIGE REGELEN 
INZAKE COGNOSSEMENTEN - DRAAGWIJDTE 
VAN DIE BEPALINGEN. 

2° SCHIP-SCHEEPV AART - ZEEWET, 
ART. 91 - AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING 
- DEKLADING- UITZONDERINGSGEVALLEN. 

3° SCHIP-SCHEEPV AART - ZEEWET, 
ART. 66 - DEKLADING - TOEPASSINGSGE
VALLEN. 

1° De internationale overeenkomst be
treffende het eenvormig makez1 van 
enige regelen inzake cognossementen, 
te Brussel ondertekend op 25 aug. 
1924, en de wet tot opneming van die 
overeenkomst in de Belgische wetge
ving 28 nov. 1928 hebben enkel de 
verhoudingen willen regelen tussen de 
vervoerder en de derde-houder van 
het cognossement (1). 

2° De aansprakelijkheidsbeperking be
doeld in art. 91, A, § IV, 5°, Zeewet 
geldt niet als de goederen, in strijd 
met de vermeldingen van het cognos
sement, op het dek worden vervoerd 
(2). 

3° Wanneer goederen, in strijd met de 
vermeldingen van het cognossement, 
op het dek vervoerd worden, wordt op 
de schade ten gevolge van dat vervoer 
enkel art. 66 Zeewet toegepast, zonder 
dat behoeft te worden nagegaan of ez 
bij de kapitein of reder bedrog aanwe
zig was. 

(1) Vgl. over de toepassing van art. 91 
Zeewet : Cass., 11 sept. 1970 (A.C., 1971, 33). 

(2) Vgl. SMEESTERS en WINKELMOLEN, Droit 
maritime, II, 638, biz. 238 en 239; MARAIS, 'Les 
transports internationaux de marchandises 
par mer et Ja jurisprudence en droit compare, 
1949, biz. 46 en 47; FRAIKIN, Responsabilite du 
transporteur maritime, blz. 27 en 28; CLEVER
INCA, Zeerecht, biz. 483; DE SMET, Assurances 
maritimes, biz. 267. 
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:REDERIJ ' GANGER ROLF », REDERIJ ' FRED 

OLSEN EN C0 » T. BOELWERF N.V.) 

ARREST \ 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 september 1977 
door het Hof van Beroep te Antwe:t:
pen gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 66 en 91, in 
bet bijzonder 91, lid A, § i, c, en § IV, 5", 
van de Zeewet, 

doordat het arrest de door eiseressen 
in conclusie voor het. hof van beroep 
ingeroepen stelling -,-- . luidens welke 
ingevolge « artikel 91, A, § I, c, van de 
Zeewet, de lading, die bij de vervoer
overeenkomst is opgegeven als dekla
ding en feitelijk op het dek wordt 
vervoerd, buiten het toepassingsgebied 
van de wet valt, ... ter zake een van deze 
elementen ontbreekt vermits de lading 
in de vervoerovereenkomst niet als 
deklading werd opgegeven, ... derhalve 
artikel 91 en de beperking zoals bepaald 
in artikel 91, A, § IV, 5", wel degelijk van 
toepassing is >>, - verwerpt op grond : 
dat « de bedoeling van artikel 91, A, § I, 
c, is de goederen, die partijen als 
deklading willen laten vervoeren en die 
ook als dusdanig worden vervoerd, niet 
te onderwerpen aan de zware verplich
tingen, die door de onderscheidene 
bepalingen van artikel 91 op de zeever
voerder werden gelegd, daar aan derge
lijke goederen uiteraard niet dezelfde 
zorgen kunnen worden besteed als aan 
de in het ruim vervoerde goederen ''• dat 
« de bedoeling van deze wetsbepaling 
niet is of kan zijn voor de vervoerder de 
mogelijkheid te scheppen de lading als 
deklading te vervoeren maar ze niet als 
dusdanig in het cognossement te vermel
den om zich de mogelijkheid te schep
pen bij schade op beperkte wijze te 
vergoeden » en dat « dergelijke gedra
ging gesanctioneerd wordt door 
artikel 66 van de Zeewet, luidens het
welk de kapitein aansprakelijk is voor 
elke schade die mocht toegebracht wor
den aan koopwaren, die hij zonder de 
schriftelijke toestemming van de inlader 
geladen heeft op het dek van het schip, 
en in het toepassingsgebied waarvan de 
bij artikel 91 bepaalde beperking van de 
verplichting tot vergoeding niet speelt », 

terwijl, eerste onderdeel, overeen
komstig artikel 91, A, § I, c, van de 
Zeewet, een lading slechts niet als 
« goederen » in de zin van dit artikel 

wordt beschouwd, derhalve uit het toe
passingsgebied van deze bepaling w01;dt 
gesloten, onder de dubbele voorwaarde 
dat enerzijds de kwestieuze lading bij de 
vervoerovereenkomst is opgegeven als 
deklading en dat zij anderzijds feitelijk 
op het dek wordt vervoerd; ten deze niet 
was betwist dat de eerste van deze twee 
voorwaarden niet was vervuld daar. de 
lading niet als deklading was opgegeven 
in de vervoerovereenkomst zodat, gezien 
het vastgesteld ontbreken van een door 
de wet uitdrukkelijk gestelde voor
waarde, artikel 91 van de Zeewet toepas
selijk moest worden geacht en de be:;;lis~ 
sing niet wettig kan besluiten. tot niet
toepasselijkheid van artikel 91 van de 
Zeewet (schending van artikel 91 vah de 
Zeewet), 

tweede onderdeel, in strijd !llet wat de. 
beslissing impliceert, uit de l;Jewoordin~ 
gen van artikel 66 van de · Zeewet, 
krachtens welke de kapitein eveneims 
aansprakelijk is voor elke schade · die 
mocht worden toegebracht aan koopwa~ 
ren die hij zonder de schriftelijke toe~ 
stemming van de inlader heeft geladen 
op het dek van het schip, niet kan 
worden afgeleid dat « in };let 
toepassingsgebied , van dit artikel «:de 
bij artikel 91 bepaalde beperking'yan de 
verplichting tot vergoeding niet speelt ;, 
daar, zoals in het eerste onderdeel 
uiteengezet, de uitsluihng van deklading 
uit het toepassingsgebied van artikel91 
van de Zeewet uitdrukkelijk is ·onder,
worpen aan een dubbele voorwaarde 
waaronder de voorwaarde dat de lading 
bij de vervoerovereenkomst .als dekla
ding is opgegeven, zodat de beslissirig, 
door artikel 66 van de Zeewet toepasse
lijk te achten op het vervoeren van eeri 
lading als deklading die niet als' dusda
nig in het cognossement werd v,ermeld 
en, gezien de toe passing van artikel. 66,. 
artikel 91 niet toepasselijk te achten, 
deze beide bepalingen schendt : 

Overwegende dat zowel , uit de 
handelingen van de . conferenties 
gehouden te Den Haag in 1921 en te 
Brussel in 1922-1923, waarU:it de op 
25 augustus 1924 te Brussel. onder'te
kende internationale overeenkomst 
betreffende het .eenvormig mak~n 
van enige regelen inzake cognosse
menten is ontstaan, als uit de alge
mene strekking van die overeen
komst en van de Belgische wet van 
28 november 1928 welke die over
~enkomst in de Belgische we,tgevii.ig 
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heeft ingevoerd, blijkt dat bedoelde 
overeenkomst en wet slechts de 
verhoudingen tussen vervoerder en 
derde-houder van het cognossement 
hebben willen regelen; dat deze 
verhoudingen steeds in aanmerking 
dienen te worden genomen om de 
« ratio legis » van de onderscheiden 
bepalingen van artikel 91 van de 
Zeewet te bepalen; 

Overwegende dat de derde-houder 
van een << clean » cognossement 
weet dat de koopwaar in het laad
ruim wordt vervoerd en derhalve 
niet aan de risico's van een dekla-

di:rig is blbotgesteld; dat integendeel, 
wanneer het cognossement vermeldt 
dat de goederen op het dek worden 
vervoerd, bedoelde houder in kennis 
wordt gesteld, enerzijds, dat de 
koopwaar aan bijzondere risico's, 
welke het laden in het ruim van het 
schip niet vertoont, is blootgesteld 
en, anderzijds, dat de zeevervoerder 
zijn aansprakelijkheid vrij mag 
beperken in weerwil van de bepa
ling van artikel 91, A, § III, s·, van 
de Zeewet; dat hij dan ook de 
koopwaar in functie daarvan even
tueel kan verzekeren; 

Overwegende derhalve dat, wan
neer artikel 91, A, in zijn § I, c, de 
lading, << die bij de vervoerovereen
komst als deklading is opgegeven » 
en feitelijk op het dek wordt ver
voerd, - uit zijn toepassingsgebied 
sluit, het de vermelding van dekla
ding enkel oplegt met het oog op de 
bescherming van de derde-houder 
van het cognossement en niet om, 
bij ontstentenis van deze vermel
ding, de in strijd met het cognosse
ment op het dek vervoerde goede
ren aan de ten voordele van de 
zeevervoerder bepaalde aansprake
lijkheidsbeperking van voormeld 
artikel 91, A, § IV, 5", te onderwer
pen; 

Overwegende dat, nu het arrest 
wettelijk oordeelt dat voormelde 
aansprakelijkheidsbeperking ten 
deze geen toepassing vindt, het 

eveneens wettelijk beslist da1 
artikel 66 van de Zeewet dient tE 
worden toegepast; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 91 (voornamelijh 
lid A, § I, c, en § IV, 5") van de Zeewet 
1108, 1109, 1116, 1117, 1134, 1146, 1382 
1383 van het Burgerlijk Wetboek eo 
97 van de Grondwet, 

doordat de beslissing vaststelt dat de 
rederij een << dolosieve fout » heefi 
begaan die volgens het arrest « kan 
bestaan in de loutere bedoeling de 
ladingbelanghebbende te misleiden 
nopens zijn waarborgen en niet noodza
kelijk de rechtstreekse bedoeling tot 
verwekken van de schade impliceert >>, 

en doordat het hof van beroep beslist 
dat de vervoerder bij de uitvoering van 
de overeenkomst de wil had zijn con
tractuele verbintenissen niet uit te voe
ren, hetgeen naar het oordeel van het 
hof een dolosief karakter vertoonde, 
omdat de vervoerder zich bij de tot
standkoming van de overeenkomst 
schuldig maakte aan een verzwijging, 

terwijl het bedrog een opzettelijke 
schuld uitmaakt hetgeen insluit dat de 
dader niet aileen het feit heeft gewild 
waaruit schadelijke gevolgen voor de 
schuldeiser zijn ontstaan, maar ook die 
gevolgen zelf, zodat derhalve, ten deze, 
bij gebrek aan vaststelling van de bedoe
ling de schadelijke gevolgen te berokke
nen, niet zonder miskenning van de in 
het middel ingeroepen wettelijke rege
len, meer bepaald de regelen inzake 
wilsgebreken (bedrog) bij overeenkom
sten en inzake contractuele en quasi
delictuele aansprakelijkheid, een << dolo
sieve fout >> van de kapitein en de rederij 
kon worden aangehouden (schending 
van aile in het middel vermelde 
wetsbepalingen) : 

Overwegende dat, nu, zoals uit 
het antwoord op het eerste middel 
blijkt, het arrest wettelijk beslist dat 
de aansprakelijkheidsbeperking van 
de zeevervoerder ten deze geen 
toepassing vindt en dat zijn aan
sprakelijkheid op grond van 
artikel 66 van de Zeewet dient te 
worden beoordeeld, het middel, dat 
tegen overtollige redenen van het 
arrest opkomt, bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 
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Over het del'de middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 1108, 1109, 
1116, 1117, 1382, 1383, 1992 van het 
Burgerlijk Wetboek, 46, 1°, en 91 van de 
Zeewet, 

doordat de beslissing de dolosieve fout 
van de kapitein als een fout van de 
rederij zelf beschouwt met uitsluiting 
van aansprakelijkheidsbeperking, om de 
reden dat de kapitein als wettelijke 
vertegenwoordiger van de rederij heeft 
gehandeld, 

terw1jl, zoals in conclusie door de 
eiseressen werd ingeroepen, slechts 
kwade opzet of bedrog van de rederij 
zelf de aansprakelijkheidsbeperking van 
artikel 91, A, § IV, 5°, niet toepasselijk 
maakt, zodat de door de beslissing 
aangehouden « dolosieve fout >> van de . 
kapitein niet, zonder miskenning van de 
in het middel ingeroepen wetsbepalin
gen, in het bijzonder de wetsbepalingen 
inzake aansprakelijkheid en inzake last
geving, als een dolosieve fout van de 
rederij zelf, met uitsluiting van aanspra
kelijkheidsbeperking, kon worden 
beschouwd (schending van alle in het 
middel ingeroepen wetsbepalingen) : 

Overwegende dat, nu het hof van 
beroep wettelijk beslist dat 
artikel 66 van de Zeewet ten deze 
toepasselijk is en nu artikel 46, § 1, 
van deze wet bepaalt dat de eige
naar van het schip civielrechtelijk 
aansprakelijk is voor de handelin
gen van de kapitein, het middel, bij 
gebrek aan belang, niet ontvanke
lijk is; 

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

25 mei 1979- 1• kamer- Voorzitter: 
de h. Wauters, eerste voorzitter - Ver
slaggever : de h. Sury - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Krings, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Gryse 
en VanRyn. 

1• KAMER - 25 mei 1979 

1° OVEREENKOMST - VERBINDENDE 

KRACHT TUSSEN PARTIJEN - RECHTER DIE 
AAN DE OVEREENKOMST HET GEVOLG TOE
KENT DAT ZIJ, VOLGENS DE UITLEGGING DIE 

HIJ ERAAN GEEFr, WETTELIJK TUSSEN PAR
TIJEN HEEFr - GEEN SCHENDING VAN 

ART. 1134 B.W. 

2° HUUR VAN GOEDEREN .,..- HANDELS
HUUROVEREENKOMST- EINDE VAN DE HAN
DELSHUUROVEREENKOMST - GEEN HUUR
HERNIEUWING - HUURDER DOOR DE EIGE
NAAR TOEGELATEN HET PAND TE GEBRUIKEN 
ZOLANG GEEN ANDER HANDELSPAND IS 
GEVONDEN - GEEN RECHT VOOR DE HUUR
DER OP HERNIEUWING VAN DE HANDELS
HUUROVEREENKOMST. 

3° HUUR VAN GOEDEREN - HANDELS
HUUROVEREENKOMST WETTEN VAN. 

30 MAART EN 24 NOVEMBER 1976 - HAN

DELSHUUROVEREENKOMST TEN EINDE ZON
DER HERNIEUWING - HUURDER DOOR DE 
EIGENAAR TOEGELATEN HET PAND TE 
GEBRUIKEN · ZOLANG GEEN, ANDER HAN:
DELSPAND IS GEVONDEN -· WETTEN NIET 
TOEPASSELIJK OP DAT GEBRUIK. 

lo De verbindende kracht ,van een over
eenkomst wordt niet miskend .door .de 
rechter die aan die ove1·eenkomst het 
gevolg toekent dat zij, volgens , de 
uitlegging die hij eraan geeft, wettelijk 
tussen padijen heeft (1). (Art. 
1134 B.W.) 

2° Wanneer de rechter vaststelt dat het 
in de. bedoeling lag van de partijen in 
een handelsh.uurovereenkomst die .te.q. 
einde is, de huurders enkel toe t;e 
Jaten het handelspand verder te 
gebruiken om hun de gelegenheid te 
geven een ander pand te zoeken, 
beslist hij wettig dat dit geen nieuwe 
handelshuurovereenkom.st is waarop 
de dwingende bepalingen van de han
delshuurwet toepassing vinden. 

3° De artt. 38, § 1, en 40 wet 
30 maart .1976, 5 en 9 wet, 24 dec .. 
1976 hebben enkel betrekking op de 
lopende huurovereenkomsten en zijn 
niet toepasselijk als de verhuurder de 
huurde1; bij het einde van een han
delshuurovereenkomst, het pand ver
der laat gebruiken om hem de geJe.., 
genheid te geven een ander handels~ 
pand te zoeken. 

(1) Cass., 10 maart 1978 (A. C., 1978, 794). · 
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(HARVENT A., HARVENT L., 

T. BECART K., BROUCKAERT B.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 15 novem
ber 1977 in hoger beroep gewezen 
door de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Mechelen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1131, 1134, 
1135, 1319, 1320, 1322, 1709 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 3, eerste en 
vierde lid, 13, 14 van de wet van 
30 april 1951 op de handelshuurovereen
komsten met het oog op de bescherming 
van het handelsfonds, die afdeling IIbis, 
van hoofdstuk II, van titel VIII, van 
boek III van het Burgerlijk Wetboek, 
vormt zoals gewijzigd door de wetten 
van 22 december 1951, 29 juni 1955 en 
27 maart 1970, 97 van de Grondwet en 
van het algemeen rechtsbeginsel van de 
goede trouw bij uitvoering van overeen
komsten, 

doordat het vonnis het door partijen 
bij notariele akte van 21 november 1975 
gesloten akkoord bekrachtigt en dien
tengevolge de eiseressen veroordeelt om 
het handelshuis, gelegen te Mechelen, 
Guldenstraat 4, tegen 30 september 1977 
te ontruimen op grond : dat ingevolge de 
rechtsgeldige weigering tot huurhernieu
wing door de verweerders de huur 
eindigde op 31 december 1975 en de 
eiseressen op die dag het handelspand 
hadden dienen te verlaten; dat er ten 
deze geen sprake kan zijn van huurher
nieuwing gezien de notarisakte van 
21 november 1975 niet uitdrukkelijk 
vermeldt dat er afstand van weigering 
van de huurhernieuwing is door de 
verweerders; dat artikel 3, vierde lid, van 
de wet van 30 april 1951 hier niet van 
toepassing is vermits er geen lopende 
huur is waaraan voortijdig een einde 
wordt gesteld; dat de akte van 
21 november 1975 de eiseressen nog 
toeliet, mits bepaalde voorwaarden, 
gedutende 21 maanden in het handels
huis te blijven en ze aldus nog ruim
schoots de kans kregen naar een ander 
handelshuis uit te kijken; dat uit het 
dossier blijkt dat de akte van 
21 november 1975 aileen de bedoeling 
heeft gehad de eiseressen de mogelijk
heid te geven een nieuw handelspand te 
vinden en er hier dus geen sprake kan 
zijn van handelshuur; dat een overeen
komst « bona fide » dient uitgevoerd en 
dat er aan de zijde van eiseressen 
weinig goede trouw te bespeuren valt, 

terwijl, ee1·ste onderdeel, het genot 
van het handelspand aan de eiseressen· 
door de verweerders bij de notariele 
akte van 21 november 1975 werd toege
kend van 1 januari 1976 tot 
30 september 1977 tegen een nieuwe 
huurprijs, vastgesteld op 14.000 frank 
per maand; deze overeenkomst een han
delshuur is en het vonnis zowel de 
bewijskracht als de uitvoerbare kracht 
ervan miskent (schending van de 
artikelen 1134, 1135, 1319, 1320, 1322, 
1709 van het Burgerlijk Wetboek en 
1 van de wet van 30 april 1951), 

tweede onderdeel, het feit dat de 
verweerders het voornemen zouden heb
ben gehad het handelspand slechts 
gedurende 21 maanden ter beschikking 
te stellen van de eiseressen om een 
nieuw huurhuis te zoeken, geenszins tot 
gevolg heeft dat de overeenkomst van 
21 november 1975 geen handelshuur
overeenkomst zou zijn; het vonnis 
geenszins vaststelt dat het bezit van de 
eiseressen precair was zodat de motie
ven de beslissing niet verantwoorden 
(schending van de artikelen 1131, 1134, 
1135, 1709 van het Burgerlijk Wetboek, 
1 van de wet van 30 april 1951 en 97 van 
de Grondwet), 

derde onderdeel, de overeenkomst van 
21 november 1975 ten onrechte de wette
lijke duur van de huurtermijn van 9 jaar 
beperkte en op voorbarige wijze een 
einde stelde aan deze nieuwe huurover
eenkomst; de eiseressen gerechtigd 
waren de bescherming van de dwin
gende bepalingen van de handelshuur
wet in te roepen ook al hadden zij 
destijds de overeenkomst van 21 novem
ber 1975 ondertekend; het inroepen van 
deze wetsbepalingen geenszins inhoudt 
dat de eiseressen te kwade trouw zouden 
handel en ( schending van de ar
tikelen 1134, 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1, 2, 3, eerste en vierde lid, 13, 
14 van de wet van 30 april 1951, en van 
het algemeen rechtsbeginsel); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het vomiis vast

stelt dat de handelshuurovereen
komst op 1 januari 1967 werd geslo
ten voor een duur van negen jaar 
en dat op 31 oktober 1974 de 
verweerders de door de eiseressen 
gevraagde hernieuwing van de huur 
hebben geweigerd; 

Dat uit het vonnis en uit de 
overgelegde notariele akte van 
21 november 1975 blijkt dat de 
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partijen « ingevolge artikel 3, vierde 
lid, van de wet van 30 april 1951 op 
de handelshuurovereenkomsten, de 
notaris verzoeken te willen acteren 
dat zij bij gemeen akkoord een 
einde .stellen aan de handelshuur 
vanaf 30 september 1977 »; 

Overwegende dat het vonnis oor
deelt dat, nu de akte van 
21 november 1975 niet vermeldt dat 
er afstand is door de verweerders, 
verhuurders, van hun weigering van 
de huurvernieuwing, deze weigering -
blijft bestaan en dat, nu er geen 
lopende huur is waaraan voortijdig 
een einde wordt gesteld, artikel 3, 
vierde lid, van de wet van 
30 april 1951 niet van toepassing is; 

Overwegende dat het vonnis, 
overeenkomstig artikel 1156 van het 
Burgerlijk W etboek, onderzoekt 
welke de gemeenschappelijke be
doeling van de contracterende par
tijen is' geweest en oordeelt dat, nu 
<< uit het dossier blijkt dat de 
notariele akte van 21 november 1975 
alleen de bedoeling had a an (de 
eiseressen) toe te laten een nieuw 
handelshuis te vinden, er geen 
sprake kan zijn van handelshuur »; 

Overwegende dat het vonnis, zon
der haar inhoud of draagwijdte te 
miskennen, de onderwerpelijke 
nota:dele akte mocht uitleggen in 
die zin dat, enerzijds, de verweer
ders, om de eiseressen van dienst te 
zijn, het kwestieuze pand voor een 
bepaalde wachttijd te hunner 
beschikking lieten zonder voor deze 
wachttijd de vroegere handelshuur 
te hernieuwen en zonder aan deze 
tijdelijke bezetting de eigenschap
pen toe te kennen van een huur, 
onderworpen ten aanzien van haar 
duur aan de nigels betreffende de 
handelshuur, en dat anderzijds, de 
eiseressen de voor de beoogde duur 
aangeboden bezetting · hebben aan-. 
vaard; · 

Overwegende dat, nu de rechter 
aan de overeenkomst het gevolg 
toekent dat zij, volgens de uitleg
ging die hij ervan geeft, wettelijk. 

tussen de partijen heeft, hij de 
bindende kracht van de overeen-. 
komst niet miskent; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat, zoals uit het 
antwoord op het eerste onderdeel 
blijkt, het vonnis beslist dat het in 
de bedoeling van de partijen lag het 
handelshuis zo vlug mogelijk te 
laten betrekken door een van de 
zonen van de verweerders, doch 
tegelijkertijd rekening te houden 
met de sociale en economische toe
stand van de huurders die de tijd 
moesten hebben om naar een ander 
handelspand uit te zien; 

D_at het vonnis hieruit wettelijk 
aflerdt dat de wachttijd die de 
huurders aldus werd gegund alvo
rens het pand te moeten verlaten 
geen nieuwe handelshuurovereen~ 
komst uitmaakte; 

Dat het vonnis, dat derhalve 
geenszins moest vaststellen dat het 
om een bezetting ter bede ging, 
regelmatig met redenen is omkleed 
en wettelijk is verantwoord; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, nu uit het ant
woord op de eerste twee onderdelen 
blijkt dat het vonnis wettelijk 
beslist dat de wachttijd die de 
huurders werd toegestaan alvorens 
het verhuurd pand te moeten verla
ten, geen nieuwe handelshuurover
eenkomst uitmaakt, het vonnis 
eveneens wettelijk beslist dat de 
eiseressen geen aanspraak mochten 
maken op de toepassing van de 
dwingende bepalingen van de han
delshuurwet en dat de conventio
neel vastgestelde wachttijd op 
30 september 1977 een einde nam· 
dat het vonnis geenszins .de kwad~ 
trouw van de eiseressen afleidt uit 
hun inroepen van de dwingende 
bepalingen van de handelshuurwet 
maar uit verscheidene ander~ 
omstandigheden die het aanhaalt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 
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Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 38, § 1, 
40 van de wet van 30 maart 1976· 
betreffende de economiscbe berstelmaat
regelen, 5, 9 van de wet van 
24 december 1976 betreffende bet 
beboud van de tewerkstelling, de koop
kracbt en het concurrentievermogen van· 
de eceinomie, 1134, 1135 van het Burger
lijk Wetboek, ·en van het algemeen 
recbtsbeginsel van de goede trouw bij de 
uitvoering van overeenkomsten, 

doordat het vonnis bet door de par
tijen bij notariele akte van 21 novem
ber 1975 gesloten akkoord bekrachtigt en 
dientengevolge de eiseressen veroordeelt 
om het bandelshuis, gelegen te Meche
len, Guldenstraat 4, tegen 30 sep
tember 1977 te ontruimen op grond : 
dat de notariele akte van 21 no-· 
vember 1975 aan de eiseressen nog toe
liet, mits bepaalde voorwaarden, 
gedurende 21 maanden in het handels
huis te blijven; dat de notarii\le akte 
aileen de bedoeling beeftgehad aan de 
eiseressen de mogelijkheid te geven een 
nieuw handelshuis te vinden en er dus 
geen sprake kan zijn van handelshuur;. 
dat een overeenkomst « bona fide » dient 
uitgevoerd; dat er aan de zijde van de 
eiseressen weinig goede trouw te 
bespeuren valt, 

terwijl, eerste onderdeel, de overeen
komstvan 21 november 1975, die volgens 
het vonnis geen handelshuur is en 
waardoor de verweerders vanaf 1 janua
ri 1976 tot 30 september 1977. het genot 
van het pand hebben gehad tegen een 
bepaalde prijs, een overeenkomst is 
betreffende een onroerend goed, waar
van de duur van rechtswege verlengd is 
geworden tot 31 december 1977 (schen
ding van de artikelen 38, § 1, 40 van de 
wet van 30 m!:lart 1976, 5 en 9 van de wet 
van 24. december 1976), 

tweede onderdeel, het .feit dat de 
verweerders deze overeenkomst van 
21 november 1975 betreffende het onroe
rend goed met de eiseressen gesloten 
hebben om hen de mogelijkheid te 
geven gedurende 21 maanden een ander 
pand te zoeken niet van die aard is dat 
het de wettelijke verlenging uitsluit; het 
zogezegd gebrek aan goede trouw van de 
eiseressen aan de toepassing van deze 
wetsbepalingen vreemd is (schending 
van de artikelen 1134, 1135 van het 
Burgerlijk Wetboek, 38, § 1, 40 van de 

wet van 30 maart 1976), 5 en 9 van de 
wet van 24 december 1976, en van het 
algemeen rechtsbeginsel) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis 
vaststelt : 1 o dat, ingevolge de weige
ring door de verweerders van de 
door de eiseressen gevraagde her
nieuwing, de handelshuurovereen
komst op 31 december 1976 moest 
eindigen; 2° dat deze weigering op 
artikel 16.1, 1°, van de wet van 
30 april 1951 (eigen gebruik door 
een van de zonen van de verweer
ders) gegrond was; 3° dat de partijen 
op 21 november 1975 een akte 
ondertekenden waarbij zij de bezet
ting door eisers van het origineel 
verhuurde pand tot 30 septem
ber 1977 lieten doorlopen en waarbij 
de verweerders zodoende de eisers 
toelieten nog « in het handelshuis 
gedurende 21 maanden te blijven, 
zodat zij ruimschoots de tijd kregen 
naar een ander handelspand uit te 
kijken, alhoewel ze hiertoe reeds, 
sedert de weigering tot huurher
nieuwing meer dan 12 maanden de 
gelegenheid hadden »; 

Overwegende dat, zoals uit het 
antwoord op het eerste middel 
blijkt, de rechters wettelijk beslis
sen dat de handelshuurovereen
komst een einde heeft genomen op 
31 december 1975 en dat de over
eenkomst van 21 november 1975 
geenszins een nieuwe huurovereen
komst heeft tot stand gebracht, 
doch enkel een wachttijd aan de 
huurders heeft toegestaan; 

Dat de artikelen 38, § 1, 40 van de 
wet van 30 maart 1976, en 5 en 
9 van de wet van 24 december 1976, 
slechts betrekking hebben op nog 
bestaande huurovereenkomsten; dat 
derhalve de rechters wettelijk 
beslissen dat de conventioneel vast
gestelde wachttijd, aan de huurders 
toegestaan om het pand te verlaten, 
op 30 september 1977 een einde 
nam; 

Dat het onderdeel naar recht 
faalt; 
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W at het tweede onderdeel be

treft: 
Overwegende dat het onderdeel 

niet aantoont waardoor het vonnis 
de artikelen 1134 en 1135 van het 
Burgerlijk Wetboek schendt; 

Overwegende dat uit het ant
woord op het eerste onderdeel blijkt 
dat het vonnis de overige aange
haalde wetsbepalingen niet schendt; 

Overwegende dat het vonnis de 
toepasselijkheid van de wetten van 
30 maart 1976 en 24 december 1976 
niet wegens het gebrek aan goede 
trouw van de eiseressen verwerpt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

25 mei 1979 - 1• kamer - Voorzitter: 
de h. Wauters, eerste voorzitter - Ver
slaggever : de h. Van Leckwijck -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Houtekier en De Gryse. 

3• KAMER- 28 mei 1979 

1° ARBEIDSONGEVAL - ONGEVAL 
BEG RIP- BEWIJS. 

2° ARBEIDSONGEVAL - ONGEVAL -
BEGRIP - VAL - VOORWAARDE OM ALS 
ONGEVAL TE WORDEN BESCHOUWD. 

1 o Om voor de toe passing vc1n de Ar
beidsongevallenwet het bestaan van 
een ongeval te bewijzen, moeten de 
getroffene of zijn rechthebbenden, 
benevens het bestaan van een letsel, 
eenplotselinge ,gebeurtenis aanwijzen, 
maar ·riweteil zij niet bewijzen dat de 
oorzaak of een van de. oorzaken van 
de gebeurtenis buiten het organisme 
van de getroffene ligt (1). (Art. 9 wet 
10 april 1\)71.) 

2~ De werknemer die ten val is gekomen · 
en een letsel heeft opgelopen, wordt 
voor de toepassing van de Arbeidson
gevallenwet vermoed door een ongeval 

(1) en (2) Zie de rechtspraak en de rechts
leer vermeld in de concl. van het O.M. 

te zijn getroffen, tenzij de verzekeraar 
bewijst dat het letsel niet door de val 
is veroorzaakt (2). (Art. 9 wet 
10 april 1971.) 

(ROYALE BELGE N.V. T. DE MUYNCK) 

De advocaat-generaal heeft in sub
stantie het volgende gezegd : 

Het arbeidshof oordeelt dat de man 
van verweerster ingevolge een arbeids
ongeval overleden is, ook al zijn de 
omstandigheden waarin hij op de grand 
is neergevallen, niet duidelijk gekend. 

Het eerste middel verwijt het arbeids
hof de val van de getroffene als zodanig 
te hebben beschouwd als de plotselinge 
gebeurtenis, zonder vaststelling van 
enige uitwendige oorzaak van de val. 

Verweerster stelt daartegenover dat de 
wetgever in 1971 een nieuwe inhoud aan 
het begrip arbeidsongeval heeft gegeven 
en de getroffene of zijn rechthebbenden 
niet moeten aantonen dat de plotselinge 
gebeurtenis is teweeggebracht door een 
uitwendige oorzaak. 

Deze voorziening stelt dus de vraag 
aan de orde of de begripsomschrijving 
die het Hof sedert de arresten van 
26 mei 1967 (3) van het arbeidsongeval 
heeft gegeven, ook voor de toepassing 
van de Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971 geldig blijft en inzonder
heid of in de definitie nog als voor
waarde moet worden gesteld dat de 
oorzaak of een van de oorzaken van de 
plotselinge gebeurtenis die het lichame
lijk letsel heeft teweeggebracht, buiten 
het organisme van de getroffene ligt. 

W eliswaar he eft het Hof na de 
inwerkingtreding van de wet vim 
10 april 1971 deze begripsomschrijving al 
dikwijls in herinnering gebracht en toe
gepast. Maar op een uitzondering na 
betroffen die arresten nog de gecoordi
neerde wetten van 28 september 1931 (4). 
In het arrest van 27 februari 1978 (5), dat 
dezelfde definitie nogmaals herhaalt, 
gaat het daarentegen wel om de toepas
sing van de nieuwe wet, maar de vraag 
of deze laatste al dan niet een gewij
zigde definitie vergt, had geen invloed 

(3) A.C 1967, 1178 en 1179, met conci. 
proc.-gen. Ganshof van der Meersch, toen 
eerste adv.-gen., in Bull. en Pas., 1967, I, 1138 
1178. . ' 

(4) Cass., 22 maart 1972 (A.C., 1972, 700), 
11 okt. 1972 (ibid., 1973, 152), 16 jan.1974 (ibid, 
1974, 548) en 22 sept. 1976 (ibid., 1977, 187). 

(5) R. W. 1978-1979, kol. 1487 met noot J.R.R. 
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op de oplossing die het Hof aan het 
geschil heeft gegeven, omdat het middel 
feitelijke grondslag miste. Men kan dit 
arrest daarom bezwaarlijk beschouwen 
als een precedent dat op de thans 
gestelde vraag reeds een definitief ant
woord heeft gegeven. 

* 
Luidens artikel 7 van de Arbeidsonge

vailenwet is een arbeidsongeval « elk 
ongeval dat een werknemer tijdens en 
door het feit van de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst overkomt en dat 
een letsel veroorzaakt ». 

Deze wettelijke omschrijving doet niet 
blijken van een fundamenteel verschil 
met de vroegere wetgeving, die eveneens 
als voorwaarde stelde dat het ongeval 
overkomen is tijdens en d.oor het feit 
van de uitvoering van de arbeidsover
eenkomst. De wet van 1971 voegt aileen 
eraan toe dat het ongeval een letsel 
moet veroorzaakt hebben, wat eerder 
voor de hand ligt omdat er anders geen 
plaats is voor arbeidsongeva!lenvergoe
ding die aileen de lichamelijke schade 
dekt welke het gevolg van het ongeval 
is (1). 

Wanneer men zich uitsluitend aan de 
geciteerde tekst van artikel 7 houdt, is er 
geen reden om de definitie van het Hof 
niet meer bruikbaar te achten. 

Tijdens de voorbereiding van de wet 
heeft de wetgever nochtans uitdrukkelijk 
en herhaaldelijk zijn voorkeur Iaten 
blijken voor de begripsomschrijving die 
prof. Duchatelet in zijn noot. bij het 
arrest van 26 mei 1967 had voorgesteld 
en waarin de voorwaarde dat de oorzaak 
of een van de oorzaken buiten het 
organisme moet liggen, werd weggelaten. 
Die definitie luidde : « l'evemement 
soudain qui produit une lesion corpo
relle, survenu au cours et par le fait de 
!'execution d'un contrat de louage de 
travail » (2). 

In de memorie van toelichting bij het 
wetsontwerp geeft de regering als haar 
mening te kennen dat « in de huidige 
omstandigheden, de bepaling geformu
leerd door prof. Duchatelet de voorkeur 
verdient, daar ze kort is en toch alle 
basiselementen omvat (plots feit, letsel). 

{1) Vg!. de opmerkingen van senator 
Lagasse in de openbare vergadering van de 
Senaat {1970-1971, Hand., 9 feb. 1971, 809, en 
10 feb. 1971, 84 7). 

{2) Revue critique de la Jurisprudence 
beige, 1968, 293 e.v., inzond. 310, 46. 

'' De bepaling van prof. Duchatelet 
laat ook de uitwendinge oorzaak achter
wege, wat aansluit bi.i de studie van de 
heer Fran9ois (3) en bij het voorstel van 
de werlmemersafgevaardigden in de 
Nationale Arbeidsraad (4). 

» Het is dus duidelijk dat ze het best 
de algemene stroming van de rechtsleer 
vertolkt " (5). 

Zo de regering de definitie van prof. 
Duchatelet niet in de wet heeft opgeno
men, betekent dit niet dat zij toch nog 
enige twijfel omtrent de juistheid ervan 
had; de reden van dat weglaten ligt 
uitsluitend hierin dat « het opnemen van 
een te precieze bepaling in de wet aile 
soepelheid van de benadering en beoor
deling van de toestand (kan) wegnemen. 

» De rechtspraak en de rechtsleer 
geconfronteerd met de dagelijkse feiten 
moeten erover waken dat overeenkom
stig de wil van de wetgever, de interpre
tatie van het begrip, met het oog op de 
ruimst moge!ijke bescherming van de 
fysische integriteit (wat het behoud van 
aile mentale kwaliteiten veronderstelt) 
voortdurend aangepast wordt aan de 
werkelijkheid. 

» De tekst van het ontwerp beperkt er 
zich toe de essentiele elementen van het 
begrip arbeidsongeval aan te geven. 

» Met betrekking tot de oude tekst 
werd nochtans verduidelijkt dat het 
ongeval een letsel moet veroorzaakt 
hebben bij de getroffene ... 

» Zo de wetgever het voorstel van de 
regering volgt, wordt het " arbeidsonge
val " in de wet bepaald, terwijl het 
begrip ongeval daarentegen, op een ele
ment na (nl. het letsel) niet omschreven 
wordt » (6). 

Dit standpunt van de regering, dat de 
minister in zijn inleidende uiteenzetting 
voor de Senaatscommissie nog eens 
uitvoerig herhaalt (7), wordt tijdens de 
bespreking van het antwerp in het 
parlement op aile punten zonder enig 
voorbehoud bevestigd. 

(3) Bedoeld wordt de studie « Essai critique 
sur Ia notion d'accident du travail " in : 
Annales de la Faculte de droit de l'Universite 
de Liege, 1963, 229-254. 

(4) 'Bedoeld wordt het advies nr. 302 van 
3 april 1969 (zie Verslag van de Secretaris over 
de Nationale Arbeidsraad, 1968-1969, 117 e.v., 
inzond. 128). 

(5) Senaat, 1969-1970, Gedr. St. 328, 10. 

{6) Ibid., 10-11. 

.(7) Senaat, 1970-1971, Gedr. St. 125, 5. 
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In de Senaat verklaart de ver

slaggever : « Uw commissie meent, 
samen met de regering, dat het " onge
val " thans het plotse feit is dat een 
letsel veroorzaakt. Om een eventueel 
bredere interpretatie van het begrip 
" ongeval " niet in de weg te staan, wordt 
in de tekst van artikel 7 aileen gezegd 
dater een letsel moet zijn » (1). · 

Zowel de minister (2) als de Kamer
commissie (3) en de verslaggever van 
de Kamer (4) bevestigen dat een onge
val een " plots feit " is dat een letsel 
veroorzaakt. 

In de Senaatscommissie en in de 
openbare vergadering van de Senaat 
verduidelijkt de minister nog dat het 
element " plots feit" niet in de definitie 
die de wet geeft, is opgenomen omdat 
het "moeilijk omschrijfbaar" is (5). 
« Ret opnemen van de woorden " het 
plots feit " komt neer op het omschrijven 
van een vaag begrip, namelijk "onge
val ", door een ander even vaag be grip, 
namelijk "plots feit ". ... Voor de recht
spraak is het belangrijk dat de wil van 
de wetgever duidelijk is ... en de wil van 
de wetgever is in dit geval dat de wet in 
de meest brede betekenis wordt 
gei:nterpreteerd » (6). 

Roewel de wetgever aldus duidelijk 
heeft te kennen gegeven dat in de 
begripsomschrijving van het Rof de 
woorden « en waarvan de oorzaak of een 
van de oorzaken buiten het organisme 
van de getroffene ligt >> mogen wegval
len, vindt men in de parlementaire 
voorbereiding nergens enige aanwijzing 
dat de wetgever van mening is dat 
voortaan ook als arbeidsongeval zou 
moeten worden beschouwd een letsel dat 
uitsluitend te wijten is aan de inwendige 
gesteldheid van de getroffene. Prof. 
Duchatelet heeft evenmin om die reden 
de schrapping van de aangehaalde woor
den voorgesteld; en geen van de auteurs 
die voor een verruiming van de begrips-

(1) Senaat, 1970-1971, Hand. 9 feb. 1971, 
805. 

(2) Ibid., Hand. 10 feb. 1971, 845. 

(3) Kamer, 1970-1971, Gedr. St. 887/6, 3. 

(4) Ibid, Hand. 31 maart 1971, 11. 

:;;) :::ienaat, 1970-1971, Gedr. St. 215, 5. 

(6) Ibid., Hand. 10 feb. 1971, 845. 

omschrijving van het Rof hebben 
gepleit, komen ervoor uit dat geen 
uitwendige oorzaak meer vereist is (7). 

Waarom hecht de rechtsleer, hierin 
aangemoedigd door de wetgever, dan 
zoveel belang aan de vereenvoudiging 
van de definitie, inzonderheid aan de 
weglating van elke verwijzing · naar de 
uitwendige oorzaak? 

Prof. Duchatelet verantwoordt dit als 
volgt. Ret behoudt van die voorwaarde 
komt erop neer dat men de getroffene 
langs een omweg een bewijslast oplegt 
waarvan de wet hem precies heeft willen 
ontslaan door het vermoeden in te 
stellen dat het ongeval dat tijdens de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
is overkomen, ook door het feit van die 
uitvoering is overkomen (8). 

Maar ten aanzien van de bewijslast 
bevat de Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971 juist een nieuwe regel, die 
aan deze kritiek tegemoetkomt. 

Artikel 9 vestigt een weerlegbaar ver
moeden dat het letsel veroorzaak is door 
een ongeval, « wanneer de getroffene of 
zijn rechthebbenden, benevens het 
bestaan van het letsel, een plotselinge 
gebeurtenis aanwijzen >>. 

Deze bepaling vindt haar oorsprong in 
•een voorstel van senator De Clercq om 
het bepaalde in het ontwerp, dat overi
gens uit de gecoordineerde wetten was 
overgenomen en luidens hetwelk het 
ongeval overkomen tijdens de uitvoering 
van de overeenkomst, behoudens tegen
bewijs, .wordt geacht te zijn overkomen 
door het feit van de uitvoering, te 
vervangen door een bepaling waarin de 
beide vermoedens samen als volgt zou
den worden omschreven : 

« Tot het bewijs van het tegendeel, 
wordt ieder ongeval geacht een arbeids
ongeval te zijn indien de getroffene of 
diens rechthebbenden, benevens het 
bestaan van het letsel, een plotselinge 

(7) Zie o.m. J .R. R.Auws : De behoefte aan 
een definitie van het wettelijk begrip arbeids
ongeval anno 1971, Rechtskundig Weekblad, 
1976-1977, k. 2007, inzonderheid nr. 7, k. 2015; 
L. FRAN<;:OIS : L'accident du travail ou les 
vicissitudes d'une definition juridique, Journal 
des Tribunaux du travail, 1972, 193; P. VAN 
DER VoRST : Redefinir Ia notion d'accident du 
travail, Revue g(merale des assurances' et des 
respbnsabilites, 1972, 8898, inzonderheid 5, 
8898/2. 

(8) Op. cit, 38-40, 306-307. 
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gebeurtenis aanwijst overkomen aan de 
getroffene tijdens de uitvoering van de 
overeenkomst >> (1). 

Terzelfdertijd stelde de senator voor, 
wat de ongevallen op de weg naar en 
van het werk betreft, het weerlegbaar 
vermoeden in te voeren dat het om zulk 
ongeval gaat, wanneer naast het letsel 
een plotselinge gebeurtenis wordt aange
wezen die de getroffene overkomen is op 
een plaats die als weg naar of van het 
werk in aanmerking komt (2). 

De Raad van State adviseerde de 
beide vermoedens in verband met het 
arbeidsongeval niet in een tekst samen 
te brengen, maar van het nieuwe voor
gestelde vermoeden een aparte bepaling 
te maken die dan tevens voor de onge
vallen op de weg naar en van het werk 
kon dienen. Hij stelde een tekst voor die 
de inhoud van de amendementen niet 
wilde wijzigen (3). Deze werd, op voor
stel van de regering (4), door de, 
Senaatscommissie goedgekeurd (5) en 
is zonder verdere wijziging artikel 9 van 
de wet geworden. 

Senator De Clercq gaf de volgende 
verantwoording van zijn voorstel : 

« Voor de getroffenen liggen de meeste 
praktische moeilijkheden niet in de 
inhoud van het arbeidsongevalbegrip, 
maar in de menigvuldige bewijzen die 
zij tot nog toe moesten aanbrengen. 

» •.•.••••.•.•.•• 

• >> ••• de geschiedenis van de recht
spraak heeft geleerd dat van de getroffe
nen (of van diens rechthebbenden, wat 
in de praktijk nog moeilijker uitviel) 
geeist werd aan te tonen dat zij niet het 
slachtoffer geweest waren van een 
gewone ziekte of een gewoon ongeval. In 
de kenmerken van het ongeval heeft 
men de criteria ingebouwd die het van 
de gewone ziekte (vb. hartaderbreuk) of 
van het gewoon ongeval (vb. gewoon 
struikelen uit pure inwendige vergissing) 
moesten onderscheiden. De discussies 
omtrent de noodzaak van een << uitwen
dige oorzaak >>, waarvan de getroffene 
minstens het medebestaan moest aanto
nen, . zijn daarvan het kernstuk. Zij 

(1) Senaat, 1970-1971, Gedr. St. 215, 43. 

(2) Ibid., 53. 

(3) Ibid., 49. 

(4) Ibid., Gedr. St 522. 

(5) Ibid., Gedr. St. 215, 50. 

hebben geleid tot het onderzoek of 
zwaartekracht al den niet een uitwen
dige kracht was. 

>> De noodzaak van een onderscheid 
tussen het ongeval en de gewone ziekte 
zal in elk geval blijven voortbestaan en 
daarom blijft het gevaar bestaan dat de 
getroffenen of hun rechthebbenden dit 
onderscheid zullen moeten bewijzen, dan 
wanneer dit in menig geval onmogelijk 
is. 

>> Een nadere bepaling in de wet 
inschrijven van het begrip " ongeval " 
kan deze praktische moeilijkheden niet 
oplossen. Enkel een omkering van de 
bewijslast inzake de elementen die het 
ongeval uitmaken kan, in geval van 
twijfel, ervoor zorgen dat de zwakste 
partij niet geschaad wordt. 

>> Dit is dan ook de bedoeling van de 
wijziging van het tweede lid. Om tot 
vergoeding te worden toegelaten zal de 
getroffene of de rechthebbenden nog 
enkel de volgende elementen moeten 
aantonen: 

>> 1. het bestaan van een letsel; 
>> 2. een plotselinge gebeurtenis over

komen aan de getroffene; 
>> 3. tijdens de uitvoering van de over

eenkomst. 
>> Deze elementen zijn feitelijkheden 

die gemakkelijk kunnen aangetoond 
worden en die door · de regering als 
constituerende elementen aanvaard wor
den. 

>> De bewijslast van de oorzakelijke 
verhouding tussen letsel en arbeid en 
van het onderscheid tussen ongeval en 
ziekte wordt op deze wijze naar de 
verzekeraar verlegd. 

>> Een dergelijke formulering spreekt 
zich niet uit over de inhoud van het 
begrip ongeval. Het enige wat ervan 
gezegd kan worden is dat het onder 
meer een plotselinge gebeurtenis is, wat 
iedereen als minimuminhoud aanvaardt. 
Aan de bepaling vervat in lid een van 
artikel 7 wordt bijgevolg niet geraakt 
door deze regeling van de bewijs
last. >> (6) 

De Raad van State herhaalt dat de 
strekking van de amendementen is « een 
einde maken aan de regel volgens welke 
het aan de getroffene of zijn rechtheb
benden toekomt te bewijzen dat er een 
oorzakelijk verband is tussen het onge
val en het letsel >> en dat de verzekeraar 
het vermoeden moet omkeren en hij 

(6) Ibid., 45. 
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moet bewijzen « dat er gemis van 
verband is tussen letsel en arbeid. Dat 
kan hij bijvoorbeeld door aan te tonen 
dat het letsel uitsluitend aan een inwen
dige fysische oorzaak te wijten is of nog 
dat het letsel onmogelijk het gevolg kan 
zijn geweest van de door de getroffene 
of door zijn rechthebbenden aange
toonde plotse gebeurtenis, omdat deze 
laatste bijvoorbeeld geen enkel verband 
kan hebben gehad met het letsel » (1). 

De Raad van State meende ook dat de 
door hem voorgestelde tekst duidelijker 
deed uitkomen « dat het de bedoeling is, 
niets te zeggen over het begrip ongeval. 
Wel zal er, als uitgegaan kan worden 
van een plotselinge gebeurtenis, een 
versoepeling van de bewijslast ten voor
dele van de gerechtigden worden inge
voerd. 

)) .............. . 
» De amendementen zullen tot gevolg 

hebben dat in de gevallen waarin gelet 
op de gegeven omstandigheden twijfel 
mogelijk zou zijn, de twijfel het recht op 
uitkeringen niet langer doet verval
len (2). 

Ten slotte onderstrepen ook de minis
ter in de openbare vergadering van de 
Senaat en de Kamercommissie dat de 
verzekeraar moet bewijzen dat tussen 
het letsel en de plotselinge gebeurtenis 
geen verband bestaat (3). 

Tegen artikel 9 heeft senator Lagasse 
een dubbele kritiek uitgebracht : men 
zou, enerzijds, eruit kunnen afleiden dat 
een letsel veroorzaakt door een plotse
linge gebeurtenis, geen ongeval is, omdat 
tegenbewijs mogelijk is, en anderzijds 
kunnen beweren dat een letsel dat niet 
veroorzaakt is door een plotselinge 
gebeurtenis, toch een ongeval is, maar 
dat dan het vermoeden niet speelt (4). 

Ik geloof niet dat wij de senator in 
deze casui:stiek moeten volgen, want 
geen van beide interpretaties zijn hier 

Ook indien ·men eraan houdt dat in de 
begripsomschrijving van « arbeidso:rige~ 
val » de voorwaarde wordt behouden dat 
de oorzaak van de plotselinge gebeur~ 
tenis of een van de oorzaken buiten het 
organisme van de getroffene moet · gele
gen zijn, dan lijdt het toch geen twijfel 
dat de getroffene of zijn rechthebbenden 
daarvan het bewijs niet moeten leveren. 

Het volstaat dat zij het bestaan van 
een plotselinge gebeurtenis en van een 
letsel bewijzen. Wel is vereist dat zij de 
beide elementen aanwijzen; want het 
letsel is niet de gebeurtenis en hoeft 
overigens ook niet plots te zijn overko
men, zoals tijdens de parlementaire 
voorbereiding herhaaldelijk werd onder
streept (5). Het letsel moet wel veroor
zaakt zijn door de gebeurtenis, maar dat 
oorzakelijk verband moeten de getrof
fene of diens rechthebbenden niet 
bewijzen. Het staat de verzekeraar het 
bewijs te leveren dat er geen oorzakelijk 
verband bestaat. 

En zo komt het element « uitwendige 
oorzaak » er uiteindelijk toch aan te pas, 
of men het nu in de definitie opneemt of 
niet. Want de verzekeraar zal het door 
artikel 9 gevestigde vermoeden precies 
kunnen ontzenuwen o.m. door te bewij
zen dat het letsel het uitsluitende gevolg 
is geweest van de inwendige gesteltenis 
van de getroffene, wat ofwel de plotse
linge gebeurtenis ofwel het oorzakelijk 
verband uitsluit. 

Voor de rechtspraak heeft aldus 
artikel 9 het belang van de begripsom
schrijving van het arbeidsongeval in 
ruime mate verminderd. De discussies 
daaromtrent kunnen intussen aan de 
rechtsleer worden overgelaten. Mis
schien zullen de de betwistingen zich 
voortaan dan wel weer op andere punten 
toespitsen, bijvoorbeeld op het begrip 
» plotselinge gebeurtenis ». 

* 
aan de orde. In onderhavige zaak stelt het arbeids-

Belangrijker lijkt mij dat artikel 9 de hof vast dat de getroffene « tijdens de 
regelen betreffende de bewijslast ten uh-voering van de arbeidsovereenkomst, 
minste toch verduidelijkt en zeker ver- in de werkplaats ten val is gekomen, 
eenvoudigt. zonder dat kan uitgemaakt worden aan 
------------------1 welke oorzaak deze val te wijten is 

(1) Ibid., 49. 

(2) Lao. oit. 

geweest »; en het leidt uit deze vaststel
ling af dat « de val op zichzelf de 
schielijke gebeurtenis uitmaakt, vereist 
door artikel 9 >>. 

(3) Senaat, 1970-1971, Hand. 10 feb. 1971, 1-----------------
845; Kamer, 1970-1971, Gedr. St. 887/6, 4. 

(5) Zie o.m. Senaat, 1970-1971, Gedr·. St., 
(4) Senaat, 1970-1971, Hand. 9 feb. 1971, 215, 14; Kamer, 1970-1971, Gedr. St. 887/6, 3; 

809, en 10 feb. 1971, 848. ibid., Hand. 31 maart 1971, 11. 
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Weliswaar laat het arbeidshof daarop 

in te absolute bewoordingen volgen dat 
« de uitwendige, extra persoonlijke, oor
zaak voor de plotselinge gebeurtenis niet 
vereist is in het stelsel van de wet van 
10 april 1971 ''· Zoals daareven werd 
aangetoond, speelt de uitwendige oor
zaak nog wel een rol als tegenbewijs om 
het door artikel 9 gevestigde verrnoeden 
te ontzenuwen. 

Maar dat ontkent het arbeidshof niet, 
want het onderzoekt vervolgens de 
bewering van eiseres dat zowel uit de 
feitelijke ornstandigheden als uit het 
verslag van de geneeskundige blijkt dat 
de getroffene « aan een acute harinsuffi
cii:\ntie is gestorven, zelfs alvorens ten 
val te komen ». 

Indien die bewering juist ware, dan 
zou het letsel inderdaad niet veroorzaakt 
zijn door de val, maar dan zou deze - of 
wat de geneeskundige « het bewusteloos 
ineenzakken » noemt - aileen het 
uitwendige teken of het gevolg van de 
dood zijn geweest. 

Het arbeidshof betwist dat niet en 
neemt dus niet aan dat ook zulke val de 
plotselinge gebeurtenis zou kunnen zijn 
die het letsel veroorzaakt. Het oordeelt 
aileen dat eiseres niet bewezen heeft dat 
de val van de getroffene niet meer was 
dan het ineenzakken na de dood of, met 
andere woorden, dat de hartinsufficien
tie de enige oorzaak van het overlijden 
was. 

Hoe dan ook, eiseres voert ten 
om:echte aan - en dat is het enige 
waarop zij de aangeklaagde wetsschen
ding steunt - dat de val van een 
lichaam zonder vaststelling van enige 
uitwendige oorzaak van de val, niet de 
plotselinge gebeurtenis kan uitmaken. 

Wanneer de rechter, zoals ten deze, 
oordeelt dat de verzeker.aar niet bewijst 
dat er geen oorzakelijk verband bestaat 
tussen het letsel en de plotselinge 
gebeurtenis, die hij beide bewezen acht, 
moet hij de uitwendige oorzaak van die 
gebeurtenis niet meer aanwijzen. 

Het eerste middel faalt dus naar recht. 

* 

Het tweede middel is toegespitst op de 
schending van artikel 7, tweede lid, van 
de Arbeidsongevallenwet, luidens het
welk het ongeval overkomen tijdens de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst, 
behoudens tegenbewijs, geacht wordt te 
zijn overkomen door het feit van de 
uitvoering. 

Ten onrechte voert verweerster aan 
dat het tweede onderdeel niet ontvanke
lijk is, omdat het een nieuw middel is. 

Het verwijt is immers dat de feiten
rechter aan zijn motiveringsplicht is 
tekort gekomen, wat toch moeilijk voor 
hem kon worden aangevoerd. 

Maar uit het betoog van verweerster 
onthouden we wel dat de conclusie van 
eiseres, waarop niet zou geantwoord 
zijn, helemaal niet de vraag betrof of het 
ongeval door de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst was overkomen, 
maar wei op de oorzaak van het ongeval 
betrekking had. 

In verband met artikel 7, tweede lid, 
van de Arbeidsongevallenwet kon het 
arbeidshof volstaan met de overweging 
dat, nu het ongeval tijdens de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst is overko
men, het ook vermoed wordt door de 
uitvoering te zijn overkomen, aangezien 
het tegenbewijs niet is geleverd. En om 
daartoe te besluiten, moest het arbeids
hof geen « professionele omstandigheid 
in oorza.kelijk verband met de val » 
aanhalen, zoals eiseres in het eerste 
onderdeel beweert. 

Het tweede middel kan niet worden 
aangenomen. 

Conclusie : Verwerping. 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 februari 1978 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen '7, 9 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na terecht te heb
ben beslist dat verweerster, overeen
komstig artikel 9 van de Arbeidsongeval
lenwet, benevens het bestaan van e~n 
letsel, het bewijs van een plotselinge 
gebeurtenis diende te leveren, oordeelt 
dat « de val op zichzelf de schielijke 
gebeurtenis uitmaakt, vereist door 
artikel 9; dat (eiseres) er ten onrechte de 
mening schijnt op na te houden dat het 
voor de toepassing van de Arbeidsonge
vallenwet noodzakelijk zou zijn dat de 
schielijke gebeurtenis door een uitwen
dige oorzaak moet teweeggebracht 
geweest zijn; dat de uitwendige, extra 
persoonlijke, oorzaak van de plotselinge 



----! 

- 1133-
gebeurtenis niet vereist is in het stelsel 
van de wet van 10 april 1971; dat zulke 
vereiste enkel bestaat voor het letsel >>, 

terwi.fl de val van een lichaam op 
zichzelf, zonder vaststelling van enige 
uitwendige oorzaak van de val, zoals 
bijvoorbeeld het struikelen over een 
hinderend voorwerp of het uitschuiven 
over een gladde vloer, niet de plotselinge 
gebeurtenis, in artikel 9 van de Arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971 als 
contitutief element van een « ongeval >> 

bepaald, kan uitmaken; zodat het arrest 
de wettelijke begrippen « plotselinge 
gebeurtenis >> en « ongeval >> miskent en 
derhalve niet wettelijk verantwoord is 
( schending van de artikelen 7, 9 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 
en 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat, luidens arti
kel 9 van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971, het letsel, behou
dens tegenbewijs, vermoed wordt 
door een ongeval te zijn veroor
zaakt, wanneer de getroffene of zijn 
rechthebbenden, benevens het 
bestaan van een letsel, een plotse
linge gebeurtenis aanwijzen; dat uit 
deze bepaling volgt dat de getrof
fene of zijn rechthebbenden niet 
moeten bewijzen dat de oorzaak of 
een van de oorzaken van de gebeur
tenis buiten het organisme van de 
getroffene ligt; 

Overwegende dat de val van een 
lichaam de plotselinge gebeurtenis 
kan zijn die het letsel heeft veroor
zaakt; dat het de verzekeraar staat 
te bewijzen dat het letsel niet door 
de val is veroorzaakt; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de echtgenoot van verweer
ster << tijdens de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst, in de werk
plaats ten val is gekomen, zonder 
dat kan uitgemaakt worden aa·n 
welke oorzaak deze val te wijten is 
geweest » en oordeelt dat << de val 
op zich zelf de schielijke gebeur
tenis uitmaakt >>; dat het hieruit 
afleidt dat verweerster het bewijs 
van de plotselinge gebeurtenis 
levert; dat het daarentegen beslist 
dat eiseres niet bewijst dat er geen 
oorzakelijk . verband tussen die 
gebeurtenis en het letsel bestaat; 

Overwegende dat, in strijd met 
hetgeen het middel aanvoert, · het 
arbeidshof een uitwendige oorzaak 
van de val zelf, die het als plotse
linge gebeurtenis in aanmerking 
neemt, niet client aan te wijzen; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 7, 9 van 
de Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971 en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na te hebben 
beslist dat « het tegenbewijs bepaald bij 
artikel 9, door de verzekeraar niet wordt 
geleverd >>, oordeelt dat « aangezien het 
ten deze als bewezen dient te worden 
geacht dat het om een ongeval gaat en 
dat dit ongeval zich situeert tijdens de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst, 
het ook vermoed wordt zich door de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
te hebben voorgedaan, daar er ook geen 
tegenbewijs, zoals bepaald in artikel 7, 
wordt geleverd )) zonder minstens een 
professionele omstandigheid in oorzake
lijk verband met de val te hebben 
aangewezen en zonder ongunstige 
omstandigheden, waarin het werk zou 
zijn uitgevoerd, of een moeilijke houding 
die door de uitvoering van het werk zou 
zijn genoodzaakt, of een onstabiele hou
ding, of het bestaan van een o.l dan niet 
buitengewone inspanning bij het ophef
fen van een gewicht voorafgaand aan de 
val, in aanmerking te hebben genomen, 

en doordat geen enkel van de drie 
hypotl;l.esen van doodsoorzaak in het 
deskundigenverslag vermeld, door het 
arbeidshof wordt uitgesloten, doch · alle 
uitdrukkelijk in het arrest worden her
nomen, waarbij geen enkel van de drie 
hypothesen boven de andere wordt ver
kozen en geen enkele van deze hypothe
sen een causaal verband tussen de val 
en de uitvoering van het contract aan
duidt, 

terwijl, eerste onderdeel, een ongeval 
noodzakelijk moet overkomen zijn door 
de uitvoering van het contract om als 
arbeidsongeval te kunnen worden 
beschouwd, zodat, zonder minstens een 
professionele omstandigheid in oorzake
lijk verband met de val in aanmerking 
te nemen, doch integendeel impliciet 
maar zeker vast te stellen dat in werke
lijkheid geen enkel oorzakelijk verband 
tussen de val en de uitvoering van het 
contract kan worden ontwaard, bet 
arrest noch wettig kan besluiten dat 
eiseres het tegenbewijs bedoeld in 
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artikel 7, tweede lid, van de Arbeidson-. 
gevallenwet van 10 april 1971 niet heeft 
geleverd, noch wettig het bestaan van 
een « arbeids- » origeval kan aanvaarden 
en derhalve niet wettig is gemotiveerd 
(schending van aile in het middel inge
roepen wetsbepalingen); 

nveede onderdeel, eiseres ui tdrukke
lijk het professioneel karakter van de 
val betwistte door aan te voeren dat « de 
derde hypothese die door Dr. Hansch in 
aanmetking wordt genomen, als oorzaak 
voor de val, het infarct naar voren 
brengt, hetgeen duidelijk bewijst dat de 
val te wijten is aan een interne oorzaak, 
met name de lichamelijke gesteldheid 
van bet slachtoffer zelf; dat, conform 
vaststaande rechtspraak, bet contact dat 
bet slachtoffer vervolgens had met de 
betonnen grand, geenszins als een uit
wendige oorzaak kan worden aangeno
men; dat er evenmin bezwarende 
omstandigheden kunnen worden aange
troEen, eigen aan de arbeid uitgevoerd 
door bet slachtoffer zelf, die in oorzake
lijk verband staan met de dood van het 
slachtoffer »; bet arbeidshof derhalve, 
doer zich ertoe te beperken bet tegenbe
wijs krachtens artikel 7, tweede lid, te 
verwerpen, zonder te antwoorden op de 
middelen waarop dit tegenbewijs en 
verweer was gestoeld, zijn beslissing niet 
regelmatig motiveert (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat de in het middel 
bedoelde conclusie van eiseres 
str.ekte tot staving van haar bewe
ring dat de dood van de getroffene 
het gevolg was van diens lichame
lijke gesteldheid en niet van een 
plotselinge gebeurtenis, met name 
de val, die zich eerst na het overlij
den heeft voorgedaan, zodat de dood 
om die reden geen arbeidsongeval 
is; 

Dat die conclusie daarentegen 
geen redenen aanhaalt om aan te 
tonen dat het ongeval niet is over
komen door de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst; dat de conclu
sie in dit verband aileen aanvoert 
dat geen « bezwarende omstandig
heden kunnen worden aangetroffen, 
eigen a an de arbeid ui tgevoerd door 
het slachtoffer zelf, die in oorzake
lijk verband staan met de dood van 
het slachtoffer >>; 

Overwegende dat het arrest deu 
conclusie beantwoordt door de over
weging dat, nu het ongeval tijdem 
de uitvoering van de arbeidsover
eenkomst is overkomen « het ool-; 
vermoed wordt zich door de uitvoe
ring van de arbeidsovereenkomst tE 
hebben voorgedaan, daar er geen 
tegenbewijs zoals bepaald in 
artikel 7, wordt geleverd >>; 

Dat het arrest geen « professio
nele omstandigheid in oorzakelijl; 

. verband met de val >> diende aan tE 
wijzen om te oordelen dat eisere:c 
het tegenbewijs bedoeld in artikel 7 
tweede lid, van de wet van 

. 10 april 1971, niet heeft geleverd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

28 mei 1979 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Janssens- Ge.bjk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Simont en Butzler. 

3" KAMER - 28 mei 1979 

ARBEIDSOVEREENKOMST - HIERAR 
CH!E VAN DE ilRONNEN DER VERBINTENISSEN 
IN DE ARBEIDSBETREKKING - GESCHREVEN 
ARBEIDSOVEREENKOMST KAN WORDEN VER
VANGEN OF GEWIJZIGD DOOJ:l MONDELINGF: 
OVEREENKOMST 

Al't. 51 wet 5 dec. 1968, dat de hiiirarchie 
van de bronnen der verbintenissen in 
de arbeidsbetrekkingen tussen werk 
gevers en werknemers vaststelt, ver
biedt partijen niet een geschreven 
arbejdsovereenkomst te vervangen of 
te wijzigen door een mondeHnge over
eenkomst(l). 

(1) Zie. Cass., 3 april 1978 (A.C, 1978, 872) 
verg. het volgende arrest. 
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(OTIE T. VANDEVELDE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 juni 1978 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over llet middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1134, 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
4bis van de wetten betreffende het 
bediendencontract, gecoordineerd bij 
koninklijk besluit van 20 juli 1955, gewij
zigd door de wet van 21 november 1969, 
51 van de wet van 5 december 1968 
betreffende de collectieve arbeidsover
eenkomsten en de paritaire comites en 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
tot : 1) het verschil tussen enerzijds het 
minimumloon waarop verweerster 
beweerde aanspraak te kunnen maken 
ingevolge de toepassing van de collec
tieve arbeidsovereenkomsten van het 
aanvullend nationaal paritair comite 
voor bedienden van 8 maart 1972, 
30 maart 1973 en 14 december 1973, die 
algemeen verbindend werden verklaard, 
en anderzijds, het haar effectief uitge
keerde loon tijdens haar tewerkstellings
periode bij eisers; 2) de eindejaarspre
mies bepaald bij de collectieve arbeids
overeenkomst van 14 december 1973 en 
berekend volgens de minimumlonen 
door deze overeenkomst vastgesteld en 
waarop verweerster beweerde aanspraak 
te kunnen maken; 3) een aanvullende 
opzeggingsvergoeding gelijk aan het 
minimumloon dat haar, steeds volgens 
verweerster, had moeten worden uitbe
taald toen haar arbeidsovereenkomst 
beeindigd werd in augustus 1975; 4) het 
vakantiegeld berekend volgens het mini
mumloon in dezelfde collectieve arbeids
overeenkomst vastgesteld; 

en doordat, het arbeidshof dit beslist 
op grond : dat in de geschreven arbeids
overeenkomst van 27 maart 1974 bedon
gen was dat de openingsuren van het 
filiaal, waarvan het beheer aan verweer
ster toevertrouwd was, vastgesteld waren 
van 9 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur en 
dat het loon 10.000 frank netto per 
maand bedroeg; dat in feite 10.000 frank 
per maand aan verweerster betaald werd 
van 1 april tot 31 oktober 1974, en 
6.000 frank per maand vanaf 1 novem- . 
ber 1974 tot 31 augustus 1975, en de 
gedetailleerde berekening van het over
eenkotnstig de collectieve arbeidsover
eenkomsten verschuldigde achterstallij$e 

loon als zodanig · niet betwist wordt; dat 
eiseres echter doet gelden dat vanaf 
november 1974 het aan verweerster toe-
vertrouwde reisbureau slechts part-time 
diende te worden geexploiteerd, en dit 
ook mondeling aldus werd overeengeko
men tussen partijen; dat in het beroepen 
vonnis terecht werd beslist dat, inge
volge artikel 51 van de wet van 
5 december 1968 betreffende de collec
tieve arbeidsovereenkomsten en de pari
taire comites, bij mondelinge individuele 
overeenkomst niet kan worden afgewe
ken van de geschreven arbeidsovereen
komst, wanneer dit ongunstig uitvalt 
voor de werknemer; dat dus dient te 
worden aangenomen dat verweerster de 
gause duurtijd van haar tewerkstelling 
in een volledige dienstbetrekking en aan 
het wettelijk vastgestelde minimumloon 
werkzaam is geweest, zodat haar vorde
ring in betaling van achterstallig · loon 
terecht werd toegekend door het beroe
pen vonnis; dat in dezelfde orde van 
gedachten ook aan verweerster terecht 
een eindejaarspremie en vakantiegeld, 
gesteund op collectieve arbeidsovereen
komsten en dienovereenkomstig ver
schuldigde minimumlonen als bereke
ningsbasis, werden toegewezen; dat de 
tegenover verweerster nageleefde opzeg
gingstermijn gedurende zeven dagen 
geschorst werd wegens jaarlijkse vakan
tie en anderzijds om aanvaardbare rede
nen met een maand werd aangevuld, 
waarvoor terecht de bedragen van 
6.495 frank en 23.196 frank werden 
toegekend, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
conclusie tegenover de eis van verweer
ster en de uitvoerige afrekening die bij 
de conclusie in eerste aanleg was 
gevoegd, had aangevoerd : a) dat ver
weerster gerante was en dat haar loon 
samengesteld was uit een vast gedeelte 
en een commissieloon, zodat zij krach
tens de door haar ingeroepen collectieve 
arbeidsovereenkomsten ten minste recht 
had op een minimumloon zoals dit 
vastgesteld was voor de normale aan
vangsleeftijd van de tweede klasse, en 
naderhand van de derde klasse, maar 
dat in beide stelsels de andere bepalin
gen van deze beslissingen « namelijk de 
artikelen 4, 5, 6 en 7 van de beslissing 
van 14 december 1973 niet toepasselijk 
zijn »; b) dat deze beslissingen het 
minimum brutoloon vaststellen en dat 
verweerster, die netto 10.000 frank per 
maand als vast gedeelte van haar loon 
ontvangen had, alle belastingen en soci
ale lasten betaald door de werkgeefster, 
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·geen recht heeft op welke bijbetaling 
ook gedurende de periode van haar 
volledige dagtaak; c) dat vanaf 
november 1974, bij onderling akkoord, 
verweerster slechts part-time voor eise
res begon te werken en slechts een 
commissieloon zou ontvangen; dat ver
weerster dan ook slechts 6.000 frank per 
maand op de door haar in ontvangst 
genomen sommen zelf achterhield, ter
wijl zij persoonlijk de barema's van de 
commissies opstelde; dat zij voor deze 
tweede periode ook geen recht heeft op 
bijbetaling; het arrest derhalve, door te 
beslissen dat de uitvoerige afrekening 
door verweerster voorgelegd tot staving 
van de gevorderde bedragen als zodanig 
niet betwist wordt, de bewijskracht van 
de conclusie van eiseres miskent, waarin 
integendeel aangevoerd werd dat zij de 
juistheid van de aJrekening en de 
gevolgtrekkingen daaruit betwistte, afre
kenin:g die uitdrukkelijk vermeldt dat, 
voor de berekening ervan, inzonderheid 
de artikelen 5 en 7 van de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 14 december 
1973 tot grondslag dienden (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek); en het arrest 
zodoende de conclusie van eiseres 
onbeantwoord laat, waarin zij aanvoerde 
enerzijds dat de bepalingen van de 
collectieve arbeidsovereenkomsten waar
op verweerster zich beriep, niet 
toepasselijk waren, vermits haar loon uit 
commissielonen samengesteld was,. 
anderzijds dat het vast gedeelte van dit 
loon, met name 10.000 frank netto, werd 
uitgekeerd, zodat het overeenstemde met 
het door deze collectieve arbeidsovereen
komsten bepaalde minimumloon voor 
geranten (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

tweede onderdeel, artikel 51 van voor
melde wet van 5 december 1968 enkel tot· 
doel heeft vast te stellen welke bron van 
verbintenissen in de arbeidsbetrekkin
gen tussen werkgevers en werknemers 
de voorrang heeft op de andere, wanneer 
verschillende bronnen van verbintenis
sen terzelfdertijd het voorwerp, de aard, 
evenals het loon en de arbeidsvoorwaar
den kunnen bepalen; deze wetsbepalin
gen evenwel niet verhinderen dat par
tijen volkomen geldig een geschreven 
arbeidsovereenkomst naderhand wijzi
gen door .een mondelinge individuele 
overeenkomst, ongeacht of deze wijzi
gingen de werknemer bevoordelen of 
benadelen; het arrest derhalve, door te · 
steunen op de hierarchie der bronnen 

van verbintenissen in de arbeidsbetrek
kingen tussen werkgevers en werkne

. mers om het verweer van eiseres af te 
wijzen, waarin zij aanvoerde dat ver
weerster vanaf 1 november 1974 nog 
slechts part-time werkzaam was tegen 
een gewijzigd loon, en om te beslissen 
dat verweerster gedurende de ganse 
periode van haar tewerkstelling werk
zaam is geweest in een volledige dienst
betrekking en tegen het wettelijk vastge
stelde minimumloon, de draagwijdte 
miskent van artikel 51 van de wet van 
5 december 1968 (schending van de 
artikelen 1134 van het Burgerlijk Wet
hoek, 4bis van de gecoordineerde wetten 
van 20 juli 1955, gewijzigd bij de wet van 
21 november 1969, en 51 van de wet·van 
5 december 1968) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat met de be

woordingen : « dat de gedetailleerde 
berekening van het overeenkomstig 
de collectieve arbeidsovereenkom
sten verschuldigde achterstallige 
loon " als zodanig " niet betwist 
wordt », het arbeidshof bedoelt dat, 
eens uitgemaakt is dat de 
artikelen 4 tot 7 van de collectieve 
arbeidsovereenkomsten van toepas
sing zijn op verweerster, de mate
rH~le berekening van het verschil 
tussen het verschuldigde loon en 
het uitbetaalde niet wordt betwist; 

Overwegende echter dat het 
arbeidshof met die vaststelling niet 
antwoordt op het verweer van eise
res die in haar conclusie aanvoerde 
dat verweerster gerante van het 
bijkantoor was, dat haar loon 
« samengesteld was uit een vast 
gedeelte en een commissieloon », 
dat volgens de collectieve arbeids
overeenkomsten, gesloten in het 
aanvullend paritair comite voor 
bedienden op 8 maart 1972, 
30 maart 1973 en 14 decem
ber 1973, dergelijke gerante, voor 
zover ze full-time werkzaam is, loon 
moet ontvangen dat ten minste 
gelijk is aan het loon, vastgesteld 
voor de normale aanvangsleeftijd, 
van een gespecifieerde klasse, en 
dat bepaalde artikelen van de 
collectieve arbeidsovereenkomsten 
voor verweerster niet toepasselijk 
waren; 
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Dat, in zoverre het de schending 3' KAMER- 28 mei 1979 

van artikel 97 van de Grondwet 
aanvoert, het onderdeel gegrond is; 1° SCHULDVERNIEUWING - NIEUWE 

SCHULD IN DE PLAATS VAN DE OUDE 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat, wanneer de 
partijen schriftelijk een arbeids
overeenkomst voor bediende sluiten 
en in het contract een volledige 
dienstbetrekking bedingen, het hun 
vrijstaat, nadat de werknemer een 
tijd lang volledige arbeid heeft ver
richt, mondeling overeen te komen 
dat voortaan een onvolledige dienst
betrekking zal gelden; dat de wetge
ver geen vormvereiste stelt en de 
latere mondelinge overeenkomst 
louter consensueel is; 

Dat artikel 51 van de wet van 
5 december 1968 betreffende de 
collectieve arbeidsovereenkomsten 
en de paritaire comites, partijen 
niet verbiedt een geschreven indivi
duele arbeidsovereenkomst te ver
vangen of te wijzigen door een 
mondelinge overeenkomst; 

Dat derhalve het arrest dit artikel 
schendt door te beslissen dat, 
<< ingevolge artikel 51, bij monde
linge individuele overeenkomst niet 
" kan " worden afgeweken van de 
geschreven overeenkomst, wanneer. 
dit ongunstig uitvalt voor de 
werknemer »; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van 
het thans gewezen arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de vernietigde beslissing; houdt de 
kosten aan en zegt dat de feiten
rechter erover zal beslissen; ver
wijst de zaak naar het Arbeidshof te. 
Brussel. 

28 mei 1979 ~ 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Janssens- Gelijk
Juidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Biitzler. 

GESTELD- BEG RIP. 

2 ° ARBEIDSOVEREENKOMST ----' BE
WIJS - SCHULDVERNIEUWING - BEWIJS 
DOOR GETUIGEN TOEGELATEN. 

3° SCHULDVERNIEUWING - BEWIJS -
ARBEIDSOVEREENKOMST __: BEWIJS DOOR 
GETUIGEN TOEGELATEN. 

1o Schuldvernieuwing kan tot stand 
komen, wanneer partijen bij een 
arbeidsovereenkomst de oorspronke
Jijk in de overeenkomst opgenomeil 
loonbepalingen teniet doen en door 
nieuwe loonbepalingen vervahgen, oak 
al blijven de andere bedingen van de 
arbeidsovereenkomst onveranderd (1). 
(Art. 1271, 1°, B.W.) . 

2° en 3° Wanneer inzake arbeidsovereeil
komsten geen geschrift is opgemaakt 
van de overeenkomst die schuldver-: 
nieuwing tot stand brengt, is het 
bewijs van die overeenkomst door 
getuigen of vermoedens: toegelaten, 
oak al is de oorspronkelijke overeen
komst schriftelijke vastgesteld (2). 
(Art. 4bis Arbeidsovereenkomstenwet 
Bedienden.) 

(BLONDEEL T. « BROUWERIJ CAILLIAU • P.V.B.A.) 

ARREST 

RET HQF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 27 februari 1978 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1134, 1135, 1271, 1°, 
1273, 1315, 1316, 1319, 1320, 1322, 1341, 
1353 van het Burgerlijk Wetboek, 870, 
1042 van het Gerechtelijk Wetboek, 4/Jis, 
5 van de bij koninklijk besluit van 
20 juli 1955 gecoordineerde wetten 
betreffende het bediendencontract, 
gewijzigd · door de wet van 21 no
vember 1969, en 97 van de Grondwet, 

(1} Zie Cass., 27 nov. 1958 (A.C., 1959; 267} en 
19 okt. 1967 (ibid. 1968, 253}; vgl. het voor
gaande arrest. 

(2} Zie de motivering van het in noot 
1 genoemde arrest van 27 nov. 1958 alsmede 
het vorige arrest. 
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doordat het arrest de door eiser inge

stelde vordering tot betaling van het 
achterstallig commissieloon, vakantie
geld, opzeggings- en uitwinningsvergoe
ding verwerpt op grond dat : eiser door 
verweerster met ingang van 1 ja
nuari 1964 als : handelsvertegenwoor
diger in dienst werd genomen ingevolge 
een schriftelijke overeenkomst; sedert 
1969 een grondige wijziging in de loon
yoorwaarden . plaats greep en deze voor
waarden doorlopend werden toegepast 
tot het einde van de overeenkomst; het 
bewijs van de diverse toepassingsmoda
liteiten van de arbeidsovereenkomst en 
van de wijzigingen die erin aangebracht 
werden tijdens de uitvoering, berust bij 
de eisende partij; een bestaande arbeids
overeenkomst door een nieuwe kan wor
den vervangen, wanneer de essentie!e 
elementen vim de vroegere overeen
komst· vervangen worden; in dit geval er 
schuldvernieuwing ontstaat; geen enkele 
wetsbepaling verbiedt stilzwijgend of 
u'itdrukkelijk een einde te maken aan 
een geschreven overeenkomst en deze te 
vervcingen door een mondelinge of stil
zwijg(mde overeenkomst; de bepalingen 
van artikel 1341 van het Burgerlijk 
Wetboek niet van toepassing zijn, wan
neer er schuldvernieuwing is ingetreden; 
het stilzwijgen van eiser na de wijzigin
gen J in de loonvoorwaarden gedurende 
meer dan zes jaar ondenkbaar is, wan
neer de oorspronkelijke overeenkomst 
nog van kracht zou geweest zijn; eiser 
ten slotte stelt dat artikel 16 van de 
oorspronkelijke arbeidsovereenkomst 
bepaalt dat geen enkele afwijking van de 
bestaande overeenkomst geldig zal zijn, 
welke niet door de beide partijen schrif
telijke werd goedgekeurd; dit artikel 
klaarblijkelijk tot doe! had te voorkomen 
dat eeri van de partijel?- bepaalde wijzi
gingen eenzijdig zou opdringen of zich 
op een kortstondig gewijzigde uitvoering 
z:ou beroepen om een afwijking te bewij
zen; ·de overeenkomsten te goeder trouw 
dienen te worden uitgevoerd, zodat de 
clausule vervat in artikel 16 van het 
contract niet kan verhind~ren dat de 
partijen door onderling akkoord over
gaari · tot· een schuldvernieu:vving; dit 
wordt bewezen door de stilzwijgende en 
ononderbroken uitvoering gedurende 
meer'dan zes jaar, 

terrr:ijl, , eerste onderdeel, . de vervan
giJ?.g van ,de oorspronkelijk bedongen 
loonvoorwaarden van eiser, welke 
bestonden in een vaste wedde van 
4.000 frarik per maand en commissie
lbon, door een ander loon, namelijk een 
vaste vergoeding berekend volgens de 

weddeschalen voor . bedienden, vermeer
derd met door de partijen overeen te 
komen · premies en een kostenvergoe
ding, geen nieuwe schuld is die door de 
partijen in de plaats van de oude werd 
gesteld, nu aile andere voorwaarden van 
de arbeidsovereenkomst voor handels
vertegenwoordigers behouden bleven 
(schending van de artikelen 1271, 1°, en 
1273 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de vordering van 
eiser steunde op de oorspronkelijke 
arbeidsovereenkomst voor bedienden, 
waarvan hij het schriftelijk bewijs had 
geleverd; de daarin aangebracht~ wi.jzi
gingen, waarop verweerster en met erser 
zich beriep, door verweerster en niet 
door eiser moesten worden bewezen 
(schending van de artikelen 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek, 870 en 1042 van het 
Gerechtelijk Wetboek); 

derde onderdeel, eiser zich tot staving 
van zijn vordering op een geschreven 
arbeidsovereenkomst beriep, zodat ver
weerster de afwijkende overeenkomst, 
die indruiste tegen deze geschreven 
overeenkomst, geenszins door getuigen 
of vermoedens kon bewijzen; bij gebreke 
van zulk bewijs het voornemen van 
schuldvernieuwing niet door aile midde
len mocht worden bewezen; het arrest 
de bewijzen van de afwijkende overeen
komst en van het voornemen der novatie 
verwart en het ten aanzien van de 
bewijslevering onverschillig is of een 
wet al dan niet verbiedt een geschreven 
overeenkomst door een mondelinge te 
vervangen; daarbij het bewijs van de 
schuldvernieuwing hier wei aan de 
regels van artikel 1341 van het Burger
lijk Wetboek onderworpen is (schending 
van de artikelen 4bis, 5 van het konink
lijk besluit van 20 juli 1955, 1271, 1°, 1273, 
1316, 1341, 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet); 

vierde onderdeel, de clausule nr. 16 
van het vertegenwoordigingscontract uit
drukkelijk bepaalt dat geen enkele wijzi
ging van de overeenkomst geldig zal 
zijn, welke niet door beide partijen 
schriftelijk is goedgekeurd en het arrest, 
door te beweren dat deze bepaling enkel 
zou betekenen dat geen eenzijdige wijzi
gingen mogen worden opgedrongen en 
geen kortstondige uitvoeringen mogen 
worden ingeroepen en dus ook niet
geschreven wijzigingen geldig waren, 
zowel de bewijskracht als de bindende 
kracht van de overeenkomst miskent; 
deze clausule toepasselijk is onverschil
lig of een wet al dan niet verbiedt een 
geschreven overeenkomst door een mon
delinge te vervangen (schending van de 
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artikelen 5 van het koninklijk besluit I Dat het onderdeel rust. ;op een 
van 20 juli 1955, 1134,. 1135, 1319, 1320 en onjuiste interpretatie van. · het, arrest 
1322 van het BurgerhJk Wetboek) : en derhalve feitelijke grondslag. 

mist; . 
W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat schuldvernieu
wing kan tot stand komen, wanneer 
de partijen bij een arbeidsovereen
komst de oorspronkelijk in de over
eenkomst opgenomen loonbepalin
gen teniet doen · en door nieuwe 
loonbepalingen vervangen, ook al 
blijven de andere bedingen van de 
arbeidsovereenkomst onveranderd; 

Overwegende dat het arbeidshof 
oordeelt : << Een bestaande arbeids
overeenkomst kan door een nieuwe 
overeenkomst vervangen worden, 
wanneer de essentiele elementen 
van de vroegere overeenkomst ver
vangen worden. In dit geval ontstaat 
er schuldvernieuwing >>; 

Dat het arrest aldus de in het 
onderdeel aangehaalde wetsbepalin:
gen niet schendt; 

Dat het onderdeel naar recht 
faalt; 

W at het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat het ·arrest de 
volgende zinsnede bevat : het bewijs 
van de diverse toepassingsmodali
teiten van de arbeidsovereenkomst 
en van de wijzigingen die tijdens de 
uitvoering ervan aan de overeen
komst gebracht we,rden, rust op de 
<< eisende partij »; 

Overwegende dat de rechters hier 
niet bedoelen dat de << eiser », zijnde 
de partij Blondeel, die in het arrest 
steeds als << appellant » wordt aan
geduid, het bewijs zou moeten leve
ren van de door de ge'intimeerde 
ingeroepen wijzigingen van de 
bezoldigingsvoorwaarden, maar in 
het algemeen erop wijzen dat de 
partij · die zich ofwel op de toepas
singsmodaliteiten van een arbeids
overeenkomst, ofwel op de wijzigin
gen ervan beroept, en op dit punt 
als eisende partij optreedt, het 
bewijs van haar bewering dient te 
leveren; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, nu de schuld
vernieuwing de oorspronkelijke ver.,.. 
bintenis teniet doet, het bewijs ;yan 
de overeenkomst, die de schuldver
nieuwing tot stand brengt, niet 
wordt geleverd tegen en boven de 
inhoud van de· oorspronkelijke over.:. 
eenkomst; ·.. · 

Overwegende dat, luidens ''art!
kel 4bis van de wetten betreffende 
het bediendencontract, gecoordi
neerd op 20 juli 1955, het, getuigen
bewijs inzake de arbeidsovereen
komst voor bedienden, bij ontsten..., 
tenis van een. geschrift, wordt toege
laten ongeacht .de waarde van het 
geschil; 

Dat de:z;e bepaling ook geldt wan,
neer een oorspronkelijke arbeids
overeenkomst door een riieuwe 
overe(mkomst wordt vervangen; 

Dat, wanneer inzake ·arbeidsover
eenkomsten geen geschrift is opge
maakt van de overeenkomst' die .de 
schuldvernieuwing tot stand brengt, 
het bewijs van die overeen.jwmst 
door getuigen of vermoedens toege
laten is, ook al is de oorspronkeHjke 
arbeidsovereenkomst · schriftelijk 
vastgesteld; 

Dat het onderdeel naar ' recht 
faalt; 

W at het vierde onderdeel betreft, .: 

Overwegende dat de in het middel 
weergegeven uitlegging die het 
arbeidshof geeft van het contractu
ele beding, dat eveneens . in het 
middel is aangehaald, de bewijs
kracht van dit beding niet miskent; 

Dat het arbeidshof overigens: aan 
de overeenkomst de uitwerking toe:
kent. qie zij, volgens de .uitlegging 
die het eraan geeft, wettelijk.tussen 
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de partijen heeft en derhalve de 
bindende kracht van de arbeids
overeenkomst niet miskent; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

28 mei 1979 - 3• kamer - Voorzitter : 
de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Mahillon - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier en De Gryse. 

3• KAMER - 28 mei 1979 

VOORZIENING IN CASSATIE - VORM 
- DIRECTE GEMEENTEBELASTING - OVER

. LEGGING VAN STUKKEN DOOR ElSER -
VOORWAARDEN. 

De eiser tot cassatie tegen een beslissing 
van de bestendige deputatie van de 
provincieraad inzake directe gemeen
tebelasting mag geen andere stukken 
dan akten van a/stand of hervatting 
van het geding, of akten waaruit blijkt 
dat de voorziening doelloos is gewor
den, meer indienen na verloop van 
twee maanden sedert de dag waarop 
de zaak op de algemene rol is inge
schreven (1). (Art. 420bis Sv.) 

(GEMEENTE WOMMELGEM T. VAN GIEL) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 3 oktober 1978 
gewezen door de Bestendige Depu
tatie van de Provincieraad van Ant
werpen uitspraak doende inzake 
gemeentebelasting op rioleringswer
k;en; 

Overwegende dat, luidens de 
artikelen 4 van de wet van 
22 januari 1849, 2 van de wet van 
22 juni 1865 en 16 van de wet van 
22 juni 1877, de voorziening, op 

straffe van verval, binnen tien 
dagen van de verklaring moet wor
den betekend aan de partij tegen 
wie zij is gericht; 

Overwegende dat, met toepassing 
van artikel 420bis van het Wetboek 
van Strafvordering, het Hof geen 
acht vermag te slaan op bescheiden, 
die geen akten zijn van afstand of 
hervatting van het geding of akten 
waaruit blijkt dat de voorziening 
doelloos is geworden en die slechts 
op 11 mei 1979 ter griffie werden 
neergelegd, nadat meer dan twee 
maanden waren verstreken sedert 
15 januari 1979, dag waarop de zaak 
door de griffier op de algemene rol 
werd ingeschreven; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de memorie door eiseres 
ter griffie neergelegd buiten de bij 
artikel 420bis van het Wetboek van 
Strafvordering bepaalde termijn, 
verwerpt de voorziening; veroordeelt 
eiseres in de kosten. 

28 mei 1979 - 3• kamer - Voorzitter : 
de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Mal).illon - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Blontrock, Brussel. 

Op dezelfde dag zijn 36 arresten in dezelfde 
zin gewezen op voorziening van dezelfde 
eiseres tegen beslissing d.d. 3 en 10 okt. 1978 
van dezelfde bestendige deputatie. 

2" KAMER - 29 mei 1979 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN - BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING - VRIJSPRE
KEND VONNIS - HOGER BEROEP VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ ONTVANKELIJK -
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER IN HOGER 
BEROEP. 

Op het ontvankelijk hager beroep van de 
(1) Cass., 9 juni 1976 (A.C., 1976, 1128): zi~- burgerlijke partij tegen een vrijspre-

Cass., 4 dec. 1978 (ibid., 1978-79, 193). kend vonnis, is de rechter in hager 
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beroep bevoegd om, wat de burgerlijke 
rechtsvordering betreft, na te gaan, of 
het misdrijf dat ten grondslag Jigt aan 
die rechtsvordering bewezen is en of 
het aan de burgerlijke partij schade 
heeft berokkend (1). 

(MULLIER F., MULLIER A., VERHULST R. 
T. LAMBERT R.) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op. 22 december 1978 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brugge; 

A. Op de voorzieningen van Mul
lier Francky, als burgerlijke partij, 
en van Mullier Andreas en Verhulst 
Rosa, als civielrechtelijk aansprake
lijke partijen : 

I. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen verweerder : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de eisers hun 
voorzieningen aan verweerder heb
ben doen betekenen; 

Dat de voorzieningen niet ontvan-
kelijk zijn; · 

II. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen het openbaar 
ministerie : 

Overwegende dat Mullier 
Francky, als burgerlijke partij die 
niet in kosten van de tegen ver
weerder ingestelde strafvordering is 
veroordeeld, geen hoedanigheid 
heeft om tegen de beslissing op die 
strafvordering cassatieberoep in te 
stellen; 

Overwegende dat Mullier Andreas 
en Verhulst Rosa als burgerrechte
lijk aansprakelijke partijen geen 
belang hebben bij het instellen van 

(1) Cass., 18 jan. 1977 (A.D.; 1977, 557); zie 
Cass., 6 maart 1972 (A.C., 1972, 626, en de noot 
get. E.K.). 

een cassatieberoep tegen de beslis,
sing waarbij het hoger beroep van 
het openbaar ministerie tegen hun 
buitenzakestelling niet ontvankelijk 
wordt verklaard omdat het te laat is 
ingesteld; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn; 

B. Op de voorziening van Mullier 
Francky, als beklaagde, in zoverre 
zij gericht is tegen de beslissing op 
de tegen hem ingestelde straf-; 
vordering: 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis eiser van de tegen hem 
gerichte telastleggingen heeft VT;ij
gesproken zonder .kosten en het 
bestreden vonnis het tegEm die 
beslissing gerichte hoger beroep vari 
het openbaar ministerie niet ont
vankelijk verklaart omdat · het te 
laat is ingesteld; 

Dat de voorziening bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is: 

C. Op de voorziening van Mullier 
Francky, als beklaagde, in zoverre 
zij gericht is tegen de beslissing op 
.de tegen hem ingestelde civielrech
telijke vordering van verweerder ; 

Over het eerste middel,. afgeleid uit de 
schending van de artikelen 23, 28 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 203, · 205. van 
het Wetboek van Strafvordering, 97 van 
de Grondwet en van het algemeen 
rechtsbeginsel betreffende de eerbiedi
ging van de kracht en het gezag van het 
gewijsde, 

doordat het bestreden vonnis eerste 
eiser schuldig verklaart. aan overtreding 
van de artikelen 16.4,1°, en 10.1,1°, van het 
Wegverkeersreglement en hem tot scha
devergoeding jegens verweerder veroor~ 
deelt, 

terwijl het beroepen vonnis eerste 
eiser van de hem ten laste gelegde feiten 
had vrijgesproken en tweede eiser en 
eiseres buiten de zaak had gesteld, en 
die beslissing, bij gebrek aan tijdig 
hoger beroep van het openbaar minis
terie kracht van gewijsde heeft beko
men, zodat het vaststaat dat de feiten 
ten laste van eerste eiser niet bewezen 
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zijn en het bestreden vonnis, door die 
feiten toch bewezen te verklaren, het 
gezag van de beslissing van de eerste 
rechter miskent : 

Overwegende dat, op het ontvan
kelijk hager beroep van verweerder, 
burgerlijke partij, tegen het vonnis 
waarbij zijn vordering werd afgewe
zen nadat de eerste eiser was vrij
gesproken en tweede eiser en eise
res als civielrechtelijk aansprake
lijke partijen buiten de zaak waren 
gesteld, de rechters in hager beroep 
gehouden waren na te gaan, met 
betrekking tot de door verweerder 
tegen de eisers ingestelde burger
lijke rechtsvordering, of het mis
drijf, dat aan die rechtsvordering 
ten grondslag ligt, bewezen is en of 
het aan verweerder schade heeft 
toegebracht; 

Dat de rechters, door het misdrijf, 
enkel met betrekking tot de burger
lijke rechtsvordering, bewezen te 
verklaren, ofschoon de vrijspraak 
van eerste eiser kracht van gewijsde 
had bekomen, geenszins het gezag 
van het gewijsde verbonden aan de 
beslissing op de strafvordering, mis
kennen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 12.4., 19.1, 
van het Wegverkeersreglement en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het vonnis beslist dat ver
weerder de evenvermelde wetsbepalin
gen niet heeft overtreden en zelf geen 
fout heeft begaan, 

terwijl uit de eigen bekentenissen van 
verweerder aan de verbalisanten blijkt 
dat hij naar links afgeslagen is wanneer 
hij zag dat hij door eerste eiser werd 
ingehaald en dat hij door zijn beweging 
naar links de normaal inhalende wegge
bruiker zou hinderen : 

Overwegende dat het middel het 
Hof zou verplichten feitelijke gege
vens na te gaan; 

Dat het derhalve niet ontvanke
lijk is; 

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

29 mei 1979 - 2• kamer - Voorzitter : 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Lebbe - Gelijk
"juldende conclusie van de h. Krings, 
advocaat-generaal - Advocaat : . mr. 
Willems, Brugge. 

2• KAMER - 29 mei 1979 

STRAF - WANBEDRIJF - VERWIJZING VAN 
DE BEKLAAGDE NAAR DE POLITIERECHT
BANK - AANNEMING VAN VERZACHTENDE 
OMSTANDIGHEDEN - CORRECTIONELE STRAF 
- ONWETTIGE STRAF. 

Wordt de beklaagde door de raadkamer 
wegens een wanbedrijf op grand van 
verzachtende omstandigheden naar de 
politierechtbank verwezen, dan kan de 
politierechtbank, of in hager beroep de 
correctionele rechtbank, hem hiervoor 
geen correctionele straf opleggen (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL 
T. VANDEVELDE) 

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

29 mei 1979 - 2• kamer - Voorzitter : 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Delva - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Krings, 
advocaat-generaal. 

2• KAMER - 29 mei 1979 

1° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ - AARD -
GERECHT BIJ DE WET INGESTELD. 

2° CASSATIE - BEVOEGDHEID - ONTDEK
KING DOOR HET HOF, BIJ HET ONDERZOEK 
VAN EEN VORDERING TOT VERHAAL OP DE 
RECHTER OF ENIGE ANDERE ZAAK, VAN EEN 
MISDRIJF WAARVOOR EEN RECHTBANK OF 
EEN RECHTER VAN DE HOEDANIGHEID IN 

(1) Cass., 8 maart 1976 (A.C., 1976, 772). 
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ART. 479 SV. OMSCHREVEN, STRAFRECHTE
LIJK KAN WORDEN VERVOLGD - VERWIJZING 
VAN DE STRAFKAMER NAAR DE BURGERLIJKE 
KAMER EN OMGEKEERD. 

3° CASSATIE - BEVOEGDHEID - STRAFZA
KEN- VERZOEK TOT TERUGGAVE VAN INBE
SLAGGENOMEN VOORWERPEN EN INVRIJ
HE!DSTELLING VAN EEN GEINTERNEERDE -
HET HOF IS NIET BEVOEGD OM ER KENNIS 
VAN TE NEMEN. 

4° 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 TOT 
INTREKKING VAN EEN AAN DE GEi'NTER
NEERDE TOEGESTAAN VERLOF - CASSATIE
BEROEP - NIET ONTVANKELIJK CASSATIE
BEROEP. 

5° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - BESLISSING VAN DE COM
MISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ TOT INTREKKING VAN EEN AAN DE 
GEINTERNEERDE TOEGESTAAN VERLOF -
CASSATIEBER6EP - NIET ONTVANKELIJK 
CASSATIEB/'ROEP. 

6° VOORZIENING IN CASSATIE 
- STRAFZAKEN - BESLISSINGEN WAAR
TEGEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGE
STELD - ARRESTEN VAN HET HOF VAN 
CASSATIE - RECHTSM!DDELEN - BEPER-

' KING. 

1o De krachtens de wet 1 juli 1964 
ingestelde commissies tot besche1ming 
van de maatschappij zijn geen buiten
gewone rechtbanken of commissies in 
de zin van art. 94 Gw. (1). 

2o Wanneer een van de kamers van het 
Hoi van Cassatie, bij het onderzoek· 
van een vordering tot verhaal op de 
rechter of enige andere zaak, en 
zonder dat er een rechtstreekse of 
incidentele aangifte bestaat, een mis
dl'ijf ontdekt waarvoor een rechtbank. 
of een mchter van de hoedanigheid in 
art. 479 Sv. omschreven strafrechtelijk 

(1} Een beslissing van Jen commissie tot 
bescherming van de maatschappij over de . 
persoonlijke vrijheid wordt gelijkgesteld met 
een ·rechterlijke bes!issing; zij draagt het 
kar11kter van een vonnis (zie Cass., ver. k., 
i5 ·feb. 1968, A. C., 1968, 790, met cone!. 
proc;-gen. Hayoit de Termicourt}. 

kan worden vervolgd, kan zij ambts
halve verwijzing bevelen; de kamer 
die kennis neemt van het cassatiebe
roep in criminele, correctionele of 
politiezaken beveelt de verWIJzmg 
naar de kamer die kennis neemt van 
het cassatieberoep in burgerlijke 
zaken en omgekeerd. (Artt. 493 en 
494 Sv.) 

3° Het Hoi v:an Cassatie is niet bevoegd 
om te bevelen dat de inbeslaggenomen 
voorwerpen zullen worden tei·uggege
ven, dat een einde zal worden gemaakt 
aan de internering of dat een gei"nter
neerde in vrijheid zal worden gesteld 
(2). 

4° en 5° Niet ontvankelijk is het cassatie~ 
beroep van een gei"nterneerde tegen de 
beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij 
waarb1f een hem toegestaan verlof 
wordt ingetrokken-(3). 

6° Tenz1f er grand bestaat voor een 
verzoek tot intrekking of verzet, staat 
er tegen arresten van het Hoi van 
Cassatie bij dat Hoi geen rechtsmiddel 
open (4). · 

(MIERAS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissingen, op 13 februa
ri 1979 en 3 april 1979 gewezen 
door de Commissie tot bescherming 
van de maatschappij, ingesteld bij 
de psychiatrische afdeling van de 
gevangenis te Antwerpen; 

Gelet op het arrest van de eerste 
kamer van het Hof van 27 april 1979 
(5); 

Overwegende dat de zaken num
mers 5334 en 5435bis met ~lkaar 
nauw verband houden en moeten 
worden samengevoegd; 

(2) Cass., 20 dec. 1977 (A.C., 1978, 482). 

(3) Zie Cass., 10 april 1979 (A.C., 1978-79, 
nr. 459) en de noot. 

(4) Cass., 21 dec. 1972 (A.C., 1973, 443}. 

(5) A.C., 1978-'19, nr. 492. 



- 1144-
I. Wat betreft het cassatieberoep 

tegen de beslissing van 13 februa
ri 1979 : 

Overhet eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 94 van de Grand
wet, althans van artikel 12 van de wet 
van 1 juli 1964 tot bescherming van de 
maatschappij, 

doordat de beslissing het behoud van 
eiser in de inrichting te Merksplas 
beveelt, 

terwijl een commissie tot bescherming 
van de maatschappij een uitzonderings
rechtbank is, de betrokken commissie 
althans in strijd met de wet van 
1 juli 1964 was samengesteld, nu de arts 
Lefebvre daarvan deel uitmaakte, 
ofschoon hij reeds langer dan drie jaar 
deel uitmaakte van de commissie, en 
hetzelfde geldt voor het lid Waffelaert : 

Overwegende, eensdeels, dat de 
commissies tot bescherming van de 
maatschappij zijn ingesteld krach
tens de wet van 1 juli 1964, als vaste 
gerechten bevoegd ten aanzien van 
allen die zich in een der bij de wet. 
bepaalde gevallen bevinden, en dat 
zij derhalve geen uitzonderings
rechtbanken zijn in de zin van 
artikel 94 van de Grondwet; 

Overwegende, anderdeels, dat 
artikel 12, derde lid, van de 
genoemde wet, niet verbiedt dat een 
zelfde persoon gedurende meer dan 
een termijn van drie jaar deel 
uitmaakt van dezelfde commissie; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 838, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat de leden van de commissie 
-Lefebvre en Waffelaert deelgenomen 
hebben aan de beslissing, ofschoon zij 
door eiser waren gewraakt bij aangete
kend schrijven van 8 februari 1979, zodat 
zij geoordeeld hebben over hun eigen 
wraking: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser het voor.: 
melde schrijven ter griffie van de 

commissie heeft neergelegd over
~enkomstig artikel 835 van het 
Gerechtelijk Wetboek; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

doordat in de beslissing geen reden 
wordt aangegeven voor het behoud van 
eiser in de inrichting en die reden in elk 
geval ongeldig zou zijn, vermits eiser er 
niet van in kennis is gesteld : 

Overwegende, eensdeels, dat de 
beslissing vermeldt : « behoud van 
de betrokkene te Merksplas en 
wegens de nodige faciliteiten en 
verloven om de reclassering voor te 
bereiden in Nederland, vanuit de 
bijzondere instelling te Merksplas »; 

Dat de commissie aldus te kennen 
geeft dat de reclassering van eiser 
niet beeindigd is en dat hij om die 
reden zowel in de inrichting moet 
worden behouden als recht heeft op 
enige bewegingsvrijheid; 

Overwegende, anderdeels, dat het 
niet betekenen van een beslissing 
geen gebrek aan motivering kan 
uitmaken; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

II. W at betreft het overige van de 
memorie neergelegd op 26 februa
ri 1979 : 

Overwegende dat, in zoverre eiser 
meent dat het Hof, met toepassing 
van artikel 494 van het Wetboek van 
Strafvordering, ambtshalve een 
onderzoek zou moeten instellen 
naar zekere misdaden die eiser op 
onsamenhangende wijze schildert, 
het Hof noch in de beweringen van 
eiser noch in het onderzoek van de 
zaak termen vindt om ten deze 
ambtshalve op te treden; dat de 
schrifturen die eiser naderhand nog 
heeft neergelegd, voor zover ze over 
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hetzelfde onderwerp handelen en 
zouden kunnen doen aannemen dat 
eiser zelf aangifte doet, niet meer 
duidelijkheid brengen; 

Overwegende dat het Hof niet 
bevoegd is om teruggave te bevelen 
van enig voorwerp, noch om de 
internering van eiser te vernietigen; 

III. Wat betreft het cassatieberoep 
tegen de beslissing van 3 april 1979; 

Overwegende dat de beslissing 
inhoudt dat eiser, gei:nterneerde met 
verlof, wegens misbruik van dat 
verlof moet worden gesignaleerd 
voor wederopneming in de inrich
ting; 

Overwegende dat de beslissing 
van een commissie tot bescherming 
van de maatschappij, houdende 
intrekking van een toegestaan ver
lof, ... derhalve niet vatbaar is voor 
cassatieberoep; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

IV. Wat betreft het overige van 
het verzoekschrift van 6 april 1979 : 

Overwegende dat het Hof niet 
bevoegd is om de invrijheidstelling 
van eiser te bevelen; 

Dat de middelen desaangaande 
niet ontvankelijk zijn; 

V. Wat betreft het cassatieberoep 
op 2 mei 1979 ingesteld tegen het 
arrest van de eerste kamer van het 
Hof van 27 april 1979, waarbij het 
verzoek van eiser tot wraking van 
magistraten bij het Hof is ver
worpen: 

· Overwegende dat tegen zodanig 
arrest bij het Hof geen rechtsmiddel 
openstaat; 

Overwegende dat het door eiser 
op 28 mei 1979 ter griffie van het 
Hof neergelegde stuk erop neer
komt het voormeld arrest van 

27 april 1979 aan te vechten; dat, nu 
het noch een akte van afstand of 
hervatting van het geding is, noch 
een akte waaruit blijkt dat de 
voorziening doelloos is geworden, 
en het buiten de door artikel 420 bis, 
eerste lid, van het Wetboek van 
Strafvordering bepaalde termijn 
neergelegd is, het Hof daarop geen 
acht vermag te slaan; 

VI. W at betreft de stukken, neer
gelegd ter griffie op 14, 16 en 
17 mei 1979 : 

Overwegende dat deze eensdeels 
de niet ontvankelijke voorziening 
tegen de beslissing van de Commis
sie tot bescherming van de maat
schappij van 3 april 1979 betreffen 
en in zoverre niet ontvankelijk zijn; 
dat ze anderdeels klacht inhouden 
tegen zekere D.M., van wie niet 
blijkt dat zij een ambt bekleedt als 
bedoeld in de artikelen 483 en 
volgende van het Wetboek van 
Strafvordering; dat het Hof niet 
bevoegd is om die klacht te onder
zoeken; 

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, voegt de zaken 
samen; verwerpt de voorzieningen 
en verzoeken. 

29 mei 1979 - 2• kamer - Voorzitter : 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Soetaert -
Gelijkluidende conclusie van mevr., Lie~ 
kendael, advocaat-generaal. 

2• KAMER - 30 mei 1980 

LASTGEVING- SCHIJNVERTEGENWOORDI-' 

GING - BEGRIP. 
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E1· is sprake van een schijnvertegen

woordiging wanneer iemand valselijk 
aan zijn medecontractant of aan der
den doet geloven dat hij die de 
litigieuze handeling heeft verricht als 
lasthebber is opgetreden (1). 

(UTRECHT N.V. T. LANDSBOND VAN DE VERBON
DEN DER BEROEPSZIEKENFONDSEN, SANTINO, 
GARAGE GUSTIN P.V.B.A., REIS P., GEMEEN-

SCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS) · 

ARREST ( verta]jng) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 december 1978 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de burgerlijke rechtsvorderingen 
van de Landsbond van de verbon
den der beroepsziekenfondsen van 
Belgie en Antonio Santino jegens 
eiseres : 

Overwegende dat eiseres afstand 
heeft gedaan van haar voorziening; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van de 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Garage Gustin 
jegens eiseres : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1108, 1134, 1135, 
1984, 1985, 1987, 1988, 1998, inzonder
heid 1998, tweede lid, van het Burgerlijk 
Wetboek, 2, § 1, 6, 11 van de wet van 
1 juli 1956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen en 97 van de Grondwet, 

(1) Cass., 13 jan. 1972 (A.C., 1972, 473) en 
noot 1. Zie ook : a) P. LEscoT, " Le mandat 
apparent >>, La semaine jwidique 1964, Chroni
que 1826; b) « Le mandat apparent - erreur 
l<'~gitime et erreur commune », Noot bij Cass. 
fr. 1'" Ch. civ., 30 nov. 1965, Rec. Dalloz-Sirey, 
29 juni 1966, biz. 449; c) « Le prepose 
apparent », Cass. fr., 15 feb. 1972, La semaine 
juridique, 19 juli 1972, nr. 17/59; d) « Le 
contr61e de Ia Cour de cassation sur l'erreur 
legitime, fondement de Ia theorie de 
l'apparence », noot bij Cass., fr., 29 april 1969, 
Rec. Dalloz-Sirey, 14 jan. 1970, biz. 23. 

doordat het vonnis bij zijn uitspraak 
over de oproepingen tot tussenkomst 
van de verweerders, welke gegrond zijn 
op artikel 6 van de wet van 1 juli 1956, 
de tweede tot bindendverklaring van het 
arrest opgeroepen partij buiten de zaak 
stelt en eiseres in solidum met 
beklaagde veroordeelt tot herstel van de 
schade van verweerders en in de kosten 
van beide instanties, 

en doordat het vonnis er aldus over 
beslist op grond : « dat uit het door 
(eiseres) ter terechtzitting neergelegde 
dossier blijkt dat beklaagde de voorlo
pige groene kaart, welke van (eiseres) 
afkomstig was, voor een voertuig 
Camaro van een zekere heer W... ont
ving, die zich bezighoudt met " alle 
verzekeringen " en wel om de goede 
reden dat het vervangen voertuig 
Citroen CX2000 rechtsgeldig verzekerd 
was tegen burgerrechtelijke aansprake
lijkheid en allrisks; dat beklaagde, gelet 
op die gegevens, terecht heeft geoor
deeld dat zijn voertuig Camaro door 
(eiseres) regelmatig verzekerd was; dat 
(eiseres) onder die omstandigheden dat 
contract moet uitvoeren, vermits zij door 
haar optreden aan de oorsprong lag van 
de lastgeving aan de heer W ... , die voor 
derden de schijn had van een vertegen
woordiging; dat de onbevoegdheid van 
de heer W ... om de groene kaart af te 
geven of zijn nalatigheid om (eiseres) in 
kennis te stellen van de verandering van 
voertuig en het ongeval ... problemen 
zijn welke enkel de betrekkingen tussen 
(eiseres) en de heer W ... aanbelangen ''• 

terwijl, eerste onderdeel, er slechts 
sprn.ke is van een schijnvertegenwoordi
ging wanneer iemand zijn medecontrac
tant of derden valselijk doet geloven dat 
hij die de litigieuze handeling heeft 
verricht, voor zijn rekening als lastheb
ber is opgetreden, en uit de hierboven 
weergegeven motivering geenszins blijkt 
dat eiseres door foutief gedogen of 
nalatigheid van haar kant beklaagde 
heeft doen geloven dat de heer W ... 
gerechtigd was om in haar naam en voor 
haar rekening te handelen; dat uit die 
motivering slechts naar voren komt dat 
in werkelijkheid de heer W ... verkeerde
Iijk de schijn heeft gewekt dat hij 
lasthebber was; 

Waaruit volgt dat het vonnis op grond 
van de hierboven weergegeven vaststel
lingen niet wettig heeft kunnen beslis
sing dat eiseres aan de oorsprong lag 
van de schijnvertegenwoordiging aan de 
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heer W... (schending van de arti
kelen 1108, 1134, 1135, 1984, 1985, 1987, 
1988 en 1998, inzonderheid 1998, tweede 
lid, van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het vonnis in ieder 
geval noch met de hierboven weergege
ven motivering noch met enig ander 
motief antwoordt op de argumentatie 
waarbij eiseres in haar conclusie op 
grond van concrete en uitvoerige gege
vens betoogde dat tussen haar en de 
heer W... geen enkele rechtsband 
bestond en hij de groene kaart welke 
thans in het bezit van beklaagde is, 
« verkeerdelijk » heeft afgegeven; 

zodat de beslissing waarbij de aan
sprakelijkheid voor en de gevolgen van 
een zogezegde schijnvertegenwoordiging 
van de heer W ... ten laste worden gelegd 
van eiseres, zonder dat geantwoord werd 
op het verweer van eiseres in haar 
conclusie, niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

derde onderdeel, het eigen recht dat 
artikel 6 van de wet van 1 juli 1956 geeft 
aan de ben.adeelde tegen de verzekeraar, 
afhankelijk is van het bestaan van een 
verzekering op het ogenblik van het 
ongeval; 

en het vonnis, met de overweging dat 
het verkeerdelijk afgeven van genoemde 
groene kaart aan beklaagde los stond 
van de betrekkingen tussen eiseres en 
de verweerders, geen wettelijke verant
woording geeft aan zijn beslissing dat 
eiseres gebonden was door dat als 
bewijsstuk voor het bestaan van een 
verzekering aangevoerde document 
(schending van de artikelen 2, § 1, 6 en 
11 van de wet van 1 juli 1956) : 

Over de drie onderdelen samen : 

Overwegende dat het vonnis uit 
de in het middel aangehaalde 
omstandigheden afleidt dat eiseres 
« door haar optreden » « aan de 
oorsprong lag van de lastgeving aan 
de heer W athelet, een voor derden 
schijnbare lastgeving »; dat uit die 
beslissing blijkt dat eiseres door 
haar schuld verweerder Reis heeft 
doen geloven dat W athelet, toen hij 
hem een groene kaart overhandigde 
met daarop de stempel van de 
vennootschap Utrecht, handelde 
voor rekening van deze laatste; 

Dat de beslissing waarbij eiseres 
veroordeeld wordt tot herstel van de 
schade van verweerster, aldus regel
matig met redenen is omkleed en 
wettelijk verantwoord is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

III. Op de vordering tot bindend
verklaring van het arrest ten 
opzichte van de verweerders Patrick 
Reis en het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds : 

Overwegende dat, ten gevolge van 
de verwerping van de voorziening 
tegen de beslissing op de bur
gerlijke rechtsvordering van de 
verweerster, personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid 
Garage Gustin, de vordering niet 
ontvankelijk is bij gebrek aan 
.belang; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van ·de voorziening 
in zoverre die gericht is tegen de 
beslissingen op de burgerlijke 
rechtsvorderingen van de Lands
bond van de verbonden der 
beroepsziekenfondsen van Belgie en 
Antonio Santino jegens eiseres; 
voor het overige, verwerpt de voor
ziening en de vordering tot bin
dendverklaring van het arrest; ver
oordeelt eiseres in de kosten. 

30 mei 1979 ,--- 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Bosly - Geli}kluidende 
.conclusie van de h. Ballet, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn 
en Simont. 

2• KAMER- 30 mei 1979 

WEGVERKEER - VOORRANG -' WEG

VERKEERSREGLEMENT 1 DECEMBER 1975, 
ART. 12-4- TOEPASS!NGSVOORWAARDEN. 

De ve1·oordeling van een bestuurder 
omdat hij bij de uitvoering van een 
maneuver aan de ande1·e bestuuz"ders 
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geen voorrang heeft verleend, vindt 
geen wettige grondslag in de motive
ring dat die bestuurder het verkeer 
het eerst in de war heeft gestuurd en 
dat hij, al had hij het nodige gedaan 
om hoe dan ook te stoppen ter hoogte 
van de rijbaan die hij opreed, met 
zodanige snelheid was genaderd dat 
hij de andere weggebruikers wei aan 
het schrikken moest brengen. (Art. 
12-4 Wegverkeersregl. 1975.) 

(DOMINGUEZ RODRIGUEZ M. T. BODART, PICOU,. 
ANCIENS ETABLISSEMENTS D'IETEREN N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 30 maart 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Charleroi; 

Overwegende dat de voorziening 
beperkt is tot de beslissingen ten 
laste van eiser gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 12.4 van het Weg
verkeersreglement, 

dow·dat het vonnis besiist dat de 
bestanddelen van het bij voormeld 
artikel 12.4 bepaald misdrijf ten laste 
van eiser aanwezig zijn en het beroepen 
vonnis, wat de tegen hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen betreft, 
bevestigt en zulks op de grand dat het 
eiser is die « het verkeer het eerst in de 
war heeft gestuurd >>; dat << zelfs al had 
hiJ te kennen gegeven dat hij in ieder 
geval even zou stoppen bij de rand van 
de rijbaan die hij naderde, ... hij door 
zijn snelle nadering de gebruikers we!' 
moest aan het schrikken brengen, het
geen het feit oplevert dat hem oorspron
kelijk ten laste werd gelegd >>, 

terwijl de rechter pas had kunnen 
verklaren dat de gegevens van die tenla
stelegging aanwezig waren, wanneer hij 
had vastgesteld dat eiser zijn maneuver 
niet had onderbroken en geen doorgang 
had verleend aan de voorranghebbende 
weggebruiker : 

Overwegende dat eiser werd ver
volgd om als bestuurder op de 
openbare weg bij de uitvoering van 

een maneuver geen voorrang te 
hebben verleend aan de andere 
weggebruikers; 

Overwegende dat uit de motive
ring van het vonnis niet blijkt dat 
eiser aan de andere weggebruikers 
geen voorrang heeft verleend maar 
dat hij de rijbaan genaderd is met 
zodanige snelheid dat hij de andere 
weggebruikers wel aan het schrik
ken moest brengen; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grand bestaat tot toetsing van het 
tweede middel dat niet zou kunnen 
leiden tot een ruimere cassatie of 
tot een cassatie zonder verwijzing, 
vernietigt het bestreden vonnis in 
zoverre daarbij uitspraak wordt 
gedaan over de burgerlijke rechts
vorderingen jegens eiser, behalve in 
zoverre wordt beslist dat verweerder 
Bodart voor ten minste een vierde 
aansprakelijk is voor de geleden 
schade en het bedrag daarvan wordt 
bepaald; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt iedere ver
weerder in een derde van de kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Bergen, zitting houdende in boger 
beroep. 

30 mei 1979 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Screvens - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal- Advocaat: mr. Cuvelier, 
Charleroi. 

1 • KAMER - 31 mei 1979 

1 a VOORZIENING IN CASSATIE 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE 
TE VOORZIEN OF TEGEN WIE CASSATIEBE
ROEP KAN WORDEN INGESTELD - BURGER
LIJKE ZAKEN - GEEN GEDING VOOR DE 
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FEITENRECHTER TUSSEN DE ElSER EN DE 
VERWEERDER OF VEROORDELING VAN DE 
ElSER TEN VOORDELE VAN DE VERWEERDER 
- NlET ONTVANKELlJK CASSATlEBEROEP. 

2° HUUR VAN GOEDEREN - PACHT -

OPZEGGING DOOR DE VERPACHTERS OM HET 
GOED ZELF TE EXPLOITEREN - ERNST EN 
OPRECHTHEID VAN DAT VOORNEMEN 
BEOORDELlNG DOOR DE FElTENRECHTER. 

4" De rechter behoeft niet te antwoorden 
op een bij conclusie aangevoerd mid
del, dat wegens zijn beslissing. niet 
meer ter zake dienend is (4). 

(GRAAF AYMARD D'URSEL T. SlNAEVE E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

HE':C HOF;- Gelet op het bestre
cten vonnis, op 21 maart 1978 in 
hoger beroep gewezen. door . de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 

3° REDENEN VANDE VONNISSEN EN Doornik; 
ARRESTEN - auRGER.LIJKE ZAKEN -
CONCLUSlE - BESLlSSlNG DIE OP GROND 
VAN BEPAALDE FElTELlJKE GEGEVENS HlER
MEE STRlJDIGE EN ANDERE FElTELlJKE 
GEGEVENS VAN DE CONCLUSlE VERWERPT
REGELMATIG MET REDENEN OMKLEDE 
BESLlSSlNG. 

4° R;EDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLlJKE ZAKEN -
CONCLUSlE - MIDDEL TER ZAKE NIET MEER 
DIENEND WEGENS DE BESLlSSlNG VAN DE 
RECHTER - GEEN VERPLlCHTlNG VOOR DE 
RECHTER DAAROP TE ANTWOORDEN. 

1" Niet ontvankelijk is het cassatiebe
roep van een partij tegen een andere 
partij met wie zij voor de feitenrechter 
geen geding heeft gevoerd en ten bate 
van wie de bestreden beslissing geen 
veroordeling ten Jaste van de eiser 
uitspreekt (1). 

2" Krachtens de wet mag de verpachter 
van een pachtgoed de pachter opzeg
gen als hij voornemens is het goed 
zelf te exploiteren, op voorwaarde dat 
dit voornemen ernstig en oprecht is; 
de feitenrechter oordeelt in Ieite en 
derhalve op onaantastbare' wijze of 
zulks het geval is (2). (Artt. 7 en 
8 Pachtwet.) 

3" Regelmatig met redenen omkleed is 
de beslissing die, op grand van 
bepaalde feitelijke gegevens, hiermee 
strijdige en andere feitelijke gegevens 
van de conclusie verwerpt (3). (Art. 
97 Gw.) 

(1) Cass., 22 feb. 1979 (A.C., 1978-79, nr. 356). 

(2) Cass., 27 jan. 1978 (A.C., 1978, 641). 

(3) Cass., 22 mei 1979 (A.C., 1978-79, nr. 531). 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid, door de verweerders opge
worpen en hieruit afgeleid dat de vierde, 
vijfde, zesde en zevende verweerder 
geen partij waren bij het VOJ;mis : 

Overwegende dat het vonnis aan 
eiser geen enkele vordering ontzegt 
tegen de vierde, vijfde, zesde en 
zevende verweerder, die niet in het 
geding betrokken waren, noch per
soonlijk, noch als erfgenamen van 
hun moeder, die v66r het inleidend 
verzoekschrift was overleden, en te 
hunnen voordele geen veroordeling 
tegen eiser uitspreekt; 

Dat de voorziening tegen die ver
weerders derhalve, bij gebrek aan 
voorwerp, niet ontvankelijk is; 

Dat het · middel van 
ontvankelijkheid gegrond is; 

niet-

,'Jver het eerste middel, afgeleid uit ·de 
schending van de artikelen 34, 36 en 37, 
§ 1, 2", vervat in afdeling 3 van boek III, 
titel VIII, hoofdstuk II, van het Burger
lijk Wetboek (artikel 1 van de Pachtwet 
van 4 november 1969) en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het vonnis, om afwijzend te 
beschikken op de rechtsvordering van 
eiser tot geldigverklaring van zijn verzet 
tegen de bevoorrechte overdracht van 
een op 1 oktober 1957 tussen zijn 
rechtsvoorganger en de eerste verweer
.der gesloten pacht, beslist dat het door 
de verpachter te kennen gegeven voor
nemen om zelf de litigieuze percelen te ' 
bebouwen niet als ernstig en oprecht 

I 
kan worden beschouwd om deze 

(4) Cass., 6 april 1979 (A.C., 1978-79, nr. 499). 
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redenen : dat de verklaring die eiser bij 
de landbouwtelling van 1 december 1976 
aan de veldwachter van Moulbaix heeft 
gedaan en de van 1 december 1977 
daterende identiteitskaart waarin eiser 
een landbouwer-geoloog wordt genoemd, 
dagtekenen van na de inleiding van het 
geding, en dat de verweerders aantonen, 
enerzijds, in verband met een weiland 
van twee hectaren dat zij begin 
1976 opnieuw ter beschikking van eiser 
hadden gesteld en, volgens hen, geex
ploiteerd werd door een zekere Marcel 
van Hee, dat een zekere Jacques 
Huvelle, eind juli 1976, voor rekening 
van Marcel van Hee op een weiland van 
twee hectaren hooi heeft geperst en dat 
men deze laatste op 5 juli 1977 hooi 
heeft zien maaien, persen en binnenha
len van een perceel dat voorheen in 
gebruik was genomen door pachter 
Sinaeve (eerste verweerder) en, ander
zijds, in verband met twee andere 
opnieuw ter beschikking van eiser 
gestelde hectaren die in 1976 braak 
lagen en in 1977 verpacht werden aan 
elektricien Gheys om daarop zijn paar
den te laten grazen, dat 'de consorten 
Laurent en Schoonenbergh de paarden 
van de heer Gheys hebben zien grazen 
en verzorgd hebben op de weide in het 
park die pachter Sinaeve vroeger in 
gebruik had, 

terwijl, eerste onderdeel, de rechter de 
oprechtheid en de ernst van het voorne
men van de verpachter om zelf het goed 
te exploiteren niet kan controleren door 
alleen zijn toestand op het moment van 
het verzet te beoordelen; het vonnis, 
door derhalve geen rekening te houden 
met het bewijsmateriaal dat eiser had 
overgelegd tot staving van de oprecht
heid en de ernst van zijn voornemen, 
namelijk de vermeldingen op zijn identi
teitskaart en de inhoud van zijn verkla
ring bij de landbouwtelling van 
1 december 1976, op grond aileen dat ze 
dateerden van na de inleiding van het 
geding, de in het middel vermelde wets
bepalingen schendt; het vonnis, door op 
niet passende gronden uitspraak te 
doen, ook artikel 97 van de Grondwet 
schendt; het vonnis bovendien niet ant
woordt op het middel in de appelconclu
sie van eiser volgens hetwelk hij de 
geldigverklaring had verkregen van een 
opzegging voor een boerderij van drieen
dertig hectaren waarvan hij de exploita
tie op 1 oktober 1979 zou overnemen 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, het vonnis tegen de 
oprechtheid en de ernst van het voorne
men van de verpachter inbrengt dat 
eiser de twee percelen niet heeft geex
ploiteerd die de eerste verweerder, die 
daarvan pachter was geweest, hem, naar 
hij beweerder, had teruggeven; het von
nis echter niet antwoordt op de appel
conclusie waarin eiser aanvoerde dat de 
verweerders nog beschouwd moes
ten worden als de pachters van die 
percelen waarvoor de opzegging was 
gedaan, daar zij het bewijs niet hebben 
geleverd dat de pachtovereenkomst min
nelijk werd ontbonden voor een notaris 
of voor de vrederechter; het vonnis 
derhalve niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, enerzijds, de 
rechter op onaantastbare wijze 
beoordeelt, volgens de omstandighe
den van de zaak, of het voornemen 
van de verpachter om zelf het goed 
te exploiteren oprecht en ernstig is; 

Dat geen enkele wettelijke bepa
ling hem verbiedt de door de ver
pachter tot staving van zijn verzet 
aangevoerde elementen, als niet 
bewijskrachtig, buiten beschouwing 
te laten op grond dat ze dateren van 
na de inleiding van de procedure; 

Overwegende dat, anderzijds, het 
vonnis, om te beslissen dat het door 
eiser te kennen gegeven voornemen 

.om de litigieuze percelen te bebou
wen niet als ernstig en oprecht kan 
worden beschouwd, zich niet 
beperkt tot verwerping, om de in 
het middel bekritiseerde gronden, 
van de vermeldingen op de identi
teitskaart van de verpachter van 
1 december 1977 en van zijn verkla
ringen tijdens de landbouwtelling 
van 1 december 1976, doch er 
bovendien op wijst, op grond van 
attesten en stukken die het opgeeft, 
dat verscheidene hectaren weide
land en bebouwbare grond die in 
1976 en 1977 opnieuw ter beschik
king van eiser waren gesteld, niet 
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door hem zelf werden geexploiteerd 
doch, in verschillende hoedanighe
den, door andere personen; 

Overwegende dat het vonnis door 
dit geheel van overwegingen zonder 
een van de in het middel vermelde 
wetsbepalingen te schenden, zijn 
beslissing wettelijk verantwoordt; 

Dat het vonnis, door de vermel
ding van de feitelijke elementen 
waarop het steunt, ook antwoordt 
op de in het middel weergegeven 
conclusie waarin eiser andere of 
strijdige elementen aanvoerde; 

w at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het vonnis, om 
te beslissen dat de « rechtbank het 
door de verpachter te kennen gege
ven voornemen om zelf de litigieuze 
percelen te bebouwen niet als ern
stig en oprecht kan beschouwen », 
na erop gewezen te hebben dat << de 
appellanten (thans verweerders) 
beweren : 1) dat het weiland van 
twee hectaren dat zij begin 
1976 opnieuw ter beschikking van 
de gei:ntimeerde (thans eiser) had
den gesteld door een zekere Marcel 
Van Hee werd geexploiteerd 
2) dat twee andere opnieuw ter 
beschikking van Aymard .d'Ursel 
gestelde hectaren in 1976 braak 
lagen en in 1977 werden verpacht 
aan een zekere Gheys ... » vermeldt 
dat << de appellanten tot staving van 
hun beweringen overleggen ... 2) een 
geschrift van 27 november 1977 van 
een zekere Jacques Huvelle volgens 
hetwelk hij, eind juli 1976, voor 
rekening van Marcel Van Hee hooi 
heeft " geperst " op een weide van 
twee hectaren achter het kasteel 
van Moulbaix; 3) een stuk "1van 
30 november 1977 ondertekend door 
Dominique Laurent en Myriam 
Schoonenbergh, waarin wordt ver
klaard : a) dat zij de paarden van de 
heer Gheys hebben zien grazen en 
hebben verzorgd op de weide in het 
park tegenover het kasteel van 
graaf d'Ursel (welke we1de pachter 

Sinaeve voordien in gebruik had); 
b) dat zij rond 5 juli 1977 pachter 
Van Hee hooi hebben zien maaien, 
persen en binnenhalen van een an
tler perceel in het park achter het 
kasteel van graaf d'1,Jrsel ( een per
ceel dat voorheen door pachter 
Sinaeve in gebruik was gerromen) ''; 

Dat de rechter het ontbreken van 
een ernstig en oprecht voornemen 
van eiser om zelf het goed te 
exploiteren met name had afgeleid 
uit de vaststelling dat de percelen 
die de eerste verweerder voordien 
,in gebruik had en opnieuw ter 
beschikking van eiser waren 
gesteld, door andere personen wer
den geexploiteerd, en dus niet meer 
verplicht was te antwoorden op de 
niet meer ter zake dienende conclu
sie waarin eiser aanvoerde dat ver
weerder, bij gebrek aan een minne
lijke ontbinding voor een notaris of 
voor de vrederechter, pachter van 
die percelen was gebleven; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel ka11 worden aangenomen, 

Over het tv,reede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 4, lid 2, 6, 
7, 8, 11, 12 en 29 vervat in afdeling 3 van 
boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het 
Burgerlijk Wetboek (artikel 1 van de 
Pachtwet van 4 november 1969), 

doordat het vonnis de door eiser 
ingestelde rechtsvordering tot ontbin
ding of verbreking van de pachtovereen
komst afwijst omdat aan de verweerders 
sub 1, 2 en 3 geen pachtopzegging is 
gedaan, 

terwijl artikel 29 van de Pachtwet, 
waarin de verpachter het recht wordt 
toegekend de ontbinding van de pacht
overeenkomst te vorderen, de verpachter 
helemaal niet verplicht aan de pachter 
opzegging te doen; de voorafgaande 
opzegging enkel vereist is wanneer de 
verpachter een einde maakt aan de 
pacht bij het verstrijken van een van de 
opeenvolgende periodes van negen jaar; 
het vonnis, door te beslissen dat door 
het ontbreken van een pachtopzegging 
aan de verweerders sub 1, 2 en 3 de 
vordering tot ontbinding of verbrelong 
niet gegrond was, alle m het m1ddel 

· vermelde wetsbepahngen schendt; 



-1152-
Overwegende dat eiser, zowel in 

zijn in hoger beroep genomen 
hoofdconclusie waarin hij verwees 
naar de eis zoals hij deze bij de 
verzoening voor de eerste rechter 
had geformuleerd, en door die eis 
naar zijn oorspronkelijk verzoek
schrift, als in zijn aanvullende con
clusie, verklaarde dat hij een tegen
vordering had ingesteld tot ontbin
ding van de pachtovereenkomst ten 
einde het goed zelf in gebruik te 
nemen; dat hij tot staving van dat 
gebruik geen andere reden heeft 
aangevoerd; 

Dat hieruit volgt dat eiser zijn 
vordering niet steunde op een van 
de redenen waarvan sprake is in 
artikel 29 van de Pachtwet; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, het middel niet preciseert in 
welk opzicht de overige aange
voerde wetsbepalingen zouden ge
schonden zijn; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

31 mei 1979- 1' kamer- Voorzjtter: 
de h. Wauters, eerste voorzitter - Ver
slaggever : mevr. Raymond-Decharneux 
- GeJjjkluMende conclusje van mevr. 
Liekendael, advocaat-generaal 
Advocaten : mrs. Dassesse en Simont. 
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:1• KAMER- 1 juni.1979 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN> __:_BUR
GERLIJKE ZAKEN- EINDBESLISSING OP TUSC 
SENGESCHIL - BEG RIP: 

2° VOORZIENING . IN CASSATIE 
TERMIJN- BURGERLIJKE ZAKEN- ARREST 
,WAARBIJ EEN DESKUNDIGENONDERZOEK 
WORDT BEVOLEN OM UIT TE MAKEN OF· ER 
VERMENGING IS VAN HET VERMOGEN VAN 

3° Uit de omstandigheid aileen dat het 
vermogen van een failliet verklaarde 
p. v.b.a. en dat van een van haar 
zaakvoerders vermengd zijn, valt niet 
wetti!{ af te leiden dat die zaakvoerder 
oak in st{lat van faillissement is, 
omdat iemand aileen dan in staat van 
faillissement kan worden verklaard als 
bewezen is dat die zaakvoerder hande
Jaar. is,. dat. hij heeft opgehouden te 
betalen en dat zijn krediet aan het 

. wankelen is gebracht (2). 
EEN FAILLIET VERKLAARDE PERSONENVEN- 1-----------,------'-------'---
NOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKE
LJJKHEID EN DAT VAN EEN, VAN DE ZAAK-. 
VOERDERS VAN DIE' VENNOOTSCHAP · 
ARREST WAARBIJ OOK WORDT BESLIST DAT,' 
INDIEN DIE VERMENGING ZO IS BEWEZEN, 'DE 
ZAAKvOERDER OOK FAILLIET MOET WORDEN 

ONMlDDELLIJK C.'\SSATI]CB!j:.-, 
ROEp- ONTV ANKELIJK CASSA'):!EBEROEP. 

3° FAILLISSEMEN';l';' FAILLISSE-
MENTSAKXOORD EN GER;ECHTE-. 
LIJK AKKOORD '~ ARREST WAARBIJ 

WORDT BESLIST DAT DE STAAT VAN FAILLIS" 
SEMENT VAN EEN ZAAKVOERDER VAN EEN 

. EVENEENS IN, STAAT,.VAN FAILW?SEMENT 
VEHKLAARDE PERSONENVENNOOTSCHAP 
MET BEPERKTE ·AANSPRAKELIJKHEID OOK 
MOET WORDEN VASTGESTELD OP GROND 
ALLEEN VAN DE OMSTANDIGHEID •f>A'I' DE 
VERMOGENS VAN DE zAAKVOERDER EN VAN 
.D,E VENNOOTSCHAP VERMENGD ZIJN --, 
ONWETTIGJ,IEIJ:!- flEGRIP. 

1 o en 2° In burgerlijke zaken· is·. een 
eindbeslissing· op tussengeschil waar
tegen onmiddellijk cassatieberoep kan 
worden ingesteld de beslissing · waar
bij, nadat is vastgeste1d dat erhstige 
aanwijzingen bestaan dat de . yeimo~ 
!J,ens van een failliet verklaarde p.v,b,a, 
en van een zaakvoerde1· van die ven~ 
nootschap vermengd zijp,,.een deskun-, 
digenonderzoek wordt bevolen . ten 
einde uit ·te .maken of die .. vermogens 
werkelijk veimengd zijn "en •wordt 
gezegd dat, in,dien die vermenging :zo 
is bewezen, de zaakvoerder ookfailliet 
n:w?t worden verklaard (1)' {2}. (Im
pliciet.) 

(1) .Zie Cass., 31. okt. 1969 (A. C., 1970, 213). 
' ' . : ' ' 

(2) Talrijke rechterlijke besllssingeh 'i< brei
den » een faillissement " uit » tot een of meer 
andere rechtssubjecten dan dat waartegen het 

is uitgesproken bij vonnis of arrest (over de
oevoegdhederr .. van het hof van beroep, zie 
Cass., 14 maart 1955 en de conclusie O.M. bij 
dat arrest (Bull. en Pas., .1955, I, 766). De 
rechtsleev heeft het probleem van de« uitbrei

. ding van het. faillissement » uitvoerig behan
deld (zie o.m. VANRYN en HEENEN, Principes de 
droit commercial, IV, nr. 2637; A. CLOQUET, Les 
concordats et Jes faillites, Les Novelles, Droit 
commerCi~l, IV,''2• ,drl!k, nr,'161 e.v.; CoPPENS, 
La Jaillite personnelfe, du maitre. de I 'affaire, 
Revue. pratique des soc,ietes, 1967, biz. 195 e.v.; 
VAN RYN en VAN OMMESLAGHE, Examen de 
jurjsprudence, Les societes · commerciales, 
R.C.J .R, 1973, biz ... 315 e.v.; Y. DuM ON en 
F. MAussroN, Propos' sur la notion d'extension 
de Ja 'faillite et sur Jes mesures analogues en 
droit beige et compare, Jurisprudence com
merciale. de Belgique, 1974, biz. 180 e.v.; RoNSE, 
VAN HuLLE, NELISSEN en VAN BRUYSTEGEM, Over
zicht van' rechtspraak, Vennootschappen, 
T,P.R., 1978, biz. ,681 e.v., inz. nr. 128, biz. 789 
e:v. 

Indlen de vereiste voorwaa~den vervuld zijn, 
kan het ff(illissement V!\n een rechtspersoon 
worden uitgebreid tot een of meer andere 
rechtspersonen of tot. een of meer natuurlijke 
personen, zoals het ook nodig kan zijn het 
faillissement val} een natuurlijke persoon uit 
te breiden tot eeri of meer rechtspersom)n of 
tot een of rrieer andere personeri. 

: Welli~ht kan volgens het positief recht van 
andere lal}den, of volgens opvattingen in 
verband , met de bescherming van derden of 
met een goede economische organisatie van de 
maatschappij, de uitbreiding van een faillisse
ment onderworpen zijn aan andere, eventueel 
soepe!Elr en ruimer!J voorwaarden dan die 
wel];:e volgens onze ' wet . kunnen lei den. tot 

. faillietverklai·ing van het rechtssubject waarop 
dje uitbreiding betrekking' heeft. 

· ' Misschi<m ook is ·dat buitenlands positief 
recht beter aangepast aan de sociale en 
£i.nanciele.' economische omstandigheden van 

. onze hedendaagse maatschappij en zijn die 
opvattingen . gegrond, Maar zolang de regels 
:van ons positief recht niet worden gewijzigd 
door de wetgever - de . enige die daartoe 
bevoegd is.,-- kan de « uitbreiding van een 
failli?sement ''• die op zichzelf een faillietver
klaring is, door ' de · rechter maar worden 
uitgesproken, als de betrokkene in de bij de 
wet v,oorgeschreven omstandigheden verkeert : 

.. pij' m!='et koopman zijn enopgehouden hebben 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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(TIELENS T. MRS. SCHEEPERS A. EN J. Q.Q.) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 16 mei 1978 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 437, inzonderheid 
eerste en tweede lid, 442, inzonderheid 
derde lid, van de wet van 18 april 1851 

te · betalen en zijn krediet moet aan het 
wankelen zijn gebracht. Die hoofdvoorwaar
den worden vaak uit het oog verloren door de 
feitenrechter. Dat was ook het geval met het 
arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen 
dat aanleiding heeft gegeven tot het geanno
teerde arrest. 

Er zijn natuurlijk te allen tijde faillissemen
ten 'geweest die zijn veroorzaakt door de a1 
dan niet verklaarde staat van faillissement van 
and~re rechtssubj ecten. Er bestaan talloze 
voorbeelden daarvan. Zo'n faillissement is 
eventueel te wijten aan onvoorzichtigheid, 
onbekwaamheid of onvoorziene omstandighe
den en kan aanleiding geven tot de << uitbrei
ding. van een faillissement » of tot een 
<< kettingfaillissement ». 

De << uitbreidingen >>, die de recente recht
spraak en, vooral ten gevolge daarvan de 
rechtsleer hebben behandeld, zijn uitbreidin
gen die het gevolg zijn of zouden moeten zijn 
van het feit dat het oorspronkelijk in staat van 
faillissement verklaarde rechtssubject slechts 
de naamlener voor een ander was of dat deze 
de « meester van de zaak » was, of dat de 
aldus in staat van faillissement verklaarde 
handelsvennootschap een fictieve of geveinsde 
ven:iw'otschap was, terwijl de andere rechts
personen of natuurlijke personen rechtstreeks 
en uitsluitend betrokken waren bij de han
delsvennootschap, of dat de gefailleerde han
delsvennootschap of koopman samen met 
anderen handelsverrichtingen heeft uitgevoerd 
of nog dat de vermogens van de gefailleerde 
en andere personen vermengd zijn. 

In<)ien ei:m natuurlijke persoon of rechtsper
soon heeft gehandeld als « meester van de 
zaak », d.w.z. iemand die t.a.v. derden is 
opgetreden also£ de later in staat van faillisse
ment verklaarde zaak van hem was, net of hij 
voor zichzelf werkte en dus niet als orgaan of 
aangestelde van de zaak, zodat de schulden en 
de verbintenissen van de zaak hetzij zijn 
eigen: schulden, hetzij zijn eigen schulden en 
tegelijk die van de zaak zijn en hij ophoudt te 
betalen en zijn krediet aan het wankelen 
wordt gebracht, zijn de wettelijke voo<-waar
den voor zijn faillietverklaring vervuld. 

Doch, hoewel men soms te gemakkelijk en 
ten onrechte geneigd is te zeggen dat, wan
neer een beheerder, zaakvoerder, vennoot, 
aandeelhouder of een andere belanghebbende 
de zaak als de zijne heeft gedreven, het 
failissement moet worden uitgebreid, zonder 

over het faillissement, de bankbreuk en 
het uitstel van betaling, die hoek III van 
het Wetboek van Koophandel vormt, 
1 van de wet van 15 december 1872, die 
titels I tot IV van hoek I van het 
Wetboek van Koophandel inhoudt, dit 
artikel zoals gewijzigd door artikel 1 van 
de wet van 3 juli 1956 en 97 van de 
Grondwet, 

nadat de rechtbank van 
a) door een vonnis van 

1978 van ambtswege het 

doordat -
koophandel 
19 januari 

nader te onderzoeken of degene die aldus 
misbruik heeft gemaakt van zijn functie, zijn 
feitelijke bevoegdheden of van zijn invloed, 
een eigen handelsactiviteit heeft gehad, als hij 
heeft opgehouden te betalen en zijn krediet 
aan het wankelen is gebracht, hebben de 
moeilijkheden, verkeerde opvattingen of 
beslissingen en verwarringen vaak een andere 
oorzaak. Een overeenkomst van naamlening is 
op zichzelf niet onwettig. De opdrachtgever 
van degene die zijn naam leent, wordt trou
wens niet per se handelaar, omdat de tweede 
daden van koophandel heeft verricht en van 
hem niet kan worden gezegd dat hij heeft 
opgehouden te betalen en dat zijn krediet aan 
het wankelen is gebracht behalve wegens 
persoonlijke omstandigheden. Indien een in 
staat van faillissement ver klaarde of schijn
baar in faillissement te verklaren vennoot
schap fictief is, is haar handelsactiviteit gewis 
uitgeoefend door andere natuurlijke personen 
of rechtspersonen, maar daaruit valt niet 
noodzakelijk af te leiden dat dezen hebben 
opgehouden te betalen en vooral dat hun 
krediet aan het wankelen is gebracht, maar zij 
moeten normaal de schulden betalen, zonder 
echter in staat van faillissement te kunnen 
worden verklaard. 

Het zo vaak aangevoerde begrip << ver
mogensvermenging » dat als grondslag dient 
voor het arrest van het hof van beroep 
waarover het geannoteerde arrest beslist, is 
vaag en onduidelijk en vertoont dus niet de 
vereiste wetenschappelijke exactheid om in 
rechterlijke beslissingen gelijkheid tussen aile 
rechtzoekenden en rechtszekerheid te vrijwa
ren. 

Een vermogen bestaat niet enkel uit spe
cien, bankrekeningen of aandelen van han
delsvennootschappen of dergelijke; het kan 
ook verbintenissen en schuldvorderingen 
bevatten van contractuele, delictuele, quasi
delictuele, quasi-contractuele en andere aard. 
Echte vermenging van vermogens van twee of 
meer rechtssubjecten heeft normaal betrek

.king op het geheel, maar ook eventueel op een 
dee! van een van die vermogens of van beide. 

Het vermogen van de in staat van faillisse
ment verklaarde koopman kan al dan niet 
even groot of gelijkwaardig zijn als het 
vermogen van degene tot wie men het faillis
sement wil uitbreiden, zodat, zelfs indien de 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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faillissement van de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
Melanie Tielens had uitgesproken; 
b) door een ander vonnis, van dezelfde 
datum, van ambtswege het faillissement 
van eiseres, zaakvoerster van voormelde 
vennootschap, had uitgesproken; c) door 
een vonnis van 20 februari 1978 had 
verklaard dat bepaalde elementen wijzen 
op een vermogensvermenging waardoor 

eerste voor zijn handelszaak b.v. activa haalde 
uit het vermogen van de tweede of deze vrij 
beschikte over de activa van de andere7 
daaruit niet noodzakelijk moet worden afge
leid dat de tweede dan ook over geen inkomen 
meer beschikte of kon beschikken, wat tot 
gevolg kan hebben dat hij ophoudt te betalen 
en bovendien dat zijn krediet aan het wanke
len is gebracht. Men zal zich ook moeten 
afvragen welke betalingen hij heeft gestaakt 
en hoe zijn krediet aan het wankelen is 
gebracht. 

De hoedanigheid van handelaar kan even
min worden afgeleid uit de enkele omstandig
heid dat er zodanige vermogensvermengingen 
zijn geweest. 

De Rechtbank van Koophandel te Tongeren 
had bij een eerste vonnis de p.v.b.a. Tielens in 
staat van faillissement verklaard. 

Dezelfde rechtbank had bij een tweede 
vonnis ook ambtshalve de staat van faillisse
ment van Melanie Tielens, zaakvoerster van 
die vennootschap, vastgesteld alleen op grond 
dat blijkens het verslag van een deskundige 
het vermogen van de zaakvoerster vermengd 
was met dat van de vennootschap, dat niet 
kan worden uitgemaakt wat zij van de ven
nootschap heeft weggenomen, zodat ook moest 
worden bevolen dat zij failliet wordt verklaard. 

Het hof van beroep had, rechtdoende op 
hoger beroepen van de zaakvoerster, tegen dat 
vonnis en tegen het vonnis op haar verzet, 
enerzijds, vastgesteld dat volgens het dossier 
ernstige aanwijzingen bestonden dat de ver
mogens vermengd waren, omdat de zaakvoer
ster in Duitsland een bankrekening had waar
uit bleek dat zij met de vennootschap twijfel
achtige financiiHe verrichtingen had uitge
voerd, en dat vee! zo niet alle stukken 
betreffende de om·sprong van haar eigen 
vermogen waren verdwenen, en, anderzijds, 
beslist dat een deskundige moest worden 
aangesteld en dat, enkel in geval hij vaststelde 
dat beide vermogens volledig gescheiden 
waren, het faillissement van de zaakvoerster 
moest worden uitgesteld. 

Het feit dat een zaakvoerder goederen van 
de gefailleerde vennootschap heeft verduisterd 
rechtvaardigt strafrechtelijke vervolgingen, 
wegens bankbreuk, maar is niet voldoende om 
hem zelf wettig in staat van faillissement te 
verklaren. Uit welke vermenging van vermo
gens dan ook, ongeacht of zij duidelijk blijkt, 
valt evenmin af te leiden dat de zaakvoerder 
een handelaar is, dat hij heeft opgehouden te 
betalen en dat zijn krediet aan het wankelen 
is gebracht. Dit wordt beslist in het onderha
vige arrest. F.D. 

eiseres belangrijke activa aan de ven
nootschap schijnt te hebben onttrokken, 
en onder aanneming van het verzet, 
door eiseres gedaan tegen het vonnis 
waardoor zij failliet was verklaard, had 
beslist dat, alvorens op dit rechtsmiddel 
recht te doen, er grond was tot het 
gelasten van een deskundigenonderzoek 
om te bepalen, onder meer, welke bedra
gen eiseres aan de vennootschap had 
onttrokken en te zeggen of er al dan niet 
belangrijke vermogensvermenging is 
ontstaan tussen de patrimonia van de 
vennootschap en van eiseres - het 
arrest, op de conclusie waarin eiseres 
betoogde niet alleen dat zij zich niets 
van het maatschappelijk vermogen had 
toegeeigend maar ook dat zij nooit 
persoonlijk een koophandelsactiviteit 
had uitgeoefend, het beroepen vonnis 
van 20 februari 1978 bevestigt, in zoverre 
het faillissement van eiseres wordt 
gehandhaafd en een onderzoeksmaatre
gel wordt bevolen, op de grand : dat uit 
het strafonderzoek en de ondervraging 
van de heren Lausberg en Van Avermaet 
blijkt dat er ernstige aanduidingen 
bestaan dat het vermogen van eiseres 
onontwarbaar vermengd is met dat van 
de vennootschap waarvan zij zaakvoer
ster was; dat eiseres een persoonlijke 
bankrekening in Duitsland had waarop 
vrij duistere geldverhandelingen tussen 

· haarzelf en de vennootschap plaatshad
den; dat heel wat, zo niet alle beschei
den nopens de oorsprong van haar 
persoonlijk vermogen " verdwenen » 
zijn; dat dit slechts enkele elementen 
zijn van de vele die op vermogensver

, menging wijzen, zodat de toestand van 
faillissernent van eiseres niet dadelijk 
kan worden ingetrokken; dat, zo de 
deskundige tot de bevinding kornt dat 
het mogelijk is, ondanks de zware aan
wijzingen, haar patrimonium en dat van 
de vennootschap duidelijk af te schei
den, het faillissement nog steeds later 
zal kunnen worden ingetrokken, doch de 
rechter, die daarover eventueel te beslis
, sen zal hebben, over afdoende gegevens 
zal moeten beschikken; dat na deskundi
.genonderzoek eiseres alle verweermid
delen zal kunnen doen gelden die zij 
dienstig acht en die thans, als voorbarig 
en/of overbodig, niet nader dienen te 
worden onderzocht daar zij niet van die 
aard zijn dat zij eventueel de hierboven 
vermelde elementen ondubbelzinnig'zou
den weerleggen, 

terwijl, eerste onderdeel, is vereist dat 
een natuurlijke persoon de hoedanigheid 
van handelaar bezit opdat hij failliet kan 
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worden verklaard (artikel 437, eerste lid, 
van de wet van 18 april 1851 over het 
faillisserrient, de bankbreuk en het uit
stel van betaling); deze hoedanigheid 
hem slechts kan worden toegekend 
indien hij daden, bij de wet daden van 
koophandel genoemd, uitoefent en daar
van zijn gewoon beroep maakt (artikel 
1 van voornoemde wet van 15 decem
ber 1872, zoals gewijzigd door artikel 1 
van de wet van 3 juli 1956); een persoon, 
zelfs ingeval hij die hoedanigheid aldus 
had verkregen, niet meer failliet kan 
worden verklaard wanneer hij sedert 
meer dan zes maanden heeft opgehou
den handelaar te zijn (de artikelen 437, 
tweede lid, en 442, derde lid, van voor
noemde wet van 18 april 1851); er uit 
geen enkele van de overwegingen van 
het arrest blijkt dat eiseres op enig 
tijdstip daden van koophandel zou heb
ben verricht; hieruit volgt dat het arrest, 
bij bevestiging van de beslissing van de 
eerste rechter, eiseres in staat van 
faillissement handhaaft zonder vast te 
stellen dat zij handelaarster zou zijn 
geweest (schending van de artikelen 437, 
eerste en tweede lid, 442, derde lid, van 
voormelde wet van 18 april 1851, 1 van 
voormelde wet van 15 december 1872 
zoals gewijzigd door artikel 1 van voor
melde wet van 3 juli 1956) en niet 
antwoordt op het middel, door eiseres 
hieruit afgeleid dat de hoedanigheid van 
handelaar haar niet kan worden toege
kend (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, het arrest, door zich 
te beroepen op de vermenging van het 
patrimonium van de vennootschap met 
dat van eiseres, om het faillissement van 
deze laatste te handhaven, althans in het 
onzekere laat of het in felte heeft 
overwogen dat eiseres, in strijd met wat 
zij had betoogd, persoonlijk een koop
handelsactiviteit had, dan wel in rechte 
heeft overwogen dat de vervulling van 
die vereiste niet nodig is om haar failliet 
te kunnen verklaren (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, een handelaar alleen 
in staat van faillissement kan worden 
verklaard indien hij opgehouden heeft te 
betalen en indien zijn krediet aan het 
wankelen is gebracht (artikel 437, eerste 
lid, van voormelde wet van 
18 april 1851); het arrest evenmin vast
stelt dat eiseres zich in deze toestand 
zou hebben bevonden en het ook aldus 
de wettelijke vereisten miskent waarvan 
de faillietverklaring afhankelijk is 

gesteld (schending van artikel 437, eerste 
lid, van voormelde wet van 
18 april 1851) : 

W at het eerste en het derde 
onderdeel betreft : 

Overwegen'de dat, ingevolge het 
door eiseres ingesteld hoger beroep 
tegen het op 20 februari 1978 op 
haar verzet gewezen vonnis, de 
rechters in hoger beroep de ver
plichting hadden na te gaan of op 
19 januari 1978, datum van het 
vonnis waarbij eiseres ambtshalve 
failliet werd verklaard, de wettelijke 
voorwaarden tot faillietverklaring 
waren vervuld; 

Overwegende dat de door het 
arrest aangehaalde gegevens, die in 
het middel worden weergegeven, 
met name de « ernstige aan
duidingen >> van vermenging van het 
vermogen van eiseres met dit van 
de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid, waar
van zij zaakvoerster was, en de 
verdwijning van de bescheiden 
betreffende de oorsprong van het 
vermogen van eiseres, de vaststel
ling niet inhouden dat eiseres op 
19 januari 1978 of binnen de zes 
maanden die aan deze datum voor
afgingen handelaarster was noch 
dat zij, in die hoedanigheid, had 
opgehouden te betalen en dat haar 
krediet aan het wankelen was 
gebracht, gegevens waarvan het 
bestaan door eisets in conclusie 
werd betwist; 

Dat het arrest derhalve zijn 
beslissing niet wettelijk verant
woordt; 

Dat de onderdelen op dit punt 
gegrond zijn; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op het tweede onderdeel 
van het middel, dat tot geen rui
mere cassatie kan leiden, vernietigt 
het bestreden arrest, doch enkel in 
zoverre het uitspraak doet over de 
gegrondheid van het hoger beroep 
van eiseres tegen het vonnis van 
20 februari 1978 en over de kosten; 
beveelt dat melding van onderhavig 
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arrest zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat erover door de feitenrech
ter zal worden beslist; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

1 juni 1979 - 1• kamer- Voorzitter: 
de h. de Vreese, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Sury - Gelijklui
dende conclusie van de h. Dumon, pro
cureur-generaal .:...._ Advocaten : mrs. 
Fally en Dassesse. 

1 • KAMER - 1 juni 1979 

1° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHR!Fr -
BURGERLIJKE ZAKEN - UITLEGGING DOOR 
DE FEITENRECHTER VAN EEN NOTARIELE 
AKTE TOT REGELING VAN HET HUWEL!JKS
VERMOGENSSTELSEL EN VAN EEN LATERE 
NOTARIELE AKTE HOUDENDE VASTSTELLING 
DAT DE ECHTGENOTEN DAT STELSEL WIJZI

GEN MET TOEPASSING VAN ART. 1395 B,W. -
GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT 
VAN DIE AKTEN- BEGRIP. 

2° HUWELIJKSCONTRACT - WIJZIGING 
VAN HET HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL-

BURGERLIJK WETBOEK ART. 1395 - HOMO
LOGATIE VAN DE AKTE HOUDENDE VAST
STELLING VAN DIE WIJZIGING - RECHTER 
DIE ENKEL OP GROND VAN FEITELIJKE 
OMSTANDIGHEDEN VAN DE ZAAK ZELF 
BESLIST DAT DIE WIJZIGING GEEN AFBREUK 
KAN DOEN AAN DE RECHTMATIGE, HUIDIGE 
EN TOEKOMSTIGE BELANGEN VAN HET GEZEN 
EN VAN DE KINDEREN- GEEN SCHENDING 

VAN ART. 1395 B.W. 

1 o en 2o Het arrest waarbij wordt vastge
steld dat echtgenoten, hoewel zij hun 
vroeger bij een v66r hun huwelijk 
verleden akte vastgestelde huwelijks
stelsel, n.J. " gemeenschap beperkt tot 
de aanwinsten », behielden, ingevolge 
art. 1395 B. W. bij notariiHe akte die 
gemeenschap aan de langstlevende 
echtgenoot hebben willen toekennen, 
ongeacht of uit het huwel1jk kinderen 
worden geboren, en waarbij wordt 
beslist dat die eerste akte wordt geho
mologeerd op grand dat " die 
wijziging » op zichzelf niet van die 
aard was dat zij principieel afbreuk 
deed aan de rechtmatige, huidige en 
toekomstige belangen van het gezin of 
van de kinderen, miskent de bewijs
kracht van die akten niet, daar het 

niet in strijd is met de betekenis of 
met de draagwijdte ervan, en schendt 
evenmin art. 1395 B. W., daar het zijn 
beslissing uitsluitend doet steunen op 
een onaantastbare beoordeling van de 
feitelijke gevolgen van de wijziging 
van het huwelijksvermogensstelsel. 

(FOBE M. T. FOBE J. E.A.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 juni 1978 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

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

doordat het verweer, waardoor eiser 
zich in zijn akte van hoger beroep 
verzette tegen de homologatie van de op 
7 juni 1977 voor de notarissen Bostoen 
en Claerhout te Gent verleden akte, 
strekkende tot wijziging van het huwe
lijksgoederenstelsel bestaande tussen de 
echtgenoten Jules Fobe-Henriette Wille
mot, en waardoor eiser deed gelden dat 
de voorgenomen wijziging door andere 
bedoelingen was ingegeven dan de 
zekerheid en de veiligheid van de over
levende echtgenoot, zodat die wijziging 
werd afgewend van het doel dat door de 
wetgever werd vooropgesteld, door het 
arrest wordt verworpen op grand dat de 
gegevens van de zaak het niet mogelijk. 
maken de zienswijze van eiser bij te 
treden daar de bedoeling van de liti
gieuze wijziging eerder zou blijken te 
zijn « de langstlevende echtgenoot beter 
te beschermen wat bij een eerste sterf
geval, inzonderheid van de vrouw "• 

terwijl deze motivering onverstaan
baar is en, in elk geval, het niet mogelijk 
maakt te weten waartegen het de bedoe
ling wa$ de langstlevende echtgenoot te 
beschermen, zodat het arrest geen ant
woord op het eerder gepreciseerde ver
weer van eiser inhoudt en niet afdoende 
is gemotiveerd zoals door artikel 97 van 
de Grondwet wordt vereist : 

Overwegende dat eiser, in zijn 
verzoekschrift tot hoger beroep, 
deed gelden dat de door de echtge
noten Jules Fobe en Henriette Wil
lemot beoogde wijziging van hun 
huwelijksvermogensstelsel « geens
zins tot doel had aan de overlevende 
echtgenoot de zekerheid en de vei
ligheid voor de toekomst te 
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verschaffen » en dus << werd afge
wend van het doel dat door de 
wetgever werd vooropgesteld >>; 

Overwegende dat het arrest in dit 
verband oordeelt dat « de wijziging, 
op zichzelf beschouwd, niet van die 
aard is dat ze principieel afbreuk 
doet aan de rechtmatige, huidige of 
toekomstige belangen van het gezin 
en de kinderen >>, dat geen gegevens 
erop wijzen « dat de ouders, of een 
onder hen, de wil hebben om op die 
wijze de rechtmatige belangen van 
de kinderen of bepaalde onder hen, 
te schaden >>, en ten slotte, dat hun 
bedoeling eerder blijkt te zijn « de 
langstlevende echtgenoot beter te 
beschermen wat bij een eerste 
sterfgeval, inzonderheid van de 
vrouw >>; 

Overwegende dat uit deze context 
voortvloeit dat blijkbaar bij loutere 
materiele verschrijving het woord 
« wat >> aan de laatste considerans 
werd toegevoegd en dat alleszins, 
door het arrest aan de ouders de 
bedoeling wordt toegeschreven de 
langst levende echtgenoot materieel 
veilig te stellen; 

Dat het geheel van deze conside
ransen een antwoord is op de in het 
middel aangehaalde passus van het 
verzoekschrift tot boger beroep; 

Dat dit antwoord noch dubbelzin
nig noch duister is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1395, § 1, van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het arrest, bij bevestiging van 
het beroepen vonnis, de homologatie 
toestaat van de op 7 juni 1977 voor de 
notarissen Bostoen en Claerhout te Gent 
verleden akte, waardoor de echtlieden 
Jules Fobe-Henriette Willemot een wijzi
ging aanbrachten aan hun vroeger 
huwelijksgoederenstelsel zoals bedongen 
in de op 11 juli 1923 voor notaris 
Libbrecht te Gent verleden akte, zulks 
op grond dat, op zichzelf beschouwd, de 
voorgenomen wijziging niet van die aard 
is dat ze principieel afbreuk doet aan de 

rechtmatige, huidige en toekomstige 
belangen van het gezin of van de 
kinderen, 

terwijl in voormelde akte van 
7 juni 1977, sub III, werd bepaa!d dat de 
in voormelde akte van 11 juli 1923 
bedongen en door voormelde aide van 
7 juni 1977 in stand gehouden gemeen
schap van aanwinsten aan de overle
vende der echtgenoten zou toebehoren, 
ongeacht of er a! dan niet uit het 
huwelijk gesproten kinderen zouden 
bestaan, met uitsluiting van de voorover
ledene, van zijn reservataire en andere 

· erfgenamen en van zijn - onder gelijk 
welke titel - rechthebbenden, zulks 
wanneer dergelijke toebedeling in voor
melde akte van 11 juli 1923 niet was 
bepaald, zodat, op zichzelf beschouwd, 
de voorgenomen wijziging afbreuk doet 
aan de rechtmatige toekomstige belan
gen van de kinderen, waaruit volgt dat, 
enerzijds, het arrest de bewijskracht 
miskent welke door de artikelen 1319 en 
1320 van het Burgerlijk Wetboek 
aan voormelde notariele akten van 
11 juli 1923 en 7 juni 1977 wordt gehecht 
en dat, anderzijds, het arrest, met mis
kenning van wat artikel 1395, § 1, van 
het Burgerlijk Wetboek voorschrijft, de 
litigieuze homologatie toestaat : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de door de echtgenoten 
Jules Fobe en Henriette Willemot 
beoogde wijziging van hun huwe
lijksvermogensstelsel, « er uitslui
tend in bestaat dat bedongen wordt 
dat het geheel gemeenschappelijk 
vermogen aan de langstlevende 
wordt toegekend »; dat het verder 
oordeelt dat deze wijziging, « op 
zich zelf beschouwd, niet van die 
aard is dat ze principieel afbreuk 
doet aan de "rechtmatige ", huidige 
of toekomstige belangen van het 
gezin of van de kinderen »; 

Overwegende dat, hoewel het 
middel wordt afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1319 en 
1320 van het Burgerlijk Wetboek, 
het nochtans niet betoogt dat de 
rechter de bewijskracht van een 
akte, in de zin van die wetsbepalin
gen, heeft miskend, maar wel dat de 
door de rechter gegeven interpreta-
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tie een andere « onwettelijkheid » 
oplevert, die eiser evenwel in dit 
gedeelte van het middel niet preci- · 
seert; 

Overwegende dat, in zoverre het 
middel wordt afgeleid uit de scherr
ding van artikel 1395, § 1, van het 
Burgerlijk Wetboek, op grond dat de 
rechter ten onrechte, in feite, heeft 
beslist dat « de voorgenomen wijzi
ging niet van die aard was dat ze 
principieel afbreuk deed aan de 
rechtmatige, huidige en toekomstige 
belangen van het gezin of van de 
kinderen », het opkomt tegen een 
feitelijke en mitsdien onaantastbare 
beslissing van de rechter; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

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

1 juni 1979 - 1" kamer - Voorzitter: 
de h. de Vreese, afdelingsvoorzitter -
VerslaggeveT : de h. Chatel - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duman, pro
cureur-generaal - Advocaten : mrs. 
Bayart en De Gryse. 

2" KAMER - 5 juni 1979 

1° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - OP TEGENSPRAAK GEWEZEN 
EINDBESLISSING OP DE STRAFVORDERING -
DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING 
LOOPT NIET MEER V ANAF DIE UITSPRAAK. 

2° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN 
- VOORTGEZET MISDRIJF - EE~ ENKEL 

OPZET - MISDRIJVEN VAN VERSCHILLENDE 
AARD - EEN ENKEL STRAFBAAR FElT -
BEG RIP. 

3° MISDRIJF - VOORTGEZET MISDRIJF -

SOCIAAL STRAFRECHT - WETTELIJKE VER
PLICHT!NG VOOR DE RECHTER DE GELD
BOETE ZOVEEL KEER TOE TE PASSEN ALS ER 
WERKNEMERS BIJ HET MISDRIJF BETROKKEN 
Z!JN - GEEN WETTELIJK BELETSEL DAT DE 
RECHTER BESL!ST DAT VERSCHILLENDE 
OVERTREDINGEN VAN DIE WETTEN WEGENS 
EENHEID VAN OPZET EEN VOORTGEZET MIS
DRIJF VORMEN. 

4° STRAF - SOCIALE ZAKEN - SAMENLOOP 

VAN OVERTREDINGEN VAN AFZONDERLIJKE 
WETTELIJKE BEPALINGEN- OP ELK VAN DIE 
OVERTRED!NGEN WORDT ZOVEEL KEER EEN 
GELDBOETE TOEGEPAST ALS ER WERKNE
MERS B!J BETROKKEN ZIJN - COLLECTIEF 

MISDRIJF - STRAFWETBOEK, ART. 65 -
ZWAARSTE STRAF- BEGRIP. 

5° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN 
- SOCIALE ZAKEN- OVERTREDINGEN VAN 

AFZONDERLIJKE WETTELIJKE BEPAL!NGEN 
- OP ELK VAN DIE OVERTREDINGEN WORDT 
ZOVEEL KEER EEN GELDBOETE TOEGEPAST 
ALS ER WERKNEMERS BIJ BETROKKEN · ZlJN 

- STRAFWETBOEK, ART. 65 - BEGRIP. 

1 o De verjanng van de strafvordenng 
loopt niet meer vanaf de eindbeslis
sing op tegenspraak op de strafvorde
nng, waarmee die rechtsvordering ein
digt (1). 

2o De rechter kan wettig beslissen dat 
verschillende misdrijven voodvloeien 
uit een zelfde strafbaar opzet en 
slechts een enkel strafbaar feit vor
men, ook al zijn de tenlastegelegde 
feiten van verscheiden aard (2). 

3° De bepalingen van sociaal strafrecht 
vezplichten de rechter zoveel keer een 
geldboete toe te passen als er bij het 
misdrijf werknemers betrokken zijn, 
maar beletten niet dat de rechtez· 
beslist dat verschillende overtredingen 
van die wetten samen, wegens eenheid 
van opzet, een vooi"tgezet misdrijf 
vozmen (3). 

(1) Zie Cass., 27 maart 1979 (A. C., 1978-79, 
nr. 422) en de noot get. R.-A.D. : Op een 
cassatieberoep doet de vernietiging met ver
wijzing de strafvordering herleven, en in dat 
geval wordt de verjaring geschorst vanaf de 
uitspraak van de bestreden beslissing tot die 
van het cassatiearrest. 

(2) Zie Cass., 30 nov. en 8 maart 1971 (A.C., 
1971, 301 en 654) en 5 april 1978 (ibid., 1978, 
897). 

(3) Een geldboete zoveel keer toepassen als 
er bij het misdrijf werknemers betrokken zijn 
betekent niet dat de rechter zoveel afzonder
lijke geldboeten uitspreekt als er werknemers 
zijn. De rechter spreekt een enkele geldboete 
uit. In de toegepaste wettelijke bepaling wordt 
enkel gezegd hoe die enkele geldboete moet 
worden berekend. Men vermenigvuldigt een 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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4° en 5° Wanneer verschillende overtre

dingen onder de toepassing vallen van 
afzonderlijke wettelijke bepalingen en 
op elke overtreding zoveel keer een 
geldboete wordt toegepast als er werk
nemers bij betrokken zijn, is de 
zwaarste geldboete de geldboete met 
het hoogste maximum, rekening hou
dende met de « betrokken » werkne
mers (1). 

(LEMMENS) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 november 1978 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

door de rechter wettig vastgestelde basisgeld
boete met het aantal bij het misdrijf betrok
ken werlmemers. (Zie Cass., 8 nov. 1978, A.C:, 
1978-79, nr. 149, en de noot get. A.C.) 

De rechter die een enkele wetsovertreding 
bestraft met een derwijze berekende geld
boete, d.w.z. volgens het aantal daarbij betrok
ken werknemers, maakt geen toepassing van 
art. 65 Sw. Daar er slechts een enkel misdrijf 
bestaat, ongeacht het aantal werknemers, 
moet een enkele straf worden uitgesproken 
zonder dat er sprake is van toepassing van 
art. 65 Sw. 

Art. 65 wordt echter in de drie volgende 
gevallen toegepast : 

a) een ze!fde materieel feit Ievert schending 
op van verschillende wettelijke bepalingen, 

b) schendingen van een zelfde wet achter- · 
eenvolgens gepleegd t.a.v. dezelfde of andere 
werknemers en vaststelling door de rechter 
van eenheid van opzet, 

c) opeenvolgend•e of gelijktijdige schending 
van verschillende strafwetten t.a.v. dezelfde of 
andere werlmemers, en vaststelling door de 
rechter van eenheid van opzet. 

(i) Voigens het geannoteerde arrest is het 
aaHLcu ueLroKKen werknemers een factor voor 
de vaststelling van de geldboete; volgens het 
arrest is de zwaarste geldboete de geldboete 
die, rekening houdende met het aantal betrok
ken werknemers, het grootste maximum· 
bereikt. 

De vaststelling van de zwaarste straf kan 
evenwel in beginsel niet worden belnvloed 
door feitelijke omstandigheden die zouden 
blijken uit de dossierstukken. Het traditionele 
begrip « zwaarste straf "• een objectief begrip,. 
houdt dus bij de vaststelling van de straf geen 
rekening met het concrete gegeven nl. het 
aantal betrokken werknemers. 

Het begrip « zwaarste straf », als het erom 
gaat een geldboete zoveel keer toe te passen 
als er werknemers bij het misdrijf betrokken 
zijn, zal dan oak nag door andere arresten 
moeten worden verduidelijkt. 

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

Overwegende dat eiser, be
klaagde, geen hoedanigheid h~eft 
o·m tegen zodanige beslissing cassa
tieberoep in te stellen; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

H. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen eiser ingestelde strafvor
dering : 

Over het eerste middel, hieruit afge
leid dat, nu het arrest als laatste nuttige 
stuitingsdaad van de verjaring van de 
strafvordering het kantschrift van de 
onderzoeksrechter van 23 november 1977 
in aanmerking neemt, de strafvordering 
door verjaring vervallen was op 
28 november 1978, datum van het instel
len van het cassatieberoep, enige daad 
die de schorsing van de verjaring had 
kunnen meebrengen : 

Overwegende dat nu het arrest bij 
eindbeslissing en op tegenspraak 
over de strafvordering beslist, de 
verjaring van de strafvordering 
vanaf de dag der uitspraak niet 
meer loopt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het derde middel, hieruit afgeleid 
dat het arrest aanneemt dat de strafvor
dering niet vervallen was door verjaring 
op grond dat de beklaagden gehandeld 
hebben met eenheid van opzet, zodat de 
verjaring pas vanaf het laatste feit begon 
te lopen, 

terwijl, afgezien van het feit dat elk 
misdadig opzet ontkend wordt, er geen 
eenheid van opzet kan bestaan: hebben, 
'vermits het laten uitvoeren van overuren 
· niets te maken heeft met het doen 
'uitvoeren van werk op zaterdag of zon
dag of met het niet inschrijven van 
werknemers in het personeelsregister : 

Overwegende dat de omstandig
heid dat de ten laste gelegde feiten 
van verschillende aard zijn, niet 
belet dat zij aile de uitvoering 
kunnen uitmaken van dezelfde 
opzet; 

Dat het middel faalt naar recht; 
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Over het middel ambtshalve afgeleid 

uit de schending van artikel 97 van de 
Grondwet: 

Overwegende dat het arrest eiser 
en medebeklaagden veroordeelt 
wegens overtreding van verschei
dene bepalingen van de sociale wet
geving; dat het vaststelt dat door elk 
van de beklaagden de' feiten werden 
gepleegd in een en dezelfde straf
bare gesteltenis en de feiten voor 
elk van hen een collectief misdrijf 
uitmaken; 

Overwegende dat krachtens de ter 
zake toepasselijke wetten artikel 65 
van het Strafwetboek moet worden 
toegepast op de bij deze wetten 
bepaalde misdrijven; dat wanneer 
verscheidene overtredingen van de 
wet binnen het raam van dezelfde 
opzet zijn gepleegd, zij een enkel 
strafbaar feit uitmaken waarop, 
krachtens het beginsel vastgelegd in 
het evenvermelde artikel, slechts 
een straf kan worden toegepast, 
namelijk de zwaarste; 

Overwegende dat weliswaar, lui
dens de in de bedoelde wetten 
voorkomende strafbepalingen, de 
straf mede bepaald wordt door het
aantal. werknemers die bij de over
treding van de wet zijn betrokken; 
dat dit echter de toepassing van 
artikel 65 van het Strafwetboek in 
geval van samenloop van feiten 
vallende onder verscheidene telast
leggingen niet uitsluit maar mede
brengt dat, om uit te maken welke 
telastlegging met de zwaarste straf 
is gestraft, als de zwaarste geldboete 
moet worden beschouwd die welke, 
rekening houdende met het aantal 
in de telastlegging betrokken werk
nemers, het hoogste maximum 
bereikt; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
ten deze de redengeving van het 
arrest, waarbij eenheid van opzet 
wordt vastgesteld, onverenigbaar is 
met het beschikkend gedeelte waar
bij, met bevestiging van het beroe
pen vonnis, voor iedere telastlegging 
afzonderlijke geldboeten worden 
uitgesproken, te weten telkens 

zoveef geldboeten als er werkne
mers bij de overtreding van de wet 
waren betrokken; 

Dat de beslissing derhalve niet 
regelmatig m~t redenen .is omkleed; 

Om die redenen, en ongeacht de 
overige door eiser aangevoerde mid
delen, die niet tot cassatie zonder 
verwijzing kunnen leiden, vernietigt 
het bestreden arrest in zoverre het 
uitspraak doet over de tegen Lem
mens ingestelde strafvordering; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

5 juni 1979 - 2' kamer - Voorzitter : 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Lebbe - Gelijk
Juidende conclusie van .de h. Declercq 
(1), advocaat-generaCJ.l - Advocaat : 
Mr. Graux, Tongeren. 

2' KAMER - a juni 1979 

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

VORDERING- VEROORDELING OP DE STRAF
VORDERING- GEEN VERMELDING VAN EEN 
WETTEL!JKE BEPALING WELKE EEN STRAF 
STELT - NIET MET REDENEN OMKLEDE 
BESL!SSING. 

2° STRAF - VERBEURDVERKLARING -
GEEN VASTSTELLINGEN VAN DE WETTELIJKE 
VEREISTEN - NIET GEMOTIVEERDE BESL!S
SING. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - VEROORDELEND ARREST -
BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING -
VOORZIENING TEGEN DE VEROORDELING TOT 
EEN HOOFDGEVANGENISSTRAF ZONDER UIT
STEL VERWORPEN - VOORZIENING TEGEN 
HET BEVEL TOT ONMIDDELL!JK AANHOUD!NG 
ZONDER BELANG. 

' (1) Het Hof heeft ambtshalve een middel 
.afgeleid uit schending van art. ~7 Gw., maar 
het O.M. had tot vernietiging geconcludeerd, 
op gro':'d van onwettigheid wegens schending 
van art. 65 Sw., maar niet van art. 97 Gw. (Zie 
Cass., 7 maart 1979, A.C., 1978-79, nr 377 en de 
·noot). · 
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4° VOORZIENING IN CASSATIE 
BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBERQEP 
KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN -
BIJ VERSTEK GEWEZEN VEROORDELEND 
ARREST- HOF VAN BEROEP DAT, OP VERZET, 
OPNIEUW UITSPRAAK DOET - VOORZIENING 
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN HET VERSTEK
ARREST ZONDER REDEN VAN BESTAAN. 

lo Niet naar recht met redenen omkleed 
is de veroordelende beslissing op de 
strafvordering die geen wetsbepaling 
aanwijst waarb1j op het bewezen ver
klaarde strafbaar feit straf wordt 
gesteld (1). (Art. 97 Gw.) 

2° Niet met redenen omkleed is de 
beslissing die in strafzaken verbeurd
verklaring uitspreekt zonder vast te 
stellen dat aan de wettelijke vereisten 
is voldaan (2). (Art. 97 Gw.; art. 42 Sw.; 
art. 4, § 6, wet 24 feb. 1921, gew. wet 
9 juli 1975.) 

3° Wanneer de beklaagde zich in cassa
tie heeft voorzien tegen een veroorde
lend arrest waarbij zijn onmiddellijke 
aanhouding wordt bevolen en ten 
gevolge van de verwerping van de 
voorziening tegen de beschikking van 
veroordeling tot een hoofdgevangenis
straf zonder uitstel, die beschikking in 
kracht van gewijsde is gegaan, is de 
voorziening tegen dat bevel tot onmid
dellijke aanhouding zonder reden van 
bestaan (3). 

4° De voorziening in cassatie van de 
beklaagde tegen een bij verstek gewe
zen veroordelend arrest, is zonder 
reden van bestaan als het Hof, op het 
verzet van de beklaagde tegen dat 
arrest, opnieuw uitspraak heeft 
gedaan {4}. 

(TIELENS) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op de bestre
den arresten, op 30 december 1976 
bij verstek en op 5 april 1979 op 
verzet door het Hof van Beroep te 
Antwerpen gewezen; 

(1) Cass., 9 jan. 1979 (A.C, 1978-79, nr. 244). 

(2) Cass., 14 feb. 1979 (A.C, 1978-79, nr. 335). 

(3) Zie het arrest van voormelde noot. 

(4) Cass., 10 feb. 1943 (Bull. en Pas., 1943, I, 
57). Het cassatieberoep heeft geen reden van 
bestaan meer bij ontvankelijkverklaring van 
het verzet, zie Cass., 17 mei 1977 (A.C, 1977, 
954). 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing waar
bij de telastlegging 4, c, verjaard 
wordt verklaard : 

Overwegende dat eiser geen 
belang heeft bij enige voorziening 
tegen die beslissing; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing waar
bij eiser wordt veroordeeld tot een 
gevangenisst.raf van acht maanden, 
waarvan drie maanden met uitstel 
gedurende vijf jaar, en een geld
boete van 200 frank wegens de 
telastleggingen 1 tot 4, a en b : 

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; 

III. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing waar
bij eiser wordt veroordeeld wegens 
invoer van verdovende middelen 
zonder voorafgaande vergunning 
vanwege de Minister van Binnen
landse Zaken en Volksgezondheid 
(telastlegging 5) : 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 163, 
211 van het Wetboek van Strafvordering, 
42, 100 van het Strafwetboek en 97 van 
de Grondwet : 

Overwegende dat het arrest geen 
wetsbepaling aanwijst waarbij in 
verband met de voormelde telastleg
ging een straf wordt gesteld; dat 
het voorts verbeurdverklaring uit
spreekt zonder vast te stellen dat 
aan de wettelijke vereisten is vol
daan; 

Dat de beslissing derhalve niet 
regelmatig met redenen is omkleed; 

IV. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing waar
bij de onmiddellijke aanhouding 
van eiser wordt bevolen : 

Overwegende dat dit bevel is uit
gesproken wegens de veroordeling 
voor de feiten 1 tot 4, a en b; dat nu 
het arrest desaangaande ten gevolge 
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van de hierna uit te spreken ver
werping van het cassatieberoep in 
kracht van gewijsde gaat, de voor
ziening niet meer ontvankelijk is bij 
gebrek aan belang; 

V. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen het arrest bij ver
stek gewezen op 30 december 1976 : 

Overwegende dat, nu het hof van 
beroep op het ontvankelijk ver
klaard verzet van eiser tegen die 
beslissing opnieuw uitspraak heeft 
gedaan, de voorziening van eiser 
zonder reden van bestaan is; 

Om die redenen, vernietigt het 
arrest in zoverre het uitspraak doet 
over de telastlegging sub 5, de 
kosten en de lijfsdwang; 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 vier vijfde 
van de kosten en laat de overige 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Gent. 

5 juni 1979 - 2' kamer - Voorzitter : 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Soetaert 
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal. 

2' KAMER - 5 juni 1979 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN - BUR

GERLIJKE RECHTSVORDERING - VONNIS 
WMRBIJ DE BURGERLIJKE PARTIJ BUITEN DE 
ZAAK WORDT GESTELD - ONTVANKELIJK 
HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PAR
TIJ ALLEEN - WIJZIGING EN TOEKENNING 
VAN SCHADEVERGOEDING DOOR HET HOF 
VAN BEROEP- EENSTEMMIGHEID. 

Het arrest van het hoi van beroep dat op 
het enkel ontvankelijke hager beroep 
van de burgerlijke partij tegen een 
vonnis waarbij die partij buiten de 
zaak wordt gesteld en haar schadeveJ'
goeding wordt toegekend, moet vast
stellen dat het met eenstemmigheid is 
gewezen, in zove1Te het het misdrijf 

bewezen verklaart, grondslag van de 
burgerlijke rechtsvordering (1). (Art. 
2llbis Sv.) 

(SERCK M., A., SECUREX T. DE CLERCQ, ADLER) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 januari 1979 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

I. In zoverre de voorziening van 
tweede eiser, als burgerlijke partij, 
handelende in eigen naam, gericht 
is tegen de beslissing op de door 
hem tegen eerste verweerder inge
stelde civielrechtelijke vordering : 

Overwegende dat eiser verklaart 
afstand te doen van de voorziening 
voor het geval het Hof zou oordelen 
dat de beslissing niet definitief is en 
onder voorbehoud opnieuw cassatie
beroep in te stellen na de eindbe
slissing; 

Overwegende dat het arrest, bij 
bevestiging van het beroepen von
nis, eerste verweerder veroordeelt 
om aan eiser als schadevergoeding 
een vast bedrag van 2.000 frank en 
een voorschot van 170 frank te 
betalen; dat het de zaak naar de 
eerste rechter terugwijst voor ver
dere · beha~deling; dat zodanige 
beslissing geen eindbeslissing is in 
de zin van artikel 416 van het 
W etboek van Strafvordering en geen 
uitspraak doet over een geschil 
inzake bevoegdheid; 

Dat akte dient te worden verleend 
van de afstand; 

II. In zoverre de voorziening van 
tweede eiser, als civielrechtelijk 
aansprakelijke partij, gericht is 
tegen de b~slissing op de tegen hem 
ingestelde civielrechtelijke vorde
ring van tweede verweerder : 

Overwegende dat het arrest de 
civielrechtelijke vordering van 
tweede verweerder tegen tweede 
eiser ongegrond verklaart; 

Dat de voorziening bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

(1) Cass., 23 dec. 1974 (A.C., 1975, 480). 
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III. In zoverre de voorziening van 

eerste eiser, als beklaagde, gericht 
is tegen de beslissing op de tegen 
hem door tweede verweerder inge
stelde civielrechtelijke vordering, en 
in zoverre de voorzieningen van 
eerste eiser en ·van eiseres, als 
burgerlijke partijen, gericht zijn 
tegen de beslissing op de door hen 
tegen eerste verweerder ingestelde 
civielrechtelijke vorderingen : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 2llbis van het 
Wetboek van Strafvordering en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het. arrest, na te hebben 
vastgesteld dat de eerste en de tweede 
verweerder hager beroep hebben inge
steld tegen het in eerste aanleg gewezen 
vonnis, waarbij de strafvordering ten 
laste van eerste eiser vervallen werd 
verklaard door verjaring, dit ·vonnis op 
civielrechtelijk gebied hervormt, eerste 
eiser veroordeelt tot vergoeding jegens 
tweede verweerder en de hem en eiseres 
in eerste aanleg toegel,ende vergoedin
gen ten laste van tweede verweerder 
halveert, zonder vast te stellen dat deze 
beslissing met eenparigheid van stem
men genomen is, 

terwijl, krachtens de eerstvermelde 
wetsbepaling, die eenstemmigheid noch
tans vereist is, nu bij de rechter in hager 
beroep enkel burgerlijke rechtsvorderin
gen aanhangig waren gemaakt, nadat de 
strafvordering ten laste van eerste eiser 
verjaard was verklaard, en de rechter 
die rechtsvorderingen enkel ontvankelijk 
kon verklaren, respectievelijk gedeelte
lijk toewijzen, hetgeen een veroordeling 
uitmaakt, door vast te stellen dat de 
geleden schade mede het gevolg was van 
de door eerste eiser gepleegde overtre
ding van de strafwet : 

Overwegende dat de eerste rech
ter, na vastgesteld te hebben dat de 
tegen eerste eiser wegens overtre
ding van artikel 27.1. van het Weg
verkeersreglement van 14 maart 
1968 ingestelde strafvordering ver
vallen was door verjaring en tweede 
eiser, als civielrechtelijk aansprake
lijke partij buiten de zaak te heb
ben gesteld, zich onbevoegd ver
klaarde om kennis te nemen van de 
door de eisers gel eden schade; 

Overwegende dat het arrest op 
het hoger beroep van de verweer
ders, na geoordeeld te hebben dat 
de verjaring van de tegen eerste 
eiser ingestelde strafvordering niet 
verhindert dat zijn schuld wordt 
onderzocht met betrekking tot de 
civielrechtelijke vorderingen, nu die 
vorderingen werden ingesteld voor
dat de verjaring was bereikt, beslist 
dat eerste eiser schuldig is aan de 
ten laste gelegde verkeersovertre
ding en om die reden, aan de ene 
kant, de door eerste verweerder aan 
de eerste eiser en aan eiseres te 
betalen schadevergoedingen, zoals 
bepaald door de eerste rechter, hal
veert en, aan de andere kant, eerste 
eiser in solidum met eerste ver
weerder veroordeelt tot schadever
goeding jegens tweede verweerder; 

Overwegende dat het hof van 
beroep, nu de eerste rechter de 
schuld van eerste eiser niet had 
aangehouden, de beslissing waarbij 
eerste eiser wordt veroordeeld tot 
schadevergoeding jegens tweede 
verweerder en welke de vaststelling 
van de schuld van eiser aan het 
hem ten laste gelegde misdrijf 
inhoudt, niet kon nemen dan met 
eenstemmigheid van de leden van 
dat hof; 

Overwegende dat, nu het arrest 
de eenstemmigheid niet vaststelt, 
die beslissing derhalve onwettig is; 

Dat het middel in zoverre ge
grond is; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat : de schade veroorzaakt 
werd. door de fouten van beide 
oorspronlcelijke beklaagden (thans 
eerste eiser en eerste verweerder ); 
het inclerdaad niet kan ontkend 
worden dat het ongeval ook te 
wrjten is aan de onvoorzichtige 
rijw1jze van Martin Serck die zijn 
snelheid niet heeft aangepast aan 
de omstandrgheden; berde oorspron
kehjke beklaagden in gehjke mate 
aansprakehJk ZIJn; wat de burger
hJke partij Martin Serck betreft, m 
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acht genomen de gedeelde aanspra
kelijkheid, de door de eerste rechter 
toegestane vergoeding · op de helft 
moet worden gebracht; wat de bur
gerlijke partij Securex betreft, het 
gevorderde bedrag gerechtvaardigd 
is, doch, gelet op de gedeelde aan
sprakelijkheid, op de helft dient te 
worden gebracht; 

Overwegende dat, blijkens die 
overwegingen, het arrest tussen, 
enerzijds, de schuldigverklaring van 
eerste eiser die ten grondslag ligt 
a an de beslissing op de tegen hem· 
ingestelde civielrechtelijke vorde
ring, en, anderzijds, de beslissing op 
de civielrechtelijke vorderingen van 
eerste eiser en van eiseres tegen 
eerste verweerder een zodanig ver
band legt dat de tweede beslissing 
noodzakelijk van de eerst afhangt; 

Dat de vernietiging van de beslis
sing op de tegen eerste eiser inge
stelde civielrechtelijke vordering, · 
derhalve, moet uitgebreid worden 
tot de beslissing op de door eerste 
eiser en eiseres ingestelde civiel
recht~lijke vorderingen, waartegen 
eerste eiser en eiseres regelmatig 
cassatieberoep hebben ingesteld; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand; vernietigt het 
bestreden arrest in· zoverre het uit
spraak doet op de door tweede 
verweerder tegen eerste eiser en op 
de door eerste eiser en eiseres tegen 
eerste verw~erder ingestelde civiel
rechtelijke vorderingen behalve in 
zoverre het beslist dat eerste ver
weerder ten minste voor de helft 
aansprakelijk is voor het ongeval; 
verwerpt de voorziening van tweede 
eiser voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroor
deelt tweede eiser en de verweer- · 
ders ieder in een derde van de. 
kosten; verwijst de aldus beperkte · 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

5 juni 1979 - 2• kamer - Voorzitter : 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Lebbe - Gelijk
Juidende conclusie vim de h. Declercq 
(1), advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
Butzler. 

2• KAMER - 6 juni 1979 

1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN - BEVOEGDHEID VAN . DE 

GEMEENTERAAD OM VRIJ DE GRONDSLAG EN 
HET BEDRAG VAN DE GEMEENTEBELASTIN
GEN VAST TE STELLEN. 

2° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN- GEMEENTEVERORDENING 
TOT HEFFING VAN BELASTIN.G OP DE NIEUWE 
GEBOUWEN DIE HET VOORDEEL GENIETEN 
VANKWIJTSCHELDING VAN DE ONROERENDE 
VOORHEFFING- WETTIGHEID. 

1" De gemeenteraden hebben; wegens 
hun autonomie, en be/loudens de bij 
de· wet bepaalde uitionderingen, de 
bevoegdheid om vrij, onder het toe
zicht van de hogere overheid, de 
grondslag en het bedrag van de 
gemeentebelastingen, alsmede de vrij
stellingen vast te stellen (2). 

2" Geen enkele bepaling van de wet van 
10 juni 1928 tot bevordering van het 
bouwen van nieuwe woningen door 
tijdelijke kwijtschelding van onme
rende voorheffing, noch enige andere 
wetsbepaling houdt een beperking in 
van het recht van de gemeenten om 
een belasting te heffen van de nieuwe 
gebouwen die het voordeel genieten 
van de kwijtschelding van de onroe
rende voorheffing. 

(1) Het Hof heeft beslist dat de vernietiging 
diende te worden uitgebreid tot de. beslissing 
op de burgerlijke rechtsvorderingen van de 
eerste eiser en eiseres, op grand dat er tussen 
die beslissing en de schuldigverklaring van de 
eerste eiser, een verband bestond, doch het· 
openbaar ministerie had in zijn conclusie de 
uitbreiding hierop gegrond dat beide beslissin
gen op dezelfde onwettigheid berustten. Cass., 
13 sept. 1976 (A.C., 1977, 39), 27 sept. 1977 en 
31 jan. 1978 (ibid, 1978, 127 en 644) en 
20 sept. 1978, drie arresten (A.C., 1978-79, 
nrs. 47, 48 en 49). 

(2) Cass., 29 okt. 1968 (A. C., 1969, '235). 
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(LAWARREE 

T. GEMEENTE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE) 

ARREST ( vertafing) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 28 september 1978 
gewezen door de bestendige deputa
tie van de Provincieraad van Bra
bant; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 351 van het Wetboek van de lnkom
stenbelastingen en 1, §§ 1 en 3, van de 
wet van 10 juni 1928 tot bevordering van 
het bouwen van nieuwe woningen door 
tijdelijke kwijtschelding van onroerende 
voorheffing; 

doordat, ter verwerping van het door 
eiser ingediende bezwaarschrift tegen de 
door de gemeente Sint-Lambrechts
Woluwe voor het aanslagjaar 1977 te 
zijnen name gevestigde aanslag in de 
belasting op de gebouwen, welke tijde
lijk van de onroerende voorheffing vrij
gesteld zijn, de beslissing het recht van 
deze gemeente erkent om een belasting 
te heffen, berekend op het kadastraal 
inkomen, met andere woorden berekend 
op dezelfde basis als de onroerende 
voorheffing en van hetzelfde bedrag als 
de gemeentelijke opcentiemen op de 
onroerende voorheffing geheven op de 
niet vrijgestelde inkomsten uit gebou
wen, 

terwijl, enerzijds, artikel 351 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
enkel voor de onroerende voorheffing de 
heffing toestaat van opcentiemen op de 
basis en op de hoofdsom van de belas
ting en, anderzijds, de kwijtschelding 
van onroerende voorheffing welke 
artikel 1 van de wet van 10 juni 1928 in 
sommige gevallen verleent voor nieuwe 
woningen, zowel van toepassing is op 
het hoofdbedrag van de belasting als 
op de bijkomende opcentiemen, zodat 
de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, 
door een belasting te heffen die zoge
zegd geen onroerende voorheffing was 
maar toch op dezelfde basis was geves
tigd, onrechtstreeks en in vermomde 
vorm deed wat haar door de wet verba
den was: 

Overwegende dat artikel 1, § 3, 
van de wet van 10 juni 1928 waarbij 
voor de nieuwe woningen waarvan 
de bouw na 31 december 1927 werd 
aangevangen, gedurende tien jaar 
kwijtschelding wordt verleend van 

de onroerende voorheffing en zulks 
ten behoeve van ieder die de 
gewone premie niet getrokken heeft 
voor de aankoop of de bouw van 
een sociale woning welke voldoet 
aan de door haar bepaalde voor
waarden, luidt als volgt : << de 
kwijtschelding voorzien bij de eer
ste paragraaf slaat zowel op de 
hoofdsom der belasting als op de 
bijkomende opcentiemen, onvermin
derd het recht van de gemeenten 
een taxe te vestigen op de nieuwe 
gebouwen die dit voordeel ge
nieten »; 

Overwegende dat de gemeente
raden krachtens hun autonomie en 
behoudens de door de wet bepaalde 
uitzonderingen, bevoegd zijn om 
vrij en onder toezicht aileen van de 
hogere overheid de grondslag en het 
bedrag van de door hen geheven 
belastingen vast te stellen; 

Overwegende dat de wet van 
10 juni 1928 noch enige andere 
wetsbepaling een beperking inhoudt 
van het recht van de gemeenten om 
een belasting te heffen op de 
nieuwe gebouwen die het voordeel 
genieten van de kwijtschelding van 
de onroerende voorheffing; 

Overwegende dat de bestreden 
beslissing, na te hebben vastgesteld 
dat artikel 1 van het door de 
gemeenteraad van Sint-Lam
brechts-Woluwe op 9 mei 1977 
gestemde belastingreglement dat 
ingevolge artikel 56 van de wet van 
26 juli 1971 uitvoerbaar geworden is, 
bepaalt << Er wordt voor het 
dienstjaar 1977 een jaarlijkse recht
streekse belasting geheven van de 
gebouwen tijdelijk vrijgesteld van 
de onroerende voorheffing met toe
passing van de wet van 
10 juni 1928 >> en dat artikel 2 van 
dat reglement het bedrag van de 
belasting vaststelt op 46,5 percent 
van het kadastraal inkomen van 
bedoelde gebouwen en daarbij ver
meldt dat << de wet de gemeenten 
toestaat de door de bezwaarindiener 
betwiste belasting te heffen; de wet 
van 10 juni 1928 immers geen maxi
mum bepaalt voor het bedrag van 
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de belasting die de gemeenten kun
nen heffen; ... men uit een door een 
minister in de loop van de parle
mentaire debatten afgelegde verkla
ring geen bindende bepaling kan 
afleiden vermits zij niet in de tekst 
van de wet opgenomen werd; ... de 
door de bezwaarindiener voor het 
aanslagjaar 1977 bekomen outlas
ting van de aanslag in de onroe
rende voorheffing betrekking heeft 
op een Rijksbelasting en de 
gemeentelijke opcentiemen en geen 
weerslag heeft op het verschuldigd 
zijn van de belasting op de tijdelijk 
van onroerende voorheffing vrijge
stelde gebouwen >>; 

Dat de beslissing aldus wettelijk 
verantwoord is; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

En overwegende dat uit de regel
matig aan het Hof voorgelegde stuk
ken niet blijkt dat een middel dat 
de openbare orde raakt ambtshalve 
dient te worden opgeworpen; 

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

6 juni 1979 - 2• kamer - Voorzitter : 
baron Richard, voorzitter - Verslagge
veJ· : mevr. Raymond-Decharneux -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal. 

2' KAMER - 6 juni 1979 

1° BOSSEN - OVERTRED!NG VAN HET BOS

WETBOEK - TELASTLEGGING DAT IEMAND 
ZONDER DAARVOOR GEGRONDE REDENEN TE 
KUNNEN DOEN GELDEN, BUITEN DE GEWONE 
WEGEN EN PADEN EN IN HET BEZIT VAN 
ZAGEN OF SOORTGELIJKE WERKTUIGEN, IS 
AANGETROFFEN IN EEN GEMEENTELIJK BOS 
- BEKLAAGDE DIE BETWIST DAT DE 
GEMEENTE ENIG ONROEREND ZAKELIJK 
RECHT OP HET BOS HEEFT - BEVOEGDHEID 

vAN DE STRAFRECHTER. I 
2° PREJUDICIEEL GESCHIL - TELAST

LEGGING DAT IEMAND, ZONDER DAARVOOR I 
GEGRONDE REDENEN TE KUNNEN DOEN GEL
DEN, BUITEN DE GEWONE WEGEN EN PADEN 

EN IN HET BEZIT VAN ZAGEN OF SOORTGE
LIJKE WERKTUIGEN, IS AANGETROFFEN IN 
EEN GEMEENTELIJK BOS - BEKLAAGDE DIE 
BETWIST DAT DE GEMEENTE ENIG ONROE
REND ZAKELIJK RECHT OP HET BOS HEEFT -
PREJUDICIEEL GESCH!L OVER DE BEVOEGD
HEID VAN DE BURGERLIJKE RECHTER -
VOORW AARDE. 

1 o en 2o Wanneer een beklaagde, die 
wordt vervolgd ter zake dat hzj; zonder 
daarvoor gegronde redenen te kunnen 
doen gelden, buiten de gewone wegen 
en paden en in het bezit van zagen of 
soortgelijke werktuigen, is aangetrof
fen in een gemeentelijk bas, zich 
beroept op een eigendomsrecht of een 
ander zakelzjk recht en, aldus, betwist 
dat de gemeente enig onroerend zake
lijk recht op het bas heeft, moet de 
strafrechter bzj wie die prejudiciele 
exceptie aanhangig is, hetzij de excep
tie vezwe1pen indien ze volgens hem 
niet gegrond is op een deugdelijk 
schijnende ti'tel of op welbepaalde 
feiten waardoor het feit, waarop de 
vervolging' gegrond is, elk karakter 
van misdrijf verliest, hetzij de exceptie 
aannemen en de partijen verwijzen 
naar de burgerlijke rechter;· zelf mag 
hij het geschil niet beslechten. (Art. 
143 Bosw.; artt. 17 en 18 wet 
17 april 1878.) 

(HOFFMAi\fN ETIENNE 
T. GEMEENTE SANKT-VITH) 

ARREST ( veJ'tajj ng) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 20 november 1978 in 
het Duits gewezen door de Correc
tionele Rechtbank te Verviers, 
rechtdoende in hoger beroep, en de 
in diezelfde taal gestelde voorzie
ning; 

Gelet op de door de eerste voor
zitter op 21 december 1978 gewezen 
beschikking waarbij beslist wordt 
dat met ingang van de terechtzitting 
de rechtspleging in het Frans zal 
worden gevoerd; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 143 van de wet 
van 19 december 1854 houdende het 
Boswetboek, 

doordat de rechtbank, na kennisne
ming van de conclusie waarbij eisers 
betoogden dat de vervolgingen gegrond 
waren op onwettelijke vaststellingen en 
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derhalve niet ontvankelijk waren; voorts 
dat de boswachter van de gemeente niet 
bevoegd was om in de litigieuze bossen 
processen-verbaal op te maken, vermits 
die bossen niet aan de gemeente Sankt
Vith toebehoorden maar aan de inwo
ners van het gehucht Setz krachtens 
voorouderlijke titels, bepalingen van het 
verdrag van Versailles en tal van in hun 
voordeel gewezen rechterlijke beslissin
gen, waaruit eisers afleidden dat er 
grond was tot verwijzing van de zaak 
naar de burgerlijke rechter opdat deze 
uitspraak zou doen over het prejudiciele 
geschil omtrent het eigendomsrecht en 
de andere aangevoerde onroerende zake
lijke rechten, die prejudiciele exceptie 
verwerpt op grond dat, blijkens een 
exploot van gerechtsdeurwaarder Than
nen van 16 mei 1968 ten verzoeke van de 
<< samenwerkende vennootschap van het 
dorp Setz », de inwoners van het dorp 
Setz dat de sectie Setz vormt bij het 
definitief vonnis van de Rechtbank te 
Verviers van 30 januari 1935 ... erkend 
werden als eigenaars van meerdere 
eigendommen; dat in werkelijkheid de 
wettelijke toestand de volgende is : a) 
volgens het hierboven aangehaalde von
nis de in de inleidende dagvaarding 
vermelde percelen eigendom zijn van de 
samenwerkende vennootschap, welke 
handelt als sectie van de gemeente 
Lommersweiler; b) deze sectie bij 
artikel 93 van de wet van 14 februa-. 
ri 1961 opgeheven werd; c) artikel 1 van, 
de interpretatieve wet van 24 maart 1972 
als uitleg geeft dat ten gevolge van het 
hierboven aangehaalde artikel 93, de 
eigendomsrechten van de secties aan de 
gemeenten werden overgedragen; d) de 
eigendommen van de sectie Setz van de 
gemeente Lommersweiler ten gevolge 
van die wettelijke bepalingen en de wet 
op de fusies van gemeenten toebehoren 
aan de stad Sankt-Vith; dat beklaagden 
derhalve geen deugdelijk schijnende titel 
hebben en geen beroep kunnen doen op 
feiten van bezit die hun eigen zijn, 

terwijl het vonnis aldus in strijd met 
artikel 143 van het Boswetboek, de 
uitspraak over het prejudiciele geschil 
heeft aangehouden : 

Overwegende dat de eisers ver
volgd werden ter zake dat zij in een 
bos dat aan de gemeente Sankt-Vith 
(thans verweerster) toebehoorde, 
buiten de gewone wegen en paden 
werden aangetroffen zonder dat zij 
gegronde redenen daarvoor konden 

doen gel den en zij 'daarbij in het 
bezit werden gevonden van zagen of 
soortgelijke werktuigen; 

Dat zij voor de rechter in hoger 
beroep volhielden dat het bos waar
van sprake is in de tenlasteleggin
gen niet aan verweerster toebe
hoorde maar aan de samenwer
kende vennootschap van de inwo
ners van het gehucht Setz krach
tens voorouderlijke titels, bepalin
gen van het verdrag van Versailles 
en tal van in hun voordeel gewezen 
rechterlijke beslissingen, en zij der
halve op die grond de verwijzing 
van de zaak naar de burgerlijke 
rechter hebben gevraagd; 

Overwegende dat de rechtbank 
waaraan die prejudiciele exceptie 
was voorgelegd, ingevolge de arti
kelen 17 van de wet van 17 april 
1878 en 143 van de wet van 19 
december 1854 houdende het Bos
wetboek, gehouden was hetzij de 
exceptie te verwerpen indien bleEk 
dat zij niet gegrond was op een 
deugdelijk schijnende titel of op wel 
bepaalde feiten. van bezit van die 
aard dat het feit waarop de vervol
gingen gegrond waren, elk karakter 
van misdrijf verlOor, · hetzij de 
exceptie toe te laten en de partijen 
te verwijzen naar de burgerlijke 
rechter; 

Overwegende dat de rechtbank 
ten deze eerst melding heeft 
gemaakt van een akte van gerechts
deurwaarder Thannen van 16 mei 
1968 en van een in kracht van 
gewijsde gegaan vonnis van 
30 januari 1935 en, me:t name steu
~nend op dat vonnis, vervolgens de 
« rechtsvraag » onderzoekt en uit de 
sub litteris a) tot d) opgesomde en 
in het middel overgenomen vier 
overwegingen afleidt dat de 
beklaagden (thans eisers) geen 
deugdelijk schijnende titel hebben 
en zich niet kunnen beroepen op 
feiten van bezit die hun eigen zijn; 

Dat niettegenstaande het gebruik 
van de woorden << deugdelijk schij
nende titel » uit de hiervoren aange
haalde motieven van het vonnis 
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blijkt dat de rechtba~k de overge
legde titels heeft beoordeeld naar 
hun werkelijke waarde en niet naar 
hun waarde als deugdelijk schij
nende titels; 

Dat zij aldus de uitspraak over 
het prejudiciele geschil. heeft over
genomen; 

Dat het middel gegrond is; 

om: die redenen, en zonder dat er 
grond, .bestaat tot toetsing van het 
tweede middel dat niet zou kunnen 
lei den tot . cassatie zonder verwij
zi:p.g; vernietigt het bestreden von
nis; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing; laat 
de kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar de anders 
samengestelde Correctionele Recht
bank te Verviers, zitting houdende 
in hogerberoep. 

6 juni 1979 - 2• kamer - Voorzitter : 
baron· Richard, voorzitter - Verslagge-. 
ver : de h. Bosly - Gelijkluidende 
conclusie van . mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Kirkpa
trick. 

(559) 

2• KAMER - 6 juni 1979 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
S~RAFZAKEN - WEGVERKEER - VLUCHTMIS
DRIJF- 'qEPLEEGD NAAR AANLEIDING VAN 
EEN ONGEVAL DAT JOOR EEN ANDER SLA
GEN, VERWONDINGEN OF DE DOOD TEN 
GEVOLGE HAD - ONBEVOEGDHEID VAN DE 
POLITIERECHTBANK. 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER TOT VERWIJZING VAN EEN 
BEKLAAGDE NAAR DE POLITIERECHTBANK 
WEGENS•ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN 
VERWONDINGEN, WELK MISDRIJF GECONTRA
VENTIONALISEERD WERD BIJ AANNEMING 
VAN VERZACHTENDE OMSTAND!GHEDEN -
POLITIERECHTBANK DIE BOVENDIEN KRACH
TENS EEN ZELFDE VORDERING VAN HET 
'OPENBAAR MINISTERI,E KENNIS NEEMT VAN 
EEN' 'DAGVAARDING VAN DE BEKLAAGDE 
WEGENS EEN OVERTREDING VAN HET WEG
VERKEERSREGLEMENT EN WEGENS VLUCHT
MISDRIJF ALSOOK VAN EEN DAGVAARDING 

VAN EEN ANDERE BEKLAAGDE WEGENS EEN 
OVERTRED!NG VAN HET WEGVERKEERSRE
GLEMENT - VONNIS WAARBIJ DE RECHT
BANK ZICH ONBEVOEGD VERKLAART 
HIEROP GEGROND DAT HET VLUCHTMIS~ 
DRIJF NIET ONDER DE BEVOEGDHEID VAN DE 
POLITIERECHTBANK VALT EN DAT DE MIS· 
DRIJVEN SAMENHANGEND ZIJN - BESLISSIN
GEN IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN -
REGELING VAN RECHTSGEBIED - BESLIS
SING WAARBIJ DE RECHTBANK ZICH ONBE
VOEGD VERKLAART1 BLIJKT VERANTWOORD 
TE ZIJN- VERNIETIGING VAN DE BESCHIK
KING - GRENZEN - VERWIJZING NAAR DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK IN EERSTE 
AANLEG RECHTDOENDE. 

1o De politierechtbank is niet bevoegd 
om kennis te nemen van een vlucht
misdrijf naar aanleiding van een onge
val dat vo01· een ander slagen, verwon
dingen of de dood ten gevolge heeft 
gehad (1). (Art. 138, 6°, Sv.) 

2o Wanneer, nadat de raadkamer, bij 
aanneming van. verzachtende omstan
digheden, een beklaagde naar de poli
tierechtbank heeft verwezen wegens 
onopzettelijk toebrengen van verwon
dingen en het openbaar ministerie, bij 
een zelfde vordering, buiten de 
beklaagde wegens een overtreding van 
het Wegverkeersreglement en wegens 
vluchtmisdrijf, ook een andere be
klaagde wegens een overtredi"ng van 
het Wegverkeersregl. heeft doen dag
vaarden, de politierechtbank zich 
onbevoegd heeft ve1*laard op grand 
dat het vluchtmisdrijf naar aanleiding 
van een ongeval, dat vooz· een ander 
slagen of verwondingen ten gevolge 
heeft gehad, niet onder de bevoegd
heJr! van deze rechtbank valt ingevolge 
art1kel 138, o, Sv. en de verscheidene 
misdrijven samenhangend zijn, onder
zoekt het Hoi, op een verzoek tot 
regeling van rechtsgebied, of de beslis
singen in k1·acht van gewijsde zijn 
gegaan en of het vonnis waarbij de 
rechtbank zich onbevoegd verklaart 
blijkt verantwoord te zijn; zo ja da~ 
ve1'11ietigt het de beschikking v~n de 
raadkamer, in zoverre zij de politie
rechtbank heeft aang(j!wezen als zijnde 

(1) en (2) Cass., 10 maart 1975 (A.C, 1975, 
772); vr;l. Cass:, 19 jan. 1976 (A.C, 1976, 590) : 
btJ gehJkaardtge omstandigheden heeft het 
Hof een vonnis van de correctionele rechtbank 
vernietigd en niet de beschikking van de 
kamer van mbeschuldigingstelling waarbij de 
verdachte. wettig naar de politierechtbank was 
verwezen. 
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de rechtbank die bevoegd is om ken
nis te nemen van het ten Iaste van de 
beklaagde gelegde misdrijf « onopzet
telijk toebrengen van slagen of 
verwondingen », dat werd gecontra
ventionaliseerd, en verwijst de zaak 
naar de correctionele rechtbank, in 
eerste aanleg rechtdoende (2). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK 
T. MAILLEUX) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift tot regeling van rechts
gebied, op 7 mei 1979 door de 
procureur des Konings te Luik 
ingediend; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Luik, met aanneming van 
verzachtende omstandigheden, bij 
beschikking van 8 september 1978, 
Mailleux Patrick, Leon, Ferdinand, 
Roger, geboren te Jadotville op 
25 april 1957, student, woonachtig te 
Soumagne, chaussee de Wegi
mont 128B, verwezen heeft naar de 
Politierechtbank te Luik ter zake 
dat hij op 16 mei 1978 te Grivegnee 
door gebrek aan voorzichtigheid of 
voorzorg maar zonder het oogmerk 
om de persoon van een ander aan te 
randen, bij een aan zijn persoonlijk 
toedoen te wijten verkeersongeval, 
onopzettelijk slagen of verwondin
gen heeft toegebracht aan Monique 
Leonard; 

Overwegende dat het openbaar 
ministerie bij een zelfde vordering 
Patrick Mailleux voor de terechtzit
ting van de politierechtbank van 
14 maart 1979 heeft doen dagvaar
den wegens het in de beschikking 
van de raadkamer bedoelde feit, 
wegens overtredingen van het Weg
verkeersreglement en uit hoofde 
van, als bestuurder van een voertuig 
en wetend dat dit voertuig oorzaak 
van, dan wei aanleiding is geweest 
tot een ongeval op een openbare 
plaats, de vlucht te hebben genomen 
om zich aan de dienstige vaststellin
gen te onttrekken; 

Dat hij bij dezelfde vordering 
eveneens Monique Leonard voor 
dezelfde terechtzitting heeft doen 
dagvaarden wegens overtreding van 
artikel 42.4.4 van het Wegverkeers
reglement; 

Overwegende dat de politierecht
bank bij vonnis van 14 maart 1979 
zich onbevoegd heeft verklaard en 
de zaak naar de procureur des 
Konings heeft verwezen op grond 
dat Mailleux de vlucht heeft gena
men na het ongeval waarbij Leo
nard gewond werd en dat, krachtens 
artikel 138, 6°, van het Wetboek van 
Strafvordering, de politierechtbank 
onbevoegd is om uitspraak te doen 
over een vluchtmisdrijf naar aanlei
ding van een ongeval dat voor een 
ander slagen, verwondingen of de 
dood ten gevolge heeft gehad; 

Overwegende dat zowel de 
beschikking van de raadkamer als 
het vonnis van de politierechtbank 
in kracht van gewijsde zijn gegaan; 
dat uit hun tegenstrijdigheid een 
bevoegdheidsgeschil is ontstaan 
waardoor de loop van het gerecht 
wordt belemmerd; dat er bijgevolg 
grond bestaat tot regeling van 
rechtsgebied; 

Overwegende dat het ten laste 
van Mailleux gelegd vluchtmisdrijf 
schijnbaar gepleegd is naar aanlei
ding van een ongeval dat slagen of 
verwondingen ten gevolge heeft 
gehad, dus onder de bij artikel 138, 
6°, van het Wetboek van Strafvorde
ring bepaalde omstandigheid, waar
door in dit geval dit misdrijf ont
trokken wordt aan de bevoegdheid 
van de politierechter; 

Overwegende dat de andere ten 
laste van Mailleux gelegde feiten en 
de ten laste van Leonard gelegde 
overtreding van het Wegverkeers
reglement samenhang schijnen te 
vertonen met het vluchtmisdrijf; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de beschikking van 8 september 
1978 van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
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Luik in zoverre daarbij de politie
rechtbank wordt aangewezen als 
het bevoegde gerecht tot kennisne
ming van het regelmatig gecontra
ventionaliseerde en ten laste van 
Mailleux gelegde wanbedrijf van 
onopzettelijke slagen of verwondin
gen aan Leonard; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
de Correctionele Rechtbank te Luik, 
zitting houdende in eerste aanleg. 

6 juni 1979 - 2• kamer - Voorzitter 
en verslaggever: baron Richard, voorzit
ter - Gelijkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, advocaat-generaal. 

2• KAMER - 6 juni 1979 

WEGVERKEER - BESTUREN VAN EEN 
VOERTUIG OP DE OPENBARE WEG NIET
TEGENSTAANDE VERVALLENVERKLARING 
VAN HET RECHT TOT STUREN- VEROORDE
LING- REDENGEVING. 

Regelmatig met redenen omkleed is het 
vonnis, waarb1j de bestuurde1· van een 
voertuig wordt veroordeeld omdat hij 
een voertuig op de openbare weg 
bestuurd heeft niettegenstaande ver
vallenverklaring van het recht tot 
sturen, waarbij wordt vastgesteld dat 
een rechterlijke beslissing tot verval
Jenverklaring kracht van gewijsde 
heeft verkregen en melding wordt 
gemaakt van de duur van de verval
Jenverklaring en van de datum van de 
kennisgeving zoals voorgeschreven b1j 
art. 40 Wegverkeerswet (1). (Art. 
97 Gw.; art. 48 Wegverkeerswet.) 

(BOO LUCK) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 5 maart 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel; 

(1) Cass., 28 maart en 25 april 1979 (A.C. 
1978-79, 424 en 484). 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
wegens de tenlastelegging B tegen 
eiser ingestelde strafvordering : 

Over het middel ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 40 en 48 van de wet 
betreffende de politie over het weg
verkeer : 

Overwegende dat de rechtbank 
eiser op grand van artikel 48.2 van 
de wet betreffende de politie over 
het wegverkeer veroordeelt ter zake 
dat hij op de openbare weg een 
motorvoertuig bestuurd heeft van de 
categorie bedoeld in de beslissing 
van vervallenverklaring zonder het 
bij artikel 4 7 voorgeschreven onder
zoek te hebben ondergaan; 

Overwegende dat het vonnis niet 
vaststelt en uit de stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de bij artikel 40 van 
voormelde wet bedoelde kennisge
ving aan de veroordeelde werd 
gedaan; 

Dat het Hof in de onmogelijkheid 
verkeert de bestreden beslissing op 
haar wettelijkheid te toetsen; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis in zoverre daarbij 
uitspraak wordt gedaan over de 
tenlastelegging B en over de kosten; 
verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; 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 Nij
vel, zitting houdende in hoger 
beroep. 

6 juni 1979 - 2• kamer - Voorzitter : 
baron Richard, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal. 
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2' KAMER - 6 juni 1979 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - CONCLU
SIE - BESLISSING DIE, OP GROND VAN 
BEPAALDE FEITELIJKE GEGEVENS, HIERMEE 
STRIJDIGE OF ANDERE FEITELIJKE GEGE
VENS VAN DE CONCLUSIE VERWERPI' -
REGELMATIG MET REDENEN OMKLEDE 
BESLISSING. 

2° WEGVERKEER - RICHTINGSVERANDE
RING - WEGVERKEERSREGLEMENT 1 DEC. 
1975, ARTT. 19.1 EN 19.3 - BESTUURDER DIE 
NAAR LINKS WIL AFSLAAN OM DE RIJBAAN TE 
VERLATEN - VERPLICHTING ZICH VOORAF 
ERVAN TE VERGEWISSEN DAT HIJ ZULKS KAN 
DOEN ZONDER GEVAAR VOOR DE ACHTERLIG
GERS. - GEEN VERPLICHTING VAN DIE 
BESTUURDER, NADAT HIJ ZIJN VOORNEMEN 
OM AF TE SLAAN KENBAAR HEEFT GEMAAKT 
EN ZICH NAAR LINKS HEEFT BEGEVEN, OM 
ZICH ERVAN TE VERGEWISSEN DAT GEEN 
ANDERE BESTUURDER HEM LINKS TRACHT IN 
TE HALEN. 

3° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- SCI-lENDING VAN DE RECHTEN VAN DE 

, VERDEDIGING - MIDDEL HIERUIT AFGELEID 
DAT DE FEITENRECHTER GEWEIGERD HEEFT 
IN TE GAAN OP EEN VERZOEK VAN DE 
BEKLAAGDE OM EEN GETUIGENVERHOOR -· 
MIDDEL VOOR HET EERST VOOR HET HOF 
VOORGEDRAGEN- NIET ONTVANKELIJK MID
DEL. 

4° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING 
- STRAFZAKEN - SCHENDING VAN DE 
RECHTEN VAN DE VERDEDIGING- MIDDEL 
HIERUIT AFGELEID DAT DE FEITENRECHTER 
GEWEIGERD HEEFT IN TE GAAN OP EEN 
VERZOEK VAN DE BEKLAAGDE OM EEN 
GETUIGENVERHOOR - MIDDEL VOOR HET 
EERST VOOR HET HOF VOORGEDRAGEN -
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1 o Regelmatig met redenen omkleed is 
de beslissing die op grand van 
bepaalde feitelijke gegevens, hiermee 
strijdige of andere feitelijke gegevens 
van de conclusie verwe1pt (l). (Art. 
97 Gw.) 

2o De bestuurder die naar Jinks wil 
afslaan om de rijbaan te verlaten, 
moet zich vooraf ervan vergewissen of 
hij dit kan doen zonder gevaar, reke
ning houdend met de v~rtragingsmo
gelijkheden van de achterliggers, en 

(1) Cass., 6 feb. 1979 (A.C., 1978-79, nr. 302); 
zie Cass., 20 feb., 20 maart en 31 mei 1979 
(A.C., 1978-79, nrs. 349, 400 en 552). 

moet zich bijgevolg ervan vergewissen 
dat geen ander bestuurder op het punt 
staat hem in te halen; wanneer hij, na 
zijn voornemen duidelijk en tijdig 
genoeg kenbaar te hebben gemaakt 
om elk eventueel ongeval te vermij
den, zich naar links heeft begeven, is 
hij niet meer verplicht zich alvorens 
de beweging met matige snelheid uit 
te voeTen, opnieuw ervan te vergewis
sen dat geen andeT bestuurder tracht 
in te halen (2). (Artt. 19.1 en 19.3, 
Wegverkeersregl. 1 dec. 1975.) 

3o en 4o Het middel dat hieTuit is afge
leid dat de feitenrechter, met schell
ding van de rechten van de verdedi
ging, geweigeTd heeft in te gaan op 
een dooT de beklaagde gevraagd getui
genverhoor, kan niet voor het eerst 
vooz- het Hof worden vooz-gedmgen (3). 

(DELCOURT G., DELCOURT L. 
T. POULET G., ROLLIN E., STAD ANTWERPEN) 

ARREST ( vez-taJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis op 15 februari 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik; 

III. Wat het overige deel van de 
voorzieningen betreft : 

A. Wat de memorie betreft : 

Over het eez-ste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, 

dooz-dat het vonnis Guy Delcourt aan
sprakelijk verklaart op grond van de 
beslissing dat « Poulet verklaart zich 
naar links te hebben begeven en dit 
tijdig deed, namelijk, zoals Malherbe 
bevestigt op 60 meter v66r het kruispunt 
. .• », en zijn beslissing aldus doet steunen 
op de verklaringen van Poulet en Rollin 
en op de verklaring van getuige Mal
herbe, zonder daarbij evenwel te ant
woorden op de conclusie waarbij de 
eisers er zich op beriepen dat « die beide 
verklaringen van Poulet en Rollin in 
tegenspraak zijn met die van getuige 
Malherbe volgens welke Poulet zich een 
zestigtal meter v66r het kruispunt naar 
het midden van de rijbaan zou ver
plaatst hebben; dat uit de overeenstem
mende verklaringen van Poulet en Rol
lin wei degelijk blijkt dat de botsing 

(2) Cass., 8 nov. 1978 (A.C., 1978-79, nr.147). 

(3) Cass., 29 maart 1977 (A.C., 1977, 820). 
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tegen de linkerflank van het voertuig 
zich. heeft voorgedaan op het ogenblik 
dat Poulet naar het midden van de 
rijbaan uitweek >>, en dat « Malherbes 
verklaringen in tegenspraak zijn met de 
andere gegevens van. het dossier ... ; dat 
immers de verklaring van Malherbe dat 
het voertuig zich op een zestigtal meter 
v66r het kruispunt naar links begeven 
heeft tegengesproken wordt door de 
verklaringen van Poulet en Rollin .... », 

Overwegende dat het vo:hnis ver
meldt « dat Poulet verklaart in zijn 
achteruitkijkspiegel te hebben geke
ken en daarbij vaststelde dat geen 
enkele bestuurder begonnen was 
hem in te halen; dat er geen reden 
is om de juistheid van die verkla
ring iri twijfel te trekken vermits, 
volgens de onpartijdige getuige Mal
herbe, Guy Delcourt zijn inhaalma
neuver pas heeft ingezet op het 
ogenblik dat Poulet zich naar links 
begaf ,»; dat Malherbe « de rich
tingsaanwijzers van Poulet zag wer
ken toen die nog een zestigtal meter 
v66r het kruispunt was; dat 
Poulet · verklaart zich naar links te 
hebben begeven; dat hij zulks tijdig 
deed, namelijk zoals . Malherbe be
vestigt, op zestig meter v66r het 
kruispunt; dat het feit dat bij de 
botsing het middengedeelte van de 
linkerflank van Poulets voertuig 
geraakt werd nog niet bewijst dat 
Poulet zich niet · naar links heeft 
begeven . vermits het botsingspunt 
op de uiterste linker kant' van de 
rijbaan gelokaliseerd is op . een 
plaats waar Poulet zijn verplaatsing 
naar links al volledig uitgevoerd 
had; dat Poulet zijn verplaatsing 
naar links dus reglementair voorbe
reid heeft en dit maneuver derhalve 
mocht uitvoeren; dat Guy Delcourt 
de werkende linker richtingsaanwij
zers van Povlet had moeten opmer-. 
ken en had moeten zien dat laatst
genoemde zich naar links begaf; dat 
hij het maneuver van links inhalen 
had moeten achterwege laten of 
onderbreken; dat de bestuurder die 
achter Poulet reed deze trouwens' 
rechts heeft ingehaald na langs de 
geparkeerde voertuigen te hebben 
gereden », · · · 

Overwegende dat de rechter · de 
gegevens waarop hij zijn beslissing 
doet steunen, nauwkeurig aangeeft 
zodat hij regehnatig antwoordt op 
het verweer van de eisers die daar-' 
mee strijdige of andere feitelijke 
gegevens aanvoerden; 

Dat het middel feitelijke grond-
slag mist; · · 

Over het tweede middel, afgeleid . uit 
de schending van de artikelen 19, inzon
derheid 19.1 en 19.3, van het koninklijk 
besluit van 1 december ·1975 houdende 
algemeen reglement op de politie . van 
het wegverkeer, 1382, 1383 .:van 'het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doordat de . rechtbank Guy , Delcourt 
aansprakelijk verklaart .• op grond vari de 
overweging dat « Guy Delcourt de· wer
kende linker richtingsaanwijzers van 
Poulets wagen had moeten opmerken en 
had moeten zien dat Jaatstgenoemde 
ziCh naar links begaf; dat hij het maneu
ver van links inhalen had moeten 

· achterwege laten of onderbreken »; «. dat, 
wanneer een bestuurder, zijn · voornemeri 
om zich naar links te begeven te kennen' 
geeft, op hetzelfde ogenblik dat een 
andere bestuurder een inhaalmaneuver 
inzet, laatstgenoemde zijn begonnen 
maneuver moet onderbreken vermits hij 
krachtens artikel19.1 van het koninklijk 
besluit van 1 december 1975 moet kun
nen yertragen », 

terwijl, eerste onderdeel, wanneer een 
· bestuurder zijn voornemen om zich naar 
links · te begeven te kennen geeft op 
hetzelfde ogenblik dat een' arider een 
inhaalmaneuver begint, eerstgenoemde 
krachtens artikel 19.1 van het koninklijk 
besluit van 1 december 1975 zijn maneu
ver moet onderbreken (schending .van de 
in het middel aangehaalde bepalingell 
en inzonderheid genoemd artikel19.1); 

tweede onderdeel, door te bevestigen 
dat Guy Delcourt eeh maneuver van 
links inhalen had moeten achterwege 
laten of onderbreken, het vonnis in het: 
ongewisse laat of het heeft beslist dat 
Guy Delcourt zijn inhaalmaneuver heeft 
ingezet v66r dan wel na het ogenblik dat 

· Poulet zijn voornemen om zich naar 
links te begeven niet behulp van zijn 
richtingsaanwijzers kenbaar maakte 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

defde oilderdeel, als beginsel geldt .dat, 
wanneer een bestuurder naar' links wil 
afslaan hij dieht na te · gaan of hij dat 
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maneuver zonder gevaar voor de achter
opkomende weggebru.ikers kan inzetten 
en er zich met name van moet vergewis
sen dat een achteropkomend bestuurder 
geen inhaalmaneuver is begonnen; 
waaruit volgt dat als het vonnis moet 
worden uitgelegd in de zin dat het de 
aansprakelijkheid van Guy Delcourt 
bewezen acht ofschoon het heeft vastge
steld dat laatstgenoemde zijn inhaalma
neuver a! had ingezet alvorens Poulet 
zijn voornemen om zich naar links te 
begeven kenbaar had gemaakt, het von
nis dat principe heeft geschonden en 
bijgevolg niet wettelijk verantwoord is 
(schending van aile in het middel a:ange
haaide bepalingen en inzonderheid 
artikel 19.1 van het koninklijk besluit 
van 1 december 1975) : 

Over de drie onderdelen samen : 
Overwegende dat, na er omstan

dig op te hebben gewezen dat 
verweerder, die naar links wilde 
afslaan, zich vooraf ervan vergewist 
heeft dat geen bestuurder begonnen 
was hem in te halen, dat hij vervol
gens zijn voornemen kenbaar heeft 
gemaakt met behulp van de linker 
richtingsaanwijzers van zijn wagen, 
zich naar links heeft begeven en dat 
tijdig gedaan heeft, dat de eerste 
eiser pas begonnen is links in te 
halen op het ogenblik dat verweer
der Poulet zich naar links begaf, het 
vonnis op grond van die vaststellin
gen beslist dat eiser Guy Delcourt 
« de werkende linker richtingsaan
wijzers van Poulets wagen had moe
ten opmerken en had moeten zien 
dat deze zich naar links begaf, dat 
hij het maneuver van links inhalen 
had moeten achterwege laten of 
onderbreken >>; 

Dat het vonnis aldus niet aan 
dubbelzinnigheid lijdt, zijn beslis
sing regelmatig met redenen om
kleedt en wettelijk verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

B. W at het verzoekschrift betreft : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de rechten van de verde
diging, 

doordat de eisers verzocht hadden de 
getuige Malherbe ter terechtzitting 
onder eed te verhoren, bij welk verzoek 

het openbaar ministerie zich had aange
sloten, maar de rechtbank dat verhoor 
heeft geweigerd zonder redenen op te 
geven voor die beslissing, 

terwijl het vonnis uitsluitend steunt 
op de verklaringen van die getuige, 
hoewel die pas meer dan negen maan
den na de feiten voor de eerste maal 
werd gehoord : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan niet blijkt dat de eisers die na 
afwijzing van hun verzoek om ver
hoor van de getuige nog verweer 
hebben gevoerd en voor de rechter 
in hoger beroep een conclusie heb
ben neergelegd, voor de correctio
nele rechtbank hebben aangevoerd 
dat hun rechten van verdediging ten 
gevolge van die afwijzing waren 
geschonden; 

Dat het middel voor het B:of voor 
de eerste maal wordt opgeworpen, 
nieuw is en mitsdien niet ontvanke
lijk is; 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
sch(mding van artikel 19.1 van het Weg
verkeersreglement, doordat het vonnis 
beslist dat « wanneer een bestuurder 
zijn voornemen om zich naar links te 
verplaatsen kenbaar maakt op hetzelfde 
ogenblik dat een andere bestuurder een 
inhaalmaneuver inzet, laatstgenoemde 
zijn begonnen maneuver moet onderbre
ken vermits hij krachtens artikel 19.1 
van het koninklijk besluit van 1 decem
ber 1975 moet kunnen vertragen >>, 
terwijl het vonnis op die marrier de 
verplichtingen van de bestuurders 
omkeert, vermits artikel 19.1 precies 
doelt op de bestuurder die naar links wil 
afslaan en niet op degenen die een 
inhaalmaneuver begint, en de bestuur
der zich niet naar links mag verplaatsen 
wanneer een achteropkomend wegge
bruiker een inhaalmaneuver is be
gonnen: 

Overwegende dat uit de conside
ransen van het vonnis, die zijn 
overgenomen in het antwoord op 
het hierboven aangehaalde tweede 
middel en waarop de rechter zijn 
beslissing heeft doen steunen, blijkt 



- 1175 
dat eiser Guy Delcourt zijn inhaal
maneuver niet begonnen is v66r de 
door verweerder Poulet aangekon
digde richtingsverandering maar op 
hetzelfde ogenblik; 

Dat door enerzijds te beslissen 
dat die verweerder bij de voorberei
ding en de uitvoering van zijn 
verplaatsing naar links geen fout 
heeft begaan, het vonnis noodza
kelijkerwijze oordeelt dat hij 
de vertragingsmogelijkheden van 
de achteropkomende weggebruikers 
correct heeft beoordeeld; · 

Dat door anderzijds vast te stellen 
dat de eerste eiser had moeten 
kunnen vertragen en derhalve 
alleen de te zijnen laste gelegde 
feiten bewezen zijn, de rechter zijn 
beslissing wettelijk verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorzienin
gen voor zover die gericht zijn 
tegen de beslissingen op de burger-· 
lijke rechtsvorderingen van de ver
weerders Poulet en Rollin jegens 
eiser Guy Delcourt; verwerpt de 
voorzieningen voor het overige; ver
oordeelt iedere eiser in de kosten. 
van zijn voorziening. 

6 juni 1979 - 2' kamer - Voorzitter : 
baron Richard, voorzitter - Verslagge
ver : de h. Bosly - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal Advocaten mrs. 
L. Simont en Charlier, Luik. 

3' KAMER - 6 juni 1979 

ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVERZE
KERING - ZELFSTANDIGEN - ARBEIDS

ONGESCHIKTHEID - BEGRIP. 

Een vonnis· dat beslist dat voor de 
berekening van het rustpensioen van 
een zelfstandige, de periodes van 
ziekte of invaliditeit kunnen worden 
gelijkgesteld met een periode van 
beroepsbezigheid, impliceert niet dat 
die werknemer voor dezelfde periode 
arbeidsongeschikt is, als veieist om 

recht te hebben op de vergoedingen 
wegens ongeschiktheid. (Art. 20 K.B. 
20 juli 1971 houdende instelling van 
een verzekering tegen arbeidsonge
schiktheid ten voordele van zelfstandi
gen en art. 29 K.B. 22 december 1967 
houdende algemeen reglement betref
fende het rust- en overlevingspensioen 
der zelfstandigen.) 

(AMSSOMS T. LANDSBOND VAN DE NEUTRALE 
MUTUALITEITSVERBONDEN) 

ARREST ( verfaJing) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 13 september 1977 
door het Arbeidshof te Luik gewe
zen; 

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

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, eisers voorzie
ning ongegrond verklaart tegen een 
beslissing van 4 juli 1975 van verweer
der, volgens welke hij vanaf 10 juli 1975 
niet meer arbeidsongeschikt was in de 
zin van artikel 20 van het koninklijk 
besluit van 20 juli 1971 houdende instel
ling van een verzekering tegen arbeids
Dngeschiktheid ten voordele van zelf
standigen, en waarbij hem dus eveneens 
'het recht op de uit die toestand voort
vloeiende voordelen werd geweigerd, 
met name op grand dat « het feit dat het 
Rijksinstituut voor de sociale verzeke
ringen der zelfstandigen appellant (thans 
eiser) voor 100 pet. arbeidsongeschikt 
zou hebben verklaard ten gevolge van 
een vonnis van 20 april 1977, ... niets 
uitstaande heeft met dit geschil waarbij 
het Rijksinstituut voor de sociale verze
keringen der zelfstandigen niet recht
streeks betrokken is en dat andere 
periodes van arbeidsongeschiktheid be
treft "• 

terwijl, eerste onderdeel, noch dit 
motief noch enig ander motief van de 
bestreden beslissing antwoordt op het 
middel aangevoerd in de regelmatig voor 
het arbeidshof genomen conclusie, 
waarin eiser betoogde dat verweerder in 
voorkomend geval enkel « de betalings
instelling van het Rijksinstituut voor de 
sociale verzekeringen der zelfstandigen 
was >> en dat zij « in dit stadium ... geen 
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beslissingsmacht had », en dat het 
standpunt van de mutualiteit (thans 
verweerder) dus onbegrijpelijk was en 
« in tegenspraak met het vonnis » van 
20 april 1977, van de Arbeidsrechtbank 
te Luik en met « het akkoord van het 
Rijksinstituut voor de sociale verzeke
ringen der zelfstandigen over de 
inhoud van dat vonnis, zodat de beslis
sing, die dat middel niet beantwoordt, 
niet regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede ond~rdeel, het in conclusie en 
in de bestreden beslissing bedoelde von
nis van 20 april 1977 voor recht zegt dat 
<< eiser vanaf 1 april 1976 recht had op 
gelijkstelling (van de periode van ar:. 
beidsongeschiktheid met een periode 
van activiteit) >>, terwijl de bestreden be
slissing die het deskundigenverslag 
b~krachtigt waarin aan eiser een zelfde 
graad van invaliditeit wordt toegekend 
pij de aanvangsdatum (10 juli 1975) van 
de door het · deskundigenonderzoek 
gedekte periode als op de datum van de 
ondertek~ning van het op 10 april 1977 
neergelegde verslag, klaarblijkelijk 
bedoelt, zoals met name v6lgt uit het 
vonnis van 27 november 1975 van. de 
Arbeidsrechtbank te Luik, uit het arrest 
van 14 december 1976 van het Arbeids
hof · te Luik en uit het gerechtelijk 
deskundigenverslag dat eveneens uit
spraak moest doen over de ontwikkeling 
van de arbeidsongeschiktheid' sedert 
10 juli 1975, een periode die aanvangt op 
10 juli. 1915 doch verder gaat dan die 
datum en die bijgevolg, vanaf 
1 april 1976, dezelfde periode dekt als 
die bedoeld in het vonnis van 
20 april 1977 en in de erkenning van de 
ongeschiktheid door het Rijksinstituut 
voor de sociale verzekeringen der zelf
standigen, in zijn brief van 11 triei 1977, 
die in cqnclusie wordt aangevoerd, zodat 
het onverenigbaar is met de bewoordin
gen, de. zin en de draagwijdte van het 
vonnis van 20 april 1977 en van de brief 
van het Rijksinstituut voor de sociale 
verzekeringen der zelfstandigen van 
11 mei 1977, zoals de beslissing, te 
betogen dat zij betrekking hebben « op 
andere periodes van ongeschiktheid >> 

dan' die waarvan sprake is in het door 
het arrest beslechte geschil, 'zodat de 
beslissing aldus de bewijskracht schendt 
van dat vonnis en van die brief evenals 
van het vonnis van 27 november 1975 
van de Arbeidsrechtbank te Luik, van 
het arrest van 14 december 1976 van het 
Arbeidshof. te Luik en van het verslag 
van de gerechtelijke' deskundige Plateus 

( schending van de 
1320 en 1322 van 
Wetboek): 

artikelen 1319, 
het Burgerlijk 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest belist 
dat eiser op 10 juli 1975 niet onge
schikt was tot uitoefening van 
onverschillig welke beroepsbezig
heid in de zin van artikel 20 van het 
koninklijk besluit van 20 juli 1971 
houdende instelling van een verze
kering tegen arbeidsongeschiktheid 
ten voordele van zelfstandigen; 

Overwegende dat het vonnis van 
20 april 1977, in zake eiser en het 
Rijksinstituut voor de sociale verze
keringen der zelfstandigen, beslist 
dat eisers inactiviteit moet worden 
gelijkgesteld met een activiteit als 
zelfstandige, met toepassing van 
artikel 29 van het koninklijk besluit 
van 22 december 1967 houdende 
algemeen reglement betreffende het 
rust- en overlevingspensioen der 
zelfstandigen; 

Overwegende dat, hoewel dat von
nis beslist dat eiser sedert 
1 april 1976 ten opzichte van zijn 
beroep door een arbeidsongeschikt
heid van ten minste 66 pet. was 
getroffen, als vereist bij genoemd 
artikel 29 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen der zelfstandi
gen, zulks niet impliceert dat eiser 
sedert die datum ongeschikt was tot 
uitoefening van elke beroepsbezig
heid in de zin van artikel 20 van het 
koninklijk besluit van 20 juli 1971 
betreffende de vergbedingen wegens 
ar beidsongeschiktheid; 

Dat dit onderdeel van het middel, 
ook al was het gegrond, geen belang 
heeft; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, in 
antwoord op de in het middel ver
melde conclusie van eiser, erop 
wijst dat « het feit dat het Rijksin
stituut voor de sociale verzekerin
gen der zelfstandigen eiser 100 pet. 
arbeidsongeschikt zou verklaren, 
ten gevolge van een vonnis van 
20. april 1977, niets uitstaande heeft 
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met het 'huidig geschil waarbij het 
genoemde instituut niet recht
stree}{s betrokken is en dat betrek
king heeft op andere periodes van 
arbeidsongeschiktheid »; 

Dat het arrest aldus voldoet aan 
de vormvereiste van artikel 97 'van 
de Grondwet; 
, ])at dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat krachtens de 
artikelen 581, 1017 en

1 
1111, tWeede 

lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
de kosten ten laste van verweerster 
moeten gelegd worden; 

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

6 juni 1979 - 3' kamer - Voorzitter : 
de : h. Gerniers, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Closon- Gelijklui
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
advocaat-generaal- Advocaat: mr. De 
Gryse. 

1' KAMER - 8 juni l979 

1° CASSAT,IEMIDDELEN BURGER-

LIJKE z;AKEN - MIDDEL VREEMD AAN DE 
BESCHI~KING VAN DE BESLISSING WAAR-

1 TEGEN. RET GERICHT IS -: NIET ONTV ANKE
LIJK MIDDEL. 

2° CASSATIEMIDDELEN BURGER-

LIJKE ZAKEN - MIDDEL TEN BETOGE DAT OP 
DE CONCLUSIE NIET IS GEANTWOORD- CON
CLUSIE WEL BEANTWOORD - MIDDEL DAT 
FEITELIJKE GRONDSLA\} MIST. 

3° CASSATIEMIDDELEN BURGER-

LjJj(E ZAKEN - ONDUIDELIJK MIDDEL -
NIET ONTV ANKELIJK MID DEL. 

4° I)ADING - DERDE - GEEN AFSTAND 
VAN ZIJN RECHTEN- ZONDER INVLOED OP 
DE TOEGEVINGEN VAN DE PARTIJEN IN DE 
DADING. 

5° KOOP- GEBREKEN VAN DE VERKOCHTE 
ZAAK- AFSTAND DOOR DE KOPER VAN RET 
RECHT ZICH TE BEROEPEN OP GEBREKEN DIE 
HIJ KENT - WETENSCHAP WAARDOOR DE 

TOEPASSI~G VAN ART. 1792 B.W. WORDT 

UITGESLOTEN. 

6° CASSATIEMIDDELEN BURGER~ 
LIJKE ZAKEN- MIDDEL WAARIN SCHENDING 
VAN EEN WETIELIJKE BEPALING WORDT AAN
GEVOERD ZONDER TE VERMELDEN WAARIN 
DIE SCHENDING BESTAAT- NIET ONTVANKE
LIJK MIDDEL. 

7° KQQp- VERKOOP VAN EEN ONROEREND 
GOED- WET 9 JULI 1971,TOT REGELING VAN 
DE WONINGBOUW EN DE VERKOOP VAN .DE TE 
BOUWEN OF IN AANBOUW ZIJNDE WONINGEN 
- GEEN TOEPASSING VAN DIE WET OP DE 
OVEREENKOMSTEN AANGEGAAN DOOR EEN 
VERKRIJGER OF OPDRACHTGEVER WIENS 
GEREGELDE WERKZAAMHEID ERIN BESTAAT 
HUIZEN OF APPARTEMENTEN OP TE RICJ!TEN 
OF TE LATEN OPRICHTEN OM ZE ONDER 
BEZWARENDE TITEL TE VERVREEMDEN. 

8° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - MIDDEL DAT RET HOF ERTOE 
ZOU VERPLICHTEN FEITELIJKE GEGEVENS NA 
TE GAAN- NIET ONTV ANKELIJK MID DEL. 

1" Niet ontvankelijk is het middel dat 
vreemd is aan de beschikking van de 
beslissing waai'tegen het is gericht {1). 

2" Feitelijke grondslag mist het middel 
ten betoge dat op de conclusie niet is 
geantwoord, hoewel in de bestreden 
beslissing. daarop is geantwoord (2). 

3" Niet ontvankelijk is het middel ~aar~ 
van de onduidelijkheid het Hof ver
hindert na te gaan waarom een ant
woord op een copclusie onvoldoende, 
onduidelijk of in strijd zou zijn met de 
bepalingen vap het Burgerlijk Wet
hoek die het verm,eldt(3). 

4" Het feit dai een derde, die geen parti} 
is in de overeenkomst, van zijn rech
ten geen afstand doet, belet niet dat 
de partijen wederzijds. toegevingen 

. hebben kunnen doen en dus een 
dading hebben kunnen aangaan (4). 
(Art. 2044 B.W.) 

5" De afstand door de koper van;' het 
. recht zich te beroepen op gebreken die 
hij kent 'heeft tot gevolg . dat de 
verkoper niet aansprakelijk is voor die 
gebreken en dat art. 1792 B. W: niet. 
van toepassing is. 

(1) Cass., 3 .okt. 1977 (A.C., 1978, 149); .zie 
Cass., 7 feb. 1979 (A.C., 1978-79, nr. 311). 

(2) Cass., 9 jan. 1976 (A.C., 1976, 529). 

(3) Zie Cass., 5 juni 1974 (A.C., 1974, 1099) en 
Cass., 26 april 1976 (ibid., 1976, 965). ·' 

(4) Cass., 26 sept. 1974 (A.C., 1975, 122). 



- 1178-
6" 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.) 

7" De wet tot regeling van de woning
bouw en de verkoop van de te bouwen 
of in aanbouw zijnde woningen 
9 juli 1971 vindt geen toepassing op de 
overeenkomsten aangegaan door een 
ve1'krijger of opdrachtgever wiens 
geregelde werkzaamheid er in bestaat 
huizen of appartementen op te richten 
of te laten oprichten om ze onder 
bezwarende titel te ve1vreemden. 
(Art. 2, 3", W. 9 juli 1971.) 

8" Niet ontvankelijk is het middel dat 
het Hof ertoe zou verplichten feitelijke 
gegevens nate gaan (2). 

(EURALCO C.V. T. ALGEMENE ONDERNEMINGEN 
AERTS P.V.B.A.) 

ARREST 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 30 november 1977 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6, 577 bis, 
§§ 1, 6, 9 en 11, 1108, 1131, 1133, 1304, 
1598, 1792, 2044, 2045, 2049, 2270 van het 
Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd door 
de wet van 8 juli 1924, en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest, enerzijds, eiseres 
veroordeelt om, op de door verweerster 
ingestelde hoofdeis, 600.000 frank aan 
verweerster te betalen, en, anderzijds, de 
door eiseres ingestelde tegeneis tot scha
devergoeding wegens de gebreken aan 
de liften en het tekort aan bruikbare 
parkeerplaatsen verwerpt op grond : dat, 
wat de gebreken aan de liften betreft, 
deze liften het voorwerp waren van 
reclamaties, door eiseres tot verweerster 
gericht op 12 april 1972, 31 mei 1972 en 
8 december 1972; dat, bij overeenkomst 
van 6 april 1973, partijen verklaarden, 
buiten de in de overeenkomst opge
somde werken, geen aanspraken noch 

(1) Cass., 19 april 1979 (A.C., 1978-79, 
nr. 468). 

(2) Cass., 17 jan. 1979 (A.C., 1978-79, nr. 265). 

verplichtingen meer te hebben van 
welke aard ook, elk recht, elke denkbare 
schadevergoeding te verzaken en te aan
vaarden dat deze overeenkomst tot slot 
van aile rekeningen diende; dat eiseres 
zich tevergeefs beroept op de tienjarige 
aansprakelijkheid van de aannemer daar 
de liften de stevigheid van het gebouw 
niet aantasten; dat noch de niet
aanvaarding door de syndicus, noch 
« zijn eigen >> aansprakelijkheid tegen
over derden-gebruikers van liften, door 
eiseres kunnen worden ingeroepen, nu 
enkel de rechten van de gedingvoerende 
partijen zoals zij vrij en met kennis van 
de onderwerpelijke gebreken door hen
zelf werden vastgelegd, kunnen worden 
beoordeeld, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres 
staande hield, zonder op dit punt tegen
gesproken te worden, dat de liften 
bestemd waren tot gemeenschappelijk 
gebruik van de onderscheiden verdiepin
gen van het parkeer- en appartements
gebouw, die aan verscheidene eigenaars 
toebehoorden, zodat eiseres, in haar 
hoedanigheid van bouwheer niet geldig 
aileen, zonder de medeeigenaars, de 
afwerking van deze gemeenschappelijke 
delen kan aanvaarden en nog minder 
erover een dading kon sluiten (schen
ding van de artikelen 577 bis, §§ 1, 6, 
.9 en 11, 1108, 1304, 1598, 2044 en 
2045 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, eiseres, zonder op 
.dit punt tegengesproken te worden, 
staande hield : dat de vijf liften, die 
nooit gegaan hadden, onontbeerlijk 
waren voor het vijf verdiepingen tel
lende parkeergebouw; dat door dit fun
damenteel gebrek het gebouw niet meer 
aan zijn bestemming beantwoordde en 
de veiligheid van het gebouw in het 
gedrang werd gebracht; dat zulk gebrek 
niet door de aanvaarding gedekt werd, 
ook al is de stevigheid van het gebouw 
daardoor niet aangetast; dat dientenge
volge ook de dading verweerster van 
haar aansprakelijkheid niet kon onthef
fen (schending van de artikelen 6, 1131, 

• 1133, 1792, 2044 en 2270 van het Burger
lijk Wetboek), 

derde onderdeel, eiseres in haar 
tweede conclusie staande hield dat liften 
de stevigheid van een bijzonder gedeelte 
van het gebouw in gevaar brachten, 
hetgeen ook aanleiding gaf tot de tienja
rige aansprakelijkheid van verweerster; 
het arrest op dit middel onvoldoende en 
onduidelijk antwoordt en het in aile 
geval ten onrechte verwerpt (schending 
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van de artikelen 6, 1131, 1133, 1792, 2044, 
2270 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat de in het middel 
aangevoerde grieven slechts betrek
king hebben op de beslissing in 
verband met de liften, dit is de 
beslissing betreffende de tegenvor
dering door eiseres tegen verweer
ster ingesteld, en geenszins op __ de 
beslissing op de oorspronkehJke 
vordering van verweerster, strek
kende tot de veroordeling van eise
res tot de betaling van een som 
groot 600.000 frank; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiseres in con

clusie deed gelden dat « de tienja
rige verantwoordelijkheid » liep ver
mits artikel 1792 van het Burgerlijk 
Wetboek, blijkens rechtsleer en 
rechtspraak, ook gold << voor elk 
gebrek dat de stevigheid van een 
belangrijk onderdeel van een ge
bouw ernstig in gevaar brengt », wat 
« ipso facto het geval is voor de 
liften »; 

Overwegende dat het arrest, door 
te oordelen dat eiseres << zich te 
vergeefs beroept op de tienjarige 
aansprakelijkheid va~ de _aannemer 
daar de liften de stev1ghe1d van het 
gebouw niet aantasten », te kennen 
geeft dat de liften, op zichz~lf, 
bedoelde stevigheid helemaal met 
aantasten, zelfs niet die van een 
belangrijk deel van het gebou:v; dat, 
het arrest aldus de conclus1e van 
eiseres beantwoordt; 

Overwegende dat het onderdeel 
voor het overige niet preciseert 
waarom dit antwoord onvoldoende, 
onduidelijk of in strijd zou zijn met 
de bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek die het vernoemt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de omstandig

heid dat een derde, die geen partij 
is m een dading, van zijn rechten 
geen afstand doet, niet belet dat de 

partijen die wel bij deze overeen
komst waren betrokken, wederzijds 
toegevingen kunnen doen en dus 
een dading aangaan; 

Overwegende dat het arrest, in 
verband met de geldigheid van de 
tussen de partijen gesloten dading, 
oordeelt dat << de niet-aanvaarding 
door de syndicus, evenmin als "zijn 
eigen " aansprakelijkheid tegenover 
de derden-gebruikers van de liften 
(bedoeld wordt de aansprakelijkheid 
van eiseres die daarover had gecon
cludeerd) door (eiseres) kan worden 
ingeroepen , waar enkel de rec~~en 
van de gedingvoerende partlJen 
zoals zij vrij en met kennis van de 
kwestieuze gebreken door henzelf 
werden vastgelegd, kunnen beoor
deeld worden »; dat het arrest 
daaruit afleidt dat de aansprakelijk
heid van verweerster << , voor de 
gebreken aan de liften door de 
overeenkomst van 6 april 1973 
gedekt is»; 

Overwegende dat uit deze context 
voortvloeit dat het arrest het niet 
heeft over een oplevering-aan
vaarding die ten overstaan van der
den zou gelden, maar enkel over de 
wederzijdse rechten en verplichtin
gen van de partijen zelf zoals ze na 
het sluiten van de dading tot stand 
zijn gekomen; 

Dat de gedachtengang en de 
beslissing van het hof van beroep 
met het hierboven weergegeven 
beginsel overeenstemmen en geen 
schending opleveren van de in het 
onderdeel ingeroepen wettelijke 
bepalingen; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat uit het ant
woord op het derde onderdeel blijkt 
dat de gebreken van de liften, naar 
's rechters oordeel, de stevigheid 
van het gebouw niet in het gedrang 
brengen; 

Overwegende, aan de 
kant, dat uit het antwoord 
eerste onderdeel blijkt dat 

andere 
op het 
eiseres 
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« met kennis va,n de kwestieuze 
gebreken » de dading heeft aange
gaan; dat, nu het ten deze niet gaat 
om verborgen gebreken of om het 
toepassingsveld van de artike
len 1792 en 2270 van het Burgerlijk 
Wetboek, het arrest de in het onder
dee! vernoemde wettelijke bepalin
gen niet schendt door te oordelen 
dat de dading verweerster van haar 
aansprakelijkheid kon ontheffen; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Overwegende dat het middel als
nog de schending aanvoert van 
artikel 2049 van het Burgerlijk Wet
hoek; dat het echter niet preciseert 
waarin voormelde schending zou 
bestaan; 

Dat het middel in dit laatste 
opzicht niet ontvankelijk is; 

Over het tweede mMdel, afgeleid uit 
de schending van artikel 97 van de 
Grondwet en van het algemeen rechts
beginsel van de eerbiediging van de 
rechten van de verdediging, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
tot betaling van 600.000 frank aan ver
weerster op grond dat, wat betreft de 
herstelling van het dak, verweerster met 
schrijven van 20 maart 1974 aan eiseres 
liet weten dat de verplichtingen om
schreven in de compromis-overeen
komst waren nageleefd, onder meer wat 
het herstellen van het dak betrof, met 
bewijs van tien jaar waarborg op de 
waterdichtheid, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
haar derde conclusie staande hield : dat 
zij ,; tot op heden » nog geen schrifte
lijke waarborg van tien jaar op de 
waterdichtheid van het dak had ontvan
gen; dat weliswaar de raadsman van 
verweerster aan eiseres op 20 maart 1974 
de fotocopie van een brief van de firma 
Noesen toezond, maar dat dit schrijven 
niet als waarborg kon gelden; het arrest 
onvoldoende op deze conclusie ant
woordt (schending van artikel 97 van de 
Grondwet), · 

tweede onderdeel, het onmogelijk is 
uH te maken of het arrest de brief van 
de firma Noesen toch als een voldoende 
waarborg beschouwt, of enig ander 
document, zodat de wettelijkheid van de 
beslissing niet kan worden gecontroleerd 

en de rechten van de verdediging wor
den miskend (schending van artikel 97 
van de Grondwet, en van voornoemd 
algemeen rechtsbeginsel) : 

Overwegende dat de regelmatig 
aan het Hof overgelegde overeen
komst, op 6 april 1973 tussen de 
partijen gesloten, in artikel 2 
bepaalt dat « verweerster akkoord is 
dat de sam van 600.000 frank 
bestemd is als waarborg voor het 
volledig herstellen van het dak >> en 
dat « pas nadat de dakbedekking 
volgens plan en lastenboek in orde 
zal zijn gebracht met schriftelijk 
bewijs van tien jaar waarborg op 
waterdichtheid, dit bedrag binnen 
de gestelde termijn zal moeten wor
den vereffend »; 

Overwegende dat eiseres voor het 
hof van beroep concludeerde zoals 
in het middel is weergegeven; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerster, b1j brief van 
20 maart 1974, aan eiseres « liet 
weten dat de verplichting voorzien 
in de compromis-eindovereenkomst 
waren nageleefd onder meer wat 
het herstellen van het dak betrof, 
met bewijs van tien jaar waarborg 
op de waterdichtheid » en vervol
gens oordeelt dat verweerster « haar 
verplichtingen » betreffende het 
herstellen van het dak « nakwam »; 

Overwegende dat daaruit blijkt 
dat het hof van beroep van oordeel 
is dat verweersters brief, al dan niet 
door haar raadsman toegezonden en 
al dan niet vergezeld van bijlagen, 
een waarborg op waterdichtheid 
gedurende tien jaar oplevert; 
. Dat dit een ondubbelzinnig ant

woord is op de conclusie van eiseres 
en geenszins een miskenning van 
de rechten van de verdediging 
inhoudt; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2, 6, 1131, 
1133 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 9, 13, 
15 van de wet van 9 juli 1971 tot regeling 
van· de woningbouw en de verkoop van 
de te bouwen of in aanbouw zijnde 
woningerr, 1, 2, 6 van het koninklijk 
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besluit van 21 oktober 1971 houdende 
uitvoering van de artikelen 7, 8 en 12 
van de wet van 9 juli 1971 tot regeling 
van de woningbouw en de verkoop van 
te bouwen of in aanbouw zijnde wonin
gen en 97 van· de Grondwet, 

dpordat het arrest enerzijds eiseres 
veroordee]t om, op de door verweerster 
ingestelde hoofdeis, 600.000 frank aan 
verweerster te betalen en anderzijds de 
door eiseres ingestelde tegeneis tot scha
clevergoeding wegens de gebreken aan 
de liften en, het tekort aan bruikbare 
parkeerplaatsen verwerpt op grond : dat, 
wat de gebreken aan de liften betreft, 
deze · liften het voorwerp waren van 
reclamaties, door eiseres tot verweerster 
gericht op .12 april 1972, 31 mei 1972 en 
8 decembe'r 1972; dat bij overeenkomst 
van 6 april 1973 partijen verklaarden, 
buiten de . in de overeenkomst opge
sorride en begrote werken, geen aanspra
ken noch verplichtingen meer te hebben 
van welke aard ook, elk recht, elke 
denkbare schadevergoeding te verzaken 
en te aimvaarden dat deze overeenkomst 
tot slot van aile rekeningen dient; dat 
eiseres zich tevergeefs beroept op de 
tienjarige aansprakelijkheid van de aan
nemer daar de liften .de stevigheid van 
het gebouw niet aantasten; dat noch de 
niet-aanvaarding door de syndicus, noch 
« zijn eigen » aansprakelijk tegenover 
clerden-gebruikers van liften, door .eise
res kunnen worden ingeroepen, nu enkel 
de rechten ·van de gedingvoerende par
tijen, zoals zij vrij en met kimnis van de 
onderwe1'pelijke gebreken door henzelf 
werden vastgesteld, kunnen beoordeeld 
worden, 

terwijl, eerste onderdeel, noch de !if
ten, noch het dak, noch de parkeerplaat
sen in de loop van het haar 1972 door 
eiseres aanvaard waren, zodat daarop de 
bepalingen van de wet van 9 juli 1971 
van toepassing waren; dientengevolge 
enerzijds de oplevering van dak en 
parkeerplaatsen slechts na die der geza
menlijke delen kon plaats hebben en 
anderzijds de definitieve oplevering, om 
geldig te zijn, schriftelijk moest worden 
vastgesteld (schending van de arti
kelen 2, 6, 1131, 1133 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1, 9, 13, 15 van de wet van 
9 juli 1971, 1, 2 en 6 van het koninklijk 
besluit van 21 oktober 1971); 

tweede onderdeel, het in aile • geval 
onmogelijk is na te gaan .of deze wette
lijke bepalingen, die de ,openbare orde 

raken, al of niet ten onrechte door het 
arrest werden geweerd (schending van 
aile bepalingen) : 

Overwegende dat het middel er
van uitgaat dat de wet van 9 juli 
1971, tot regeling van de woning,
bouw en de verkoop van te bouwen 
of in aanbouw zijnde woningen, ten 
deze toepassing vindt; 

Overwegende echter dat, blijkens 
artikel 2, 3", van voornoemde wet, 
deze niet toepasselijk is op overeen
komsten aangegaan door « een ver
krijger of een opdrachtgever, wiens 
geregelde werkzaamheid erin 
bestaat huizen of appartementen op 
te richten of te laten oprichten om 
ze onder bezwarende titel te 
vervreemden >>; 

Overwegende dat het onderzoek 
van het middel het Hof ertoe zou 
nopen feitelijke omstandigheden na 
te gaan met name de « geregelde 
werkzaamheid »van eiseres; 

Dat het middel, dat de feiten met 
recht vermengt, niet ontvankelijk is; 

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

8 juni 1979 - 1' kamer - Voorzitter : 
de h. Wauters, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Chatel - Geiijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo~ 
caat-generaal - Advocaten : mrs. Hou
tekier en Bayart. 

1' KAMER - 8 juni 1979 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR

GERLIJKE ZAKEN - VERPLICHTING VOOR DE 
RECHTER UITSP!\AAK TE DOEN OVER ALLE 
PUNTEN VAN DE VORDERING- PUNTEN VAN 
DE VORDERING- BEG RIP. 

2° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHR!Fr -

BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BURGER
LIJKE ZAKEN - CONCLUSIE _' BESL!SSING 
DIE DE CONCLUS!E VERWERPT - GEEN :MIS
KENNING VAN DE BEW!JSKRACHT VAN DE 
AKTEN. 
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3° BEWIJS - VERMOEDENS - BURGER

LUKE ZAKEN - FEITELIJK VERMOEDEN -

BURGERLIJK WETBOEK ART. 1353 - VER
MOEDEN OVERGELATEN AAN RET OORDEEL 
OF AAN RET BELEID VAN DE RECRTER. 

4° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - MIDDEL VOOR DE ElSER 
ZONDER BELANG GEWORDEN WEGENS DE 
BESLISSING VAN RET ROF OP RET CASSATIE
BEROEP VAN EEN ANDERE PARTIJ - NIET 
ONTV ANKELIJK MID DEL. 

1" Art. 1138, 3", Ger.W. wordt niet 
miskend door de beslissing die zich 
uitspreekt over alle punten van de 
vordering, oak al doet zij geen uit
spraak over de grondslag van een tot 
staving van een der punten aange
voerd middel (1). 

2" De bewijskracht van een conclusie 
met opgave van feiten waaruit de eiser 
afleidt dat de tegenpartij op de hoogte 
was van gebreken van de zaak, wordt 
niet miskend door het arrest volgens 
hetwelk eisers stelling een Ioutere 
bewering is waarvan hij niet het 
bewijs Ievert (2). (Artt. 1319, 1320 en 
1322 B.W.) 

3" Vermoedens waarin de wet niet voor
ziet, worden ingevolge art. 1353 B. W. 
overgelaten aan het oordeel en aan het 
beleid van de rechter (3). (Impliciet.) 

4" Niet ontvankelijk is het middel dat 
voor de eiser zonder belang is gewor
den wegens de beslissing van het Hoi 
op het cassatieberoep van een andere 
partij (4). 

(BORREY T. BROUWERIJ VANDENREUVEL
IXELBERG N.V., INTERCOM N.V.; BROUWERIJ 
VANDENREUVEL-IXELBERG N.V. T. ANDRIES F. 

E.A.) 

ARREST 

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

Overwegende dat beide voorzie
ning en zijn aeri cht tegen hetzelfde 
arrest en dern.a1ve, overeenkomstig 

(1) Zie Cass., 21 nov. 1975 (A.C., 1976, 370). 

(2) Cass., 6 juni 1974 (A.C., 1974, 1102). 

(3) Cass., 4 april 1974 (A.C., 1974, 861). 

(4) Cass., 21 okt. 1977 (A.C., 1978, 242). 

artikel 1083 van het Gerechtelijk 
Wetboek, dienen te worden samen
gevoegd; 

I. Op de voorziening van Borrey 
Fran9ois: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek 
en 1138, 3", van het Gerechtelijk Wet
boek, 

doordat het arrest de door eiser tegen 
eerste verweerster ingestelde vordering 
tot schadevergoeding, wegens de gasont
ploffing op 2 november 1968 in het cafe 
« Nostradamus >> te Mechelen, ongegrond 
verklaart op grond : dat eiser zich op 
artikel 1721 van het Burgerlijk Wetboek 
beroept; dat eerste verweerster daar
tegen opwerpt dat in het huurcontract, 
hetwelk de verhoudingen tussen de par
tijen beheerst, een clausule voorkomt 
waarbij de huurder zonder voorbehoud 
afziet van alle verhaal op grond van 
artikel 1721 van het Burgerlijk Wetboek; 
dat eiser de geldigheid van het beding 
niet betwist, maar beweert dat de aan
sprakelijkheid van verweerster slechts 
zou kunnen worden beperkt indien het 
ging om een zichtbaar gebrek of indien 
het gebrek zich heeft voorgedaan nadat 
het contract werd gesloten, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
eerste conclusie staande hield, dat eerste 
verweerster voor de eerste maal in hoger 
beroep inriep « dat artikel 1721 van het 
Burgerlijk Wetboek tussen de partijen 
niet kon worden ingeroepen om de 
reden dat eiser dit contractueel zou 
hebben verzaakt; dat dit door eiser ten 
stelligste wordt betWist en trouwens in 
niets is bewezen >> zodat eiser ook het 
bewijs van deze verzaking heeft betwist 
eri niet alleen de toepasselijkheid 
(schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek), 

tweede onderdeel, het arrest nalaat 
over deze betwisting uitspraak te doen 
(schending van artikel 1138, 3", van het 
Gerechtelij~ Wetboek) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest niet 

zea '""t e1ser het bewijs van de 
vorc..enw 'liet heeft betvvist; dat het 
vo.st!ltelt -lat, zo eerste verweerster 
ne'L 15eoouw aan e1ser niet in huur 
.n ceh {<' geven het hier gaat om een 
ov,.,..m c't'\1' van huur waarmede eer
ste verweerster ipstemde; dat deze 
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vaststelling impliciet inhoudt dat de 
clausule waarvan in het middel 
gewag, in het eerste contract voor
kwam; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest uit
spraak doet over al de door eiser 
geformuleerde eisen; dat, al had het 
nagelaten zich uit te spreken over 
het bestaan tussen de partijen van 
voormelde clausule, hetgeen enkel 
de juridische grondslag van de 
betwisting betreft, zulks nog geen 
verband houdt met een schending 
van artikel 1138, 3°, van het Gerech
telijk Wetboek; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1315, 1319, 
1320, 1322, 1349, 1353, 1382, 1383, 
1721 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de door eiser tegen 
eerste verweerster ingestelde vordering 
tot schadevergoeding, wegens de gasont
ploffing op 2 november 1968 in het cafe 
« Nostradamus >> te Mechelen, ongegrond 
verklaart op grond dat het ontheffings
beding, waarbij eiser afziet van alle 
verhaal op grond van artikel 1721 van 
het Burgerlijk Wetboek tegen eerste 
verweerster, weliswaar geen uitwerksel 
zou hebben voor een gebrek dat de 
verhuurder kende en waarvan hij de 
huurder bij het sluiten van het contract 
niet op de hoogte heeft gebracht; dat 
eiser echter, die met de deskundige erop 
wijst dat het om verborgen gebreken 
ging, niet het minste bewijs levert van 
enige kennis van de ver huurder van die 
gebreken en hij zich dienaangaande tot 
beweringen beperkt, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
eerste conclusie staande hield, zonder op 
dit punt door eerste verweerster te 
worden tegengesproken, dat deze jaren
lang hoofdhuurster van de woning was 
en in die periode heel wat herstellingen 
heeft uitgevoerd, zodanig dat zij op de 
hoogte was of moest zijn van het 
bestaan van de aalput waarin de gaslei
dingen zulke gebreken vertoonden; dat 
eiser zich dus niet louter tot beweringen 

beperkte maar bepaalde niet-tegen
gesproken feiten aanhaalde, waaruit. hij 
de kennis van deze gebreken door ver
weerster afleidde en het arrest de 
bewijskracht van deze conclusie miskent 
(schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek), 

tweede onderdeel, het onmogelijk is te 
weten of het arrest met deze door eiser 
ingeroepen feiten geen rekening heeft 
gehouden omdat deze feiten, hoewel 
door eerste verweerster niet ontkend, 
toch niet waren bewezen, ofwel omdat 
zij, hoewel bewezen, niet op de kennis 
van het gebrek door eerste verweerster 
zouden wijzen; dat de motivering onvol
doende en duister is (schending van 
artikel 97 van de Grondwet), 

derde onderdeel, eiser gerechtigd was, 
met alle middelen van recht, de kennis 
door eerste verweerster van de gebreken 
van de aalput en de gasleiding te 
bewijzen en de door eiser aangegeven 
feiten vermoedens waren en geen lou
tere beweringen, waarmede het arrest 
ten onrechte geen rekening houdt 
(schending van de artikelen 1315, 1349, 
1353, 1382, 1383 en 1721 van het Burger:. 
lijk Wetboek) : 

W at het eerste en het tweede 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat eerste ven.veer
ster in conclusie de in het eerste 
onderdeel vermelde aanvoering van 

· eiser betwistte en met name 
staande hield dat de slechte toe
stand van de gasleiding te wijten 
was aan de aalput, die reeds was 
afgesloten op het ogenblik dat zij 
het gebouw in huur nam en waar
van zij het bestaan niet kende; 

Overwegende, eensdeels, dat, door 
te oordelen dat eiser niet het minste 
bewijs levert van enige kennis van 
de verhuurder van de. gebreken van 
de gasleiding en zich dienaan
gaande tot beweringen beperkt, het 
arrest geenszins loochent dat eiser 
aanvoerde, tot staving van het feit 
dat eerste verweerster van die 
gebreken kennis had of moest heb
ben, dat zij herstellingen in het 
gebouw had uitgevoerd, doch louter 
oordeelt dat eiser bij beweringen 
blijft zonder dit feit te bewijzen; 
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Overwegende, anderdeels, dat, 

gelet op de strijdige stellingen van 
eiser en van eerste verweerster, het 
arrest in de betwiste considerans 
duidelijk te kennen geeft dat de 
aanvoering van eiser, luidens welke 
eerste verweerster herstellingen in 
het gebouw had uitgevoerd waar
door zij kennis had of moest heb
ben van de gebreken van de gaslei
ding, een loutere bewering, die geen 
bewijs was, uitmaakte; 

Dat de onderdelen feitelijke 
grondslag missen; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, door 

de bekritiseerde considerans, geens
zins loochent dat eiser gerechtigd 
was door vermoedens te bewijzen 
dat eerste verweerster kennis had 
of moest hebben van de gebreken 
van de aalput en van de gasleiding, 
doch enkel oordeelt dat het door 
eiser in dit verband aangevoerde 
feit, te weten de door eerste ver
weerster in het gebouw uitgevoerde ' 
herstellingen, niet is bewezen en 
een loutere bewering uitmaakt; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320, 1322, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest de door eiser tegen 
tweede verweerster ingestelde vordering 
tot schadevergoeding, wegens de gasont
ploffing gebeurd op 2 november 1968 in 
het cafe « Nostradamus ,, te Mechelen, 
ongegrond verklaart op grond dat eiser 
beweert dat tweede verweerster een 
zware fout heeft begaan omdat ze heeft. 
nagelaten het gebruik van de gasl~iding 
te verbieden; dat tweede verweerster op 
28 september 1968 een dichtheidsproef 
heeft uitgevoerd; dat bij deze proef werd 
vastgesteld dat het debiet nul was, niet 
dat er geen gaslekken aanwezig waren; 
dat niet wordt aangetoond welke resulta
ten een dichtheidsproef moet opleveren 
bij een buis, waarin er weliswaar lekken 
waren, maar die was ingesloten zoals 
door deskundige Verbr~gghe wordt 
beschreven; dat evenmin wordt aange- · 
toond dat de proef niet of slecht werd 
uitgevoerd; 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
eveneens vaststelt dat de gasbuis op 
verscheidene plaatsen reeds lang gaatjes 
had, en daardoor gas ontsnapte en zich 
eerst ophoopte in de aalput en dan plots 
een uitweg vond lang de afvoerleiding 
voor goot en toiletten; dat de aanvanke
lijke gasconcentratie, die ter plaatse 
groot moet zijn geweest, verkleinde en 
er zich permanent in de afvoerbuis een 
concentratie van gas bevond; hieruit 
blijkt dat de gaslekken niet waren 

· ingesloten maar een uitweg hadden 
zodat de motivering tegenstrijdig is en 
de beslissing niet verantwoordt (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet), 

tweede onderdeel, het verslag van 
deskundige Verbrugghe geenszins vast
stelt dat het gas in de aalput was 
ingesloten, maar integendeel uitdrukke
lijk bepaalt dat het gas een uitweg had 
gevonden in de afvoerleiding en langs de 
·pijp ,voor het afvalwater van goot en 
toiletten, en zich in die afvoerbuis per
manent ook een concentratie van gas 
bevond, waardoor het wordt afgevoerd, 
zodat de bewijskracht van dit verslag is 
miskend (schending van de arti
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek), 

derde onderdeel, het feit dat tweede 
verweerster op 28 september 1968 een 
dichtheidsproef had gedaan zonder deze 
lekken vast te stellen en zonder het 
gebruik van de gasleiding te verbieden 
een fout van haar is ( schending van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Wat het eerste en het tweede 
onderdeel betreft : 

Overwegende, eensdeels, dat het 
arrest nergens vaststelt dat de gas
lekken waren ingesloten of met 
andere woorden dat het gas geen 
uitweg vond, doch enkel dat de 
« buis ''• waarin lekken waren, 
ingesloten was << zoals door deskun
dige Verbrugghe wordt beschre
ven »; 

Overwegende, anderdeels, dat het 
arrest evenmin vaststelt dat, luidens 
het deskundigenverslag, het gas in 
de aalput was ingesloten; 

Dat de onderdelen feitelijke 
grondslag missen; 
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Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het geheel 

van de bekritiseerde consideransen 
blijkt dat het hof van beroep van 
oordeel is dat de in de aangeduide 
omstandigheden uitgevoerde dicht
heidsproef geen voldoende zeker
heid biedt om het bewijs van een 
fout van tweede verweerster te leve
ren; dat het zodoende de in het 
onderdeel vermelde wetsbepalin:gen 
geenszins heeft kunnen schenden; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

II. Over de eis in tussenkomst · en 
bindendverklaring van het arrest 
door de naamloze vennootschap 
« Brouwerij · Vandenheuvel-Ixel
berg » tegen de consorten Andries 
gericht : · 

Overwegende dat ingevolge de 
verwerping van de voorziening van 
partij Borrey, deze eis geen 
bestaansreden meer heeft; 

III. Op de voorziening van de 
naamloze vennootschap « Brouwerij 
Vandenheuvel-Ixelberg » : 

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

doordat het arrest - nadat het beroe
pen vonnis van de Rechtbank van Koop
handel te Mechelen enerzijds de vorde
ring, door partij Borrey tegen eiseres 
gericht, gedeeltelijk gegrond had ver
klaard voor een bedrag van 138.000 frank 
met de gerechtelijke interesten en de 
kosten, en anderzijds de vordering in 
tussenkomst en vrijwaring, door eiseres 
tegen de verweerders gericht, ontvanke
lijk doch ongegrond had verklaard, op 
grond dat nalatigheid van eiseres doch 
niet van de verweerders, aan te houden 
zou zijn - enerzijds gezegd beroepen 
vonnis wijzigt en de vordering door 
partij Borrey tegen eiseres gericht onge
grond verklaart, en anderzijds dit beroe
pen vonnis bevestigt voor zover het de 
vordering in tussenkomst en vrijwaring 
door eiseres tegen de verweerders 
gericht ontvankelijk doch ongegrond had 
verklaard, · 

terwijl de beslissing, waardoor ge
zegde vordering in tussenkomst en vrij
waring ontvankelijk doch , ongegrond 
wordt verklaard, van alle motivering is 
ontbloot, hetgeen een schending uit
maakt van artikel 97 van de Grondwet, 

en terwijl er tegenstrijdigheid bestaat 
tussen enerzijds de motivering van het 
arrest, volgens welke de vordering van 
partij Borrey ongegrond is, en ander
zijds de beslissing van het arrest volgens 
welke gezegde vordering in tussenkomst 
ontvankelijk doch ongegrond is, welke 
tegenstrijdigheid gelijkstaat met een 
gebrek aan de door artikel 97 van de 
Grondwet vereiste motivering : 

Overwegende dat, nu de voorzie
ning .van partij Borrey wordt ver
worpen, het middel, al was het 
gegrond, geen belang voor eiseres 
vertoont, vermits de door haar tegen 
de . verweerders ingestelde eis tot 
vrijwaring ' in ieder geval geen 
bestaansreden heeft; 

Om die redenen, voegt samen de 
zaken ingeschreven op de algemene 
rol onder nummers 24 72 en 2538; 
verwerpt de voorzieningen en de eis 
tot bindendverklaring van het 
arrest; veroordeelt Borrey in de op 
zijn voorziening . gerezen kosten; 
veroordeelt de naamloze vennoot
schap « Brouwerij Vandenheuvel
Ixelberg >> in de op haar voorziening 
gerezen kosten en in de kosten van 
haar eis in tussenkomst en bin
dendverklaring van het arrest. 

8 juni 1979- 1' kamer - Voorzitter: 
de h. Wauters, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Sury - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Hou
tekier, Bayart en Van Ryn. 

1' KAMER - 8 juni 1979 

CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE 

ZAJ(EN - MIDDEL DAT DE WETTELIJKE 
VERANTWOORDING VAN DE BESTREDEN BE
SLISSING BETWIST, MAAR ENKEL MELDING 
MAAKT VAN ART .. 97 GW.- NIET ONTVANKE
LIJK MIDDEL. 

Niet ontvankelijk in burgerlijke zaken is 
het middel dat de wettelijke verant
woording van de bestreden beslissing 
betwist, als het enkel schending van 
art. 97 Gw. aanvoert (1). 

(1) Cass., 19 nov. 1976(A.C., 1977, 317). 
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(VROMAN, VERHAEGEN Q.Q. 
T. BELLINCKX, BERGHMAN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 februari 1978 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

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

doordat het arrest, om het vonnis 
waartegen hager beroep, dat de vorde
ring van de eisers « ontvankelijk doch 
ongegrond » had verklaard, te bevesti
gen, en hen tot de kosten te veroordelen, 
in zijn overwegingen vaststelt : « dat het 
door Acifina gevolgde systeem onhoud
baar is en verboden werd; dat het 
voorkomt als een middel van Acifina om 
over vers geld te beschikken door afhou
ding van een belangrijk bedrag bij elke 
lening; dat een dergelijk systeem een 
tijd lang kan voortduren mits het aan
vaarden van volgende risico's die ieder 
op zichzelf en samen de totale onhoud
baarheid ervan aantonen : 1" de vermeer
dering of niet vermeerdering van het 
aantal gesloten ieningen en wei in een 
geometrische progressie om gelden te 
verschaffen voor contractueel bedongen 
terugbetalingen van leningen, zoals ten 
deze na 5 jaar door Acifina, terwijl het 
door Acifina zogenaamde geleende kapi
taal slechts na 30 jaar aan haar zou 
terugbetaald zijn; 2" het a! of niet toe
staan van verlenging van de duurtijd 
van de hypothecaire leningen; 3" het al 
of niet dalen van de rentevoet; 4" het al 
of niet bestaan van munterosie; dat de 
onhoudbaarheid van het systeem nog 
met meer zekerheid dient afgeleid uit de 
hier beschikbare cijfers, waaruit blijkt 
dat Acifina zich verbond om aan de 
hypthecaire lener de intresten te betalen 
a rata van 6,5 pet. hetzij 35.750 frank per 
jaar, en deze som ook werkelijk aan de 
hypothecaire schuldeiser uitbetaald 
heeft, terwijl gei:ntimeerden zich verbon
den om aan Acifina te betalen de som 
van 2.730 frank per maand kapitaal 
en interesten, hetzij 32.760 frank (beta
lingsbewijzen gevoegd in het dossier 
van appellanten van 7 maal 17.875 of 
125.125 frank intresten betaald door 
Acifina aan de hypothecaire schuldeiser 
gedurende de duurtijd van het contract, 
betalingsbewijzen gevoegd in het dossier 
van ge!ntimeerde ten bedrage van 

44 maal 2.730 frank tijdens dezelfde 
periode, of 120.120 frank); dat het voor 
eenieder duidelijk moet zijn, in de eerste 
plaats voor Acifina, dat een dergelijk 
systeem moest leiden tot onuitvoerbare 
verbintenissen, als zodanig te omschrij
ven als elementen van misdrijf, en 
noodzakelijke benadeling van derden; 
dat het bestreden vonnis terecht de 
nietigheid van de overeenkomst, waarop 
appellanten hun rechtsvordering steu
nen, heeft aangenomen; dat appellanten 
geen middelen afleiden uit deze nietig

. heid tegen gelntimeerden »; 
terwijl deze vaststellingen het niet 

mogelijk maken na te gaan op welke 
wettelijke bepalingen de feitenrechter 
steunt om te beslissen dat de verrichtin
gen van Acifina waren verboden en de 
overeenkomst waarop appellanten hun 
rechtsvordering stoelden nietig was en 
om bijgevolg het beroepen vonnis te 
bevestigen, zodat het Hof zijn toezicht 
op de wettelijkheid van het beschikkend 
deel van het arrest niet kan uitoefenen : 

Overwegende dat de grief, die 
enkel schending van artikel 97 van 
de Grondwet aanvoert, erop neer
komt te beweren dat de in het 
middel aangehaalde redenen de 
beslissing, luidens welke de verrich
tingen van eiseres waren verboden 
en de door haar ingeroepen over
eenkomst nietig was, niet wettelijk 
verantwoorden, omdat de wettelijke 
bepalingen, die tot grondslag van 
deze beslissing dienen, niet kunnen 
worden nagegaan; 

Overwegende dat deze grief geen 
schending van het door artikel 97 
van de Grondwet bepaalde vorm
voorschrift kan opleveren; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt de eisers in 
hun voormelde hoedanigheid in de 
kosten. 

8 juni 1979 - 1• kamer- Voorzitter: 
de h. Wauters, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Sury - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Ansiaux. 
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1' KAMER -'- 8 juni 1979 

BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHR!Fr 
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BURGER
LUKE ZAKEN - CONCLUSIE - MISKENNING 
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE CONCLUSIE-
BEG RIP. 

De bewijskracht van de conclusie waarin 
tot staving van een vordering tot 
te1·ugneming van een winkelhuis een 
onderhandse akte wordt aangevoerd 
i. v.m. de schenking van de beweerde
lijk voor de aankoop van het huis 
gebruikte geldsom wordt niet miskend 
door het arrest volgens hetwelk die 
akte geen betrekking heeft op het in 
de gemeenschap ingebrachte handels
huis, omdat tussen die beweerde 
schenking en de geldsom, waarmee 
het pand v66r het huwelijk zou zijn 
aangekocht, en die vordering geen 
verband bestond (1). 

{DEVEUGELE, HOORNAERT, SAVER 
T. VAN BULLE) 

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

8 juni 1979 - 1' kamer - Voorzitter : 
de h. Wauters, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Sury - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. De 
Gryse. 

3' KAMER - 11 juni 1979 

1° GEMEENTEVERORDENING - BE
KENDMAKING- BEW!JS. 

2° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN - DIRECTE GEMEENTEBE
LASTINGEN - UITVOERBAARVERKLARING 
VAN HET KOHlER- VORM. 

3° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN - DIRECTE GEMEENTEBE

LASTINGEN- BESTENDIGE DEPUTATIE VAN 
DE PROVINCIERAAD - BEVOEGDHEID. 

4° BESTENDIGE DEPUTATIE 
GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN -
BEVOEGDHEID. 

5° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN - DIRECTE GEMEENTEBE
LASTINGEN - BEZWAAR - BESTENDIGE 
DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD 
RECHTSMACHT- OMVANG. 

(1) Zie Cass., 23 dec. 1976 (A.C., 1977, 462). 

6° CASSATIEMIDDELEN - GEMEENTE-
EN PROVINCIEBELASTINGEN - MIDDEL AFGE
LEID UIT DE MISKENNING VAN DE BEWIJS
KRACHT VAN DE AKTEN - GEEN NADERE 
BEPALING- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

7° GEMEENTE - BEGROTING VAN ONT

V ANGSTEN - BELASTING OP DE NIET 
BEBOUWDE PERCELEN IN EEN NIET VERVAL
LEN VERKAVELING- IN DE BEGROTING AAN 
TE BRENGEN VERMELDINGEN. 

8° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN- GEMEENTEBELASTING OP 
DE NIET BEBOUWDE PERCELEN IN EEN NIET 
VERVALLEN VERKAVELING- OMSCHRIJVING 
IN DE BEGROTING VAN DE GEMEENTE. 

9° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN- BELASTINGVERORDENING 
VAN EENGEMEENTE BETREFFENDE DE NIET 
BEBOUWDE PERCELEN IN EEN NIET VERVAL
LEN VERKAVELING VERORDENING 

GESTEUND OP ART. 70BIS WET 20 MAART 

1962 - VERORDENING GENOMEN MET HET 
DOEL UITGAVEN TE DEKKEN EN EEN 
GRONDBELEID TE VOEREN - GEEN MACHTS
AFWENDING. 

10° MACHTSOVERSCHRIJDING 
MACHTSAFWENDING - BELASTINGVERORDE
NING VAN EEN GEMEENTE BETREFFENDE DE 
NIET BEBOUWDE PERCELEN IN EEN NIET 
VERVALLEN VERKAVELING - VERORDEN!NG 

GESTEUND OP ART. 70BIS WET 20 MAART 

1962 - VERORDENING GENOMEN MET HET 
DOEL UITGAVEN TE DEKKEN EN EEN 
GRONDBELEID TE VOEREN - GEEN MACHTS
AFWENDING. 

1 o B1j gebrek aal!. koninkhjk besluit 
waarbij de WlJze wordt bepaald 
waarop het feit en de datum van de 
bekendmaking van de gemeenteregle
menten moeten worden vastgesteld, 
mag het bewijs van deze bekendma
king door alle wettelijke bewijsmidde
Jen worden geleverd (2); de bestendige 
deputatie mag het getuigschrift van 
bekendmaking en het register van de 
bekendmakingen als zulk bewiis 
beschouwen (3). 

(2) Cass.1 16 mei 1961 (BulL en Pasic., 1961, 
I, 998) en 3 nov. 1975 (A.C., 1976, 296). 

{3) Raadpl. Cass., 20 juli 1951 (A.C., 1951, 
692) en 14 jan. 1952 (ibid., 1952, 230). 
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2o ,Jnzake directe gemeentebelastingen 

moet het kohier zeif niet ervan doen 
blijken dat het uitvoerbaar verklaard 
is ter zitting van de bestendige depu
tatie {1). 

3~. en 4° Inzake directe gemeentebelastin
gen is de bestendige deputatie van de 
provincieraad bevoegd om als admi-: 
nistratief orgaan de belastingverorde
ningen goed te keuren en de belas
tingkohieren uitvoerbaar te vei*laren 
en om als rechtsprekend orgaan over 
de bezwaren tegen de belastingen 
uitspraak te doen (2). (Artt. 77, 131, 
135, 136 en 137 Gemeentewet.) 

5o Wanneer de bestendige deputatie van 
de provincieraad uitspraak doet over 
een bezwaar tegen een directe 
gemeentebelasting, is zij als rechtspre
. kend orgaan niet gebonden door de 
uitvoerbaarverklal'ing die zij als admi
nistratief orgaan aan het kohier heeft 
verleend (3). 

6° Niet ontvankelijk wegens gebrek aan 
nadere bepaling is het middel afgeleid 
uit de miskenning van de bewijskracht 
van een akte, dat het stuk niet aan
duidt waarvan de bewijskracht mis
kend zou zijn (4). 

7o'en 8o In de begroting van de gemeente 
: 'moet, onder de ontvangsten, wei de 

. opbrengst van een belasUng op de niet 
bebouwde percelen in een niet verval
len verkaveling worden opgetekend, 
maar die begroting moet de straten 
niet vennelden waalin de aan die 
belasting onderworpen percelen gele
gen z1jn. (Art. 134 Gemeentewet.) 

go en 10° Niet door machtsafwending 
aangetast is de belastingverordening 
van een gemeente, gesteund op· 
art. 70bis Wet Ruimtelijke Ordening 

·en Stedebouw die, behoudens het ver
werven van inkomsten tot dekking van 
uitgaven van de gemeente, mede lwt 
voeren van een grondbeleid tot doel 
heeft(5). 

(1) (2) en (3) Cass., 18 dec. 1978 (A.C., 
1978-79, nr. 223). 

(4) Verg. inzake directe belastingen : Cass., 
·16 okt. 1974 (A.C., 1975, 232); in strafzaken : 
Cass., 23 mei 1977 (jbid., 1977, 968). 

(5) :Raadpl. Cass., 31 okt. en 22 dec. 
1977 (A.C., 1978, 278 en 501). 

(MOERENS ALS VOOGD VAN K. 
T. STAD NIEUWPOORT) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 9 maart 1978 door 
de Bestendige Deputatie van de 
Provincieraad van West-Vlaanderen 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 93, 97, 107, 
129 van de Grondwet, 69, 75, 76, 5°, 90, 2°, 
102, 136, 138 van de Gemeentewet, 1 van 
de wet van 22 juni 1365, 8, 13 van de wet 
van 5 juli 1871, 1 tot en met 4 van het 
koninklijk besluit van 12 november 1343, 
21 van de wet van 30 december 1337, 
1317 tot en met 1324 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat de beslissing oordeelt dat uit 
de stukken waarop het college vermocht 
acht te slaan, met name het getuigschrift 
van bekendmaking en het register der 
bekendmakingen, blijkt dat de belasting
verordening en het goedkeuringsbesluit 
op 21 juni 1976 werden afgekondigd 
overeenkomstig artikel 102 van de 
Gemeentewet, en dat hieruit blijkt dat 
zowel de tekst als de goedkeuring van de 
fiscale verordening werden bekendge
maakt, 

terwijl, zoals reeds in het bezwaar
schrift werd opgeworpen, het hier moet 
gaan om een werkelijk bewijs, te leveren 
door de gemeente, dat moet worden 
kunnen gecontroleerd door iedereen en 
door de reclamant, thans eiser, en dat 
werkelijk werd voldaan aan de voor
·Schriften van artikel 102 van de 
Gemeentewet; de beslissing aileen zoge
naamde bewijsmiddelen aanhoudt die 
werden opgemaakt door een partij in 
zake, dit is de gemeente, en waarin 
bovendien geen feiten worden vastge
steld, waaruit terecht zou kunnen wor
den afgeleid dat werd voldaan aan 
artikel 102 van de Gemeentewet, inzon
derheid dat de tekst van de belastingver
ordening werd uitgehangen door aan
plakking, op een plaats waar iedereen 
hem kon lezen, of op een plaats gewoon
lijk daartoe bestemd, en dat de tekst van 
de bekendmaking werd opgesteld val
gens de formule bepaald in artikel 102, 
vierde lid, van de Gemeentewet, maar 
slechts het subjectieve oordeel over
neemt van de partij zelf, uitgedrukt in 
het register van de bekendmakingen en 
het getuigschrift van de bekendmakin
gen, zodat het iedereen, en ook het Hof, 
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onmogelijk wordt gemaakt na te gaan of 
de beslissing wel een juist begrip heeft 
van wat artikel 102 van de Gemeentewet 
onder « bekendmaking , begrijpt en of 
er voldoende vaste feiten worden aange
voerd, waaruit kan worden afgeleid dat 
de « bekendmaking >>, zoals door de wet 
bedoeld, werkelijk heeft plaats gehad : 

Overwegende dat, luidens arti
kel 102, eerste lid, van de Gemeen
tewet de reglementen en verorde
ningen van de gemeenteraad door 
omroeping en aanplakking worden 
bekendgemaakt; dat van de bekend
making en van de datum van de 
bekendmaking moet blijken op de 
bij koninklijk besluit te· bepalen 
wijze; 

Overwegende dat nog geen 
koninklijk besluit de wijze bepaald 
heeft waarop van de bekendmaking 
en van de datum van de bekendma
king moet blijken; dat het bewijs 
daarvan derhalve door alle wette
lijke bewijsmiddelen kan worden 
geleverd; dat de bestendige deputa
tie het getuigschrift van bekendma
king en het register van de bekend
makingen als bewijs van de bekend
making van de belastingverordening 
mag beschouwen; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 93, 97, 
107 van de Grondwet, 1 van de wet van 
22 juni 1865, 77, 131, 135, 136, 137 van de 

· Gemeentewet, 19, 23 van de wet van 
10 april 1841, 43, derde lid, van het 
besluit van de Regent van 10 fe
bruari 1945, 180, 181, 239 van het konink
lijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoe- · 
ring van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, 207, 208 van 'het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, 104 van de 
Provinciewet, en 828 tot 847 van het 
Gerechtelijk Wetboek en van het alge
meen rechtsbeginsel betreffende de vol
strekte onpartijdigheid van de rechter 
( (( nul ne peut etre a la fois juge et 
partie >>), 

doordat de beslissing oordeelt « dat uit 
de stukken, waarop het college vermag 
acht te slaan - inzonderheid het notu
lenboek van de bestendige deputatie -
blijkt dat het kohier op datum van 
16 december 1976, ter zitting van de 
bestendige deputatie werd voorgelegd >> 
en << dat vetder uit de stukken van het 

dossier blijkt dat het kohier de uitvoer
baarheidsformule draagt ondertekend 
door de voorzitter en de provinciale 
griffier op 16 december 1977, zijnde de 
dag van de zitting >>; 

tezwijl, eerste onderdeel, het uitvoer
baar verklaard kohier een authentieke 
akte is, ten einde een uitvoerbare titel 
uit te maken tegenover de erin aange
duide belastingplichtige en voor de erin 
aangeduide belastingschulden, en deze 
authentieke akte dan ook uit zichzelf 
alle essentiele elementen moet bewijzen 
die van haar een uitvoerbare titel 
maken, en bepaald de uitvoerbaarverkla
ring in zitting van de bestendige deputa
tie, door de bestendige deputatie in de 
persoon van haar voorzitter, de gouver
neur, die bij wettig belet en met vermel
ding ervan, kan vervangen worden door 
een andere voorzitter, daartoe, conform 
de wet, benoemd te zijner vervanging, 
en ten deze er niet uit blijkt dat de 
uitvoerbaarverklaring in zitting ge
beurde; 

tweede onderdeel, de bestendige depu
tatie aldus, als rechtsinstantie, haar 
eigen handeling als administratieve 
overheid, met name de uitvoerbaarver~ 
klaring van het kohier, naar regelmatig~ 
heid, wettelijkheid en geldigheid heeft 
beoordeeld, wat erop neerkomt dat de 
bestendige deputatie als partij en · rech
ter in dezelfde zaak optreedt, wat de 
schending uitmaakt van het algemeen 
rechtsbeginsel betreffende de volstrekte 
onpartijdigheid van de rechter : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat niet vereist is 

dat het kohier zelf ervan laat blij
ken dat het uitvoerbaar verklaard 
werd in zitting, noch dat het kohier 
de naam vermeldt van de voorzitter 
van de bestendige deputatie, de 
gouverneur, of van de persoon die 
deze laatste vervangt; 

Dat het volstaat dat de beslissing, 
zoals ten deze, vaststelt dat uit het 
notulenboek van de bestendige 
deputatie blijkt dat het kohier op 
16 december 1976 ter zitting aan de 
bestendige deputatie werd overge
legd en dat uit de stukken van het 
dossier verder blijkt dat het kohier 
de uitvoerbaarverklaringsformule 
draagt, ondertekend door de voor
zitter en de provinciegriffier op 
16 december 1976, zijnde de dag van 
de zitting; 
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Wat het 

betreft : 
tweede onderdeel 

Overwegende dat de bestendige 
deputatie bevoegd is om als admi
nistratief orgaan de door verweer
ster opgemaakte kohieren uitvoer
baar te verklaren en als rechtspre
kend orgaan over de bezwaren 
tegen de beslissing uitspraak te 
doen; 

Dat, wanneer zij over een 
bezwaar uitspraak doet, zij niet 
gebonden is door de uitvoerbaarver
klaring die zij aan het kohier heeft 
verleend; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 134, 139, 140, 141 van de 
Gemeentewet en 1317 tot 1324 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat de beslissing oordeelt dat uit 
de stukken waarop het college vermag 
acht te slaan, blijkt dat de onderhavige 
belastingen ( dit is het desbetreffende 
krediet) in de goedgekeurde begroting 
voor het dienstjaar 1976 werd opgeno
men onder artikel 040/367/37, 

terwijl de aldaar aangebrachte aandui
dingen de mogelijkheid niet bieden te 
constateren dat de onderhavige belas
tingontvangsten en bepaald de onderha
vige belastingontvangsten betreffende de 
percelen gelegen aan de straten, waar
aan eiseres eigendommen heeft, in het 
budget zouden zijn opgenomen, zodat de 
bewijskracht van de stukken waarop het 
college vermocht acht te slaan, is mis
kend, ofwel de beslissing een verkeerd 
begrip heeft van de wet of zijn conclusie 
onvoldoende rechtvaardigt : 

Overwegende dat het middel niet 
aanduidt van welke akten de 
bewijskracht zou miskend zijn; 

Overwegende dat de begroting 
van de gemeente, waarop een belas
ting op de niet bebouwde percelen 
begrepen in een niet vervallen ver
kaveling als ontvangsten van de 
gemeente is gebracht, geen melding 
moet maken van de straten waarin 
de aan die belasting onderworpen 
percelen gelegen zijn; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 31, 97, 107, 
108, 110, 111, 113, 115, 129 van de 
Grondwet, 75, 76, 134, 135, 137, 138, 
139 van de Gemeentewet, 351 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
70bis van de wet van 29 maart 1962, 
zoals gewijzigd door de wetten van 
22 april 1970 en 22 december 1970, en 
8 van de wet van 5 juli 1871, 

doordat de beslissing, in antwoord op 
de opwerping van eiser dat onderhavig 
belastingreglement, in hoofdzaak en in 
eerste instantie, grondbeleid tot doel 
heeft en niet het dekken van de finan
ciele behoeften van de gemeenten, 
bepaalt dat de grondslag van de onder
havige belasting ligt in een toestand die 
omschreven wordt door de bepalingen 
van het fiscaal reglement - te weten 
dat de percelen die gelegen zijn in een 
niet ve,rvallen verkaveling, niet bebouwd 
zijn - en dat trouwens elke belasting in 
wezen een heffing is met het oog op het 
dekken van overheidsuitgaven met 
andere woorden het verschaffen van 
inkomsten aan de overheid, 

terwijl de abstracte beschouwing dat 
elke belasting « in wezen >> geheven 
wordt met het oog op het dekken van de 
overheidsuitgaven, geen adequaat ant
woord uitmaakt op de concrete opwer
ping dat de gemeente onder de mom van 
een belastingheffing, in werkelijkheid 
aan grondbeleid doet en aldus door 
onderhavige belasting machtsafwending 
pleegt; eiser, om dit aan te tonen, 
verwees naar de preambule van onder
havige belastingverordening, die verwijst 
naar bovengenoemd artikel 70bis en de 
voorbereiding ervan, waaruit ten over
vloede blijkt dat genoemd artikel tot 
doel heeft een grondbeleid te voeren 
waarbij de verkoop van de , bedoelde 
percelen zou worden gestimuleerd, als
ook naar de circulaire van 
17 oktober 1972, waaruit onder meer 
blijkt : « Niettegenstaande, zoals steeds, 
de belasting voor doel moet hebben de 
gemeenten noodzakelijke inkomsten te 
bezorgen, mag niet uit het oog verloren 
worden dat met deze belastingen ook 
betracht wordt het aanbod van bouw
gronden te stimuleren en dat de nood
zaak van dat aanbod van veel omstan
digheden afhangt; het is dan ook gera
den geen verordening voor verschillende 
jaren te maken, maar wel ieder jaar 
opnieuw de belasting in de gemeente
raad te bepalen en voor de goedkeuring 
aan te bieden >>; uit onderhavige belas
tingverordening zelf blijkt dat in eerste 
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instantie bedoeld wordt het aanbod van 
bouwgrond te stimuleren, vermits het 
niet bebouwd karakter van een perceel 
de belastbaarheid meebrengt en de 
artikelen 4 en 5 van onderhavige belas
tingverordening zodanige vrijstellingen 
verlenen dat alleen het bouwen in aan
merking werd genomen, zodat rekening 
houdend met de parlementaire voorbe
reiding van genoemd artikel 70bis en de 
circulaires van het Ministerie van Bin
nenlandse Zaken in dit verband, hieruit 
maar een conclusie kan volgen, die de 
bestendige deputatie ambtshalve had 
moeten trekken, met name dat ten deze 
machtsafwending werd gepleegd door 
onderhavige belastingverordening goed 
te keuren en toe te passen; de beslissing 
niet voldoende en adequate redenen 
aanvoert om op het bezwaarschrift te 
antwoorden of tot een andere conclusie 
te komen : , .. 

Overwegende dat, nu de besten
dige deputatie de redenen opgeeft, 
waarom zij oordeelt dat de toege
paste belastingverordening niet door 
machtsafwending is aangetast, 
eisers bewering beantwoord wordt; 

Overwegende dat 
betwist dat de door 
verworven inkomsten 
van de uitgaven van 
worden gebruikt; 

eiser niet 
de belasting 
tot dekking 
verweerster 

Dat de toegepaste verordening 
verwijst naar artikel 70bis van de 
wet van 29 maart 1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke orde
ning en de stedebouw, ingevoegd 
door de wet van 22 december 1970; 
dat uit de voorbereiding van deze 
wet blijkt dat artikel 70bis tot doel 
had << de gemeente in staat te 
stellen een grondbeleid te voeren, 
namelijk de eigenaars van de met 
belasting bezwaarde gronden ertoe 
te brengen deze werkelijk te koop 
te bieden en te ver kopen, zodat de 
mogelijkheid tot bouwen wordt 
geschapen »; 

Dat, wanneer de belastingveror
dening mede het voeren van een 
grondbeleid tot doel heeft, deze niet 
door machtsafwending is aangetast; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende dat noch uit de 
vaststellingen van de beslissing, 
noch uit de aan het Hof overgelegde 
procedurestukken blijkt dat ambts
halve een middel moet worden 
opgeworpen dat de openbare orde 
raakt; 

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

11 juni 1979 - 3• kamer - Voorzittei' 
en verslaggever : de h. Gerniers, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal- Advocaat: mr. Delafontaine, 
Kortrijk. 

3• KAMER - 11 juni 1979 

DIENSTPLICHT - MILITIEGERECHTEN 

DIENSTPLICHTIGE DIE DE VOORWAARDEN 

VERMELD IN ART. 10, § 1, 1°, DIENSTPLICHT
WET VOOR HET VERLENEN VAN UITSTEL OF 
VRIJLATING VAN DIENST NIET VERVULT -
ZAAK DIE DOOR DE MILITIERAAD NIET 
WEGENS SPECIALE OMSTANDIGHEDEN AAN 
DE HOGE MILITIERAAD WERD VOORGELEGD 
- HOGE MILITIERAAD VERMAG NIET OVER 
DERGELIJKE OMSTANDIGHEDEN UITSPRAAK 
TE DOEN. 

Wanneer de militieraad, die vaststelt dat 
uitstel of vrijlating van dienst wegens 
kostwinnerschap niet kan worden ver
Jeend, omdat de voorwaarden ve1·meld 
in art. 10, § 1, 1", Dienstplichtwet niet 
vervuld zijn, de aanvraag heeft afge
wezen zonder de zaalc wegens Speciale 
omstandigheden die voor inwilliging 
van de aanvraag pleiten, aan de Hoge 
Militieraad voor te leggen, vermag de 
Hoge Militieraad niet over bet bestaan 
van dergelijlce omstandigheden uit
spraalc te doen (1). (Artt. 28, § 4, en 37,. 
§ 3, Dienstplichtwet.) 

(VANDERSMISSEN} 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 28 maart 1979 
door de Hoge Militieraad gewezen; 

(1) Cass., 20 dec. 1972 (A.C, 1973, 440); 
raadpl. Cass., 10 april 1961 (Bull. en Pas., 1961, 
I, 857) met noot en Cass., 27 juni 1966 (ibid., 
1966, I, 1371). 
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Overwegende dat eiser vrijlating 

van dienst aanvraagt op grond van 
artikel 12, § 1, 7•, van de dienst
plichtwetten, gecoordineerd op 
30 april 1962; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 28, § 4, en 37, 
§ 3, van de dienstplichtwetten, gecoordi
neerd op 30 april 1962, 

doordat de Hoge Militieraad beslist 
dat hij, ten deze, niet bevoegd is om over 
het bestaan van uitzonderlijke omstan
digheden, zoals bepaald bij artikel 28, 
§ 4, van voormelde wetten, te oordelen, 

terwijl de Hoge Militieraad de 
bevoegdheid blijft behouden om kennis 
te nemen van aanvragen gestoeld op 
voormelde wetsbepaling, ook als de mili
tieraad daarover anders zou hebben 
beslist : 

Overwegende dat de Hoge Militie
raad beslist dat eiser de in 
artikel 10, § 1, 1·, van de dienst
plichtwetten .vermelde voorwaarden 
niet vervult; 

Dat, naar luid van artikel 28, § 4, 
van de dienstplichtwetten, indien 
uitstel of vrijlating wegens kostwin
nerschap niet kan worden verleend 
omdat de in artikel 10, § 1, r, 
vermelde voorwaarden niet zijn ver
vuld, hoewel er speciale omstandig
heden zijn die voor inwilliging van 
de aanvraag pleiten, de raad, mits 
dit met eenparigheid van stemmen 
geschiedt, het geval naar de Hoge 
Militieraad verwijst; 

Overwegende dat de militieraad 
geoordeeld heeft geen gevolg te 
moeten geven aan eisers verzoek tot 
verwijzing van zijn aanvraag naar 
de Hoge Militieraad, met toepassing 
van artikel 28, § 4, van de dienst
plichtwetten; 

Dat de Hoge Militieraad derhalve 
wettelijk beslist dat hij niet ver
mocht te oordelen over het bestaan 
van de speciale omstandigheden die, 
volgens de dienstplichtige, de aan
Vraag zouden verantwoorden; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de miskenning van de bewijskracht van 
de door eiser bijgebrachte overtuiging
stukken inzake verantwoording van het 

inroepen van de in artikel 28, § 4, van de 
dienstplichtwetten bepaalde speciale 
omstandigheden : 

Overwegende dat de beslissing 
van de Hoge Militieraad niet 
gegrond is op de bedoelde stukken; 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

11 juni 1979 - 3' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Gerniers, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal. 

3' KAMER - 11 juni 1979 

1° TAALGEERUIK - SOCIALE BETREK

KINGEN TUSSEN DE WERKGEVERS EN DE 
WERKNEMERS EN DOOR DE WET VOORGE
SCHREVEN AKTEN EN BESCHEIDEN VAN 
ONDERNEMINGEN - DECREET VAN DE CUL
TUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CUL

TUURGEMEENSCHAP VAN 19 JULI 1973 -
TOEPASSINGSGEBIED - PERSONEEL DAT IN 
HET NEDERLANDSE TAALGEBIED TEWERKGE
STELD IS - DRAAGWIJDTE. 

2° TAALGEERUIK - SOCIALE BETREK

KINGEN TUSSEN DE WERKGEVERS EN DE 
WERKNEMERS - ONTSLAGBRIEF DOOR EEN 
PRIVAAT NIJVERHEIDS-, HANDELS- EN FINAN
CIEBEDRIJF GESTUURD AAN ZIJN WERKNE
MER- BEDRIJF WAARVAN DE EXPLOITATIE
ZETEL IN HET FRANSE TAALGEBIED IS 
GEVESTIG - IN HET NEDERLANDSE TAALGE
BIED TEWERKGESTELDE WERKNEMER -
TAAL WAARIN DE BRIEF MOET WORDEN 
GESTELD. 

3° WETGEVENDE MACHT - BEVOEGD
HEIDSCONFLICT - STRIJDIGHEID TUSSEN 
EEN WET EN EEN DECREET - STRIJDIGHEID 
VASTGESTELD DOOR HET HOF- VERZENDING 
NAAR DE WETGEVENDE KAMERS. 

4° WETTEN EN BESLUITEN 
BEVOEGDHEIDSCONFLICT - STRIJDIGHEID 
TUSSEN EEN WET EN EEN DECREET - STRIJ
DIGHEID VASTGESTELD DOOR HET HOF -
VERZENDING NAAR DE WETGEVENDE 
KAMERS. 
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5° CASSATIE BEVOEGDHEID 

BEVOEGDHEIDSCONFLICT - STRIJDIGHEID 
TUSSEN EEN WET EN EEN DECREET - STRIJ
DIGHEID VASTGESTELD DOOR HET HOF -
VERZENDING NAAR DE WETGEVENDE, 
KAMERS, 

1 • Het bepaalde in art. 1 van het decreet 
van de Cultuurraad voor de Neder
landse Cultuurgemeenschap van 
19 juli 1973 tot regeling van f:!et 
gebruik van de talen voor de soc1ale 
betrekkingen tussen de werkgevers en 
de werknemers alsmede van de door 
de wet en de verordeningen voorge
schreven akten en bescheiden van 
ondernemingen, Juidens hetwelk l1et 
decreet van toepassing is op de 
natuurlijke personen en rechtsperso
nen die een exploitatiezetel in het 
Nederlandse taalgebied hebben of die 
personeel in het Nederlandse taalge
bied tewerkstellen, maakt geen onder
scheid naargelang het personeel van 
de natuurlijke personen en rechtsper
sonen die geen exploitatiezetel in het' 
Nederlandse taalgebied hebben, al dan 
niet uitsluitend in dit taalgebied 
tewerkgesteld is (1) (2). 

2" De ontslagbrief, door een pn'vaat mj
verheids-, handels- of financiebedrijf 
waarvan de exploitatiezetel in het 
Franse taalgebied is gevestigd, gericht 
aan een in het Nederlandse taalgebied 
tewerkgestelde werknemer, moet in 
het Nederlands gesteld z1jn met toe
passing van het decreet van de Cul
tuwraad voor de Nederlandse Cultuur
gemeenschap van 19 juli 1973 en in 
het Frans met toepassing van art. 52, 
§ 1, Taalwet bestuurszaken 18 juli 1966 
(3). 

3" 4" en 5" Wanneer het Hof vaststelt dat 
'een wetsbepaling strijdig is met een 
decreet, zendt het, alvorens verder 
over de voorziening uitspraak te doen,, 
het ontstane prejudicieel geschil voor 
beslissing over aan de Wetgevende 
Kamers (4). (Wet 3 juli 1971, art. 20, als 
art. 45 ingevoegd in de wetten op de 
Raad van State, gecoordineerd op 
12 januari 1973.) 

(1) Raadpl. Cass., 31 jan. 1978 (A.C., 1978, 
650) en het hierna volgende arrest. 

(2) (3) en (4) Zie cone!. O.M. 

(V ANDENPLAS T, ETABLISSEMENT 
JOS BARTHOLOME-LOVINFOSSE P,V.B.A.) 

Advocaat-generaal Lenaerts heeft iiJ. 
hoofdzaak het volgende gezegd : 

1. Het arbeidshof oordeelt dat ver
weerster de brief waarbij zij eiser 
wegens dringende reden had ontslagen, 
in het Frans mocht stellen met toepas
sing van artikel 52, § 1, van de wetten op 
het gebruik van de talen in bestuursza
ken, gecoordineerd op 18 juli 1966. Het 
Taaldecreet van de Cultuurraad voor de 
Nederlandse Cultuurgemeenschap van 
19 juli 1973 acht het niet toepasselijk, 
omdat de exploitatiezetel van verweer
ster in het Franse taalgebied is gelegen 
en eiser, hoewel hoofdzakelijk in het 
Nederlandse taalgebied werkzaam.> toch 

. ook enigermate in het Franse taalgebied 
arbeid diende te verrichten. Als handels
vertegenwoordiger was hem, volgens de 
vaststellingen van het arrest, als sector 
de provincie Limburg en een gedeelte 
van Vlaams Brabant toegewezen, maar 
« bezocht hij ook een beperkt clienteel 
in enkele Franstalige gemeenten in de 
provincie Luik >>. 

2 Eiser voert aan dat de ontslagbrief 
ove~eenkomstig het Taaldecreet in het 
Nederlands moest gesteld zijn. 

In de memorie van antwoord betwist 
verweerster deze stelling uiteraard, maar 
merkt bovendien op dat, indien het Hof 

· ze niettemin zou volgen, er een conflict 
tussen het decreet en artikel 52 van d~ 
Taalwet zou ontstaan. Daarom vraagt zlJ 
in ondergeschikte orde dat dit conflict 
als prejudicieel geschil aan de Wetge-

. vende Kamers zou worden voorgelegd 
met toepassing van artikel 20 vari de wet 
vim 3 juli 1971, dat door het coordinatie
besluit van 12 januari 1973 artikel 45 van 
de wetten op de Raad van State is 
geworden. 

Volgens verweerster zou aan de Wet
gevende Kamers de volgende vraag moe
ten worden gesteld : 

« Moet artikel 1 van het decreet van 
19 juli 1973 van de Nederlandse cultuur
raad aldus begrepen worden dat 
genoemd decreet niet enkel van toepa~
sing is op werknemers die uitsluitend in 

'het Nederlandse taalgebied worden 
tewerkgesteld, maar ook op werk~emers 
die zowel in het Nederlandse als m een 

· ander taalgebied arbeidsprestaties 
verrichten ? ,, 

Zoals verweerster de vraag formuleert, 
zouden de Wetgevende Kamers dus moe
ten beslissen over de interpretatie van 
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het decreet. Indien het bedoelde prejudi
ciele geschil inderdaad betekent dat aan 
de Wetgevende Kamers naar de inter
pretatie van de toepasselijke bepaling 
moet worden gevraagd, houdt dit in dat 
het Hof niet zelf daarover uitspraak mag 
doen en dat dienvolgens de prejudiciele 
vraag moet worden gesteld, alvorens het 
in de voorziening opgeworpen middel 
wordt onderzocht. 

Daarom moet dus in de eerste plaats 
de vraag naar de ware draagwijdte van 
het genoemde prejudiciele geschil wor
den gesteld. Want van het antwoord 
daarop zal afhangen of er in de huidige 
stand van de procedure nog plaats is 
voor het onderzoek van eisers middel. 

Bevoegdheidsconflicten tussen wet en 
decreet of tussen decreten. 

3. Artikel 59bis van de Grondwet richt 
een Cultuurraad voor de Nederlandse 
Cultuurgemeenschap en een voor de 
Franse Cultuurgemeenschap op (§ 1). 
Het bepaalt voorts welke aangelegenhe
den deze raden bij decreet kunnen 
regelen (§§ 2 en 3). Deze decreten 
hebben kracht van wet in het eigen 
taalgebied (§ 4). Luidens § 8 stelt de wet 
« de procedure in om de conflicten 
tussen de wet en het decreet, alsook 
tussen de decreten te voorkomen en te 
regelen >>. 

Ter uitvoering van deze grondwetsbe
paling heeft de wet van 3 juli 1971 bij de 
Raad van State een afdeling bevoegd
heidsconflicten opgericht, die bevoegd is 
om « bij wijze van prejudiciele beslis
sing, uitspraak te doen over vragen 
betreffende de strijdigheid tussen een 
wet en een decreet of tussen decreten 
van de Nederlandse Cultuurraad en de 
Franse Cultuurraad en die haar door de 
hoven en rechtbanken of door enig 
ander rechtscollege worden voorgesteld >> 
(1). De gewezen regelingsarresten heb
ben « executoriale kracht, tenzij zij door 
de Wetgevende Kamers worden nietig 
verklaard >> (2). 

4. Op de bevoegdheid van de Raad van 
State wordt alleen uitzondering gemaakt 
« wanneer een prejudicieel gescbil voor 
het eerst voor het Hof van Cassatie 
wordt opgeworpen, hetzij door partijen, 

(1) Artikel 14, eerste lid, van de wet van 
3 juli 1971, thans artikel 18 van de gecoi:irdi
neerde wetten op de Raad van State. 

(2) Artikel 15, thans artikel 40 van de 
gecoi:irdineerde wetten. 

hetzij ambtshalve >>; alsdan « zendt het 
Hof het geschil voor beslissing over aan 
de Wetgevende Kamers » (3). 

Oorspronkeli]k kwam deze bijzondere 
regeling t.a.v. het Hof niet in het ant
werp van wet voor (4). Zij werd door de 
:Senaatscommiss1e eraan toegevoegd -
nadat deze de bespreking van het ont
werp reeds had beeindigd (5) - als 
gevolg van een brief van de eerste 
voorzitter van en de procureur-generaal 
bij het Hof van Cassatie, die hun 
opmerkingen en bezwaren in verband 
met de ontworpen conflictenregeling aan 
de Eerste Minister badden medegedeeld 
(6). 

Terwijl de in de brief opgeworpen 
beginselkwesties langdurig worden 
besproken (7), verstrekt de Senaatscom
missie daarentegen geen toelicbting bij 
de tekst zelf van het artikel dat in het 
ontwerp wordt ingevoegd. Wei is zij 
ervoor bezorgd « zo weinig mogelijk 
wijzigingen aan de bestaande teksten te 
moeten brengen >>. Alleen artikel 21 (8) 
wordt aan de nieuwe bepaling aangepast 
door erin te verwijzen, niet aileen meer 
naar het regelingsarrest van de Raad 
van State, maar ook naar de beslissing 
van de W etgevende Kamers genomen 
ingevolge het door bet Hof voorgelegde 
prejudiciele geschil (9). Dit artikel 
draagt de Koning op bij de Wetgevende 
Kamers of bij de bevoegde cultuurraad, 
naar gelang van het geval, een ontwerp 
van wet of van decreet in te dienen, 
waarbij de naar de Raad van State 
verwezen bepaling wordt opgebeven of 
in overeenstemming gebracht, hetzij met 
bet regelingsarrest, hetzij met de beslis
sing van de Wetgevende Kamers. 

5. Aan de Wetgevende Kamers moet 
worden overgezonden << een prejudicieel 
gescbil, als bedoeld in artikel 18 >> van d.e 
wetten op de Raad van State; volgens d1t 
artikel betreft dit prejudiciele geschil 

(3) Artikel 20, thans artikel 45 van de 
gecoi:irdineerde wetten. 

(4) Senaat, 1970-1971, Gedr. St., nr. 399. 

(5) Ibid., nr. 469, inzonderheid biz. 10 e.v. 

(6) Ibid., nr. 498, biz. 2 tot 4. 

(7) Loc.cit., biz. 5 tot 13. 

(8) Thans artikel 46 van de gecoi:irdineerde 
wetten. 

(9) Senaat, 1970-1971, Gedr. st., nr. 498, 
biz. 15. 
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een vraag « betreffende de strijdigheid 
tussen een wet en een decreet of tussen 
decreten ». 

Nu zou deze bepaling de indruk kun
nen wekken dat het Hof aan de Wetge
vende Kamers en de andere rechtscolle
ges aan de Raad van State moeten 
vragen of er al dan niet strijdigheid 
tussen de wet en het decreet of tussen 
decreten bestaat. En deze indruk kan 
nog worden versterkt doordat de wetge
ver, zoals hij zelf herhaaldelijk heeft te 
kennen gegeven (1), zijn inspiratie bij 
het opstellen van de regeling van preju
diciiHe geschillen heeft gezocht in 
artikel 177 van het E.E.G.-Verdrag. 

Er bestaat nochtans een fundamenteel 
verschil tussen beide vormen van preju
diciele geschillen. 

Het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen doet, bij wijze van 
prejudiciiHe beslissing, uitspraak over de 
« uitlegging » van het Verdrag, van de 
door de instellingen van de Gemeen
schap verrichte handelingen en even
tueel van de statuten van bij besluit 
van de raad ingestelde organen. 

Aan de Wetgevende Kamers of de 
Raad van State wordt daarentegen niet 
gevraagd wetten of decreten te interpre
teren, maar conflicten te regelen. Artikel 
59bis van de Grondwet, ter uitvoering 
waarvan de regeling is uitgevaardigd, 
zegt dit uitdrukkelijk. 

Hieruit volgt dus dat, wanneer het 
conflict afhangt van de interpretatie die 
aan de wet of het decreet moet worden 
gegeven, het Hof, c.q. het rechtscollege 
dat het prejudiciele geschil aanhangig 
maakt, eerst zelf de wet en of het 
decreet moet uitleggen en de beslissing 
over de interpretatie niet aan de Wetge
vende Kamers of de Raad van State 
moet overlaten. 

6. Oordeelt het Hof of het rechtscol
lege dat er geen strijdigheid tussen wet 
en decreet bestaat, dan is er ook geen 
bevoegdheidsconflict en dus evenmin 
een prejudicieel geschil. 

Dan is er ook geen reden om af te 
wijken van de algemene regel dat de 
rechter bij wie een geschil aanhangig 
wordt gemaakt, zelf en in volstrekte 
onafhankelijkheid uitspraak doet over 
alle rechtsvragen die voor de oplossing 

(1) Zie o.m. Senaat, 1969-1970, Gedr. St. 
nr. 402, blz. 44; ibid., 1970-1971, Gedr. St., 
nr. 469, blz 22, en nr. 498, blz. 9; ibid., Hand. 
22 jum 1971, blz. 2074, 2075 en 2076. 

van ,het geschil moeten worden beant
woord. Het prejudiciele geschil is de 
uitzondering. 

Artikel 38 van de wetten op de Raad 
van State bepaalt zelf uitdrukkelijk dat 
de rechter de prejudicii:He kwestie maar 
aanhangig maakt, zo hij « het antwoord 
op deze vraag noodzakelijk acht voor· 
zijn beslissing ». 

Overigens onderstreept het Senaats
verslag : « Vanzelfsprekend zal het 
rechtscollege vooraf moeten uitmaken, 
hetzij op de conclusie van een der 
partijen, hetzij ambtshalve, of er inder
daad een bevoegdheidsconflict gerezen 
is, en dan zal het zich gedragen naar de 
regelen bepaald in lid 2 en lid 3 van dit 
artikel >> (2). En het verslag voegt er nog 
aan toe dat hoger beroep en cassatiebe
roep mogelijk is tegen een beslissing 
waarbij een rechtscollege « beslist dat er 
een bevoegdheidsconflict bestaat >> -

niet : dat een vraag om uitlegging van de 
wet of het decreet moet worden gesteld 
- « daar het besproken wetsontwerp 
geenszins bedoelt, op welke wijze ook, af 
te wijken van het vigerende proces
recht >> (3). 

Het lijkt dus wel duidelijk dat het Hof 
zelf eerst - in de uitoefening van zijn 
normale bevoegdheid - moet beslissen 
welke de draagwijdte en de betekenis is 
van de aangevochten wets- of decreetbe
palingen en vervolgens moet vaststellen 
of die bepalingen, gelet op de uitlegging 
die het zelf eraan geeft, strijdig zijn en 
een bevoegdheidsconflict doeri ontstaan. 
Alleen in bevestigend geval is er een 
prejudicieel geschil en dient het Hof het 
dus aan de Wetgevende Kamers over te 
zenden. 

Om te kunnen oordelen of ten deze 
daartoe reden is, moet eerst het aange
voerde middel worden onderzocht. 

Toepassingsgebied van het decreet van 
19 juli 1973. 

7. Het decreet van 19 juli 1973 is het 
resultaat van de versmelting van twee 
voorstellen (4). Volgens het voorstel 
Vandezande zou het decreet toepasselijk 

(2) Senaat, 1970-1971, Gedr. St., nr. 469, 
biz. 23. 

(3) Ibid., blz. 23 en 24. 

(4) Cultuurraad voor de Nederlandse Cul
tuurgemeenschap, 1971-1972, Gedr. St., nr. 26, 
en 1972 1973, Gedr. St., nr. 60. 
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zijn « op de natuurlijke en rechtsperso
nen die personeel tewerkstellen en die 
in het Nederlandse taalgebied woonach
tig zijn of gevestigd zijn, met uitzonde
ring van de tot het Nederlandse taa!ge
bied behorende rand- en taalgrens
gemeenten » (art. 1). Het voorstel Claeys 
luidt dat het decreet van toepassing is 
« op de werknemers die in het Neder
landse taalgebied, zoals omlijnd in 
artikel 59, § 4, van de Grondwet, werk
nemers tewerkstellen en op deze werk
nemers » (art. 1). 

Terwijl dit laatste voorstel dus de 
plaats van tewerkstelling als enig crite
rium in aanmerking neemt, eist het 
eerstgenoemde dat Em het personeel in 
het Nederlandse taalgebied tewerkge
steld is en de werkgever er woont of 
gevestigd is. Geen van beide auteurs 
geven enige toelichting bij deze respec
tieve omschrijvingen. 

De heer Vandezande client evenwel 
een amendement op zijn voorstel in om 
het decreet toepasselijk te maken op de 
werkgevers die ofwel een exploitatiezetel 
in het Nederlandse taalgebied hebben, 
ofwel er personeel tewerkstellen. Hier
mee wil hij tegemoet komen aan een 
opmerking van de Vaste Commissie voor 
Taaltoezicht en voorkomen dat " een 
natuurlijke persoon die personeel 
tewerkstelt in het Nederlandse taalge
bied maar woonachtig is in een ander 
taalgebied (b.v. Brussel-Hoofdstad) aan 
de toepassing van het decreet ontsnapt >> 

(1). 
De Commissie van de Cultuurraad 

heeft het toepassingsgebied van het 
decreet bepaald overeenkomstig het 
amendement Vandezande. In verband 
met artikel 1 vermeldt het verslag van 
de commissie dat de Minister van Bin
nenlandse Zaken van oordeel was " dat 
het decreet ook toepasselijk moet zijn op 
werkgevers die buiten het Nederlandse 
taalgebied wonen doch die in dit gebied 
personeel tewerkstellen >> (2). De Cul
tuurraad heeft de tekst van de commis
sie ongewijzigd en zonder verdere toe
lichting aangenomen (3). 

8. Uit de wordingsgeschiedenis van het 
decreet blijkt duidelijk dat de Cultuur
raad bewust voor het dubbele criterium 

(1) Ibid., 1971-1972, Gedr. St., m. 26/3. 

(2) Ibid., 1971-1972, Gedr. St., nr. 26/4, 
blz. 2. 

(3) Ibid., 1972-1973; Hand. 19 juni 1973, 
biz. 383. 

heeft gekozen : niet aileen de in het 
Nederlandse taalgebied gevestigde werk
gevers vallen eronder, maar bovendien 
ook aile anderen die in dat gebied 
personeel tewerkstellen. 

Noch uit de tekstvergelijking, noch uit 
enige verklaring kan worden afgeleid 
dat, wanneer de werkgever in een ander 
taalgebied of in het buitenland gevestigd 
is, het niet volstaat dat het personeel in 
het Nederlandse taalgebied gevestigd is, 
maar dat er in dat geval nog bijkomende 
voorwaarden moeten worden gesteld 
opdat het decreet toepasselijk zou zijn. 

Dat is nochtans de opvatting van het. 
arbeidshof. Het bestreden arrest over
weegt immers dat, « in zover enkel de 
plaats van tewerkstelling als toepas
singscriterium kan ingeroepen worden, 
de door het decreet opgelegde verplich
tingen slechts wetskrachtig zijn ten aan
zien van handelingen die in het Neder
landse taalgebied moeten gesteld worden 
of die alleszins onafscheidbaar aan de 
plaats van de tewerkstelling gebonden 
zijn >>. 

9. Tot staving van deze beperkende 
interpretatie laat het arbeidshof voor
eerst geld en : « nu in artikel 23 van de· 
Grondwet, dat bij de grondwetsherzie
ning van 1970 ongewijzigd bleef, het vrij 
gebruik van de in Belgie gesproken 
talen werd neergeschreven, moeten de 
dwingende bepalingen van de taalwetten 
strikt gelnterpreteerd worden >>. 

Dit argument, dat ei~er in het eerste 
onderdeel van het middel terecht aan
vecht, verliest reeds zijn overtuigings
kracht, wanneer mert de geschiedenis 
van de grondwetswijziging inzake de 
taalregeling volgt. Door de Senaat was 
op 25 juni 1970 een zeer grondige 
wijziging en aanvulling van artikel 23 
aangenomen (4). Maar achteraf heeft de 
Kamer al deze wijzigingen in andere, 
hoofdzakelijk nieuwe artikelen onderge
bracht (5). En een dezer artikelen is 
artikel 59bis dat aan de cultuurraden 
a.m. bevoegdheid geeft om het gebruik 
van de talen te regelen voor « de sociale 
betrekkingen tussen de werkgevers en 
hun personeel, alsmede de door de wet 
en de verordeningen voorgeschreven 
akten en bescheiden van de onder
nemingen >> (§ 3, 3'). 

(4) Senaat, 1969-1970, Hand. 25 juni 1970, 
biz. 2223. 

(5) Kamer, B.Z. 1968, nr. 10/31, 3' en 5'. 
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Het verslag van de Senaatscommissie 

stelt in dit verband uitdrukkelijk : « De 
Ministers van Communautaire Betrek
Lingen hebben uiteengezet, en uw Com
rnissie heeft vastgesteld, dat de tekst 
opgenomen in artikel 59bis, §§ 3 en 4, 
naar inhoud nauwkeurig en volledig 
0vereenstemt met de bevoegdheid 
ratione materiae en ratione loci, zoals zij 
we1·d geregeld in de tekst van artikel 23 
die door de Senaat werd aangenomen ,, 
{1). En in de openbare vergadering 
bevestigt de verslaggever, senator de 
Stexhe, zeer nadrukkelijk dat de bepa
lingen betreffende het gebruik der talen 
letterlijk, zonder een woord te verande
ren, van artikel 23 naar artikel 59 bis zijn · 
uvergeRlaatst en er dus geen el:lkel 
verschil in betekenis is (2). 

Men kan dus bezwaarlijk uit de 
omstandigheid dat artikel 23 ongewijzigd 
bleef, een argument halen om de taal
wetgeving eng te interpreteren. 

De uitzonderingen op het beginsel van 
de taalvrijheid zijn niet alleen meer in 
clit artikel neergelegd, maar ook in 
artikel 59bis, dat de cultuurraden uit
drukkelijk de bevoegdheid geeft het 
gebruik van de talen te regelen voor o.m. 
de sociale betrekkingen. Een decreet dat 
met toepassing van deze grondwetsbepa
ling is genomen, moet zijn volle uitwerk
ing hebben. Binnen de door de Grond
wet bepaalde grenzen heeft de cultuur
raad de volstrekte bevoegdheid om het 
gebruik van de talen te regelen. En er is 
geen enkele reden om aan die regeling 
een engere draagwijdte te geven dan zij 
in werkelijkheid heeft, omdat het om 
een grondwettelijk toegelaten afwijking . 
van een. vrijheidsbeginsel gaat. " 

10. Voorts. haalt het arbeidshof nog 
een argument uit de omstandigheid dat 
de bevoegdheid van de cultuurra.den 
beperkt is << tot het hun toegewezen 
territorium "· 

Hieruit volgt wel dat de werkingssfeer 
van het decreet buiten dit territorium 
geen u~twerking kan en mag hebben, 
maar met dat het binnen dit gebied zijn 
volle uitwerking niet mag hebben; m.a.w. 
aan een decreet moet inhoudelijk geen 
engere betekenis worden gegeven, omdat 
de werkingssfeer ervan territoriaal 
beperkt is. 

(1) Senaat, 1970-1971, Gedr. St., nr. 145, 
biz. 2.. 

11. Wel moet hier de vraag worden 
gesteld of de Nederlandse Cultuurraad 
zijn bevoegdheid niet te buiten is gegaa:n 
door het Taaldecreet ook toepasselijk te 
verklaren op werkgevers die buiten het 
Nederla.ndse taalgebied gevestigd zijn. 

Artikel 59bis, § 4, tweede lid, van de 
Grondwet bepaalt wel dat de taaldecre
ten aileen kracht .van wet hebben in 
respectievelijk het Nederlandse en het 
Franse taalgebied, behoudens de opge~ 
somde uitzonderingen, die in deze zaak 

· geen toepassing vinden en dan ook 
buiten beschouwing worden gelaten. 
lVIaar geen grondwetsbepaling schrijft 
voor aan de hand van welk criterium 
moet worden vastgesteld of een ~epaalde 
persoon, instelling, dienst of handeling 
al dan niet tot het taalgebied behoort. 

In de regel zal het meest bruikbare 
criterium wel zijn : de plaats waar de 
persoon, dienst of instelling gevestigd is; 
maar het kan ook de plaats zijn waar de 

, handeling wordt gesteld, of nog de 
vestigingsplaats van de persoon op wie 
of de dienst of instelling waarop de 
handeling betrekking heeft. 

Het Taaldecreet van 19 juli 1973 neemt 
twee criteria in aanmerking : de 'exploi..: 
tatiezetel en de pla.ats van tewerkstel
ling. 

De exploitatiezetel heeft betrekking op 
de « technische bedrijfseenheid » (3); 
deze V8.lt dus niet noodzakelijk samen 
met de maatschappelijke zetel, d.w.z. 
met de plaats waar de werkgever - d.i. 
de natuu.rlijke persoon of de rechtsper~ 
soon - gevestigd is. Ook de werkgever 
die in een ander taalgebied of zelfs in 
het buitenland is gevestigd, valt onder 
het taaldecreet, als hij een exploitatieze
tel in het Nederlandse taalgebied heeft; 
alsdan i.s het ook onverschillig waar het 
personeel waarop de taalregeling betrek
king heeft, woonachtig of tewerkgesteld 
is. 

Is er geen exploitatiezetel in het 
Nederla.ndse taalgebied, dan geldt als 
enig criterium de plaats van tewerkstel
ling van het betrokken personeel, 
ongeacht de vestigingspla.ats van ' de 
werkgever of van de exploitatiezetel. 

Een vennootschap wier maatschappe
lijke zetel in een ander taalgebied of in 
het buitenland is gevestigd en die geert 
exploitatiezetel in het Nederlandse taal
gebied heeft, valt onder het taaldecreet 
ten aanzien van het personeel dat in dit 
taalgebied tewerkgesteld is. 

(2) Senaat, 1970-1971, Hand. 17 
.ber 1970, biz. 54o. 

decem- (3) Cultuurraad voor de· Nederlandse Cul-
tuurgemeenschap, Gedr. St., nr. 26/4, biz: 2. 
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En nu kan het samen hanteren van 

beide criteria in de praktijk misschien 
moeilijkheden teweegbrengen of juridi
sche discussies doen ontstaan of zelfs tot 
bevoegdheidsconflicten leiden; ongrond
wettig zijn deze criteria niet. 

Er is dan ook geen enkele reden om 
de desbetreffende bepaling van bet Taal
decreet haar voile uitwerking te ontzeg
gen en er bijkomende, niet voorgeschre
ven toepassingsvoorwaarden aan toe te 
voegen, zoals het arbeidshof ten 
onrechte doet. 

12. Evenmin verantwoord is de daaruit 
afgeleide gevolgtrekking dat bet taalde
creet niet toepasselijk is, omdat het 
werkingsveld van eiser zich, behoudens 
over het Nederlandse taalgebied, ook 
nog over enkele gemeenten van het 
Franse taalgebied uitstrekte. 

Eiser was in het Nederlandse taalge
bied tewerkgesteld en derhalve is aan de 
door artikel 1 gestelde voorwaarde van 
toepassing voldaan. Nergens maakt het 
Taaldecreet een uitzondering t.a.v. de 
personeelsleden die ook nog elders dan 
in het Nederlandse taalgebied werkzaam 
zijn. Evenmin vindt men in zijn wor
dingsgeschiedenis enige aanwijzing dat 
de cultuurraad aan het decreet een 
beperktere draagwijdte heeft willen 
geven dan de duidelijke tekst ervan tot 
uitdrukking brengt. 

In die omstandigheden is de rechter 
ertoe verplicht het decreet toepasselijk 
te verklaren, welk ook eventueel zijn 
persoonlijk oordeel over de billijkheid, 
de opportuniteit of de doelmatigheid van 
de regeling moge zijn. 

13. Wellicht zou men nog kunnen 
opmerken dat de strekking van een wet 
of decreet toch ook mag worden uitge
legd met inachtneming van bet beoogde 
doel en de opzet van de regeling. Maar 
dan moet de rechter zich wei ervoor 
wachten in de plaats van de wetgever te 
beslissen of de uitgevaardigde regeling 
wei geschikt is om bet beoogde doel te 
bereiken, misschien zelfs haar doel voor
bijstreeft. Daarover te oordelen staat 
aileen de instantie die de regeling uit
vaardigt. 

Hierbij mag overigens niet uit bet oog 
worden verloren dat aan beschermings
maatregelen, zoals taalregelingen er zijn, 
vaak een ruim toepassingsgebied zonder 
uitzonderingen wordt gegeven om wets
ontduiking zoveel mogelijk te voorko
men en om de zekerherd te hebben dat 

aile misbruiken die men bestrijdt, wer
kelijk worden uitgeroeid, ook al leidt dat 
in sommige extreme gevallen misschien 
tot niet onmiddellijk beoogde gevolgen. 

Bij de bespreking van artikel 41 van 
de Taalwet van 2 augustus 1963, dat bet 
gebruik van de streektaal door de bedrij
ven verplichtend stelt, heeft senator 
Houben daarop nog duidelijk gewezen : 
« Nous ne pouvons realiser la liberte 
dans chaque cas particulier, y compris 
pour l'entreprise italienne etablie par 
hasard a Bruges. C'est pourquoi nous 
voulons regler le quod plerumque fit, 
pour regler la situation generale )) (1). 

14. Neemt men bet Taaldecreet zoals 
het is, dan moet artikel 1 in die zin 
worden genterpreteerd dat het toepasse
lijk is op de natuurlijke personen en 
rechtspersonen die geen exploitatiezetel 
in bet Nederlandse taalgebied hebben, 
t.a.v. hun werlmemers die in dat taalge
bied tewerkgesteld zijn, ongeacht of zij 
daarnaast ook nog buiten bet Neder
landse taalgebied werkzaam zijn. 

Ten onrechte beslist het arbeidshof 
dat het Taaldecreet niet toepasselijk is. 

Conflict tussen Taalwet en Taalde
creet. 

15. Indien het Hof meent dat het 
decreet in de voorgestelde zin moet 
worden uitgelegd, moet het ook antwoor
den op het door verweerst~r opgeworpen 
prejudiciele geschil. 

Om te kunnen oordelen of er werke
lijk een bevoegdheidsconflict bestaat, 
moet het Hof niet aileen beslissen over 
de uitlegging van het Taaldecreet, zoals 
daarstraks we:ud gezegd, maar moet het 
uiteraard ook het betrokken artikel van 
de Taalwet interpreteren, zoniet kan bet 
niet vaststellen of beide bepalingen op 
bet voorgelegde geschil toepasselijk zijn 
en tot een verschillende oplossing ervan 
lei den. 

16. Luidens artikel 52, § 1, van de 
wetten op het gebruik van de talen in 
bestuurszaken, gecoordineerd op 18 juli 
1966, gebruiken de private nijverheids-, 
handels- of financiebedrijven de taal van 
bet gebied waar hun exploitatiezetel of 
onderscheiden exploitatiezetels gevestigd 
zijn, voor de akten en bescheiden die 
voorgeschreven zijn bij de wetten en 
reglementen, en voor die welke bestemd 
zijn voor hun personeel. 

(1) Senaat, 1962-1963, Hand. 24 juli 1963, 
blz. 1556. 
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Deze wetsbepaling hanteert als enig 

criterium tot vaststelling van het 
toepassingsgebied : de plaats waar de 
exploitatiezetel van het bedrijf is geves
tigd. 

Aangezien de exploitatiezetel van ver
weerster in het Franse taalgebied is 
gelegen, moet deze volgens de wet dus 
het Frans gebruiken. 

Deze oplossing is duidelijk in strijd 
met die welke uit de toepassing van het 
decreet voortvloeit, in zoverre ook de 
andere toepassingsvoorwaarden van 
beide regelingen vervuld zijn; maar hier
over bestaat ten deze geen betwisting. 

Vooreerst is vereist dat het om een 
privaat nijverheids-, handels- of 

financiebedrijf >> en niet om een andere 
werkgever gaat; want alleen op die 
bedrijven zijn zowel de wet als het 
decreet toepasselijk, terwijl de andere 
werkgevers alleen onder het decreet 
vallen. 

Ten tweede moet het gaan om eigen
lijke werlmemers die krachtens een 
arbeidsovereenkomst tewerkgesteld zijn. 
Want alleen het decreet breidt zijn 
werkingssfeer uit tot de met werkne
mers gelijkgestelden, d.z. de personen 
die anders dan krachtens een arbeids
overeenkomst arbeid verrichten onder 
het gezag van een ander persoon, of die 
arbeid verrichten in gelijkaardige voor
waarden als die van een arbeidsovereen
komst. (Art. 1, tweede lid, 1 •). 

Ten slotte moet het een geschrift 
betreffen dat voor de werknemers is 
bestemd ti). Want alleen onder het 
decreet vallen de overige sociale betrek
kingen, d.w.z. « zowel de mondelinge als 
de schriftelijke individuele en collectieve 
contacten tussen de werkgevers en de 
werknemers, die rechtstreeks of on
rechtstreeks verband houden met de 
tewerkstelling >> (art. 3). 

Uit het arrest blijkt dat verweerster 
een personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, dus een handelsven
nootschap is, dat eiser een handelsver

een brief waarbij eiser wegens drin
gende reden wordt ontslagen, wat dus 
ongetwijfeld een voor de werknemer 
bestemd stuk is. 

17. Alle voorwaarden zijn derhalve 
vervuld, opdat zowel de Taalwet als het 
Taaldecreet toepassing vinden. En aan
gezien de wet het gebruik van het Frans 
en het decreet het gebruik van het 
Nederlands voorschrijft, is er ongetwij
feld strijdigheid tussen beide regelingen. 

Deze strijdigheid heeft tot gevolg dat 
het bestreden arrest conform de Taalwet 
beslist heeft dat verweerster de ontslag
brief in het Frans mocht stellen, maar 
dat die beslissing strijdt met het Taalde
creet, volgens welke de brief in het 
Nederlands moest worden gesteld. 

Er bestaat dus een werkelijk conflict 
dat aanleiding geeft tot een prejudicieel 
geschil, en geen loutere machtsover
schrijding, doordat ofwel de wetgever 
ofwel een cultuurraad zijn bevoegdheid 
is te buiten gegaan, zonder evenwel in 
strijd te zijn met een andere regeling 
(2). Of, zoals de Minister van Commu
nautaire Betrekkingen het in de Kamer 
uitdrukte : « De term "strijdigheid ", in 
het Frans "contradiction", heeft een 
restrictieve betekenis. Hij veronderstelt 
dat er tegenspraak is tussen twee teks
ten, met andere woorden : dat er een 
positief conflict bestaat. Artikel 14 zal 
dus geen toepassing vinden wanneer het 
conflict enkel virtueel is >> (3). 

18. Volledigheidshalve dient ook nog 
de vraag te worden beantwoord of de 
twee regelingen - de wet en het decreet 
- nog steeds integraal rechtsgeldig zijn; 
heeft een van beide de andere impliciet 
opgeheven, dan is er uiteraard ook geen 
conflict meer. 

Het probleem kan als volgt worden 
gesteld. Artikel 59bis, § 3, van de Grand
wet draagt aan de cultuurraden op, « bij 
uitsluiting van de wetgever >> het gebruik 
van de talen voor de sociale betrekkin
gen tussen de werkgevers en hun perso
neel bij decreet te regelen. Heeft de 
wettelijke regeling haar rechtskracht 
daardoor verloren ? 

tegenwoordiger is en dat het gaat om 1------------------

(1) Wet en decreet zijn bovendien ook nog 
beide toepasselijk op de wettelijk voorgeschre
ven stukken. Maar wanneer het gaat om 
stukken die voor het personeel bestemd zijn, 
vallen z1j in elk geval onder beide regelingen, 
ook indien zij niet wettelijk voorgeschreven 
z1jn. Daarom kan deze premsermg h1er verder 
onbesproken bhjven 

(2) Ontwerpen voor hervormingen en juris
dictionele functie, nr. 30, blz. 107, rede uitge-
sproken door procureur-generaal F Dumon, 
toen eerste advocaat-generaal op de plechtige 
opemngszittmg van het Hof van Cassat1e op 
1 september 1977 

(3) Kamer, 1970-1971, Hand. 1 juli 1971, 
blz.42. 
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Vooreerst dient te worden opgemerkt 

dat d.eze bevoegdheid alleen is toege
kend aan de cultuurraden van de Neder
landse en de Franse Cultuurgemeen
schappen, niet aan de bij artikel 59ter 
opgerichte Raad van de Duitse Cultuur
gemeenschap; bovendien hebben de 
decreten, luidens § 4, tweede lid, va.n 
artikel 59bis, maar kracht van wet in 
respectievelijk het Nederlandse en het 
Franse taalgebied, met uitzondering dan 
nog van de rand- en taalgrensgemeen
ten. 

Hieruit volgt dat de wetgever bevoegd 
blijft voor Brussel-Hoofdstad, het Duitse 
taalgebied en de rand- en taalgrensge
meenten. Voor die gebieden blijft de 
wettelijke regeling die v66r de inwer
kingtreding van artikel 59bis is uitge
vaardigd, ongetwijfeld in stand. 

Maar hetzelfde geldt eveneens de een
talige Nederlandse en Franse gebieden, 
zolang daarvoor geen decreet is uitge
vaardigd. 

De grondwetgever heeft nooit te ken
nen gegeven dat de bestaande taalwetten 
opgehouden hebben uitwerking te heb
ben, zodra de desbetreffende bevoegd
heid aan de cultuurraden is overgedra
gen; ware dit het geval geweest, dan zou 
ook de ganse taalwetgeving in bestuurs
zaken en voor het onderwijs in de 
genoemde gebieden opgehouden hebben 
te bestaan. 

Het Senaatsverslag over de herziening 
van artikel 23 van de Grondwet onder
streept integendeel uitdrukkelijk : de 
taalwetten << blijven dus van toepassing, 
maar kunnen eventueel in de toekomst 
gewijzigd worden overeenkomstig de 
regels van het nieuwe artikel 23 » (1); 
die uiteindelijk in artikel 59bis zijn 
opgenomen. Dit standpunt werd in de 
openbare vergadering van de Senaat 
uitdrukkelijk herhaald door de verslag
gever, senator de Stexhe (2). 

Het lijdt dus geen twijfel dat het 
Taaldecreet van 19 juli 1973 artikel 52 
van de gecoordineerde Taalwetten impli
ciet heeft opgeheven, in zover:re het in 
het eentalige Nederlandse taalgebied 
toepasselijk was. Maar even vast staat 
dat diezelfde wetsbepaling nog steeds 
van kracht is in het Franse taalgebied, 

(1) Senaat, 1969-1970, Gedr. St., nr. 390, 
biz. 6. 

(2) Ibid., Hand. 23 juni 1970, biz. 2080. 

omdat zij daar nog niet door een decreet 
van de Cultuurraad van de Franse ·Cul
tuurgemeenschap is vervangen. 

Aard van het bevoegdheidsconffjct. 

19. Uit het onderzoek van de weerslag 
van artikel 59bis op de voorheen 
bestaande wetgeving volgt niet aileen 
dat er ten deze werkelijk een bevoegd
heidsconflict bestaat. Hieruit blijkt 
tevens dat dit conflict een bijzondere 
aard heeft, wat van belang is voor de 
oplossing ervan. 

Bij het uitwerken van de procedure 
tot regeling van conflicten tussen de wet 
en het decreet en tussen de decreten is 
de wetgever kennelijk ervan uitgegaan 
dat het conflict ontstaat doordat ofwel de 
wetgever ofwel een cultuurraad zijn 
bevoegdheid is te buiten gegaan. 

De memorie van toelichting bij de wet 
van 3 juli 1971 stelt het zeer uitdrukke
lijk (3) - en de Minister van Commu
nautaire Betrekkingen heeft dat stand
punt in dezelfde bewoordingen in de 
Kamercommissie herhaald (4) : 
<< Conflicten tussen de wet en het 
decreet zullen het gevolg zijn van de 
miskenning van de bevoegdheidsregeling 
tussen de wetgever en de cultuurraden; 
conflicten tussen decreten zullen voort
spruiten uit de miskenning van de 
bevoegdheidsregeling tussen de Cultuur
raad voor de Nederlandse en de Cultuur
raad voor de Franse Cultuur
_gemeenschap ». 

De Senaatscommissie is nog formeler : 
<< Het conflict tussen een wet en een 
decreet kan alleen ontstaan, indien een 
van beide wetgevers zijn bevoegdheid is 
te buiten gegaan. Als de cultuurraad een 
beslissing neemt binnen zijn bevoegd
heid, dan lean niemand daar iets aan 
veranderen, evenmin als er iets kan 
worden gewijzigd in een beslissing die 
de gewone wetgever binnen zijn 
bevoegdheid neemt. Het enige probleem 
dat kan rijzen is : is de gewone wetgever 
of is de cultuurraad zijn bevoegdheid te 
buiten gegaan ? >> (5). 

20. Het in deze zaak gerezen conflict 
vindt zijn oorsprong niet in een over
schrijding van bevoegdheid. 

(3) Senaat, 19'70-1971, Gedr. St., nr. 399, 
biz. 5. 

(4) Kamer, 1970-1971, Gedr. St., nr. 1026/3, 
blz. 4. 

(5) Senaat, 1970-1971, Gedr. St., nr. 469, 
blz. 13. 
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De Cultuurraad voor de Nederlandse 

Cultuurgemeenschap heeft niets anders 
gedaan dan ter uitvoering van 
artikel '59bis, § 3, 3°, van de Grondwet 
bepalen welke taal client te worden 
gebruikt voor de sociale betrekkingen 
tussen de werkgevers en hun personeel 
en heeft, conform § 4, tweede lid, van 
dezelfde grondwetsbepaling, die regeling 
alleen toepasselijk verklaard in het 
Nederlandse taalgebied. 

Toen artikel 52 van de gecoi:irdineerde 
wetten als artikel 41 van de Taalwet van 
2 augustus 1963 tot stand gekomen is, 
werd zeer uitvoerig gediscussieerd over 
de grondwettigheid van een taalregeling 
voor het bedrijfsleven. Uiteindelijk heeft 
de wetgever aangenomen - en mijns 
inziens terecht - dat zulke regeling niet 
strijdt met artikel 23 van de Grondwet 
(1). Maar deze discussie raakte uiter
aard geen bevoegdheidsconflict met de 
cultuurraden, aangezien deze niet 
bestonden. 

Zoals daareven werd aangetoond, 
heeft artikel 59bis van de Grondwet aan 
de wetgever niet de bevoegdheid ontno
men het taalgebruik in het bedrijfsleven 
te regelen buiten de eentalige Neder
landse en Franse taalgebieden, zodat 
artikel 52 van de gecoordineerde wetten 
toepasselijk is gebleven. Dit geldt zelfs 
de genoemde eentalige gebieden, zolang 
de cultuurraden geen decreet daarom
trent hebben uitgevaardigd. De wet is 
derhalve nog steeds van kracht in het 
Franse taalgebied. 

Wet en decreet hebben beide een 
welomlijnde werkingssfeer en geen van 
beide heeft zich op het terrein van de 
andere begeven. Het conflict is alleen 
ontstaan doordat het toepassingsgebied 
van het decreet, in tegenstelling tot dit 
van de wet, niet uitsluitend bepaald is 
door de exploitatiezetel van het bedrijf. 
Maar door ook de plaats van tewerkstel
ling als criterium ter omschrijving van 
het toepassingsgebied in aanmerking te 
nemen, heeft de cultuurraad zijn 
bevoegdheid niet overschreden. 

21. Het onderhavige conflict vindt dus 
zijn oorzaak niet in een ongrondwettig
heid, hetzij van de wet hetzij van het · 
decreet. 

(1) Zie o.m. Senaat, 1962-1963, Gedr. St., 
nr. 304, blz. 10 e.v.; ibid., Hand. 24 juli 1963, 
blz. 1523, en 25 juli 1963, blz. 1544, 1545 en 
1551 e.v. 

Dat er zonder ongrondwettigheid ook 
een conflict kan ontstaan, is wel niet 
helemaal aan de aandacht van de wetge
ver ontsnapt. Want in de Senaatscom
missie werd § 1 van artikel 21 van het 
oorspronkelijke ontwerp dat de wet van 
3 juli 1971 is geworden, geschrapt als 
gevolg van de opmerking van een lid 
« dat men bezwaarlijk kan gewag maken 
van "machtsoverschrijding" zonder 
meer, daar er wel steeds strijdigheid zal 
zijn tussen een wet en een decreet of 
tussen twee decreten van de beide 
cultuurraden onderling, doch zonder dat 
die strijdigheid noodzakelijkerwijze 
voortspruit uit machtsoverschrijding >> 

(2). 
Ret komt mij echter voor dat de 

wetgever zich niet gerealiseerd heeft dat 
die opmerking ook van belang was voor 
de oplossing van het conflict. 

Oplossing van het bevoegdheidscon
flict. 

22. Tijdens de voorbereiding van de 
wet werd alleen in aanmerking genomen 
dat de oplossing· van het conflict een 
kwestie van grondwettigheid was. 

Vooral de Minister van Communau
taire Betrekkingen Tindemans heeft 
daarop herhaaldelijk de nadruk gelegd. 
In de Senaat merkt hij op : « het is 
telkens nagaan wat wij gewild hebben 
toen wij de Grondwet hebben 
hervormd >> (3). In de Kamercommissie 
verklaarde hij dat de << beoordeling van 
de bevoegdheidsconflicten alleen moeten 
steunen op overwegingen van grond
wettelijkheid >> en << dat bevoegdheids
conflicten tussen de cultuurraden kun
nen ontstaan door overschrijding van 
bevoegdheid zowel ratione materiae als 
ratione loci. Het onderzoek van deze 
conflicten stelt uitsluitend de kwestie 
van grondwettigheid >> ( 4). In de open-
bare vergadering van 1 juli 1971 van de 
Kamer legt de minister uit waarom het 
prejudiciele geschil noodzakelijk is. 
Wanneer een bevoegdheidsconflict voor 

· een rechtbank rijst, zou deze een oordeel 
moeten vellen << betreffende de bevoegd
heid van beide wetgevende organen >> en 
tot de onbevoegdheid van een van beide 
moeten concluderen. << Welnu, bij deze 
beoordeling moet de rechtbank noodza
kelijkerwijze de wet en het decreet 

(2) Senaat, 1970-1971, Gedr. St., nr. 469, 
blz. 29. 

(3) Ibid., Hand. 22 juni 1971, blz. 2083. 

(4) Kamer, 1970-1971, Gedr. St., nr. 1026/:', 
iblz. 10. 
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toetsen aan de Grondwet, die de 
bevoegdheidssfeer van de wetgevende 
macht en van de cultuurraden bepaalt ... 
Het komt er dus op aan in laatste 
instantie aan het parlement te vragen 
wat het parlement, als grondwetgever, 
heeft gewenst : wie bevoegd is op dat 
betwiste gebied, of de bevoegdheid aan 
het parlement dan wei aan de cultuur
raden werden toevertrouwd » (1). 

23. Dat is de vraag evenwel niet 
wanneer, zoals ten deze, er wei strijdig
heid tussen wet en decreet bestaat, maar ' 
parlement en cultuurraad niettemin 
ieder binnen de perken van zijn eigen 
bevoegdheid is gebleven. 

En dan rijst bij mij toch wei de vraag 
of de door de wet van 3 juli 1971 
uitgevaardigde regeling de meest ade
kwate procedure is om het conflict op te 
lossen. Ik beperk mij ertoe deze vraag te 
il~ustreren aan de hand van de regeling 
dw geldt wanneer het prejudiciele 
geschil voor het Hof wordt opgeworpen, 
hoewel ik de indruk heb dat er geen 
fundamenteel verschil bestaat, wanneer 
het geschil door de Raad van State moet 
worden behandeld. 

Luidens artikel 20 van de genoemde 
wet zendt het Hof het prejudiciele 
geschil « voor beslissing » over aan de 
Wetgevende Kamers. 

Ik wil niet blijven stilstaan bij de 
moeilijkheid die kan ontstaan, wanneer 
beide Kamers niet tot een eensluidende 
beslissing kunnen komen. Wanneer het 
om de goedkeuring van een wet gaat, 
heeft het gebrek aan overeenstemming 
aileen tot gevolg dat de wet niet tot 
stand komt. Over het prejudiciele geschil 
« moet >> evenwel een beslissing vallen; 
want deze is noodzakelijk om het voor 
de rechter aanhangige geschil - ten 
deze de voorziening in cassatie - te 
beslechten. Zou het Parlement niet tot 
een beslissing komen, dan zou het zich 
medeplichtig maken aan rechtsweige
ring. 

24. Het specifieke probleem 
zaak is echter welke beslissing 
gevende Kamers ten deze 
nemen. 

in deze 
de Wet
kunnen 

Vaststellen dat ofwel de wetgever 
ofwel de cultuurraad zijn bevoegdheid te 
buiten is gegaan of de Grondwet 
geschonden heeft, kunnen zij niet; want 
beide zijn binnen de hun door de 
Grondwet toegekende bevoegdheidssfeer 
gebleven. 

(1) Kamer, 1970-1971, Hand. 1 juli 1971, 
biz. 42. 

De Wetgevende Kamers kunnen ook 
het decreet niet wijzigen, bijvoorbeeld 
door de woorden « of die personeel in 
het Nederlandse taalgebied tewerk
stellen » in artikel 1 te schrappen. Want 
de regeling van het taalgebruik voor de 
sociale betrekkingen en dus ook de 
wijziging van het desbetreffende decreet 
is grondwettelijk uitsluitend zaak van de 
cultuurraad. Daarstraks werd nog de 
passus uit het Senaatsverslag aange
haald, waarin dat standpunt uitdrukke
lijk wordt bevestigd : << Als de cultuur
raad een beslissing neemt binnen zijn 
bevoegdheid, dan kan niemand daar iets 
aan veranderen » (2). De Wetgevende 
Kamers kunnen in ct1t geval evenmin de 
Taalwet aan het decreet aanpassen. 
Want het gaat hier om de toepasselijk
heid van artikel 52 van de gecoi:irdi
neerde wetten in het Franse taalgebied. 
En deze bepaling geldt voor dit gebied 
aileen voorlopig, totdat de Cultuurraad 
van de Franse Cultuurgemeenschap een 
desbetreffend decreet heeft uitgevaar
digd. Sedert de inwerkingtreding van 
artikel 59bis van de Grondwet is aileen 
deze cultuurraad nog bevoegd om de 
wettelijke regeling voor het Franse taal
gebied te wijzigen. 

25. In de conflictenregeling ligt, naar 
mijn mening, overigens als zodanig 
besloten dat de beslissing van de Wetge
vende Kamers in geen geval bestaat in 
de wijziging van de wet of het decreet. 

Artikel 46 van de wetten op de Raad 
van State bepaalt immers dat de Koning 
bij de Wetgevende Kamers of bij de 
bevoegde cultuurraad, naar gelang van 
het geval, een ontwerp van wet of van 
decreet indient, waarbij de naar de Raad 
van State verwezen bepaling wordt 
opgeheven of in overeenstemming 
gebracht, hetzij met het regelingsarrest, 
hetzij met de beslissing van de Wetge
vende Kamers. Zoals reeds werd opge
merkt, werden deze laatste woorden aan 
de bepaling toegevoegd om ze ook toe
passelijk te maken op het door het Hof 
opgeworpen prejudiciele geschil. 

De aanpassing van de wet of het 
decreet is duidelijk een fase in de 
conflictenregeling die volgt op de beslis
sing van de Wetgevende Kamers. Zij 
wordt eigenlijk maar ingezet, nadat het 
prejudiciele geschil in de Wetgevende 
Kamers reeds een oplossing heeft gekre
gen. 

(2) Senaat, 1&70-1971, Gedr. St., nr. 469, 
biz. 14. 
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Artikel 46 laat dan ieder orgaan zijn 

eigen grondwettelijke bevoegdheid : de 
Koning, die het recht van initiatief heeft 
zowel voor de Wetgevende Kamers 
(art. 27}, als voor de cultuurraden 
(art. 59bis, § 5}, de Kamers die alleen 
wetten kunnen goedkeuren, en de cul
tuurraden die alleen decreten kunnen 
goedkeuren. De Koning kan grondwette
lijk ertoe niet verplicht worden van zijn 
recht van initiatief gebruik te maken en 
de Kamers en de cultuurraden kunnen 
niet gedwongen worden een wet of 
d'ecreet goed te keuren. 

De memorie van toelichting bij het 
ontwerp dat de wet van 3 juli 1971 is 
geworden, stelt weliswaar dat aan de 
Koning de verplichting wordt opgelegd 
een ontwerp in te dienen _(1). Maar het 
Senaatsverslag verduidelijkt dat het om 
niet meer gaat dan om << de morele 
verplichting die berust op wetgever en 
regering om ervoor te zorgen dat de 
conflictsituatie door.het treffen van pas
sende maatregelen zou weggewerkt wor
den in de zin door het regelingsarrest 
aanbevolen '' (2}. En in de Senaat 
bevestigt de verslaggever, senator 
Custers, dat de desbetreffende bepaling 
geen imperatief karakter heeft (3). 

De beslissing die de Wetgevende 
Kamers moeten nemen om het prejudi
ciele geschil op te lossen, bestaat dus 
niet in de wijziging van de wet of het 
decreet. 

26. Van het door de Raad van State 
gewezen regelingsarrest zegt het wets
antwerp dat het rechtsgevolg erin 
bestaat << dat de betrokken wets- of 
decreetsbepaling geen uitwerking meer 
zal hebben; juridisch blijft zij echter 
bestaan " (4}. Dat moet ook het rechts
gevolg zijn van de overeenkomstige 
beslissing van de Wetgevende Kamers 
ten, gevolge van het door het Hof 
overgezonden prejudiciele geschil. 

Maar welke bepaling - die van de 
wet of die van het decreet - moet 
buiten werking worden gesteld, wanneer 
geen van beide ongrondwettig is ? 

(1) Senaat, 1970-1971, Gedr. St., nr. 399, blz. 
8. 

(2) Ibid., Gedr. St., nr. 469, blz. 29. 

(3) Ibid., Hand., 17 juni 1971, blz. 2003. 

(4) Senaat, 1970-1971, Gedr. St., nr. 399, 
biz. 7. 

De beslissing daaromtrent moet in elk 
geval op juridische, niet op politieke 
gronden steunen. Want de desbetref
fende bevoegdheid van de Wetgevende 
Kamers is van dezelfde aard als die van 
de afdeling bevoegdheidsconflicten van 
de Raad van State. En als rechtscollege 
kan deze niet anders dan in rechte 
uitspraak doen. De politieke beslissing 
kan achteraf worden genomen door de 
wijziging van de wet of het decreet. 

27. Is noch de taalwet noch het 
taaldecreet ongrondwettig, dan heeft de 
grondwetgever toch duidelijk bepaald 
dat de regeling van het gebruik der talen 
in de eentalige Nederlandse en Franse 
gebieden tot de uitsluitende bevoegdheid 
van de cultuurraden behoort. De wet 
blijft alleen voorlopig van kracht in het 
Franse taalgebied, in afwachting van een 
decreet van de Cultuurraad voor de 
Franse Cultuurgemeenschap. 

Er zou dus in overweging kunnen 
worden genomen dat die voorlopige wet
telijke regeling, welke vroeger is uitge
vaardigd door een thans niet meer 
bevoegd Parlement, best wijkt voor de 
regeling van de thans wei bevoegde 
cultuurraad. Om het prejudiciele geschil 
op te lossen zou in die optiek kunnen 
worden beslist dat artikel 52 van de 
gecoordineerde Taalwetten geen uit
werking meer heeft, in zoverre het 
taalgebruik geregeld wordt door het 
decreet van 19 juli 1973. 

Een oplossing in deze richting lijkt 
mij nauwer aan te sluiten bij de door de 
Grondwet uitgevaardigde bevoegdheids
regeling dan die welke de voorrang geeft 
fl,an de wet boven het decreet. 

28. Deze beschouwingen in verband 
met de mogelijke oplossingen van het 
conflict zijn weliswaar niet van recht
streeks nut voor het arrest dat het Hof 
thans dient te wijzen. Maar aangezien 
na de beslissing van de Wetgevende 
Kamers het Hof opnieuw uitspraak moet 
doen, kwam het mij niet onverantwoord 
voor ook even in overweging te nemen 
in welke richting de uiteindelijke 
berechting van het cassatieberoep zou 
kunnen gaan. Het gaat daarbij uiteraard 
maar om hypothesen, aangezien de 
beslissing over het prejudiciele geschil 
uitsluitend bij de Wetgevende Kamers 
ligt. 

Besluit. 

29. Blijft dan ten slotte nog de 
omschrijving van het prejudiciele 
geschil. 
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Zoals reeds werd gezegd, dient aan de 

Wetgevende Kamers geen vraag om 
uitlegging te worden gesteld, maar moet 
het Hof vaststellen dat wet en decreet 
strijdig zijn. Dat is kennelijk ook de 
opvatting van de Senaatscommissie, die 
in,haar aanvullende verslag over de wet 
van 3 juli 1971 verklaart : « Volgens de 
voorgestelde tekst zou het Hof een 
tussentijdig arrest vellen waarbij het 
bestaan van een prejudicieel geschil 
geconstateerd wordt en ze voor beslis
sing verwezen wordt naar de Wetge
vende Kamers » (1). 

Aan de Kamers moet vanzelfsprekend 
alleen die strijdigheid worden voorge
legd waarvan de voorziening doet blij
ken. Of er daarbuiten nog andere tegen
strijdigheden tussen dezelfde wetsbepa
ling en hetzelfde decreet bestaan, valt 
buiten deze voorziening en komt der
halve niet aan de orde. 

Aangezieri het conflict anderzijds 
aileen bestaat in zoverre de werkings
sfeer van de wet en van het decreet 
dezelfde is, moet het ook onder dat 
oogpunt beperkend worden omschreven. 

Aldus dient te worden vastgesteld dat 
het conflict tussen artikel 52 van de 
Taalwet en het Taaldecreet bestaat, in 
zoverre wordt voorgeschreven welke taal 
de private nijverheids-, handels- of 
financiebedrijven waarvan de exploita
tiezetel in het Franse taalgebied is 
gevestigd, moeten gebruiken voor de 
d0cumenten die bestemd zijn voor hun 
personeel dat zij in het Nederlandse 
taalgebied tewerkstellen. 

Aangezien de oplossing van dit con
flict noodzakelijk is om uitspraak over 
de voorziening te doen, concludeer ik 
dat het Hof ,dit conflict voor beslissing 
naar de Wetgevende Kamers overzendt. 

ARREST 

RET HOF; ~ Gelet op het bestre
den arrest, op 8 september 1978 
door het Arbeidshof te Antwerpen 
g~wezen; 

Over het middel afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 3ter, 23, 59bis, §§ 3, 
3°, 4 en 8, van de Grondwet, 1, eerste lid, 
2, 3, 4, 10 van het decreet van 
19 juli 1973 van de Cul.tuurraad voor de 
Nederlandse Cultuurgemeenschap tot 
regeling van het gebruik van de talen 

' (1) Senaat, 1970-1971, Gedr. St., nr. 498, 
blz. 15. 

voor de sociale betrekkingen tussen de 
werkgevers en de werknemers, alsmede 
van de door de wet en de verordeningen 
voorgeschreven akten en bescheiden van 
de ondernemingen, 52, § 1, eerste lid, 
van de bij koninklijk besluit van 
18 juli 1966 gecoordineerde wetten op 
het gebruik van de talen in bestuurszac 
ken, 1, 5, 14, 15, 18, 20 van de bij 
koninklijk besluit van 20 juli 1955 
gecoordineerde wetten betreffende bet 
bediendencontract, gewijzigd bij de wet
ten van 5 december 1968 en 
21 november 1969, 1, 2, 17 van de wet 
van 30 juli 1963 tot instelling van het 
statuut der handelsvertegenwoordigers 
en 51 van de wet van 5 december 1968 
betreffende de collectieve arbeidsover
eenkomsten en de paritaire comites, en 
van het algemeen recbtsbeginsel « acces
sorium sequitur principale >>, 

doordat bet arrest voor recht verklaart 
dat de door verweerster aan eiser ver
zonden ontslagbrief van 7 februari 1975, 
overeenkomstig de toepasselijke taalwet
geving, rechtsgeldig in het Frans mocht 
worden gesteld op grond : dat de exploi
tatiezetel van verweerster in het Franse 
taalgebied gelegen is en dat eiser zijn 
arbeid hoofdzakelijk doch niet uitslui
tend in het Nederlandse taalgebied ver
richtte; dat de artikelen 1, 2 en 5 van het 
decreet van 19 juli 1973 aan de werkge
ver de verplichting opleggen alle docu
menten welke bestemd zijn voor zijn 
personeel, in het Nederlands te stellen 
wanneer hij personeel in het Nederlands 
taalgebied tewerkstelt, waar ook de 
exploitatiezetel van de onderneming 
gevestigd zij; dat de cultuurraad deze 
bevoegdheid put uit artikel 59bis, § 3, 3°, 
van de Grondwet; dat het evenwel een 
toegewezen bevoegdheid betreft waarvan 
de reikwijdte strikt beperkt is tot het 
Nederlandse taalgebied; dat, nu in 
artikel 23 van de Grondwet, dat ongewij
zigd bleef, het vrij gebruik van de in 
Belgie gesproken talen als grondbeginsel 
werd neergeschreven, de dwingende 
bepalingen van de taalwetten strikt 
gei:nterpreteerd worden; dat daaruit, als
mede uit de in artikel 59bis, § 4, van de 
Grondwet opgenomen beperking van de 
bevoegdheid van de cultuurraad tot het 
hem toegewezen territorium, voortvloeit 
dat, in zoverre enkel de plaats van 
t.ewerkstelling als toepassingscriterium 
kan ingeroepen worden, de door het 
decreet opgelegde verplichtingen slechts 
wetskrachtig zijn ten aanzien van de 
handelingen die in het Nederlandse 
taalgebied moeten gesteld worden of die 
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alleszins onafscheidbaar aan de plaats 
van tewerkstelling gebonden zijn; dat 
deze territoriale vereisten niet vervuld 
zijn, wanneer het gaat om de redactie 
van een ontslagbrief die wordt opgesteld 
door een werkgever wiens exploitatieze
tel buiten het Nederlandse taalgebied 
gevestigd is, terwijl de activiteit van de 
werknemer over verschillende taalgebie
den verspreid is, ook al wordt de arbeid 
hoofdzakelijk in Vlaanderen verricht; 
dat verweerster dientengevolge bij het 
opstellen van de ontslagbrief de regels 
van het taaldecreet niet diende na te 
leven en derhalve, overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 52, § 1, eerste lid, 
van de gecoordineerde wetten op het 
gebruik van de talen in bestuurszaken, 
de Franse taal mocht gebruiken, 

terwijl, eerste onderdeel, het decreet 
van 19 juli 1973 tot regeling van het 
taalgebruik van de sociale betrekkingen 
tussen werkgevers en werknemers van 
openbare orde is en integraal moet 
toegepast worden; noch de omstandig
heid dat artikel 23 van de Grondwet 
bepaalt dat het gebruik van de in Belgie 
gesproken talen vrij is, noch de omstan
digheid dat dit artikel 23 niet formeel 
door de grondwetsherziening van 
1970 gewijzigd werd, een restrictieve 
interpretatie van dit decreet, zoals door 
het ~rrest wordt aangenomen, verant
woordt (schending van de artikelen 3ter, 
23, 59bis, §§ 3, 3", 4 en 8, van de 
Grondwet, 1, eerste lid, 2, 3, 4 en 10 van 
het decreet van 19 juli 1973); 

tweede onderdeel, volgens de vaststel
lingen van het arrest de activiteit van 
eiser als handelsvertegenwoordiger 
hoofdzakelijk in Vlaanderen geleverd 
werd, zodat eiser door verweerster in het 
Nederlandse taalgebied tewerkgesteld 
was en het decreet van 19 juli 1973 
toepasselijk was; noch de omstandigheid 
dat eiser bijkomstige prestaties van han
delsvertegenwoordiging in het Franse 
taalgebied leverde, noch de omstandig
heid dat hij dagelijks schriftelijk moest 
rapporteren aan de in Wallonie gelegen 
exploitatiezetel van verweerster, afbreuk 
doet aan de toepassing van het decreet 
(schending van de artikelen 59bis, §§ 3, 
3°, en 4, van de Grondwet, 1, eerste lid, 2, 
3, 4, 10 van het decreet van 19 juli 1973, 
52, § 1, eerste lid, van het koninklijk 
besluit van 18 juli 1966, 1, 5 van het 
koninklijk besluit van 20 juli 1955 en 
51 van de wet van 5 december 1968); 

derde onderdeel, het arrest ten 
onrechte beslist dat de ontslagbrief van 
7 februari 1975, door verweerster verzon
den aan eiser die in het Nederlandse 

taalgebied tewerkgesteld was, geldig in 
het Frans opgesteld was (schending van 
de artikelen 59bis, §§ 3, 3', en 4, van de 
Grondwet, 1, eerste lid, 2, 3, 4, 10 van het 
decreet van 19 juli 1973, 52, § 1, eerste 
lid, van het koninklijk besluit van 
18 juli 1966, 1, 5, 14, 15, 18, 20 van het 
koninklijk besluit van 20 juli 1955, 1, 2, 
17 van de wet van 30 juli 1963 en 51 van 
de wet van 5 december 1968) : 

Overwegende dat het decreet van 
de Cultuurraad voor de Nederlandse 
Cultuurgemeenschap van 19 juli 
1973 tot regeling van het gebruik 
van de talen voor de sociale betrek
kingen tussen de werkgevers en de 
werknemers, alsmede van de door 
de wet en de verordeningen voorge- . 
schreven akten en bescheiden van 
de ondernemingen, luidens artikel 1, 
van toepassing is op de natuurlijke 
personen en rechtspersonen die een 
exploitatiezetel in het Nederlandse 
taalgebied hebben of die personeel 
in het Nederlandse taalgebied 
tewerkstellen; 

Dat deze bepaling geen onder
scheid maakt naargelang het perso
neel van de natuurlijke personen en 
rechtspersonen die geen exploitatie
zetel in het Nederlandse taalgebied 
hebben, al dan niet uitsluitend in 
dit taalgebied tewerkgesteld is; 

Overwegende dat, krachtens 
artikel 59bi's, § 4, tweede lid, van de 
Grondwet, de decreten van de Cul
tuurraad voor de Nederlandse Cul
tuurgemeenschap die het gebruik 
van de talen regelen, weliswaar 
alleen kracht van wet in het Neder
landse taalgebied hebben; 

Dat aan dit vereiste van territo
riale gelding nochtans is voldaan, 
wanneer de toepassing van de taal
regeling betreffende de sociale 
betrekkingen tussen de werkgevers 
en hun personeel bepaald wordt 
door de tewerkstelling van dit per
soneel in het Nederlandse taalge
bied; 

Dat het arbeidshof, in strijd met 
wat voorafgaat, overweegt dat « in 
zoverre enkel de plaats van tewerk
stdling als toepassingscriterium kan 
ingeroepen worden, · de door het 
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decreet opgelegde verplichtingen 
slechts wetskrachtig zijn ten aan
zien van handelingen die in het 
Nederlandse taalgebied moeten 
gesteld worden of die alleszins onaf
scheidbaar aan de plaats van 
tewerkstelling gebonden zijn >>; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de exploitatiezetel van 
verweerster in het Franse taalge
bied gelegen is en dat eiser hoofd
zakelijk maar niet uitsluitend in het 
Nederlandse taalgebied tewerkge
steld was; 

Dat uit deze laatste vaststelling 
volgt dat de tot eiser gerichte ont
slagbrief, met toepassing van het 
decreet van 19 juli 1973, in het 
Nederlands diende te worden 
gesteld; 

Dat het arbeidshof derhalve 
onwettig beslist dat het decreet niet 
toepasselijk is; 

Over het prejudicieel geschil door 
verweerster opgeworpen en afgeleid 
uit de strijdigheid tussen artikel 52 
van de wetten op het gebruik van 
de talen in bestuurszaken, gecoi:irdi
neerd op 18 juli 1966, en het decreet 
van de Cultuurraad voor de Neder
landse Cultuurgemeenschap van 
19 juli 1973 tot regeling van het 
gebruik van de talen voor de sociale 
betrekkingen tussen de werkgevers 
en de werknemers, alsmede van de 
door de wet en de verordeningen 
voorgeschreven akten en bescheiden 
van de ondernemingen : 

Overwegende dat het arbeidshof 
oordeelt dat verweerster de aan 
eiser gezonden ontslagbrief in het 
Frans mocht stellen overeenkomstig 
artikel 52, § 1, van de gecoordi
neerde wetten; 

Overwegende dat luidens deze 
bepaling de private nijverheids-, 
handels- of financiebedrijven de 
taal van het gebied waar hun 
exploitatiezetel of onderscheiden 
exploitatiezetels gevestigd zijn, 
gebruiken voor de akten en beschei
den die bestemd zijn voor hun 
person eel; 

Dat verweerster, die een handels
vennootschap is, wier exploitatieze
tel in het Franse taalgebied is 
gelegen, de ontslagbrief, bestemd 
voor haar werknemer, met toepas
sing van dezelfde wetsbepaling in 
het Frans diende te stellen; dat uit 
het antwoord op het middel volgt 
dat de brief, met toepassing van het 
decreet, daarentegen in het Neder
lands moest worden opgemaakt; 

Dat de voorziening derhalve doet 
blijken van een conflict tussen het 
decreet en artikel 52 van.de gecoi:ir
dineerde wetten, in zoverre wordt 
voorgeschreven welke taal de pri
vate nijverheids-, handels- of finan
ciebedrijven waarvan de exploitatie
zetel in het Franse taalgebied is 
gevestigd, moeten gebruiken voor 
de documenten die bestemd zijn 
voor hun personeel dat zij in het 
Nederlandse taalgebied tewerkstel
len; 

Dat het daaruit ontstane prejudi
cieel geschil, met toepassing van 
artikel 20 van de wet van 3 juli 1971, 
dat als artikel 45 is ingevoegd in de 
wetten op de Raad van State, 
gecoi:irdineerd op 12 januari 1973, 
voor beslissing aan de Wetgevende 
Kamers dient te worden overgezon
den; 

Om die redenen, stelt vast dat het 
decreet van de Cultuurraad voor de 
Nederlandse Cultuurgemeenschap 
van 19 juli 1973 tot regeling van het 
gebruik van de talen voor de sociale 
betrekkingen tussen de werkgevers 
en de werknemers, alsmede van de 
door de wet en de verordeningen 
voorgeschreven akten en bescheiden 
van de ondernemingen, strijdig is 
met artikel 52, § 1, van de wetten op 
het gebruik van de talen in 
bestuurszaken, gecoordineerd op 
18 juli 1966, in zoverre wordt voor
geschreven welke taal de private 
nijverheids-, handels- of financiebe
drijven waarvan de exploitatiezetel 
in het Franse taalgebied is geves
tigd, moeten gebruiken voor de 
documenten die bestemd zijn voor 
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hun personeel dat zij in het Neder
landse taalgebied tewerkstellen; 
alvorens verder uitspraak over de 
voorziening te doen, zendt het ont
stane prejudicieel geschil voor 
beslissing aan de W etgevende 
Kamers over. 

11 juni 1979 - 3' kamer - Voorzitter : 
de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Mahillon - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier en van Heeke. 

3' KAMER- 11 juni 1979 

TAALGEBRUIK - SOCIALE BETREKKIN
GEN TUSSEN DE WERKGEVERS EN DE WERK
NEMERS EN DOOR DE WET VOORGESCHREVEN 
AKTEN EN BESCHEIDEN VAN ONDERNEMIN

GEN - DECREET VAN 19 JULI 1973 VAN DE 
CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CUL
TUURGEMEENSCHAP- TOEPASSINGSGEBIED. 

Wanneer de werkgever een exploitatie
zetel in het Nederlandse taalgebied 
heeft, komt de plaats van tewerkstel
ling van de werknemer niet meer in 
aanmerking voor de toepassing van 
het decreet van de Cultuurraad VOOI' 

de Nederlandse Cultuurgemeenschap 
van 19 juli 1973 tot regeling van het 
gebruik van de talen voor de sociale 
betrekkingen tussen de werkgevers en 
de werknemers alsmede van de door 
de wet en de verordeningen voorge
schreven akten en bescheiden van de 
ondernemingen (1). (Art. 1 Decreet 
19 juli 1973.) 

(RANK XEROX N.V. T. CONSTANT) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 november 1977 
door het Arbeidshof te Brussel 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet en, voor zoveel als nodig, 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 3, 4, 5, 
10 van het decreet van 19 juli 1973 tot 
regeling van het gebruik van de talen 

(1) Raadpl. Cass., 31 jan. 1978 (A.C., 1978, 
650) en het voorgaande arrest. 

voor de sociale betrekkingen tussen de 
werkgevers en de werknemers, alsmede 
van de door de wet en de verordeningen 
voorgeschreven akten en bescheiden van 
de ondernemingen, 14 en 18 van de 
wetten betreffende het bediendencon
tract, gecoordineerd bij koninklijk 
besluit van 20 juli 1955, het laatstge
noemde artikel gewijzigd door de 
artikelen 48 van de wet van 
21 november 1969 en 34 van de wet van 
10 november 1962, 

doordat, na vastgesteld te hebben dat 
verweerder, zowel bij zijn indiensttre
ding als bij zijn terugkeer uit Engeland 
hoofdzakelijk, zoniet voortdurend, als 
bediende een activiteit diende uit te 
oefenen in het bedrijf van eiseres, gele
gen in het Nederlandse taalgebied, en 
dat het feit dat hij tussendoor een 
tijdelijke opdracht te Londen vervulde, 
vreemd aan de functies die hij op de 
exploitatiezetel van eiseres moest waar
nemen, van geen invloed is op de 
toepassing van het decreet, het arbeids
hof beslist dat eiseres op 27 mei 1975 
contractbreuk heeft gepleegd, waarvoor 
zij schadeloosstelling aan verweerder 
verschuldigd is, op grond dat .het aange
tekend schrijven van 27 mei 1975 nietig 
was en de opheffing van deze nietigheid 
slechts uitwerking had op 22 fe
bruari 1977, datum van de indiening van 
het vervangend stuk bij de griffie van de 
arbeidsrechtbank en dat, bijgevolg, ver
weerder werd ontslagen wegens redenen 
die niet binnen drie dagen na het 
ontslag betekend werden, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres zowel 
in haar verzoekschrift tot hoger beroep 
als in conclusie aanvoerde dat verweer
ders bedrijvigheid te Zaventem, na zijn 
terugkeer uit Engeland niet als geldig 
criterium voor de toepasselijkheid van 
het taaldecreet kan worden in acht 
genomen, daar de contractuele band was 
aangetast door een gebrek aan consen
sus en dat men, voor de toepassing van 
het taaldecreet, de arbeidsvoorwaarden 
van v66r de betwiste periode in ogen
schouw moet nemen, zodat het arbeids
hof, door op de aangehaalde middelen 
,van eiseres niet te antwoorden, 
artikel 97 van de Grondwet schendt, het 
Hof in de onmogelijkheid stelt zijn 
toezicht uit te oefenen, althans in het 
onzekere laat of bij de toepassing van 
het taaldecreet al dan niet rekening 
dient te worden gehouden met de wils
overeenstemming van partijen nopens 
de arbeidsvoorwaarden; 
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tweede onderdeel, het begrip tijdelijke 

arbeidsomstandigheden, in de zin waarin 
het door het arbeidshof werd gebruikt, 
niets te maken heeft met de bepalingen 
van het taaldecreet, inzonderheid 
artikel 1; het arbeidshof, door dit begrip 
in aanmerking te nemen, een in het 
taaldecreet ongekend begrip introdu
ceert, met name dat, bij opeenvolgende 
werkzaamheden in de tijd, de rechter 
zou kunnen bepalen welke van deze 
bezigheden hoofdzakelijk geweest is; het 
hoofdzakelijk karakter van de tewerk
stelling, · zoals bedoeld in het taaldecreet, 
echter alleen bezigheden van de werkne
mers beoogt, die tegelijkertijd worden 
uitgeoefend; het arbeidshof derhalve, 
door te beslissen dat de activiteit van 
verweerder te Zaventem een hoofdzake
lijk en voortdurend karakter had, in 
tegenstelling tot de activiteit in het 
buitenland, die het als tijdelijke 
opdracht beschouwt, de in het middel 
aangeduide wetsbepalingen schendt, 
inzonderheid de artikelen 1, 2, 3, 4, 5 en 
10 van het decreet van 19 juli 1973 : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiseres voor het 
arbeidshof deed gelden dat verweer
ders tewerkstelling te Zaventem na 
zijn terugkeer uit Engeland niet in 
aanmerking kon komen om het 
decreet toepasselijk te verklaren, 
omdat de contractuele band tussen 
partijen alsdan was aangetast door 
een gebrek aan consensus, nu ver
weerder bij zijn terugkeer uit Enge
land de door eiseres voorgestelde 
arbeidsvoorwaarden niet had aange
nomen; 

Overwegende dat het arbeidshof 
dit verweer onder meer verwerpt op 
grond dat verweerder zowel bij zijn 
indiensttreding als bij zijn terug
keer uit Engeland hoofdzakelijk, 
zoniet voortdurend, een activiteit 
krachtens een arbeidsovereenkomst 
voor bedienden diende uit te oefe
nen in het bedrijf van eiseres te 
Zaventem; 

Dat het arrest aldus impliciet 
maar duidelijk beslist dat de door 
eiseres aangevoerde onenighe1d iius
sen partijen omtrent de arbeids
voorwaarden waaronder de activiteit 
na de terugkeer uit Engeland moest 

worden uitgevoerd, geen invloed 
heeft op de toepasselijkheid van het 
decreet; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat het decreet van 
19 juli 1973 van de Cultuurraad voor 
de Nederlandse Cultuurgemeen
schap tot regeling van het gebruik 
van de talen voor de sociale betrek
kingen tussen de werkgevers en de 
werknemers, alsmede van de door 
de wet en de verordeningen voorge
schreven akten en bescheiden van 
de ondernemingen, naar luid van 
artikel 1, van toepassing is op de 
natuurlijke personen en rechtsper
sonen die een exploitatiezetel in het 
Nederlandse taalgebied hebben of 
die personeel in het Nederlandse 
taalgebied tewerkstellen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de exploitatiezetel van 
eiseres te Zaventem, in het Neder
landse taalgebied is gevestigd; dat 
:·wt overweegt dat eiseres dus als 
rechtspersoon onder de toepassing 
van het decreet valt en dan ook, 
krachtens artikel 2 van het decreet, 
ertoe gehouden is uitsluitend de 
Nederlandse taal te gebruiken voor 
alle sociale betrekkingen tussen 
werkgever en werknemer; 

Dat deze redengeving, die door 
het onderdeel niet wordt aange
vochten, de beslissing wettig verant
woordt; 

Dat het onderdeel, dat een ten 
overvloede gegeven reden van het 
arrest bekritiseert, bij gebrek aan 
belang, niet ontvankelijk is; 

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

11 juni 1979 - 3• kamer - Voorzitter : 
de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Mahillon - Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. X. 
en Y. 
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2' KAMER- 12 juni 1979 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE
MENT VAN 1 DEC. 1975, ART. 12.4. - VER
PLICHTING VOOR DE BESTUURDER DIE EEN 
MANEUVER WIL UITVOEREN, VOORRANG TE 
VERLENEN - OMVANG VAN DIT VOOR
SCHRIFT. 

Het voorschrift van art. 12.4. Wegver
keersreglement, luidens hetwelk de 
bestuurder die een maneuver wil uit
voeren, voorrang moet verlenen aan 
de andere weggebruikers, geldt enkel 
voor bestuurders die een maneuver 
uitvoeren, ten opzichte van bestuur
ders die geen maneuver uitvoeren en 
regelt niet de wederzijdse verplichtin
gen van bestuurders die heiden een 
maneuve1· uitvoeren (1). 

(LAMONT. VOLCKAERT) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 septem
ber 1978 in hoger beroep gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te 
Kortrijk; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen eiseres ingestelde strafvorde
ring en civielrechtelijke vordering : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 15.2., eerste lid, 12.4. van het 
Wegverkeersreglement en van de rech
ten van de verdediging, 

doordat het vonnis eiseres op straf
rechtelijk en op burgerrechtelijk gebied 
veroordeelt, en, na verklaard te hebben 
dat verweerder Volckaert zich niet 
schuldig had gemaakt aan het hem ten 
laste gelegde feit, beslist dat de correc
tionele rechtbank onbevoegd is om uit
spraak te doen over de vordering door 
eiseres tegen gezegde verweerder 
gericht, op grond van de beschouwing 

·dat eiseres gezegde verweerder, die zij 
normaal had kunnen kruisen, gehinderd 
had door haar maneuver naar links te 
willen voltooien vooraleer zij hem valle
dig gekruist had, dat afgezien van de 
omstandigheid dat eiseres de verplich
ting haar opgelegd door artikel 15.2., 

(1) Zie. Cass., 19 maart 1962. (Bull. en Pas., 
1962, I, 800). 

eerste lid, van het Wegverkeersregle
ment niet naleefde, het te haren laste 
gelegde feit, omschreven als een overtre
ding van artikel 12.4. van het Wegver
keersreglement aldus bewezen is, en dat 
gezegde verweerder die de rijbaan 
opreed na een parkeerplaats te hebben 
verlaten eveneens een maneuver uit
voerde terwijl hij de rijbaan dwarste, 
doch door zijn beweging de normale 
beweging van eiseres niet gehinderd 
had, 

terwijl, eerste onderdeel, het een 
tegenstrijdige en dus verkeerde interpre
tatie is van voormeld artikel 12.4. van 
het Wegverkeersreglement te beslissen 
dat eiseres een maneuver uitvoerde en 
dus voorrang moest verlenen a'an voor
melde verweerder, en tevens te constate
ren dat voormelde verweerder een 
maneuver uitvoerde waaruit dan volgt 
dat gezegde verweerder voorrang moest 
verlenen aan eiseres, zodat het v<mnis, 
door de gezegde tegenstrijdigheid in zijn 
motivering, zowel gezegd artikel 12.4. 
van het Wegverkeersreglement als 
artikel 97 van de Grondwet schendt; 

tweede onderdeel, voor zover men zou 
moeten aannemen dat de strafrechtelijke 
en burgerlijke veroordelingen tegen 
eiseres uitgesproken, en de beslissing 
volgens welke gezegde verweerder de 
normale beweging van eiseres niet had 
gehinderd, steun vinden in de beschou
wing dat eiseres artikel 15.2., eerste lid, 
van het Wegverkeersreglement had over
treden, het vonnis de rechten van de 
verdediging van eiseres schendt daar 
eiseres ervan niet werd verwittigd dat zij 
zich diende te verdedigen wegens 
inbreuk op gezegd artikel 15.2., eerste 
lid, van het Wegverkeersreglement : 

Overwegende dat het vonnis, op 
grond van de feiten die het ver
meldt, eiseres veroordeelt wegens 
overtreding van artikel 12.4. van het 
Wegverkeersreglement;, en tevens 
beslist dat verweerder evenals eise
res een maneuver uitvoerde als 
omschreven in het voormelde arti
kel; 

Overwegende dat het voorschrift 
van dat artikel enkel geldt voor 
bestuurders die een maneuver uit
voeren; dat de wederzijdse verplich
tingen van bestuurders die beiden 
een maneuver uitvoeren, geregeld 
worden door andere bepalingen van 
het Wegverkeersreglement; 
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Dat het vonnis derhalve, door te 

beslissen dat eiseres, die volgens de 
rechters een maneuver uitvoerde, 
verplicht was artikel 12.4. na te 
leven ten opzichte van verweerder, 
die volgens de rechters eveneens 
een maneuver uitvoerde, de 
genoemde bepaling schendt; 

feite, of uit sommige gegevens waar
omtrent de partijen vrij verweer heb
ben kunnen voeren, gewichtige, 
bepaalde en met elkaar overeenstem
mende vermoedens voortvloeien die 
het bewijs Jeveren, ook indien zekere 
van die gegevens, afzonderlijk gena
men, geen voldoende zekerheid ver
strekken (1). 

Dat het middel in 
gegrond is; 

zoverre 2" Niet ontvankelijk is het cassatiemid
del dat enkel de feitelijke beoordeling 
van de rechter bekritiseel't (2). 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, behalve in zoverre 
het verweerder vrijspreekt; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis; ver
oordeelt eiseres en verweerder elk 
in een vierde van de kosten; laat de 
overige kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Brugge, zitting houdende in 
hoger beroep. 

12 juni 1979 - 2' kamer - Voorzitter : 
baron Richard - Verslaggever : de h. 
Boon - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Charles, eerste advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. A. Bayart, J. Van Ryn. 

2' KAMER - 12 juni 1979 

1° BEWIJS - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - BEWIJS DOOR VER
MOEDENS TOEGELATEN- BESTAAN VAN VER
MOEDENS - BEOORDELING IN FETTE DOOR 
DE RECHTER - ONAANTASTBARE BEOORDE
LING. 

3" Niet ontvankelijk is het middel dat de 
schending van een wettelijke bepaling 
aanvoert zonder nader te bepalen 
waarin die schending bestaat (3). 

(VANLOO T. DE VREESE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 januari 1979 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

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

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 
civielrechtelijke vordering van ver
weerder: 

Overwegende dat eiser verklaart 
zijn middelen enkel tegen deze 
beslissing aan te voeren; 

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

2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 1---------------
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - MID
DEL DAT ENKEL DE FEITELIJKE BEOORDE
LING VAN DE RECHTER BEKRITISEERT -
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

3° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 

VAAGHEID NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1" Wanneer de wet bet bew1js door 
vermoedens toelaat, oordeelt de feJten
rechter op onaantastbare w1jze, m 

(1) Raadpl. Cass., 4 maart 1969 (A.C., 1969, 
631), 13 sept. 1976 (ibid., 1977, 42) en 14 feb. 
1978 (ibid., 1978, 711), alsook DE PAGE, III, 1967, 
nrs. 718quater, 928 en 929. 

Zie, wat betreft het begrip « bepaalde 
vermoedens » in de zin van art. 1353 B.W : 
Cass., 10 april 1973 (A.C., 1973, 798). 

(2) Cass., 23 mei 1978 (A.C., 1978, 1122) en 
10 okt. 1978 (A.C., 1978-79, nr. 26). 

(3) Cass., 25 jan. 1977 (A.C., 1977, 579) en 
24 okt 1978 (Ibid., 1978-79, nr 121). 
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doordat het arrest eiser veroordeelt tot 

het betalen van schadevergoeding 
wegens toegebrachte opzettelijke slagen, 

terwijl eiser ~n zijn conclusie welis
waar toegegeven had dat er tussen hem 
en verweerder een vechtpartij ontstaan 
was, doch tevens stelde dat die uitgelokt 
was door deze laatste en daarenboven 
dat deze op de dag van de feiten geen 
bovenprothese inhad, welk laatste feit 
ter zitting onder eed is bevestigd door de 
getuigen Aerssens, in wiens gezelschap 
de feiten gebeurden; het arrest die 
uitlokking niet aanneemt noch ·verwerpt 
en er dus geen rekening mee houdt en 
de conclusie van eiser op dit punt niet 
beantwoordt : 

Overwegende dat eiser in zijn 
conclusie van uitlokking gewaagde, 
maar daaruit enerzijds niet afleidde 
dat hij onschuldig was, vermits hij 
op strafrechtelijk gebied tot veroor
deling wegens « gewone » slagen 
concludeerde, en anderzijds niet 
onder opgave van redenen tot afwe
zigheid van aansprakelijkheid of 
verdeling van aansprakelijkheid, 
maar eenvoudig tot afwijzing van de 
burgerrechtelijke eis van verweer
der concludeerde; dat het arrest 
hem enerzijds wegens opzettelijke 
slagen veroordeelt met uitsluiting 
van daaruit · gevolgde arbeidsonge
schiktheid, en anderzijds de vorde
ring van verweerder slechts gedeel
telijk toewijst; dat het aldus de 
conclusie van eiser beaniwoordt en 
de beslissing regelmatig met rede
nen omkleedt; 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest aanneemt dat de 
breuk van het gebit van verweerder 
voldoende blijkt uit de vaststelling van 
de rijkswacht, onmiddellijk na de feiten, 

terwijl weliswaar uit de verklaringen 
van verweerder, opgenomen in het pro
ces-verbaal nr. 1294, spruit dat hij acht 
tanden kwijt was, nu hij verklaarde : 
« door de stamp die mij toegediend werd 
ben ik acht tanden kwijt >>, en er in de 
mlichtingen van de rijkswacht, gevoegd 
b1j hetzelfde proces-verbaal, wordt 

gezegd : « de tandcn van De Vreese 
waren in,derdaad uitgeschopt », maar 
eiser in zijn conclusie had gesteld dat 
verweerder, daar hij geen tanden inhad, 
de rijkswacht deed geloven dat ze uitge
schopt waren en dat door het zien van 
een open plaats in zijn natuurlijk gebit 
de rijkswacht dit ten onrechte maar te 
goeder trouw had aangenomen; het 
immers uit geen enkel stuk in gans het 
dossier spruit dat de rijkswacht de 
gebroken prothese zou gezien hebben, 
noch dat verweerder zijn gebroken pro
these zou getoond hebben; integendeel, 
uit een ter zitting van 9 januari 1979 
voor het hof van beroep onder eed 
afgelegde verklaring van de getuige 
Aerssens blijkt dat verweerder de dag 
van de feiten geen prothese inhad, zodat 
het arrest, wat dit punt betreft, rust op 
redenen die het als vermoedens 
beschouwt en waarvan volgens de 
gedane vaststellingen en verklaringen 
niettemin blijkt dat ze niet voldoen aan 
de voorwaarden van artikel 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek : 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat het bewijs van de breuk 
van het gebit van verweerder vol
doende volgt uit de verklaring van 
deze burgerlijke partij onmiddellijk 
na en ter plaatse van de feiten, de 
vaststelling van de rijkswacht 
onmiddellijk daarna en het attest 
van de tan darts; 

Dat het middel, in zoverre het 
stelt dat het arrest enkel steunt op 
de vaststelling van de rijkswacht, 
feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat de rechter, wan
neer de wet zoals ten deze het 
bewijs door vermoedens toelaat, op 
onaantastbare wijze, in feite, oor
deelt of uit sommige gegevens, 
waaromtrent de partijen vrij ver
weer hebben kunnen voeren, 
gewichtige, bepaalde en met elkaar 
overeenstemmende vermoedens 
voortvloeien, die het bewijs leveren, 
ook indien zekere van die gegevens, 
afzonderlijk genomen, geen vol
doende zekerheid verstrekken; 

Dat het middel, in zoverre het 
tegen deze beoordelmg opkomt, niet 
ontvankelijk is; 
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Over het derde middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 1328 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het arrest de beslissing ook 
laat steunen op een attest van de 
tandarts en daaromtrent oordeelt dat het 
bij verschrijving de datum 7 voor 
8 oktober 1977 vermeldt, 

terwijl het arrest geen reden aangeeft 
waarom het hof van beroep de datum 
7 als een vergissing beschouwt, en eiser 
in zijn conclusie erop gewezen had dat 
het attest niet spreekt van slagen of 
vechtpartij, maar wei van een ongeval, 
dat des te waarschijnlijker is nu de 
getuige Aerssens onder ede bevestigd 
heeft dat de burgerlijke partij, thans 
verweerder, de dag van de feiten geen 
kunstgebit inhad : · 

Overwegende dat eiser in zijn 
enige conclusie enkel aanvoerde dat 
het geneeskundige attest door de 
burgerlijke partij (thans verweer
der} aan de rijkswacht afgegeven 
ve·rmeldt dat op 7 oktober 1977, dus 
daags voor de kwestieuze vechtpar
tij, werd vastgesteld dat verweer
ders bovenprothese vernield werd 
ten gevolge van een ongeval; dat hij 
na de verklaring van de getuige 
Aerssens geen conclusie meer nam; 

Overwegende dat het arrest 
oordeelt : « dat de breuk van het 
gebit van verweerder voldoende 
blijkt uit de verklaring van de 
burgerlijke partij onmiddellijk na 
en ter plaatse van de feiten, de 
vaststelling van de rijkswacht 
onmiddellijk daarna en het attest 
van de tandarts, dat duidelijk bij 
materiele vergissing de datum 
7 voor 8 venneldt »; 

Overwegende dat de rechters 
aldus te kennen geven dat de 
inhoud van het attest betrekking 
heeft op de feiten voorgevallen op 
8 oktober 1977 en dat de verschrij
ving in de datum duidelijk blijkt uit 
de context van het stuk; 

Dat het middel, in zoverre het die 
datum betwist, opkomt tegen de 
beoordeling van de feiten door de 
rechter en mitsdien niet ontvanke
lijk is; 

Dat, nu de rechters de datum van 
7 oktober onjuist verklaren en aldus 
de conclusie van eiser waarin deze 
die datum als juist voorstelde, 
beantwoorden, het middel, in 
zoverre het gebrek aan motivering 
aanvoert, feitelijke grondslag mist; 

Dat, in zoverre het middel schen
ding van artikel 1328 van het Bur
gerlijk Wetboek aanvoert, het niet 
duidelijk maakt waarin die schen
ding zou kunnen bestaan en mits
dien bij gebrek aan nauwkeurigheid 
niet ontvankelijk is; 

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

12 juni 1979 - 2' kamer - Voorzitter : 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
- Raadsheer-verslaggever : de h. Soe
taert - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Tillekaerts, advocaat-generaal 
Advocaat : mr. Cammaert, Gent. 

2" KAMER - 12 juni 1979 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF
ZAKEN - .PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN 
CASSATIE TE VOORZIEN - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING- VOORZIENING VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ - BURGERL!JKE PAR
TIJ MINDERJARIG - NIET ONTVANKELIJKE 
VOORZIENING. 

Niet ontvankelijk is de voorziening inge
ste.!d door een minderjarige, als bur
gerlijke pariij (1). (Art. 450 B.W.) 

(CARPENTIER I. T. JONCKHEERE J., 
JONCKHEERE A., VANSLEMBROUCK; CARPEN
'TIER I., CARPENTIER W., DE CALUWE 

T. JONCKHEERE A., VANSLEMBROUCK) 

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

12 juni 1979 - 2' kamer - Voorzitter : 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
- Raadsheer-verslaggever : de h. Soe
taert - Gelijlduidende conclusie van de 
h. Tillekaerts, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. d'Udekem d'Acoz, leper. 

(1) Cass., 20 april 1959 (A.C, 1959, 641). 
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2' KAMER - 12 juni 1979 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN STRAFVORDERING 
BEKLAAGDE VEROORDEELD WEGENS OVER
TREDING VAN HET WEGVERKEERSREGLE
MENT - VEROORDELING TOT EEN STRAF EN 
TIJDELIJK VERVAL, WEGENS LICHAMELIJKE 
ONGESCHIKTHEID, VAN HET RECHT TOT STU
REN - HERSTEL VAN HET RECHT TOT STU
REN BIJ HET EINDE VAN DE VERVALPERIODE 
AFHANKELIJK GESTELD VAN HET SLAGEN IN 
BEPAALDE ONDERZOEKEN - VOORZIENING 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE, BEPERKT 
TOT LAATSTVERMELDE BESLISSING 
DRAAGWIJDTE VAN DE VOORZIENING. 

2° WEGVERKEER - TIJDELIJK VERVAL 
VAN HET RECHT TOT STUREN WEGENS LICHA
MELIJKE ONGESCHIKTHEID- HERSTEL VAN 
HET RECHT TOT STUREN BIJ HET EINDE VAN 
DE VERVALPERIODE, AFHANKELIJK GESTELD 
VAN HET SLAGEN IN BEPAALDE ONDERZOE
KEN- ONWETTIGE VOORWAARDE. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM- STRAFZAKEN- NEERLEGGING VAN 
MEMORIES - VERZOEKSCHRIFT NEERGELEGD 
TER GRIFFIE VAN HET GERECHT DAT DE 
BESTREDEN BESLISSING HEEFT GEWEZEN -
NEERLEGGING NA HET VERSTRIJKEN VAN DE 

BIJ ART. 422 SV. BEPAALDE TERMIJN - NIET 

ONTV ANKELIJK VERZOEKSCHRIFT. 

1" Wanneer het openbaar ministerie zich 
in cassatie heeft voorzien tegen een 
vonnis waarbij beklaagde wegens 
overtreding van het Wegverkeersregle
ment tot een straf is veroordeeld en 
wegens lichamelijke ongeschiktheid 
een tijdelijk verval van het recht tot 
sturen tegen hem is uitgesproken, 
maakt dat cassatieberoep het onder
zoek van geheel de beslissing bij het 
Hoi aanhangig, oak al beperkt de eiser 
z1jn beroep tot de draagw1jdte van de 
bestreden beslissing die het herstel in 
het recht tot sturen afhankelijk stelt 
van de voorwaa1·de dat de veroor
deelde aan bepaalde onderzoeken 
heeft voldaan (1). 

(1) Zie Cass., 20 juli 1967 (A.C., 1967, 1321) 
en de noot 1. Het verval van het recht tot 
sturen is een veiligheidsmaatregel [Cass., 
24 jan. en 1 maart 1977 (ibid., 1977, 578 en 
713)] die aileen kan worden uitgesproken n.a.v. 
een veroordeling wegens overtreding van de 
politie over het wegverkeer of wegens een 
verkeersongeval te wijten aan het persoonlijk 
toedoen van de veroorzaker daarvan [Cass., 
12 april 1976 (ibid 1976, 934)]. 

2" De rechter die een beklaagde, wegens 
lichamelijke ongeschiktheid, tijdelijk 
vervallen verklaart van het recht tot 
sturen, kan het herstel van dit recht 
niet afhankelijk stellen van de niet in 
de wet bepaalde voOiwaarde dat de 
veroordeelde, bij het einde van de 
vervalperiode, zal slagen in bepaalde 
door hem te ondergane onderzoeken 
(2). (Art. 42. Wegverkeerswet.) 

3" Niet ontvankelijk is het verzoekschrift 
dat, tot staving van een cassatiebe
roep, ter griffie van het gerecht dat de 
bestreden beslissing heeft gewezen, is 
neergelegd na het verstrijken van de 
bij art. 422 Sv. bepaalde termijn (3}. 

(PROCUREUR DES KONING TE LEUVEN 
T. VAN ELCHINGEN) 

ARREST' 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 maart 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Leuven; 

Overwegende dat het vonnis ver
weerder veroordeelt tot een geld
boete wegens overtreding van 
artikel 8.3., eerste en tweede lid, van 
het Wegverkeersreglement, en, nate 
hebben vastgesteld dat het door die 
overtreding veroorzaakte verkeers
ongeval te wijten was aan het 
persoonlijk toedoen van verweerder, 
deze wegens lichamelijke onge
schiktheid vervallen verklaart van 
het recht voertuigen van de zes 
categorieen bepaald in het konink
lijk besluit van 3 mei 1965 of gelijk 
welk ander voertuig te besturen 
gedurende een termijn van een jaar 
en zegt dat bij het einde van · de 
vervalperiode het herstel in het 
recht tot sturen afhankelijk zal zijn 
van het slagen in een medisch
psychiatrisch en een psychologisch 
onderzoek; 

Overwegende dat, hoewel eiser 
zijn cassatieberoep beperkt heeft tot 
de beslissing waarbij het herstel in 
het recht tot sturen · afhankelijk 

(2) Zie Cass., 10 juni 1968 (A.C., 1968, 1237) 
en 20 april 1971 (ibid., 1971, 777). · 

(3) Cass., 10 april 1972 (A.C., 1972, 745); 
raadpl. Cass., 14 mei 1974 (ibid., 1974, 1024). 
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· wordt gesteld van de genoemde 
onderzoeken, het Hof de wettigheid 
van de gehele beslissing, ook ambts-
halve, onderzoekt~ · · 

Over het middel, ambtshalve · afgeleid 
uit 'de schending vaB artikel ·42 van de 
Wegverkeerswet : " · 

Overwegende dat de rechter. die, 
met toepassing van a~tikel 42. van 
de Wegverkeerswet, naar a'anleiding 
van een, veroordeling v,regens 'een 
overtreding van de politie .over het 
wegverkeer of wegens .een verkeers
ongeval te wijten aan het perS00n
lijk toedoen van de dader, de schul
dige, die lichamelijk orrgeschikt 
wordt bevonden tot · het besturen 
van een voertuig of een luchtschip 
of tot het geleiden van een rijdier, 
vervallen verklaart van het recht tot 
sturen voor een termijn gelijk aan 
de waarschijnlijke duur van de 
ongeschiktheid, niet kan beslissen 
dat het herstel in het recht tot 
sturen, na verloop van de vervalpe
riode, afhankelijk wordt gesteld van 
het slagen in bepaalde onderzoekeJ0, 
nu zodanige voorwaarde niet in de 
wet is bepaald; 

Overwegende dat hieruit :volgt dat 
ten deze de beslissing, waarbij is 
gezegd dat bij het einde ·.van , de 
vervalperiode het herstel van het 
recht tot sturen afhankelijk zal zijn 
van het slagen in een . medii'?ch
psychiatrisch en · een psychologisch 
onderzoek, de genoemde wetsbepa
ling schendt; 

En overwegende, voor het overige, 
dat de substantiEHe of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechts
vormen in acht zijn genomen en de 
beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

Om die redeni:m, en on:geacht het 
verzoekschrift dat door !:Hser, buiteh 
de· bij artikel 422 van het Wetboek 
van Strafvordering bepaalde ter
mijn, werd · neergelegd .. ter griffie 
van de rechtbank die de' bestred~m 
beslissing heeft, 15evy-ez,e:rt,,, vernietigt 
het bestreden vonnis im zoverre het 

beslist dat het herstel in het recht 
tot sturen na verloop van de verval
periode afhankelijk zal zijn van het 
slagen in e~n .niedis~h-psyqhia:trisch 
en psychologis,ch onderzoek; , , ver
werpt de .voorziening vpor het ove
rige; .beveelt dat yan ,dit arrest 
melding •zal.worden gemaakt op de 
kant van' de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; Iaat de kosten ten laste 
van de Staat; :z:egt dat er geen grand 
is 'tot vertYijzing. ' .. · . 

12 jUni 1979 - 2' kainer -'---: Voorzilti)r : 
ridder de 'Schaetzen; afdelihgsvoorzitter 
- Raadsheer-verslaggever : de h. Lebbe 
- Gelijkluidende conclusie. van ·de h. 
Tillekaerti'i, advocqat-generaal. 

2' KAMER - 12 julii 1979 · 

1° HOGE.R BEROEP - srRAFZAKEN 
STRA.FVORDERING - VEROORDELEND VER-

. STEKVONNIS WAARBIJ DE BEKLAAGDE, 
ONDER MEER, VOORGOED VERVALLEN.WORDT 
VER.!q,AARD, VAN !:lET RECHT TOT HET 
BESTUREN V:AN .ALLE IY,!OTORVOERTUIGEN 
VAN DE CATEGORIEEN A TOT F .,-- GEEN 
HOGER. BEROEP VAN HET O~ENBAAR MI
NISTERIE- VERZET VAN DE BEKLAAGDE
VEROORDELING, OP VERZET TOT DEZELFDE 
STRAFFEN - HOGER BEROEP VAN DE . . 
BEKLAAGDE EN VAN .HET OPENBAAR MI
NISTER!E. TEGEN HET VONNIS OP VERZET -
RECHTERS' IN 'fiOGER BEROEP DIE DE 
BEK~GDE VOORGOED VERVALLEN VERKLA
RENVAN HET RECHT TOT. HET BESTUREN VAN 
EENDER WELK VOERTUlG OF LUCHTSCHIP EN 
HET BEGELEIDEN VAN EENDER WELK R!J
DIER, EN HET BEROEPEN VONNIS VOOR DE 
OVERlGE STRAFFEN BEVESTIGT c:__ VERZWA
RING VAN DE STRAF :___ ONWETTiGHEID. 

2° CASSATIE- oMVANG'- STRAFZAKEN-

· STRAFVORDE!UNG -::- VEROORDELING tOT 
EEN GELDBOETE EN .EEN VERVAJ'{GENDE 

' GEVANGENISSTAAF wEGENS EEN 'EERSTE 
TELASTLEGGING EN TOT ' VERSCHILLENDE 
GELDBOETEN EN VERVANGENDE GEVANGE
NISSTRAFFEN WEGENS Al'{DERE T!"LASTI,.EG
GI~GEN - ,VERMINI:iE!UNG VAN HET TOTAAL 
VAN DE VERVAJ;I!GENpE GEVANGENISSTRAF
FEN TOT ZES MAANDEN 7 Nll!lT BEPERKTE 
VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE ·- VER

'·NIETIGINGVAN DE BESLISSING OP DE EERSTE 
TE!ASTLEGG!NG _:'vERVANGENDE GEVANGE'
.NISSTRAFFEN VOOR DE OVERIGE TELASTLEG

. GINGEN OVERS<:;HRIJDEN NIET ,ZES MAi\NDEJN 
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- VERNIETIGING STREKT ZICH. U!T TOT DE 
BESLISSING WAARB!J HET TOTAAL VAN 
!JE VERVANGENDE GEVANGENISSTRAFFEN 
WOJ;{!)T VERMINDERD TOT ZES MAAN[!EN. 

1° Wanneer het openbaar ministerie 
'geen hogtir beroep heeft ingesteld 

I tegen 'een veroordelend' verstekvonnis 
· waarb1j de beklaagde, onder · meer, 
voorgoed vervallen werd verklaard van 
het recht tot het besturen van alle 
motorvoertuigen van de categorieen A 
tot F, en de beklaagde op zijn verzet 
.w:erd vemordeeld tot. dezelfde straiten, 

, kunn,en de. rechters in hager beroep, 
op, de hogere beroepen . van de 

·" beklaagde en van. het openbaar minis
: tede. tegen het vonnis pp .verzet, de 

beklaagde niet. voorgoed. vervallen. ver
klaren van het recht tot het besturen 
van eender welk voertuig of lur::htschip 
eli eender · welk rijdier, en het beroe
pen vonnis · voor de overige straiten 
bevestigen (1). '(Artt. 187, 188, 202 en 
203 Sv.) · I • 

2o Wanneer de rechter, na een beklaagde 
te hebben veroordeeld, enerz1jds, tot 
een geldboete en een vervangende 

· gevangenisstraf wegens een eerste 
telastlegging, en, anderzijds, tot ver

:~schillehde geldboeten en Vervangende 
gevangenisstraffen wegens andere 
telastleggingen, .met toepassing van de 
artikelen 40 en 60 van het Strafwet
boek het totaal van de vervangende 

· gevangenisstraffen heeft verminderd 
''tot zes . maanden, strekt de vernieti
ging van de beslissing op de eerstge
. noemde telastlegging, op de niet 
beperlde voorziening van de 
beklaa'gde, . zich uit tot de beslissing 
tvaarbij het totaal van de veryangende 

·· gevangenisstraffen wordt verminderd 
·tot zes maanden, indien het totaal van 

'''de' ' vervangende gevangenisstraffen 
uitgesproken wegens de andere telast
Jeggingen de zes maanden niet 
bereikt. 

(MECHELS) 

'ARREST 

·RET HOF; ~·Gelet op het bestre
den ·vonnis, op 11 april 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectioriele Rechtbankte Brugge; 

(1)' Zie Cass .. 23 dec. 1958 · (Bull. en Pas., 
1959, ·I, 432}, 26 april 1971 (A.C., 1971, 827), 
12.juni 1972 (ibid., 1972, 952), 12 nove.mber 1974 
(ibid., 1975, 326) en 28 juni 1977 (ibid., 1977, 
1118) .. 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 187, 
188, 202, 203 van het Wetboek van 
Strafvordering en 97 van de Grondwet, 
en van het gezag van gewijsde in 
strafzaken : 

Overwegende dat · eiser werd ver
volgd wegens A) het besturen van 
een motorvoertuig spijt een tegen 
hem uitgesproken verval als bepaald 
in de artikelen 38, § 2, en 48 van de 
Wegverkeerswet, en B) tot L) ver
schillende andere misdrijven; 

Overwegende dat hij op grond 
van die telastleggingen bij verstek
vonnis van de Politierechtbahk te 
Brugge, gewezen op 31 januari 1979, 
werd veroordeeld wegens de feiten 
sub A tot een gevartgenisstraf van 
een maand en een: geldboete · van 
500 frank of een' vervangende 
gevangenisstraf van drie maanden 
en wegens de overige feiten; samen 
of afzonderlijk, tot verschillende 
geldboeten en tot vervangende 
gevangenisstraffen die in totaal vijf 
maanden en iwintig dagen belopen; 

Dat hetzelfde verstekvonnis het 
totaal van de vervangende gevange
nisstraffen verminderde tot zes 
maanden en voorts eiser, onder 
meer, met betrekking tot de telast
legging A voorgoed vervallen ver
klaarde van het recht tot het bestu
ren van alle motorvoertuigen van de 
categorieen A tot F; 

Overwegende dat dezelfde recht
bank, op eisers verzet, hem tot 
dezelfde straffen veroordeelde bij 
vonnis van 5 maart 1979; 

Overwegende dat, op hoger 
beroep van eiser en van het open
baar ministerie tegen dit laatste 
vonnis, het bestreden vonnis, eens
deels, bij gedeeltelijke wijziging van 
het beroepen vonnis, eiser wegens 
de sub A ten laste gelegde feiten 
met eenparigheid van stemmen 
voorgoed veryallen verklaart van 
het recht tot het besturen van 
eender welk vpertuig of luchtschip 
en tot het geleiden van eender Welle 
rijdier; dat het, anderdeels, het 
beroepen .vonnis op verzet voor de 
overige straffen bevestigt; 
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Overwegende dat, eensdeels, het 

bestreden vonnis aldus, nu het 
openbaar ministerie geen hoger 
beroep had ingesteld tegen het ver
stekvonnis van 31 januari 1979, de 
toestand van eiser onwettelijk ver
zwaart door eiser wegens de onder 
A ten laste gelegde feiten vervallen 
te verklaren van het recht tot het 
besturen van eender welk voertuig 
of luchtschip en het geleiden van 
eender welk rijdier; 

Overwegende dat, anderdeels, nu 
het bestreden vonnis dient te wor
den vernietigd in zoverre het uit
spraak doet over de telastlegging A 
en nu het totaal van de wegens de 
telastleggingen B tot L opgelegde 
vervangende gevangenisstraffen de 
zes maanden niet bereikt, er even
eens aanleiding is om het vonnis te 
vernietigen in zoverre de rechter 
het totaal van de vervangende 
gevangenisstraffen vermindert tot 
zes maanden; 

En overwegende dat, voor het 
overige, de substanW~le en op 
straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen in acht zijn gena
men en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis in zoverre het 
uitspraak doet over de telastlegging 
A, het totaal ven de vervangende 
gevangenisstraffen tot zes maanden 
vermindert 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 beslissing; veroordeelt 
eiser 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 Veurne, zitting houdende in 
hoger beroep. 

12 juni 1979 - 2• kamer - Voorzitter : 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Delva - Gelijk
luidende conclusie van de h. Tillekaerts, 

· advocaat-generaal. 

2• KAMER - 12 juni 1979 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
- STRAFZAKEN - STRAFVORDERING -
ARREST DAT DE HOEDANIGHEID PRJ<:CISEERT 
WAARIN DE BEKLAAGDE HET MISDRIJF 
HEEFT GEPLEEGD - GEEN WIJZIGING IN DE 
FElTEN VAN DE TELASTLEGGING NOCH IN DE 
OMSCHRIJVING ERVAN. 

2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING 
- STRAFZA~EN - STRAFVORDERING -
ARREST DAT DE HOEDANIGHEID PRECISEERT 
WAARIN DE BEKLAAGDE HET MISDRIJF 
HEEFT GEPLEEGD - GEEN WIJZIGING IN DE 
FElTEN VAN DE TELASTLEGGING NOCH IN DE 
OMSCHRIJVING ERVAN- GEEN SCHENDING 
VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. 

3° MISDRIJF - RECHTSPERSOON - HAN
DELSVENNOOTSCHAP, DADER VAN EEN MIS
DRIJF - STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKE
LIJKHEID VAN DE FYSIEKE PERSOON DOOR 
WIENS TOEDOEN DE VENNOOTSCHAP IS OPGE-
TREDEN. 

4° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING vAN DE TITEL) - STRAFZAKEN 

-. STRAFVORDERING - WET 20 FEBRUARI 

1939 OP DE BESCHERMING VAN DE TITEL EN 

VAN HET BEROEP VAN ARCHITECT, ARTT. 1 
EN 10 - VASTSTELLING DAT EEN HANDELS
VENNOOTSCHAP ZICH, ZOijDER DAARTOE 
GERECHTIGD TE ZIJN, IN HET OPENBAAR DE 
TITEL VAN ARCHITECT HEEFT TOEGEKEND 
EN DAT DE I;lEKLAAGDE HET STRAFRECHTE
LIJK VERANTWOORDELIJK ORGAAN WAS VAN 
DIE VENNOOTSCHAP- VEROORDELING VAN 
DE BEKLAAGDE OM ZICH, ZONDER DAARTOE 
GERECHTIGD TE ZIJN, IN HET OPENBAAR DE 
TITEL VAN ARCHITECT TE HEBBEN TOEGE
KEND WETTELIJK VERANTWOORDE 
BESLISSING. 

5° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL) - STRAFZAKEN 

- STRAFVORDERING - WET 26 JUNI 1963 
TOT INSTELLING VAN EEN ORDE VAN ARCHI

TECTEN, ARTT. 4, 5 EN 53 - PLANS WAAR
VOOR DE MEDEWERKING VAN EEN ARCHI
TECT WETTELIJK WAS VEREIST - V ASTSTEL
LING DAT DE AANGESTELDEN VAN EEN HAN-
DELSVENNOOTSCHAP DE BOUWPLANS 
TEKENDEN EN DE LASTENBOEKEN OPSTEL
DEN EN DAT DE AANGEZOCHTE ARCHITECT 
ENKEL ZIJN NAAM LEENDE EN DE PLANS 
ONDERTEKENDE ZONDER CONTACT TE HEB
BEN MET DE BOUWHEREN EN ZONDER TOE
ZICHT OP DE WERVEN UIT TE OEFENEN -
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VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE, 
STRAFRECHTELIJK VERANTWOORDELIJK OR
GAAN VAN DE VENNOOTSCHAP- WETTELIJK 
VERANTWOORDE BESLJSSJNG. 

medewerking van een architect was 
vereist (4). (Artt. 4, 5 en 53 wet 
26 juni 1963). 

1" en 2" Het arrest dat de hoedanigheid 
preciseert waarin de beklaagde het 
misdrijf heeft gepleegd, wijzigt noch 
de feiten van de telastlegging noch de 
omschrijving ervan en schendt hier:.. 
door niet de rechten van de verdedi
ging(1). 

3" Wanneer een handelsvennootschap 
een misdrijf heeft gepleegd, rust haar 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid 
op de fysieke persoon. door wiens 
toedoen zij is opgetreden (2). (Impli
ciet.) 

4" Wettelijk verantwoord is de beslissing 
die, na te hebben vastgesteld dat een 
handelsvennootschap zich, zonder 
daartoe gerechtigd te z1jn, in het 
operibaar de titel van architect heeft 
toegekend en dat de beklaagde 
het strafrechtel1jk verantwoordelijk 
orgaan van die vennootschap was, de 
beklaagde veroordeelt om zich, zonder 
daartoe gerechtigd te zijn, in het 
openbaar de titel van architect te 
hebben toegekend (3). (Artt. 1 en 
10 wet 20 feb. 1939.) 

5" Wettelijk verantwoord is de beslissing 
die, na te hebben vastgesteld dat de 
aangestelden van een handelsvennoot
schap de bouwplans tekenden, waar
voor de tussenkomst van een architect 
wettel1jk was vereist, en de lastenboe
ken opstelden en dat de aangezochte 
architect enkel zijn naam leende en de 
plans ondertekende zonder contact te 
hebben met de bouwheren en zonder 
toezicht op de werven uit te oefenen, 
de beklaagde, als strafrechtelijk ver
antwoordelijk orgaan van die vennoot
schap, veroordeelt om, zonder inge
schreven te zijn op een tabel van de 
Orde van Architecten of op een lijst 
van stagiairs of zonder daartoe 
gemachtigd te zijn, plans te hebben 
opgemaakt waarvoor wettelijk de 

(1) Zie Cass., 2 dec. 1963 (Bull. en Pas., 1964, 
I, 355), 18 april 1972 (A.C:, 1972, 781) en 
18 maart 1974 (ibid., 1974, 791). 

(2) Cass., 12 dec. 1978 en 10 april 1979 (A.C:, 
1978-79, nrs. 207 en 455). 

(3) Zie Cass., 4 mei 1970 (A.C, 1970, 810) en 
PAUL R!GAUX, L'architecte. Le droit a la profes
sion, druk 1975, nr. 27. 

(DIKKER T. ORDE VAN ARCHITECTEN) 

ARREST 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 21 december 1978 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 10, eerste 
en tweede lid, van de wet van 
20 februari 1939 op de bescherming van 
de titel en van het beroep van architect, 

· 7 van het decreet van 2-17 maart 1791 
tot afschaffing van het gildewezen, 6, 
lid 3, a, b, van het Europese Verdrag tot 
Bescherming van de Recli.ten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
ondertekend te Rome op 4 novem
ber 1950 en goedgekeurd door de wet 
van 13 mei 1955, en van het algemeen 
rechtsbeginsel van de eerbied voor de 
rechten van de verdediging, 

doordat het arrest eiser wegens de 
verbeterde telastleggingen A en B ver
. mengd veroordeelt tot een geldboete van 
tweehonderd frank en, rechtdoende op 
de burgerlijke rechtsvordering, eiser ver
oordeelt tot betaling van een frank 
morele schadevergoeding aan de burger
lijke partij en de publikatie bij uittreksel 
van het arrest in twee dagbladen beveelt 

. op grond : dat de verbeterde telastleg
ging A aileen de hoedanigheid betreft 
waarin eiser de feiten zou gepleegd 
hebben en geen wijziging is van de 
omschrijving, zodat eiser van de verbete
ring niet diende verwittigd te worden 
ten einde zich er tegen te verdedigen; 
dat zij voldoende bewezen is; dat eiser 
niet betwist zaakvoerder te zijn van de 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid << Architecten Cen
tra », en eigenaar van het overgrote deel 
van de aandelen en bijgevolg de hoeda
nigheid heeft van strafrechtelijk verant
woordelijk orgaan van deze vennoot
schap; dat het maatschappelijk doel van 
de personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid is : << de studie en de 
uitvoering van aile werken en opdrach
ten in verband met het beroep van 
architect, ingenieur, urbanist of landme
tPr ''; dat de beide andere stichtende 

(4) Zie Cass., 4 mei 1970 (A.C, 1970, 810) en 
30 maart 1976 (ibid., 1976, 877). 
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vennoten van de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid, die de 
titel van architect hebben, louter fictieve 
vennoten waren, nooit enige werkzaam
heid noch als architect noch als vennoot 
in de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid hebben 
gehad; dat het voeren van de benaming 
« personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Architecten Centra >> 

als naam van de vennootschap, in de 
correspondentie, in de facturen, en 
tegenover de bouwheren dient 
beschouwd " als het dragen van de titel 
van architect >>, 

terwijl,, eerste onderdeel, de gebruikte 
bewo,ordingen « Architecten Centra >> in 
de benaming van de vennootschap en op 
de facturen en andere stukken, geens
;::ins, het gebruik is, van de titel van 
architect, maar eventueel het veranderen 
van de gebruikte titel door toevoeging, 
hetgeen andere feiten zijn waartegen 
eiser, zich niet heeft kunnen verdedigen 
(schending van de artikelen 1, 10, eerste 
en , tweede lid, van de wet van 
20 februari 1939, 6, lid 3, a, b, van het 
Verdrag van ,4 november 1950, en van 
het gezegd algemeen rechtsbeginsel); 

tweede onderdeel, het beginsel van de 
vrijheid van haridel en nijverheid 
inhoudt dat eiser gerechtigd is mede een 
vennootschap te stichten met als maat
schappelijk doel het uitvoeren van wer
ken en opdrachten in verband met het 
beroep van architect; dat zulks daarbij 
geenszins' inhoudt dat eiser persoonlijk 
de titel van architect in 't openbaar zou 
gedrageri hebben (schending van de 
artikelen 7 van het decreet 
2-17 maart 1791, 1 en 10 van de wet van 
20 februari 1939) : 

Overwegende dat het arrest, door 
nader te omschtijven dat eiser de 
hem ten laste gelegde overtreding 
van de artikelen 1 en 10 van de wet 
van 20 februari 1939 tot bescher
ming van de titel van architect heeft 
gepleegd in zijn hoedanigheid van 
strafrechtelijk verantwoordelijke 
voor de personenveimootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Archi
tecten Centra, eiser niet veroordeelt 
wegens enig ander feit dan hem ten 
laste was gelegd en aldus de rech
ten van zijn verdediging niet 
schendt, noch de in het eerste 
onderdeel aangehaalde wetsbepalin
gen; 

Overwegende dat het arrest 
voorts uit de vast~telliri~eri die het 
doet in de consideranseh weergege
ven in het middel, wettig heeft 
afgeleid dat eiser zich als strafrech~ 
telijk verantwoordelijk orgaan van 
de personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid Atchitec
ten Centra in het openbaar de titel 
van architect heeft toegekend, 'het
geen insluit dat hij persoonlijk het 
misdrijf heeft gepleegd; 

Overwegende dat, iri zoverre het 
middel aanvoert dat de in 'de telast
legging A bedoelde feiten eventueel 
hadden moeten worden omschreven 
als h~t veranderen, in het openbaar, 
van de door hem gevoerde titel. door 
een schrapping of toevoeging van 
woorden, het opkomt tegen de feite
lijke en derhalve onaaritastbare 
beoordeling van de rechter en der
halve niet ontvankelijk is; 

Dat het middel niet kan , worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 4', 5, 
53 van de wet van 26 juni 1963 tot 
instelling van een Orde van Architecten 
en 97 van de Grondwet, ' · 

doordat het arrest eiser wegens de 
verbeterde telastleggingen A en B ver
mengd veroordeelt tot een, geldboete van 
tweehonderd frank en, rechtdoende op 
de burgerlijke rechtsvordering, eiser ver
oordeelt tot betaling van ' een frank 
morele schadevergoeding a:an de burger
lijke partij en de publikatie bij uittreksel 
van het arrest in twee dagbladen beveelt 
op grand : dat de verbeterde telastleg
ging B voldoende bewezen is; dat eiser 
de hoedanigheid heeft van strafrechte
lijk verantwoordelijk orgaan van de 
naamloze vennootschap '" Abedco >>; dat 
van 25 juli 1963 tot\ 30 januari 1975 de 
aangestelden van de naamloze vennoot
schap « Abedco >> de bouwplans tekenden 
en de lastenboeken opstelden; dat de 
aangezochte architect enkel tegen een 
vaste jaarvergoeding' zijn naam l~ende 
en de plans ondertekende; dat hij geen 
contact had met de bouwheren, geen 
toezicht uitoefende op de ',werven en 
slechts tot opdracht had de belangen van 
de bouwpromotor te dienen, de zeldzame 
keren dat zijn tussenk9mst, werd 
gevraagd; 
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terwijl,' eerste onderdeel, eiser in zijn 

conclusies in boger b,erqep uitdrukkelijk 
staaride hield, zonder 9P ,~it punt tegeri
gesproken te worden, dat-in de vt'mnoot
schap typecplans en type:..lastenboeken 
gebtU:ikt 'werden, waarvan de ·oorspron
kelijk'e door een architect we1•den onder~ 
tekEmd, zodanig dat er geen plans zo;mder · 
architeGt, opgesteld werden; dat de stra.~
wet slechts het opstellen van plans 
zonder .tu1)senkomst 'van een architect,.' 
wariri~er <:leze' wettelijk verei~t is, stral-' 
ba'ar stelt en riiet mag uitge]Jreid worden 
( schendirig 'van I de artikelen ' 4, 1 5 i en 
53 van de wet van 26 juni 1963), 

. i 

,' tWeede : onderdeel, bet i niet' uit i te 
maken is of het arrest· i aLdan 'niet de 
door .. eiser aangehaalde elemen ten in 
feite heeft verworpen, dan wel of het 
deze in rechte als toch vallend ' onder' 
toepassing . van de strafwet heeft 
beschouwd, zodat de wettigheid i vah 'de 
beslissing niet< kan' nagegaan ' worden' 
(schending van, alle vermelde :bepa-. 
lingen) .: 

i bver~egende dat l1:et arrest v~st
stelt dat gedur,e:t;tde 'de periode van 
25' ']uli 1963 tot 3Qjariua'ri . 1975 de 
aangestelden van de naainloze ,veh
nootschap Abedco de bou\..rplans 
tek~nden en de lastenbo~ken opstel
deri' · · eri dat geduninde · dezelfqe 
periode d.'e aangezochte a~chitect 
ehkel zijn naain ·. leende en· de pHins 
ondertekende zonder contact te 
hebben met de bouwheren en zon
der toezicht op de werven uit te 
oefen~r,t; 

,, Dat het arrest, door aldus ondub~. 
belzinnig te oordelen dat in fe~te de' 
plans werden opgemaakt zonder . de. 
medewerking van een architect, de 
in het ·middel ·bedoelde'' conclusies 
be~ritWoordt Eftl zijn beslissing ·;Wet!. 
telijk v'er;antWoordt:' · ' ·' 

j ' .I ' ~ I I I j \ ' 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende, wat. de strafvor
dering betreft, dat de.· substantiele of 
9P, straffe 1. van. n~etigh,eid, voorge
sc~reven rechts,vo~w~n. }:p, acht zijn 
genomen en, d.e bel)hssmg .overeen-
~o:rilshg ,4e: ief is gewe'~eD;;, · · 

Om die redenen; ' . verwerpt de 
voorziening; veroorc1eelt eiser in de 
kosten. '' ·' · · ·' 

12 juni 1979 .;-:- 2' k&mer - Voorzitter 
en ve,rs!aggev.er :ridder de Schaetzen __,. 
Ge1ijkluidende conclusie van de h. Tille
kae\:ts, · aqvocaat-generaal ,.;__ Advocaat : 

, mr. Houtekier. · 

2' KAMEH-13 juni 1979 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
BESL!SSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP 
KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN -
NA EEN EERSTE VOORZIENING WORDT GEEN 

• N!EUWE ;VOORZIENING TOEGELATEN - U!T
ZONDERINGEN ..• 

2° CASSATl:E :__ VERZET - STRA~ZAKEN -

VERWERPII'/G ARREST - BEPALINGEN VAN 

ART.' 420 1;ER SV, INACHTGENOMEN - VERZET. 
,NIET 01'/TV ANKELIJK. 

3° 'BETICHTING VAN VALSHEID -
i STRAFZAKEN VERZOEKSCHRIFT TOT 

BETICHTING VAN VALHEID TOT STAVING VAN 
' EEN NIET. ONTVANKELIJK · CASSATIEBEROEP 
~iNlET ONTVANKEJL!JK VERZOEKSCHRIFT. 

1' Buiten . het toepassingsgeval van 
artikel 40, yierd,e lid, van de wet van 
15 juni 1935 op het gebruik del' talen 
'ip gerechtszaken, het geval van regel

. 'r'rfatige 'afstand of dat Wf!arin een 
:airest van verwijzing naar het hof van 
assisen nog· cassatiebez·oep openstaat 
na . ·he{ veroordelend arrest, kan in 
strafzaken een partij zich geen tWeede 
maal in cassatie voorzien tegen een en 

.. dezeifde beslissing (1). (Art. 438 Sv.) 

r 2' Niet ontvankelijk is het verzet tegen 
' een azrest van het Hof van Cassatie 

waarbij het cassatieberoep van de 
. , .verzetdoende partij tegen een arrest in 
r strCJfzaken is yerworpen met inachtne-, 
· l[ling van art. 4-?0ter Sv, (2). · 
,, ' ' ' -, ;· 
3~ • Niet ontvankelijk is het verzoekschrift 

tot betichting van villsheid !Vanneer 
het cassatieberoep' tot staving waarvan 

, de eiser dit verzoekschrift heeft inge-
. 'diJ'nd, 'niet ontVailkeii'}k is (3). 

,. 
0) Cass~, 27 j.uni 1977 (A.C., 1977, 1108). 

(2) Cass., 12 okt: 'l971 (A. C., 1972; 165). 

· (3) Ca~s,, 15 ja,n. W74 (A.C., 1974; '5~o). 
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(LECLERQ) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 november 1978 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 7 februari 1979; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen het vonnis van de 
Correctionele Rechtbank van Luik 
van 23 november 1978 : 

Overwegende dat eiser tegen dat 
vonnis reeds op 24 november 1978 
cassatieberoep heeft ingesteld; 

Overwegende dat in strafzaken, 
behalve het geval van artikel 40, 
vierde lid, van de wet van 
15 juni 1935 op het gebruik van de 
talen in gerechtszaken, het geval 
van regelmatige afstand en het 
geval waarin een voorziening tegen 
een arrest van verwijzing naar het 
hof van assisen nog kan worden 
ingesteld na het arrest van veroor
deling, welke omstandigheden in 
het onderhavige geval niet aanwezig 
zijn, een partij zich ingevolge 
artikel 438 van het Gerechtelijk 
Wetboek niet een tweede maal 
tegen een zelfde beslissing in cassa
tie kan voorzien; 

Dat eisers cassatieberoep van 
24 april 1979 derhalve niet ontvan
kelijk is; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen het arrest van het 
Hof van 7 februari 1979 waarbij 
afwijzend wordt beschikt op eisers 
voorziening tegen het vonnis van 
23 november 1978 : 

Gelet op het bij de voorziening 
van 24 april 1979 tegen dat arrest 
gedane verzet, dat hierop steunt dat 
eiser door het openbaar ministerie 
niet werd verwittigd van de 
inschrijving van de zaak op de 
rollen; het bestreden arrest buiten 

zijn aanwezigheid werd gewezen 
zodat zijn rechten van verdediging 
werden geschonden : 

Overwegende dat de door het Hof 
van Cassatie uitgesproken arresten 
geacht worden op tegenspraak te 
zijn gewezen en derhalve in prin
cipe niet voor verzet vatbaar zijn; 
dat eiser in cassatie slechts even-
tueel tot dit rechtsmiddel zou kun
nen worden toegelaten zo de in 
artikel 420ter van het Wetboek van 
Strafvordering vermelde rechtsvor
men en termijnen niet in acht 
waren genomen; dat dit ten deze 
niet het geval is; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

III. Op het ter griffie van de 
Correctionele Rechtbank te Luik op 
3 mei 1979 neergelegde verzoek tot 
betichting van valsheid van alle 
procedures die tegen eiser zijn 
gevoerd, en tot verwijzing wegens 
gewettigde verdenking en tot 
waking van « de gehele magistra
tuur van het rechtsgebied van het 
Hof van Beroep te Luik » : 

Overwegende dat die tussenvorde
iingen gelet op de niet ontvanke
lijkheid van de voorziening, zelf niet· 
ontvankelijk zijn bij gebrek aan 
belang; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; verwerpt de vorderin
gen; veroordeelt eiser in de kosten 
van de voorziening en de vorderin
gen. 

13 juni 1979 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Wauters, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Bosly - Gelijklui
dende conclusie van de h. Charles, eerste 
advocaat-generaal. 

2' KAMER - 13 juni 1979 

REPENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BESLIS
SING WAARBIJ HET BEROEPEN VONNIS 
WORDT BEVESTIGD - BEVESTIGING HIEROP 
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GEGROND DAT DE MOTIVERING VAN HET 
VONNIS « GROTENDEELS GEPAST IS » - NIET 
REGELMATIG MET REDENEN OMKLEDE 
BESLISSING. 

Niet regelmatig met 1·edenen omkleed is 
de beslissing die het beroepen vonnis 
bevestigt op grond dat de motivering 
van dat vonnis grotendeels gepast is, 
nu uit zodanige beslissing niet kan 
worden opgemaakt welk dee] van de 
motivedng van de eerste _rechter in 
hoger beroep als gepast in aanmerking 
is genomen (1). 

(MERCATOR N.V. E.A. T. DE MEYER E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 15 januari 1979 in 
boger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Charleroi; 

Overwegende dat de voorzienin
gen beperkt zijn tot de beslissingen 
op de burgerlijke rechtsvorderingen; 

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

doordat het vonnis onder bevestiging 
van het beroepen vonnis beslist dat het 
litigieuze ongeval alleen aan de fouten 
van de eerste eiser te wijten is, de eerste 
twee eisers hoofdelijk veroordeelt om de 
tweede en de vierde verweerder inte
graal te vergoeden en de rechtsvorderin
gen van de laatste twee eisers tegen de 
eerste drie verweerders ongegrond ver
klaart, op de grand dat uit de gegevens 
van het dossier en het onderzoek ter 
terechtzitting blijkt dat de eerste rechter 
terecht en steunend op een grotendeels 
passende motivering uitspraak had 
gedaan over de aansprakelijkheid voor 
het ongeval, de verplichting om de 
schade te herstellen en het bedrag van 
de vergoeding, 

terw1jl het met die motivering van het 
vonnis niet mogelijk is uit te maken 
welk gedeelte van de motivering van de 
_eerste rechter in hager beroep passend 
werd geacht en het meer in het bijzon
der niet mogelijk is te bepalen welke 
consideransen van de eerste rechter 
geacht werden een antwoord te zijn op 
de middelen waarbij de eerste drie 
eisers, in hun conclusie in hager beroep, 

(1) Cass., 2 mei 1979 (A.C., 1978-79, nr. 499). 

er zich op beriepen dat de eerste ver
weerder nagelaten had zijn gevaarsdrie
hoek te plaatsen en zijn vrachtwagen te 
verlichten en dat een onderscheid 
behoorde te worden gemaakt tussen 
enerzijds het feit dat de door de eerste 
verweerder bestuurde vrachtwagen een 
zichtbare hindernis vormde en ander
Zljds het feit dat die vrachtwagen een te 
voorziene hindernis was, waaruit volgt 
dat de motivering van het vonnis niet 
kan beschouwd worden als een passende 
motivering overeenkomstig het vereiste 
artikel 97 van de Grondwet : 

Overwegende dat de eisers in hun 
conclusie voor de rechter in boger 
beroep deden gelden dat verweerder 
De Meyer nagelaten had zijn 
gevaarsdriehoek te plaatsen en zijn 
vrachtwagen te verlichten en dat 
een hindernis, ofschoon zichtbaar, 
« nochtans niet te voorzien is wan
neer de bestuurders niet kunnen 
verwachten die hindernis op hun 
weg te vinden, zoals wanneer zij 
plots op een te kleine afstand voor 
die hindernis staan »; 

Overwegende dat het vonnis er 
enkel op wijst « dat uit de synthese 
en het samenlezen van de gegevens 
van het dossier en het onderzoek 
ter terechtzitting naar voren komt 
dat, gelet op de concrete omstandig
heden waaronder de botsing 
gebeurd is, namelijk het technisch 
defect, zijnde de breuk van een 
cilinderkoppakking, dat een geval 
van overmacht opleverde, waardoor 
beklaagde De Meyer met zijn 
vrachtwagen Fiat wel moest stoppen 
en ongeveer ter plaatse blijven 
staan, de bij zondere omstandighe
den van zichtbaarheid en het ver
keer op de autoweg, de eerste 
rechter terecht en op grond van een 
grotendeels passende motivering 
uitspraak heeft gedaan over de aan
sprakelijkheid voor het ongeval, de 
verplichting tot herstel van de 
schade en de begroting VC\n de 
vergoeding »; 

Dat de rechter in boger beroep 
met die motivering in het ongewisse 
laat of hij van de eerste rechter wel 
die motieven heeft overgenomen 
waaruit deze had afgeleid dat het 
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voertuig van << De Meyer voor Gen
tile geenszins een niet te. voorziene 
hi,ndernis koil zijn »; · 

Dat h~t middel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede middel dat niet zou kunnen 
lei den tot ruimere' cassatie of tot 
een cassatie zonder ver~bzing, ver
nietigt . het bestreden vonnis in 
zoverre daarbij uitspraak wor.dt 
gedaan over de burgerlijke rechts
vorderingen; bev,eelt dat van dit 
arrest melding zal worden gernaakt 
op de kimt van de gedeeltelijk 
wrnietigde beslissing; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de· Correc
tionel~ Rechtbank te Bergen, zitting 
houdende in boger beroep. · 

13 juni 1979 - 2" kamer - Voorzit-
ter baron Richard,. voorzitter · 
Verslaggever : de h. Bosly - Gelijklui
dende conclusie van de h: ·Charles, eerste 
advocaat~generaal - Advocaten : mrs. 
Bayart en Dassesse. 

1' KAMER- 14 juni 1979 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN ~ Bl!RGERL!JKE ZAKEN -
CONCLUSIE MET EEN BEROEP OP MIDDELE!\1 
DIE IN EEN SAMENHANGENDE ZAAK BETREF
FENDE DEZELFDE PARTIJEN ZIJN UITEENGE
ZET' - RECHTJ):R PIE OP DIE CONCLUSIE 
ANTWOORDT DOOR TE VERWIJZEN NAAR DE 
REDENEN, VAN HET, DOOR HEM IN DIE 
SAMENHANGENDE ZAAK GEWEZEN VONNiS -
REGELMATIG GEMOTIVEERD VONNIS. 

Wanneer een partij in haar ~onclusie 
' verwijst n'aar middelen die. zij in een 
eerste 'met dat geval samenhangende 
zaak betreffende dezelfde partijen 
heeft, uiteengez,et, ant;woordt de rech
ter regelmatig op die conclusie door in 
zijn vonnis over de tweede Z?ak te 
verwijze'n naar hetgeen hi} in de 
eerste zaak op die middelen heeft 
geantwoord. (Art. 97 Gw.) 

(SEpUL E.A. T. ROOSENS) 

ARREST ( vertaJlng) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 25 mE!i +978 in boger 

· beroep gewezen door de Re'chtbank 
van E,erste Aanleg te Dinant; 

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

.doordat het von~is ve~eersters ~~rzet 
geldig verklaart tegen het akkoord waar
van op 1 september 1975. ,door de. eisers 
aan verweerster kennis werd gegeven en 
luidens hetwelk tweede eiseres als huur
der van verweerster aileen de exploi~atie 
zou voortzetten van . de goederen · die 
laatstgenoemde · aan de eisers in pacht 
had gegeven, en zegt dat genoemd 
akkoord nietig en zonder uitwerking cis, 
zoals ook de pachtvernieuwing die daar
van het gevolg zou zijn .geweest, · · ' 

terwijl, eerste onderdeel, het vonnis 
nalaat die beslissing te motiveren, wat 
een schending van artikeL 97 . van de 
Grondwet uitmaakt, 

tweede onderdeel, in 'de onderstelling 
dat het vonnis de redengeving van de 
eerste rechter zou hebben overgenomen, 
met name dat verweerster, v66r' de 
kenni.sgeving van de overdracht, eeh 
geldige opzegging zou hebben gedaan 
die steunde op haar wil de verhuurde 
goederen persoonlijk te exploiteren, dat 
motief niet zou antwoorden op het 
middel waardoor de eisers, ·in hun con
clusie in hoger beroep, betoogden dat de 
aldus door verweerster .. gedane opzegging 
niet geldig was, nu laatstgenoemde 
onmogelijk de verhuurde goeder'en. per
soonlijk kon exploiteren, welk gebrek 
aan antwoord gelijkstaat met liet ontbre
ken van de bij artikel 97 van.. de 
Grondwet vereiste motivering :. 

·' w at de . twee onderdelen' sam en 
betreft : 

Overwegende dat de eerste rebh
ter op 24 november 1976 besliste dat 
verweersters verzet tegen h.et haar 
door 'de eisers te ,kennis gebracht,e 
akkoord' gel dig . was, op grond dat 
verweerster, v6qr ·· qe mededeling 
van de pachtoverdracht, een ,geldige 
opzegging had gedaan die steunde 
op haar wil het goed persoonlijk te 
exploiteren; · 

Overwegende · d~t ' de rechtbank, 
door te beslissen dat de eerste 
rechter dat . verzet , om die reden 
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terecht geldig had verklaard, zijn 
beslissing motiveert en bovendien 
de ih· het tweede onderdeel weerge
ge:vt:mconclusie beantwoordt; 

1' KAMER --'-14 juni 19'79 

1° HUUR VAN 'GOEDEREN-'- HANDEl,$" 

HUUR - RECHT VAN DE HUURDER, HbOICD
HUURDER, OP HUURHERNIEUWING --' . DAT 
RECHT KAN DOOR 'DE HOOFDHUURDER.WOR
DEN UITGEOEFEND, OOK AL IS· HIJ GEEN 
EIGENAAR OF HUURDER VAN' DE IN HET PAND 

Oyerwegende. . immers dat de 
eisers, in ' die ' conclusie over de 
geldigheiq van de opzegging, aan de 
rechtbank · enkel hadden · gevraagd 
(( acht te slaan op hetgeen (werd) 
uiteehgezet in ( een) samenhangende, 
zaak waarin .de ge1nti'rneerde partij 
(thaps v~rweerster) de beeindiging 
v~n d~ pachtpoogde te. bekomen >>; 

Overwegende dat de eerste rech
ter, door te oordelen dat verweer
ster « een geldige opzegging had 
gedaan, die steun4.e. op haa:i: wil het 
goeq, .p:er:soonlijk te. exploiteren >>, in 
voornoemd vonnis, verwees . naar. 
een. tweede vonnis dat hij dezelfde 
dag, dus 24 november 1976, in :zake 
dezelfdepartijen had gewezen; 

()yerwegerid,e · dat de eerste rech
ter, in dat tWeede vonnis waartegen 
de eisers. eveneens , hoger beroep 
hadden ingesteld en · dat door de 
rechter in hoger beroep op dezelfde 
dag als het bestreden vonnis werd 
bevestigd, gepreciseerd had dat ver
weetster een geldige opzegging had 
g~,staal). . omdat zij in staat was het 
g0~d per~>oonlijk; te exploiteren; 

'Overwegende ·dat, nu ·de eisers 
dienaahgaande in hun conclusie 
verW-ezeh. hadden na.ar hun betoog 
in de eerste samenhangende' zaak, 
de' rechter bij wie de tweede zaak 
aanhangig. was, zorider zijn motive
ringsplicht te verzllime'n:, zic4 ertoe: 
moc,ht beperki:m te verwijzen naar 
hetgeen op omstandige wijze in .de 
eerste zaak was beslist geworden; 

Dat. elk on.derdeel. van het middel 
feiteliJke grondsla~ mist; ' 

,.Om dl.e redenen, verwerpt • de 
voorziehing; verootdeelt de eisers in 
de kosten. · 

14 juni 1979 +-- 1' karrier-'--- Voorzitter: 
de. h~ Wauters, "eerste voorzitter -' 
Verslaggever •: de h. Closon - Gelijklui
dende conclusie van de h. Colard, advo
caat-generaal- Advocate.ri ':mrs. Bayart 
en:Ansiatix. 

GEExPLOITEERDE HANDELSZAAK. 

2,o HUUR VAN GOEDEREN • --'-- • HUUR
OVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN -'- HUUR
DER VAN ZIJN EIGEN GOED- GEEN STRIJDIG~ 
HElD' TUSSEN DE HOEDANIGHEID VAN EIGE
NAAR VAN EEN GOEDEN VAN ONDERHUUR-
DERVAN DATZELFDE GOED.r· 

i 

3° HUUR VAN GOEDER:EN - HUUR
OVEREENKOMST IN HET 'ALGEMEEN -'- HUUR 
VAN ANDER MANS ZAAK- GELDIGHEID. 

; '\ ' ' ' ' ' 

1" Luidens art. 1, 1" en 2", Handeishuur-
,wet kan de hoofdhuurd,er, in geval van 
ondezyerhuring van: een. handelszaak, 
in beginsel, huurhernieuwing vragl:!n, 
opk.a]is hij geen eigenaar of, huurder 
van .de in· bet. verlmurde pand ge
exploiteerde .handelszaak (\). 

2" Een zelfde pez~o~n kan tegelijkertijd 
eigenaar en ondez"lmurdez·. ' van een 
goed zijn, wanneer hij alii digeriaar 
niet . het genot van dat gOed heeft 
ten gevolge ·van een. met een !wold~ 
bestuurder aE.~ngegane huurdvereen~ 
komst (2). · · 

3" Men behoeft niet noodzakelijk 'eige
. naar van een' goed te zijn om zich 

rechtsgeldig ertoe te verbinden dat het 
door een derde wordt gebruikt (3). 

I I i 1 

(BRASSICp N.V: ~· ANRYq, ~UCA, DEBACKER) 

ARREST ( vertaJiJig) 

HET HOF;- Gelet op het bestre,;, 
den vonnis, op 2 mei 1978 · in' hoger 
beroep gewezen door de Rechtbarik 
v~n Eerste Aanleg te Doorp.ik; . 

Over het middel, afgeleid ul.t de scheri
ding van ·de ai'tikelen 544; 1108, 1126, 
1134, 1135, 1142, 1234, 1300, 1599, 1709, 
1713, 1719, 1727, 1728, 1874 tot 1878, 
1888 van het Burgerlijk.Wetboek, 11, I 
en II, 13, eerste lid, 14, eerste' en tweede 
lid, 18, 19, , 20 vervat in .'de • wet ·van 

(1) Zie Cass., 8 feb .. 191)8 (A C., 196S, '7q6). 

(2) Zie DE PAGE, IV, 3e dr., nr. 511. 

(3) Zie DE PAGE, IV, 3e dr., nr. 509 .. 
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30 april 1951 betreffende de handels
huurovereenkomsten, gewijzigd bij de 
wetten van 29 juni 1955 (artikel 1, 3° en 
4°) en 27 maart 1970 (artikel 1), en 97 van 
de Grondwet, 

do01·dat de rechtbank van eerste aan
leg, kennisnemend in hager beroep van 
de beide rechtsvorderingen de eerste 
twee verweerders, waarvan de eerste, 
ingesteld bij dagvaarding van 
10 mei 1974, gericht was tegen de derde 
verweerders, toen eigenaar van het ver
huurde gebouw, die zich in antwoord op 
de aanvragen tot huurhernieuwing van 
eiseres en van de eerste twee verweer
ders had beroepen op artikel 16, III, van 
de wet op de handelshuurovereenkom
sten en in bijkomende orde de hernieu
wing aan gewijzigde voorwaarden had 
onderworpen, en strekte tot het beko
men van huurhernieuwing, onder de 
voorwaarden van de lopende huur en 
zulks als rechtstreekse huurder, door 
een vonnis dat bindend zou zijn voor 
eiseres, en waarvan de tweede rechts
vordering, die bij dagvaarding van 
27 juni 1974 gericht was tegen eiseres, 
aansloot bij de brief van 17 mei 1974, 
waardoor eiseres, als hoofdhuurder van 
het litigieuze gebouw, die op 
29 april 1974 de gewijzigde voorwaarden 
had aangenomen zoals zij werden gesti
puleerd door de derde verweerster in 
haar brief van 11 april 1974, akkoord 
ging met de vraag tot hernieuwing van 
de eerste en tweede verweerders doch 
gewijzigde voorwaarden voorstelde 
waarmee de eerste en tweede verweer
ders niet instemden, en ertoe strekte de 
rechter te doen beslissen over de voor
waarden tot huurhernieuwing, op beide 
vorderingen recht doende in hager 
beroep, enerzijds, de beroepen beslissing 
bevestigt in zoverre zij de derde ver
weerster buiten het geding had gesteld, 
waarvan de rechten en verplichtingen 
waren overgenomen door de eerste twee 
verweerders daar zij tijdens het geding 
het Iitigieuze gebouw hadden verworven, 
en eiseres in de kosten had veroordeeld, 
en, anderzijds, door een nieuwe beslis
sing « zegt, voor zoveel als nodig, dat de 
naamloze vennootschap Brassico (thans 
eiseres) geen aanspraak kan maken op 
huurhernieuwing aangezien zij geen 
eigenaar van de handelszaak is; zegt dat 
de oorspronkelijke vordering van de 
echtgenoten Anrys-Luca (thans de eerste 
twee verweerders) doelloos is ge
worden >>, en eiseres veroordeelt in aile 
kosten van hager beroep, op grand dat, 
aangezi~n de oorspronkelijke huur die 
op 27 april 1966 tussen de moeder van de 

derde verweerster en de rechtsvoorgan
gers van eiseres werd gesloten, geen 
overdracht van de handelszaak omvatte 
en aangezien niets aantoont dat de 
huurders eigenaars van die handelszaak 
zouden geworden zijn, « het bijna onmo
gelijk lijkt dat zij (de brouwerijen Cau
lier en de Ghlin, huursters) aan de 
echtgenoten Desterbecq-Durand (de 
onderhuurders die werden opgevolgd 
door de twee eerste verweerders), het 
gratis gebruik hadden kunnen overdra
gen van een handelszaak waarvan zij 
geen eigenaar waren >>, « dat de echtge
noten Anrys-Luca zich oorspronkelijk 
ten onrechte hebben willen beroepen op 
artikel 11 van de wet van 30 april 1951 >>, 
dat de verbintenissen die op 
20 juni 1958 respectievelijk werden aan
gegaan door de brouwerijen Cau!ier en 
de Ghlin, in de rechten waarvan de 
naamloze vennootschap Brassico is 
getreden, en door de echtgenoten 
Anrys-Luca onverenigbaar zijn met de 
verplichtingen van onderhuurders die 
eigenaar zijn geworden van het goed 
waarvan zij het genot behouden >>, aan
gezien eigenaars niet van een hoofd
huurder hun eigen goed kunnen huren, 
en « dat de authentieke akte van 
30 april 1975 tot gevolg heeft gehad ipso 
facto de uitwerking te beletten van 
de handelshuurovereenkomst die op 
20 juni 1968 tussen de rechtsvoorgangers 
(van eiseres) en (de twee eerste verweer
ders) werd gesloten, en dus van aile 
lasten die daaruit wederzijds voort
vloeien; ... dat derhalve (eiseres) en de 
gei:ntimeerden Anrys-Luca ten deze ten 
onrechte blijven vasthouden aan de door 
hen geformuleerde eisen >>, 

terwijl, eerste onderdeel, de hoofd
huurder, zeifs wanneer hij geen eigenaar 
is van de in de gehuurde plaatsen 
gevestigde handelszaak, in beginsel 
bevoegd is om de hernieuwing van de 
handelshuur te bekomen; het vonnis, nu 
het de stelling van de twee eerste 
verweerders had verworpen volgens 
welke zij, overeenkomstig artikel 11 van 
de wet op de handelsuurovereenkom
sten, de rechtstreeks huurders zouden 
geworden zijn van de eigenaar, niet kon 
bes!issen dat eiseres geen recht had op 
huurhernieuwing enkel op grand dat zij 
geen eigenaar van de handelszaak was 
en haar derhalve het recht op de her
nieuwde huur niet kon ontzeggen dat 
voor eiseres voortvloeide uit het akkoord 
ten gevolge van de brieven geschreven 
aan of door de derde verweerster van 
25 januari 1974, 11 en 29 april 1974; het 
vonnis door die beslissine artikP.l 11~4 



-1225 
van het Burgerlijk Wetboek schendt en 
ook de artikelen 11, I en II, 13, eerste lid, 
en 14, eerste en tweede lid, van de wet 
van 30 april 1951, gewijzigd bij de wetten 
van 29 juni 1955 (artikel 1, 3° en 4o) en 
27 maart 1970 (artikel 1); 

tweede onderdeel, een eigenaar onge
twijfeld zijn eigen goed kan huren van 
een hoofdhuurder; aangezien de aan
koop op 30 april 1975, tijdens het geding, 
van het litigieuze goed door de twee 
eerste verweerders geen grond vormt 
voor een tenietgaan van de verplichtin-' 
gen tussen de partijen, die aankoop dus 
niet belet dat de twee eerste verweer
ders terzelfdertijd de huurder blijven 
van eiseres, de hoofdhuurder; door te 
beslissen dat door de aankoopakte van 
30 april 1975 de uitwerking werd belet 
van de op 20 juni 1968 tussen de 
rechtsvoorgangers van eiseres en de 
twee eerste verweerders gesloten han
delshuurovereenkomst en dat de hoofd
vordering van de twee eerste verweer
ders doelloos was geworden die met 
name strekte ons te doen beslissen over 
de onenigheid tussen partijen aangaande 
de gewijzigde voorwaarden die eiseres in 
haar brief van 17 mei 1974 had gestipu
leerd, het vonnis de artikelen 544, 1134, 
1234, 1300, 1709, 1713, 1719, 1728 van het 
Burgerlijk Wetboek, 13, eerste lid, 14, 
eerste en tweede lid, 18 en 19 van de wet 
van 30 april 1951, gewijzigd bij de wet 
van 29 juni 1955 (artikel 1, 4o) en de wet 
van 27 maart 1970 (artikel 1) schendt; 

derde onderdeel, het niet vereist is 
eigenaar van een goed te zijn om het 
gratis gebruik ervan rechtsgeldig te kun
nen afstaan; de omstandigheid dat de 
oorspronkelijke huur gesloten tussen de 
rechtsvoorgangers van eiseres en de 
moeder van de derde verweerster geen 
overdracht van de handelszaak omvatte 
en dat niets aantoonde dat de rechts
voorgangers van eiseres die handelszaak 
achteraf zouden verworven hebben, bij
gevolg niet toeliet de mogelijkheid uit te 
sluiten dat de rechtsvoorgangers van 
eiseres het gratis gebruik van die zaak 
hadden kunnen afstaan aan de echtge
noten Desterbecq-Durand, onderhuur
ders, en nadien aan de twee eerste 
verweerders die hen zijn opgevolgd, 
zoals werd aangevoerd door eiseres op 
grond van de bedingen van de met die 
partijen gesloten huurovereenkomsten; 
het arrest bijgevolg de artikelen 1108, 
1126, 1134, 1135, 1142, 1709, 1713, 1719, 
1727, 1874, 1875, 1876, 1878, 1888 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grond
wet schendt; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het vonnis 

blijkt dat eiseres, de hoofdhuurder 
van een gebouw dat gebruikt werd 
voor het uitoefenen van een drank
slijterij en een kleinhandel in voe
dingswaren, en dat werd onderver
huurd aan de twee eerste verweer
ders, de hernieuwing van haar han
delshuur had gevraagd aan de derde 
verweerster, die toen eigenaar van 
dat gebouw was; 

Overwegende dat het vonnis 
beslist dat eiseres « geen aanspraak 
kan maken op het recht tot huur
hernieuwing aangezien zij geen 
eigenaar van de handelszaak is »; 

Overwegende dat uit de tekst en 
uit de wetsgeschiedenis van 
artikel 1, 1o en 3°, van de wet van 
29 juni 1955 « tot wijziging van de 
wet van 30 april 1951 op de handels
huurovereenkomsten met het oog 
op de bescherming van het 
handelsfonds », volgt dat in geval 
van handelsonderhuur de hoofd
huurder, zelfs wanneer hij geen 
eigenaar of huurder is van de in het 
gehuurde goed geexploiteerde han
delszaak, principieel de hernieuwing 
van de huur kan vragen; dat noch 
de omstandigheid dat eiseres geen 
eigenaar van de handelszaak was 
noch enige andere vaststelling van 
het vonnis volstaan om het in dit 
onderdeel van het middel bekriti
seerde beschikkende gedeelte wette
lijk te verantwoorden; 

Wat het 
betreft : 

tweede onderdeel 

Overwegende dat eiseres in con
clusie, waarnaar het vonnis verwijst 
door te zeggen « dat ten deze 
appellante (thans eiseres) en de 
gei:ntimeerden Anrys-Luca ten 
onrechte blijven vasthouden aan de 
door hen geformuleerde eisen », niet 
alleen betoogde dat zij de hernieu
wing van haar huur mocht vragen 
doch ook dat die huur inderdaad 
werd hernieuwd onder de door de 
derde verweerster bepaalde voor
waarden, dat die hernieuwing, 
welke v66r de verkoop van het 
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gebouw aan de twee eerste verweer
ders werd verkregen, kon tegenge
steld worden aan de verkrijgers en 
dat de juridische gevolgen van de 
aldus hernieuwde huur door die 
verkoop niet werden ontkracht; 

Overwegende dat eenzelfde per
soon, tegelijkertijd eigenaar en 
onderhuurder van een goed kan 
zijn, wanneer hij als eigenaar niet 
het genot van dat goed heeft 
wegens een huurcontract; dat de 
rechter, nu hij niet onderzoekt of 
het gebouw, zoals eiseres betoogde, 
aan j:laar.was verhuurd toen het aan 
de twee eerste verweerders werd 
verkocht, en, in voorkomend geval, 
of die huur aan laatstgenoemden 
kon worden tegengeworpen en, nu 
hij :n,iet wettig heeft beslist, zoals 
blijkt uit het antwoord op het eerste 
onderdeel van het middel; dat eise
res qe hernieuwing vari de oor
spronkelijke huur niet kon vragen, 
ook niet wettig kan oordelen dat het 
vaststaat dat de twee' eerste ver
weerders het genot van het liti
gieuze goed bezaten op een andere 
wijze dan ingevolge een onderhuur 
en zijn beslissing .niet wettelijk 
verantwoordt volgens welke de aan
koop van het gebouw door die 
verweerders dE! uitwerking van het 
contract vah. Onderhuur belet en dat 
bijgevolg de in het middel gepreci
seerde oorspronkelijke vordering 
vap de genoemde verweerders doel
loos is geworden; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiseres, op 

grond van de bedingen van de 
contracten van onderhuur tussen de 
brouwerijen CaU:lier en de Ghlin, 
toen hoofdhuurders, in de rechten 
waarvan eiseres is getreden, achter
eenvolgens met een vroegere onder
huurder en met de twee eerste 
verweerders, betoogde dat krachtens 
die bedingen het gratis gebruik van 
de handelszaak door de genoemde 
brouwerijen aan ''de onderhu:urders 
werd afgestaan; 

Overwegende dat het vonnis, dat 
zonder dienaangaande te worden 
bekritiseerd, · besli:z t dat noch de 

brouwerijen Caulier• en de Ghlin 
noch eiseres eigenaar van de han
delszaak waren, daaruit afleidt dat 
eerstgenoemden het gratis gebruik 
van die handelszaak niet. konden 
afstaan aan de vorige onderhuurder 
en aldus impliciet. doch zeker aan
neemt dat zij dat gebruikachtera£ 
evenmin aan de twee eerste ver
weerders hebbe'n kurinen afstaa,n; 

Qverwegende dat het niet vereist 
is eigenaar van een goed te zijn .om 
zich rechtsgeldig te kunnen verbin
den tot afstand van het gebruik 
ervan aan een derde; ' 

Dat ieder onderdeel van het rn:id
del gegrond is; 

Om die redenen, verni~tigt .bet 
bestreden vonnis behalve in zoverre 
het beslist dat de brouwerijen C.au
lier en de Ghlin en vervolgens 
eiseres geen eigenaar van de han
delszaak waren; beveelt dat van dit 
arrest melding wordt gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat de feitenrechter · en;ver zal 
beslissen; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Bergen; zitting 
houdend in hoger beroep. 

14 jup.i 1979- 1" kamer- Voorzitter: 
de h. Wauters, eerste voorzitter -
Verslaggever : baron Vinc;:otte - Gelijk
luidende conclusie van de h. Co!ard, 
advocaat-generaal - Advocaat' : ' mr. 
Dassesse. 

1" KAMER - 15 jimi 1979 

1° CASSATIE ---'- RECHTSPLEGING _;.._ BUR

GERLIJKE ZAKEN - CASSATIEBEROEP TECiEN 
EEN BESLISSING EN BETICHTING VAN VALS
HEID VAN DEZELFDE llESL!SSING- VOEGING 
VAN RET CASSATIEBEROEP EN VAN RET VER
:i:OEKSCHRIFT TOT BETICHTING VAN VALSe 
HElD, 

2° EXPLOOT VAN GERECHTSDEUR
V(r AARDER - VERMELDING VOLGENS 

WELKE TUSSEN . DE FERSOON AAN WIE HET 
AFSCHRIFT VAN RET EXPLOOT IS TER HAND 
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GESTELD EN DE GEADRESSEERDE EEN. FAM~
LI;ERECHTEL!JKE • BAND OF AANVERW ANT
SCRAP, BESTAAT - ; , GEGEVEN DAT DE 
GERECHTSDEURWAARDER rrET· BEHOEFT 
VAST, TE ,STJ:;LLEN .'-- GEEN · VERMELDING 
WETTELIJKE .BEWIJSWAARDE TOT BET!Cf!
TING VAN VALSHEID. 

3° BETICHTING, VAN VALSHEID ' ;. 
VoRDERING lJ:IEROP. GEGROND, DAT DE 

. GEREGHTSDE,URW AARD!j:R, DIE HET VONNIS 
HE)i;fT ,BETEKEND WAAR'l;EGEN DE EIS;ER 
ZICH IN CASSATIE HEEET, VOORZIEN, IN ZIJN 
EXPLOOT V ALSELIJK ZOU HEBBEN VERMELD 
DAT DE PERSOON AAN. WIE DAARVAN 
AFSC.fiRIFT' IS TER HAND GESTELD, HEM zou 
VERKLAARD HEBBEN EEN AANVERWANTE 
VAN bE GEADRESSEERDE TE ZIJN - VORDE
RING. NIET ON'I'VANKELIJK BIJ GEBREK AAN 
BELANG - BEGRlP, 

4° 'CASSATIE - BEVOEGDHEID - FElT 
·WAARVAN DE REGELMATIGHEID VAN DE CAS
SATIERECHTSPLEGING AFHANGT - FAMILIE
RECHTELIJKE BAND OF AANVERWANTSCHAP 

: TUSSEN DE PERSOON AAN WIE HET 
AFSCHRIFT VAN. EEN pEURWAARDERE;
EXPLOOT IS. TER HAND GESTELD EN DE 
'GEADRESSEERDE VAN DAT EXPLOOT- AFWE
Zr<:lHEib VAN DIE BAND BRENGT NIET!GHEID 

'VAN DE BETEKENING VAN DE BESTREDEN 
BESLISSING MET ZICH- BEVOEGDHEID VAN 
HET HOF·OM EROVER TE BESLISSEN. 

5° 'oVEREENKOMST - CONf'RACTUELE 
AANSPRAKEL!JKHEID - SCHADE - RAMING 
EX AEQUO ET B,ONO-r- VOORWAARDEN. 

1' Wanneer een partij zich in cassatie 
heeft voorzien tegen een beslissing en 
zij het exploot waarbij haar dezelfde 

· beslissing werd betekend, van valsheid 
beticht, voegt het Hof ambtshaNe het 
cassatieberoep en het verzoekschrift 

, tot betichting van .valsheid samen (1). 
(Art. 1083 Ger.W.) 

2' ·De vermelding van ef!n deurbewaar-

ve1'klaard heeft een familielid of aan
verwante te zijn van de geadresseerde 
van dat exploot kan echter wei vals
heid opleveren (2). 

3° Niet ontvankelijkheid, bij gebrek aan 
belang, is de vordering tot betichting 
van valsheid die is ingesteld ten einde 

.. te bewijzen dat een betekening niet 
: rechtsgeldig is gedaan en hierop is 

gegrond dat de persoon aan wie een 
.vonnis is betekend, ontkent dat hij 
·aa,n de gerechtsdeurwaa,rder heeft ver
klaard dat er tilssen hem en de 
geadresseerde van dat exploot een 
•familierechtelijke band of aanverwant
schap bestaid, zoals iii de akte ·is 
vermeld, aangezien. de regelmatigheid 
van de bet'ekening niet afhangt van de 
verklaring van de persoon aan wie de 
betekening is gedaan, maar van zijn 
werkelijke hoedanigheid. 

4' Het Hof van Cassatie is bevoegd om 
de feiten te beoordelen waarvan de 
regelmatigheid van de rechtspleging 
voor het Hof afhangt en met name om 
te beslissen of er a! dan niet een 
familierechteli}ke band of aanve1'Want
schap bestaat tuss(m de persoon aan 
wie het afschrift van · het exploot vah 
betekening van de beslissing is ter 
hand gesteld en de geadresseerde van 
dat explo(Jt (3). 

5° De schade ten gevolge van een ,con
tractuele .fout is door de rechter niet 
urettig ex aequq et qono geraamd, 
wanneer hij niet duidelijk zegt 
waarom h1j 'geen rekening houdt met 
de door partijen voorgestelde raming 
of waarom hij die schade niet kan 
bepalen met vaststaande gegevens (4), 

(PEERS, VALENTYN T. BROUWERIJ-MOUTERIJ 
HET SAS, GELADI, SMETS, JACOBS; VALENTYN 

'f· BROUWERIJ~MOUTERIJ HET ~AS) 

ARREST 

· RET HOF; - Gelet op het bestre.:. 
den vonnis, op 21 maart 1977.· in 
hoger beroep gewezen · door · de 
Rechtbank van Eerste Aanleg 'te 
Turnhout; 

.. ~ers~xploot volgens hetwelk tussen de 
persoon aa~ wie hf!t afschrift vap het 
exploot ter hand gesteld is en de 
geadresseerde van dat exploot een 
familierechtelijke band of aanverwant
schap bestaat, behoeft niet te worden 1----'------------_c...,;__ __ 
vastgeSteJd QOOI' de gerechtsdeurwaar
d~r en is dan ook geen gegeven' dat 

'1vettelijke · bewijswaal'de · heeft tot 
. betichting van valsheid; de verrnelding 

dati de persoon aan wie het .afschrift 
van het exploot is ;ter .hand. gesteld 

(t) Raadpl. Cass., 22 sept. 197H (A. C., 1979, 
hr.· 55); vgl. · Cass., · 13 feb. 1979 (ibid., 1979, 
nr. 327). · · 

(2)• Raadpl. GARSONNET en, CESARBRU, Traite 
de procedure, II, nr. 92, Authenti,<;ite, blz. 155 
en.l56 . 

(3) Zie Cass .•. 10 dec. 1925 · (Bull. eb. Pass:, 
1926, I, 109); Cass., 4 mei 1950 '(ibid., 1950, I, 
624) en Cass., 26 nov. 1951 (ibid.;. 19521 I, 157) 
en.de ~·ot~J?. (1)_en (2.), get. R,.I;I. , 

( 4) Zie Cass., 6 maart .1979 (A. C., 1978-.79, 
nr. 3"t') en DE PAGE,·Tridte, II,'nr. 1026c3~. · 
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Gelet op de voorziening door de 

eisers Peers en Valentijn tegen deze 
beslissing ingesteld; 

Gelet op het verzoekschrift van de 
partij Valentijn waardoor van vals
heid wordt beticht het exploot van 
betekening-bevel van 14 april 1977, 
waarbij hetzelfde vonnis door eerste 
verweerster de naamloze vennoot
schap Brouwerij-Mouterij Het Sas 
aan eiser Valentijn werd betekend; 

Overwegende dat de voorziening 
en het verzoekchrift dezelfde beslis
sing betreffen en dat beide zaken 
dienen te worden samengevoegd; 

A. Over het middel van niet- · 
toelaatbaarheid van de voorziening : 

I. W at de voorziening van eiser 
Valentijn betreft : 

Overwegende dat eerste verweer
ster een middel van niet
toelaatbaarheid van de voorziening 
van eiser Valentijn opwerpt, afge
leid uit de schending van 
artikel 1073 van het Gerechtelijk 
Wetboek, doordat de voorziening 
pas op 15 juli 1977 aan eerste 
verweerster werd betekend, terwijl 
het bestreden vonnis bij gerechts
deurwaardersexploot van 14 april 
1977 aan de partij Valentijn was 
betekend; 

1. Betreffende de valsheidsvor
dering: 

Gelet op de overeenkomstig 
artikel 908 van het Gerechtelijk 
W etboek ondertekende, op de griffie 
afgegeven en vooraf aan eiser bete
kende verklaring waarbij verweer
ster te kennen geeft zich van voor
meld exploot van betekening te 
willen dienen; 

Gehoord Meesters De Baeck en 
Dassesse in hun opmerkingen; 

Over het middel, hieruit afgeleid dat 
de gerechtsdeurwaarder in het kwes
tieuze exploot op authentieke wijze 
vermeldt : « alwaar zijnde en sprekende 
met zijn (dit is eisers) stiefvader Tjao 
Kee Tie alzo verklaard »; 

terwijl : lo uit een regelmatig overge
legde verklaring van het Consulaat
Generaal der Nederlanden te Antwerpen 

blijkt dat tussen voornoemde Tjao Kee 
Tie en eiser geen familierechtelijke band 
noch aanverwantschap bestaat, en 
2° gezegde Tjao Kee Tie, die slechts in 
hetzelfde gebouw als eisers woont, doch 
in een appartement op een andere 
verdieping, en noch familie noch ver
wante van eiser is, ontkent aan de 
deurwaarder te hebben gezegd dat hij 
eisers stiefvader was; de betekening 
onregelmatig, met name niet overeen
komstig artikel 35 van het Gerechtelijk 
Wetboek, is geschied : 

Overwegende dat, luidens het 
kwestieuze exploot, de betekening 
aan eiser gebeurde, « aldaar zijnde 
en sprekende met zijn stiefvader 
Tjao Kee Tie, alzo verklaard »; 

Overwegende dat, in zoverre het 
middel aanvoert dat tussen voor
noemde Tjao Kee Tie en eiser geen 
familierechtelijke band noch aan
verwantschap bestaat, de vermel
ding van het exploot, luidens welke 
de persoon aan wie afschrift van 
het exploot is ter hand gesteld, 
eisers stiefvader zou zijn, niet valt 
onder de zaken die de deurwaarder 
tot opdracht had vast te stellen en 
derhalve niet behoort tot de vermel
dingen waaraan het deurwaarders
exploot bewijswaarde verleent tot 
inschrijving wegens valsheid; 

Overwegende dat, in zoverre het 
middel aanvoert dat voornoemde 
Tjao Kee Tie ontkent aan de 
gerechtsdeurwaarder te hebben 
gezegd dat hij eisers stiefvader was, 
dergelijk feit weliswaar een valsheid 
kan uitmaken; 

Dat die valsheid nochtans ten 
deze zonder weerslag zou blijven op 
de regelmatigheid van de beteke
ning; 

Dat immers, hetgeen voor de 
regelmatigheid van de betekening 
van belang is, niet de verklaring 
van de genaamde Tjao Kee Tie, 
maar wel zijn werkelijke hoedanig
heid is, ten deze lid of niet lid te 
zijn van de familie van eiser; 

Dat de valsheidsvordering der
halve bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk is; 
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2. Betreffende het middel van 

niet-toelaatbaarheid zelf : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis op 14 april 1978 betekend 
werd aan eiser Valentijn, « spre
kende met zijn stiefvader Tjao Kee 
Tie, alzo verklaard »; 

Overwegende dat de voorziening 
van eiser aan eerste verweerster 
werd betekend op 15 juli 1977, dit is 
meer dan drie maanden na 
14 april 1977, dag waarop de bestre
den beslissing van 21 .maart 1977 
was betekend; 

Overwegende dat het middel van 
niet-toelaatbaarheid van de voorzie
ning, het onderzoek meebrengt van 
een feitenkwestie, onderzoek waar
toe het Hof vooraf moet overgaan 
om zijn toezicht over de regel:r;natig
heid van· het rechtsmiddel te kun
nen uitoefenen; 

Overwegende dat uit de stukken 
<;lie regelmatig aan het Hof worden 
overgelegd, en namelijk uit een 
verklaring van het Consulaat
Generaal der Nederlanden te Ant
werpen, blijkt dat tussen voor
noemde Tjao Kee Tie en eiser geen 
familierechtelijke band noch aan
verwantschap bestaat; 

Overwegende dat, vermits ener
zijds de betekening werd gedaan 
aan een persoon die geen familie
rechtelijke band noch aanverwant
schap met eiser had, en anderzijds 
uit niets kan worden afgeleid dat 
bedoelde. betekening werd gedaan 
aan een van de andere categorieen 
van personen aan wie, luidens 
artikel 35 van het Gerechtelijk Wet
hoek, het afschrift van de akte mag 
worden ter. hand gesteld, dient te 
worden aange.b.omen dat de beteke
qing .van het vonnis niet recht,sgel·
dig werd gedaan en dat derhalve de 
termijnen van het cassatieberoep 
niet zijn begonnen te lopen; 

Overwegende dat de voorziening 
van eiser Valentijn derhalve toelaat- · 
baar is; 

II. Wat de voorziening van eiser 
Peers betreft : 

Over het middel van niet-
toelaatbaarheid van de voorziening van 
eiser Peers, door eerste verweerster 

.opgeworpen en afgeleid uit de schending 
van artikel 1084 van het Gerechtelijk 
Wetboek, doordat, nu het geschil 
onsplitsbaar was, en eiser Valentijn niet 
regelmatig cassatieberoep had ingesteld, 
de op straffe van niet-toelaatbaarheid 
van de voorziening gestelde regels van 
dit artikel niet werden in acht geriomen; 

Overwegende dat, nu wordt aan
genomen dat de voorziening van 
eiser Valentijn niet laattijdig is, het 
middel van niet-toelaatbaarheid 
opgeworpen tegen de voorziening 
van eiser Peers niet kan worden 
ingewilligd; 

B. Nopens de voorziening zelf : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1107, 1134, 
1135, 1315, 1316, 1341 van het Burgerlijk 
Wetboek, 915, 916 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis de huurovereen
komst gesloten tussen eerste verweerster 
en de verweerders Geladi~Smets op 
27 j anuari 1972 en 15 mei 1972, zoals 
overgenomen door de eisers bij a)d,en 
van 22 januari 1974 en 3 april 1974, 
ontbonden verklaart op 31 augus
tus 1975, ten nadele van de eisers en hen 
hoofdelijk met de verweerders Geladi
Smets veroordeelt tot betaling aan eerste 
venveerster van een wederverhurings
vergoeding ten bedrage van 46.200 frank, 
verhoogd met de gerechtelijke interesten 
en de eisers veroordeelt om het verhuur
der goed te onruimen en terug ter vrije 
beschikking van eerste verweerster te 
stellen, zulks op grond dat de eisers, na 
het gehuurde goed sinds vele maanden 
te hebben verlaten, verzuimd hebben de 
sleutels af te geven aan de hoofdhuur
ster ( eerste verweerster) of a an de 
eigenaar, die hierdoor in de onmogelijk
heid was het water aan te sluiten; dat 
het kaartje onder:tekend door een zekere 
Kepers Andre, die nooit in dienst was 
van eerste verweerster, geen enkel 
bewijs uitmaakt dat de eisers als huur
ders aan hun verplichtingen hebben 
voldaan; dat immers de afgifte van de 
sleutel van het gehuurde goed aan een 
derde, die geen lasthebber is van de 
verhuurders, geenszins de huurders van 
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hun verplichtingen bevrijdt; dat derhalve 
het door de eisers aangeboden getuigen
bewijs niet ter zake dienend is, 

terwijl de eisers in conclusie staande 
hielden dat Wauters, aan wie de sleutels 
van het gehuurde goed werden afgege
ven, wel een lasthebber was van eerste 
verweerster of minstens gemachtigd was 
de sleutels in ontvangst te nemen en dat 
de eisers dienaangaande hebben aange
boden met alle middelen van recht,
getuigen inbegrepen, te bewijzen dat 
Wauters depothouder is van de Brouwe
rij Het Sas, dat alle onderhandelingen, 
bestellingen, leveringen langs hem door
gaan en dat eerste eiser ten huize van 
deze Wauters de sleutels van het 
gehuurde goed heeft afgegeven op 
3 januari 1975, zodat het vonnis het 
aanbod van getuigenbewijs van de eisers 
niet wettelijk heeft kunnen afwijzen als 
zijnde niet ter zake dienend, waaruit 
volgt dat het vonnis niet regelmatig met 
redenen is omkleed (schending van alle 
in het middel vermelde wetsbepalingen, 
meer in het bijzonder artikel 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat eiser in conclu
sie stelde dat de sleutels van het 
verhuurde goed op 3 januari 1975 
werden afgegeven « ten huize » van 
Wauters, « zijnde de leverancier en 
depothouder van de Brouwerij Het 
Sas, langs wie aile onderhandelin
gen, bestellingen, leveringen en 
betwistingen werde~ behandeld »; 

Dat eerste verweerster stelde dat 
de sleutel werd afgegeven aan 
zekere Kepers die in dienst zou zijn 
bij een bierhandelaar Wauters, ter
wijl deze Wauters en << nog veel
minder zijn werkman », niet als 
haar aangestelden, afgevaardigden 
of verantwoordelijke kunnen wor
den aangezien; 

Overwegende dat het vonnis, door 
de in het mid del aangehaalde rede- · 
nen, te kennen geeft dat, naar het; 
oordeel van de rechters, de sleutel 
niet aan Wauters werd afgegeven, 
doch aan Kepers << die nooit in 
dienst was » van eerste verweerster 
en ook geen lasthebber van eerste 
verweerster is; 

Dat het vonnis zodoende de in het 
middel aangeduide artikelen van 
het Burgerlijk Wetboek niet schendt 

en zijn beslissing luidens welke de 
eisers hun verplichtingen niet 
waren nagekomen, regelmatig moti
veert; 

Overwegende dat, nu het vonnis 
oordeelt dat de sleutels niet aan 
Wauters werden afgegeven maar 
aan Kepers, die geen lasthebber van 
eerste verweerster is, het zonder 
schending van de artikelen 915 en 
916 van het Gerechtelijk Wetboek 
heeft kunnen beslissen dat het aan
bod van de eisers door getuigen te 
bewijzen dat Wauters depothouder 
is van eerste verweerster over wie 
aile onderhandelingen, bestellingen 
en leveringen gebeuren, en dat eiser 
Peers de sleutels << ten huize » van 
Wauters heeft afgegeven, niet ter 
zake dienend is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1183, 1184, 
1741 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis het incidenteel 
beroep van de eisers ongegrond ver
klaart, in zoverre dit ertoe strekt de 
tussen de partijen bestaande huurover
eenkomst ontbonden te horen verklaren 
ten laste van eerste verW-eerster, zulks 
om de reden dat ingevolge de verbreking 
van de huurovereenkomst ten nadele 
van de eisers, geen schadevergoeding 
wegens niet-naleving van de contrac
tuele bepalingen kan worden toegekend, 

terwijl, eerste onderdeel, om de vorde
ring van de eisers tot ontbinding van de 
huurovereenkomst ten nadele van eerste 
verweerster wettelijk te kunnen afwij
zen, het vonnis had dienen vast te 
stellen dat de door de eisers ingeroepen 
contractuele tekortkomingen van eerste 
verweerster niet ernstig genoeg waren 
om de ontbinding van de overeenkomst 
te rechtvaardigen en het vonnis in 
gebreke is gebleven zulks vast te stellen, 
zodat de ingeroepen motieven onvol
doende zijn om de beslissing wettelijk te 
verantwoorden (schending van alle in 
het middel vermelde wetsbepalingen), 

tweede onderdeel, de omstandigheid 
van het vonnis, rechtdoende op het 
hoofdberoep van eerste verweerster, de 
huurovereenkomst ontbonden verklaarde 
ten nadele van de eisers, niet kan 
beletten dat op incrdenteel beroep van 
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de eisers de ontbinding van de overeen
komst wordt uitgesproken ten nadele 
van eerste verweerster (schending van 
de artikelen 1183, 1184 en 17 41 van het 
Burgerlijk Wetboek), waaruit volgt dat 
het door het vonnis ingeroepen motief 
de afwijzing van het incidenteel beroep 
van eiser niet wettelijk kan verantwoor
den (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat de beschouwing 
van het vonnis lui dens welke « inge
volge de 'verbreking' van de huur
overeenkomst ten nadele van Peers 
en Valentijn, geen schadevergoeding 
wegens niet naleven van contrac
tuele bepalingen kan worden 
toegekend » enkel betrekking heeft 
op een door de eisers gevorderde 
vergoeding van 46.200 frank wegens 
niet naleving van de contractuele 
bepalingen en helemaal geen ver
band houdt met de door de eisers 
gevorderde ontbinding van de huur
overeenkomst ten laste van eerste 
verweerster; 

Overwegende dat het vonnis uit 
het inwilligen van de vordering van 
eerste verweerster strekkend tot 
ontbinding van de huurovereen
komst ten laste van de eisers geen 
enkele gevolgtrekking afleidt ten 
aanzien van de vordering van de 
eisers strekkend tot ontbinding van 
de huurovereenkomst ten laste van 
eerste verweerster; 

Overwegende dat het vonnis een 
omstandige opsomming maakt, van 
de diverse vorderingen van de 
eisers, maar daaronder die strek
kende tot ontbinding van de huur
overeenkomst ten laste van eerste 
verW-eerster niet vernoemt; 

Dat hieruit blijkt dat, wanneer 
het vonnis in zijn beschikkend 
gedeelte het incidenteel beroep van 
de eisers gegrond verklaard « in de 
mate. >> die het bepaalt en waaronder 
voormelde vordering tot ontbinding 
niet voorkomt en aldus impliciet de 
overige vorderingen van de eisers 
afwijst, bedoelde vordering tot ant
binding in de vorderingen die de 
rechters aldus bedoelen af te wijzen 
niet is begrepen; 

Dat het vonnis aldus nalaat over 
de vordering van de eiser strek~ 
kende tot ontbinding van de huur..,. 
overeenkomst ten laste van ver
weerster uitspraak te doen; 

Overwegende echter dat het mid
del geen schending van artikel 1138, 
3", van het Gerechtelijk Wetboek 
aanvoert; 

Dat het middel, hetwelk op .een 
verkeerde interpretatie van het von
nis rust, feitelijke grondslag mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1142, 1146, 
1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1382, 
1383 van het Burgerli]k Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis het incidenteel 
beroep van de eisers, strekkende tot 
veroordeling van eerste verweerster tot 
betaling aan de eisers van een aantal 
schadeposten voor vergoeding van winst
derving, vergoeding wegens gedane in
vesteringen, vergoeding van kosten 
derden-leveranciers (41.995 frank), beta
ling sociale zekerheidsbijdragen, terug
betaling te veel gei:nde huurgelden, 
slechts gegrond verklaart ten belope van 
een som welke in billijkheid geraamci 
wordt op 100.000 frank, 

terwijl de eisers in conclusie, aan de 
hand van preciese cijfergegevens, de 
gevorderde schadevergoeding hadden 
aangetoond en het vonnis bijgevolg 
slechts een schadebegroting ex aequo et 
bono mocht toepassen, indien de rede
nen worden opgegeven waarom ener
zijds de door de eisers voorgestelde 
schattingsgrond moet verworpen worden 
en anderzijds de raming van de schade 
slechts ex aequo et bono kan geschieden 
(schending van alle in het middel ver
melde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat het vonnis, na 
een eerste schadepost betreffende 
de niet-naleving van de contractuele 
bepalingen te hebben afgewezen en 
een andere, betreffende terugbeta
ling van een waarborgsom afzonder
lijk te hebben toegekend, voor vij£ 
andere schadeposten een gezamen
lijk bedrag toekent dat het « in 
billijkheid schat >> op 100.000 frank; 

Overwegende d.at de eisers deze 
laatste schadeposten bij conclusie 
omstandig motiveerden, met name 
een som van 320.000 frank « we gens 
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winstderving >>, aan de hand van de 
periode van winstderving en, van de 
gemiddeld gerealiseerde nettowinst 
een som van 500.000 frank « wegens 
gedane investeringen >>, aan de hand 
van de betaalde overnamesom en 
aangebrachte verbeteringen, en een 
som van 41.559 frank « wegens 
kosten derden-leveranciers >> aan de 
hand van een gedetailleerde becijfe
ring; 

Overwegende dat, door er zich toe 
te beperken voor deze posten een 
gezamenlijk bedrag toe te kennen 
« in billijkheid geschat op 
100.000 frank », het vonnis niet 
verklaart waarom de door de par
tijen voorgestelde methode van 
raming niet kan worden aangeno
men en evenmin waarom het voor 
de rechter niet mogelijk was de 
schade op vaste gegeven~ te bereke
nen; 

Dat het middel gegrond, is; 

Om die redenen, voegt samen de 
zaken ingeschreven op de algemene 
rol onder de nummers 2199 en 2477; 
wijst het verzoekschrift af, waar
door het exploot van betekening
bevel van 14 april 1977 van valsheid 
wordt beticht en laat de kosten van 
deze procedure ten laste van Valen
tijn; deze kosten belopende op 
6.867 frank jegens eiser Valentijn en 
op 1.735 frank jegens deverwerende 
partij naamloze vennootschap Brou
werij-Mouterij Het Sas; zegt dat het 
middel van niet-toelaatbaarheid 
door eerste verweerster opgeworpen 
zowel tegen de voorziening van 
eiser Valentijn als tegen de voorzie
ning van eiser Peers niet kan wor
den ingewilligd; doet het bestreden 
vonnis teniet, doch aileen in zoverre 
het uitspraak doet over de door
de eisers gevorderde schade~ 
posten andere dan die van 
46.200 frank, gevorderd wegens 
niet-naleving van contractuele bepa
lingen en die van 18.775 frank 
wegens terugbetaling van een waar
borgsom, en in zoverre het de eisers 
Peers en Valentijn samen tot een 

vijfde van de kosten veroordeelt; 
beveelt dat van onderhavig arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat de feiterirechter erover zal 
beslissen; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Antwerpen, 
zitting houdend in hoger beroep; 
verklaart onderhavig arrest bindend 
voor de partij Jacobs Carolus. 

15 juni 1979 - 1• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. de Vreese, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Ballet, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Baeck 
en Dassesse. 

1' KAMER - 15 juni 1979 

1° BURGERLIJKE RECHTEN, POLI
TIEKE RECHTEN - DISCIPLINAIRE 

VERVOLGINGEN EN TUCHTSANCTIES - IN 
BEGINSEL VREEMD AAN DE BETWISTINGEN 
OVER EEN BURGERLIJK RECHT. 

2° RECHTBANKEN BUITENGEWONE 
RECHTBANKEN- RADEN VAN DE ORDE VAN 
GENEESHEREN - GEEN BUITENGEWONE 
RECHTBANKEN. 

3° EIGENLIJKE RECHTSPRAAK 
ONDERZOEK VAN DE ZAAK EN UITSPRAAK 
VAN DE BESLISSING IN OPENBARE TERECHT
ZITTING- VOORWAARDEN. 

4° GENEESKUNST- ORDE VAN GENEES
HEREN- TUCHTPROCEDURE VOOR DE RADEN 
VAN DE ORDE - KONINKLIJK BESLUIT 

VAN 6 FEBRUARI 1970, ARTIKEL 19 -;
GESLOTEN DEUREN. 

5° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -
OPENBAARHEID VOORGESCHREVEN BIJ 

ART 6.1. - NIET TOEPASSELIJK OP TUCHT

PROCEDURES. 

6° RECHTSBEGINSELEN (ALGE~ 

MENE) ONAFHANKELIJKHEID EN 

ONfARTIJDIGHEID VAN DE RECHTBANK -
ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL TOEPASSELIJK 
OP ALLE RECHTERLIJKE INSTANTIES. 
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7° . RECHTSBEGINSELEN (ALGEME
NE) . -'- RECHT OP ·. EEN ONAFHANK~ 
LIJKE EN ONPARTIJDIG RECHTERLIJKE 
INSTANTIE - ONAFHANKELIJKE EN ONPAR-
TIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE 
BEGR~P. 

8° VRIJHEID VAN VERENIGING 
VERPLICHTING VOOR IEDERE, GENEESHEER 

' ZICH OP DE LIJST VAN DE ORDE VAN GENEES
HEREN TE.DOEN INSCHRIJVEN OM IN BELGIE 
GENEESKUNDE TE E;UNNEN UIT OEFENEN -
GEEN SCHENDING VAN DE VRIJHEID VAN 

i VERENIG!NG. 

9° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
:LIJKE Zi\KEN- MIDI;lEL WAAjUN SCHENDING 
VAN EEN BEPALING VAN EEN INTERNATIO
NAAL VERDRAG WORDT AANGEWEND ZONDER 
DAT . NADER . WORDT BEPAALD W AARIN ·DIE 
SCHENDING BESTAAT·- NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

1" Disciplinaire vervolgingen en het uit
spreken van tuchtsancties hebben in 
beginsel niets uit te staan . met de 
geschillen .die krachtens art. 92 G;w. bij 
'uitsluitini/ tot bevoegdheid van de 

. rechtbank~n behore~ (1). 

2" Uit bevoegdheden en opdrachten die 
aan de raden van de Orde van 
Geneesheren zijn toegekend, de 

'samenstelling van· die raden, het sta
tuut van hun ]eden · eh de andere 
n!!chtsregels waaraan zij zijn onder
woipen, blijkt dat die 1·echtscolleges 
geen buitengewone rechtbanken of 
commissies zijn in de zin van art. 94 

.Gw. (2). 

3.~ De openbaarhyid vaA de terechtzz'ttin
gen en de uitspraak van vonnissen in 
openbare terechtzitting, voorgeschre~ 
ven 'bij al'tt. 96 .en 97'Gw., zijn aileen 
rechtens . toepasse,li)'k op' de rechtban, 
ken, . in de zin van dat woord in de 
artt. 92 en 93 Gw., d.i. op de rechtban-: 
'k(m ·van de rechterli)'ke macht,· zij zi.[IJ. 

' i' I \ 

. (1) en ·(5) Cass., 3 mei 1974, (A. C.,, 1974, 967) 
en de condusie van de procureur,geperaal 
Ganshof . van der Meersch v66r dat . arrest; 
Cass., 25 juni 1974 (ibid., 1974, 1l96) 'en de 
condusie van de procureur-generaal' Dumon, 
toen eerste advocaat-genera.al v66r dat arrest; 

op een tuchtgerecht enkel toepassel]jk 
als een bijzondere wettelijke bepaling 
zulks voorschrijft (3). 

4" Art; 19 KB. 6 feb. 1970 tot regeling 
van de organisatie en de werking der 
1·aden van de Orde van Geneesheren 
bepaalt d[lt; de raden van de Orde van 
Geneesheren met gesloten deuren zit~ 
ting houden (4). 

5" .De bepalingen van art. 6.1. Europees 
Verdrag Rechten .van de Mens, krach
tens welke. een ieder recht heeft op 
een openbare behandeling van zijn 
zaak en het vonnis in de regel in hei 
openbaar moet worden gewezen, Zij'n 
niyt van toepassing op de tuchtpi·oce
dures; die openbaarheid is bovendien 
niet verenigbaar met het rechtsbegin
sel dat zowel l'n. het algemeen belang 
EjlS in het befang van ieder die bij het 
tuchtrechtelijk proces · is betrokke'n, 
discretie moet worden in acht gena
men bij de 'behandeling en de uit-' 
spraak in tuchtzaken (5). 

6" Ook al zijn niet aile bepalingen van 
art. 6.1. Europees Verdrag Rechten van 
de , Mens toepa~selijk . in tuchtzaken, 
tach is de . regel dat de rechtbank 
onafhankel1jk en onpartijdig moet zifn 
niettemin een algemeen rechtsbeginsel 
dat toepassing vindt op. aile re,chtelijke, 
instanties. 

7" Uit de .enkele omstandigheid dat een 
tuchtcollege geheel of ten dele is 
samengesteld uit leden die hetzelfde of 
een gelijkaardig beroep uitoefenen, of 
dezelfde professionele hoedanigheid 
hebben als de personen die voor hen 
verschijnen, kan niet worden . afgeleid 
dat dit college niet onafhankelijk en 
onpartijdig is. 

8" De veiplichte inschrij~ing op' de lijst 
van de Orde .die, zoals de Orde van 
Geneesheren, een piibliekrechteliJ'ke 
instelling is metals opdracht te waken 
over de naleving van de beroepsplich

. ten. en. de instandhouding van . de eer, 
discretie, eerlijkheid en waardigheid 
van haar leden, kan niet worden 
beschouwd als strijdig met de vrijheid 
van vereniging (5). (Art. 11 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens; art. 20 
Gw.; art. 2 K.B. nr. 79, 10 nov. 1967.) 

Cass., 6 sept. 1974 en 12 juni 1975 (ibid., 1975, 1----~--------------
21 en 1081). 

(2) Zie Cass,: 3 mei 1il74 (A. C., 197 4, 967). 
. (3) en (4) Cass., 19 april 1979 (A.C., 1978~79, 

nr. 466). 
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9• Niet ontvankelijk is het middel 

waarin schending van een bepaling 
van het Europees Verdrag Rechten 
van de Mens wordt aangevoerd zonder 
dat nader wordt bepaald waarin die 
schending bestaat (1). (Art. 1080 
Ger.W.) 

{L ... T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 12 juni 1978 
gewezen door de raad van beroep,. 
met het Nederlands als voertaal, 
van de Orde der Geneesheren; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 8, 92 en 
94 van de Grondwet, 

doordat de beslissing, waarbij aan 
eiser een schorsing van acht maanden 
wordt opgelegd van het recht de genees
kunde uit te oefenen, genomen werd 
door de nederlandstalige raad van 
beroep van de Orde der Geneesheren, 
jurisdictioneel orgaan ingericht bij het 
koninklijk besluit nr. 79 van 
10 november 1967, 

terwijl geschillen nopens de uitoefe
ning van de geneeskunde door een 
geneesheer betrekking hebben op bur
gerlijke rechten; dergelijke geschillen bij 
uitsluiting behoren tot de bevoegdheid 
van de rechtbanken; geen buitengewone 
rechtbanken of commissies, onder welke 
benaming ook, in het !even kunnen 
worden geroepen; de nederlandstalige. 
raad van beroep van de Orde der• 
Geneesheren derhalve, door te beslissen 
over een geschil waarvan de kennisne
ming is voorbehouden aan de hoven en 
rechtbanken, die in het middel aange
voerde grondwettelijke bepalingen 
schendt: 

Overwegende dat de beslissing 
over een tuchtvervolging uitspraak. 
doet en een tuchtmaatregel oplegt; 

Overwegende dat tuchtvervolgin
gen en het uitspreken van tucht
maatregelen in beginsel niets uit te 
staan hebben met de geschillen 
waarvan artikel 92 van de Grondwet 
de kennismaking bij uitsluiting aan 
de hoven en rechtbanken voorbe
houdt; 

{1) Cass., 19 april 1979 (Jl.C., 1978-79, 
nr. 468). 

Overwegende dat de omstandig
heid dat, naar aanleiding van een 
tuchtprocedure, een tuchtmaatregel 
kan worden uitgesproken waarbij 
de schorsing wordt opgelegd van het 
recht de geneeskunde uit te oefe
nen, niet betekent dat zulke tucht
procedure tot voorwerp zou hebben 
<< geschillen over burgerlijke 
rechten » te beslechten in de zin 
van artikel 92 van de Grondwet; 

Overwegende dat de bevoegdhe
den en opdrachten die aan de raden 
van de Orde der geneesheren wor
den toegekend, de samenstelling 
van deze raden, het statuut van hun 
leden en de andere rechtsregels 
waaraan zij onderworpen zijn, uit
sluiten dat deze rechtscolleges een 
buitengewone rechtbank of commis
sie in de zin van artikel 94 van de 
Grondwet zouden zijn; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 6, lid 1 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, ondertekend te Rome op 
4 november 1950, goedgekeurd door 
artikel 1 van de wet van 13 mei 1955, 

doordat de beslissing, waarbij aan 
eiser een schorsing van acht maanden 
wordt opgelegd van het recht de genees
kunde uit te oefenen, genomen werd met 
gesloten deuren, 

terwijl eenieder bij het vaststellen van 
zijn burgerlijke rechten en verplichtin
gen, recht heeft op een openbare behan
deling van zijn zaak en het vonnis in het 
openbaar moet worden gewezen, zodat 
de nederlandstalige raad van beroep 
van de Orde der Geneesheren, door 
zitting te houden met gesloten deuren, 
zonder vast te stellen dat de goede 
zeden, de openbare orde of 's lands 
veiligheid, de belangen van minderjari
gen of de bescherming van het prive
leven van de partijen bij het proces .dit 
eisten of dat openbaarmaking de belan
gen van de rechtspraak zou schaden, de 
in het middel aangevoerde wetsbepaling 
schendt: 

Overwegende · dat de beslissing in 
tuchtzaken uitspraak doet; dat het 
middel de beslissing bekritiseert in 



- 1235-
zoverre het tuchtcollege met geslo
ten deuren zitting heeft gehouden 
en in zoverre de beslissing zelf met 
gesloten deuren werd gewezen; 

Overwegende, enerzijds, dat de 
openbaarheid van de terechtzittin
gen en de uitspraak in openbare 
terechtzitting, voorgeschreven door 
de artikelen 96 en 97 van de Grand
wet, slechts toepasselijk zijn op de 
rechtbanken in de zin van dit woord 
in de artikelen 92 en 93 van de 
Grondwet, dit is op de rechtbanken 
van de rechterlijke orde; dat zij 
voor andere rechtscolleges, en met 
name voor een tuchtcollege, slechts 
toepasselijk zijn wanneer een bij
zondere wetsbepaling dit oplegt; 

Dat, luidens artikel 19 van het 
koninklijk besluit van 6 februa
ri 1970, de raden van de Orde der 
Geneesheren zitting houden met 
gesloten deuren; 

Overwegende, anderzijds, dat de 
bepaling van artikel 6, lid 1, van het 
Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden, die door het 
middel wordt aangevoerd, en lui
dens welke eenieder in de regel 
recht heeft op een openbare behan
deling van zijn zaak en het vonnis 
in het openbaar moet worden gewe
zen, niet van toepassing is in tucht
zaken; 

Dat, bovendien, deze openbaar
heid niet verenigbaar is met het 
rechtsbeginsel dat, zowel in het 
openbaar belang als in het belang 
van al de personen die bij het 
tuchtrechtelijk proces betrokken 
zijn bij de behandeling en de uit
spraak in tuchtzaken discretie moet 
worden in acht genomen; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het derde middel,', afgeleid uit de 
schending van artikel 6, lid 1, van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, ondertekend te Rome op · 
4 november 1950, goedgekeurd door 
artikel 1 van de wet van 13 mei 1955, 

doordat de beslissing, waarbij aan 
eiser een schorsing van acht maanden 
wordt opgelegd van het recht de genees
kunde uit te oefenen, genomen werd 
door een rechtscollege, in meerderheid 
samengesteld uit geneesheren; 

te1-wijl eenieder, bij het vaststellen 
van zijn burgerlijke rechten en verplich
tingen, recht heeft op de behandeling 
van zijn zaak door een onafhankelijke 
.en onpartijdige rechterlijke instantie; nu 
de feiten van de telastlegging, in de 
veronderstelling van de gegrondheid 
ervan, van die aard waren dat zij schade 
konden berokkenen aan de collega's van 
eiser, een rechtscollege, in meerderheid 
samengesteld uit geneesheren, niet kan 
worden beschouwd als zijnde onafhan
kelijk en onpartijdig : 

Overwegende dat, indien niet alle 
bepalingen van artikel 6, lid 1, van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden van toepassing 
zijn in tuchtzaken, de regel volgens 
welke het rechtscollege onafhanke
lijk en onpartijdig moet zijn echter 
een algemeen rechtsbeginsel uit
,maakt dat op al de jurisdictionele 
instanties toepasselijk is; 

Overwegende dat het middel stelt 
dat de raad van beroep geen onaf
hankelijke en onpartijdige instantie 
is daar hij in meerderheid uit 
geneesheren ·was samengesteld ter
wijl de feiten van de telastlegging 
van die aard waren dat zij schade 
konden berokkenen aan de confra
ters van eiser; 

Overwegende dat uit de enkele 
omstandigheid dat een rechtscollege 
geheel of ten dele is samengesteld 
uit leden die hetzelfde of een gelijk
aardig beroep uitoefenen, of nog 
eenzelfde professionele hoedanig
heid hebben als de personen die 
voor hen verschijnen, niet kan wor-. 
den afgeleid dat dit college niet 
onafhankelijk en onpartijdig is; 

Overwegende dat, zo eiser de 
mening was toegedaan dat een of 

· meer leden van de raad van beroep 
een eigen en persoonlijk belang 
hadden bij de beslissing die diende 
te worden genomen, het hem vrij
stond deze !eden overeenkomst1g de 
wettelijke bepalingen te wraken of 
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desnoods aldaar en/of voor het Hof 
de schending aan te voeren van het 
algemeen rechtsbeginsel luidens 
hetwelk het verboden is in een zaak 
rechter en partij te zijn; 

Overwegende, ten slotte, dat, zo 
de raad van beroep, om te oordelen 
of de geneesheer die voor hem 
verschijnt zich al dan niet schuldig 
heeft gemaakt aan ·een deontologi
sche tekortkoming, zou steunen, 
niet op de betekenis en de draag
wijdte welke dit begrip wettelijk 
heeft, maar op de individuele belan
gen, en onder meer de materiele 
belangen van al de geneesheren, 
hij zich schuldig zou maken aan 
een machtsoverschrijding of een 
machtsafwending die ten deze niet 
wordt aangevoerd; 

Dat, zo een dergelijke onwette
lijkheid, in een bepaald geval, zou 
zijn begaan, dit het bewijs nog niet 
zou opleveren dat de raad van 
beroep daarom een rechtscollege is 
dat wegens zijn samenstelling niet 
ohafhankelijk of niet onpartijdig is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 20 van de 
Grondwet, 11 en 17 van bet Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
ondertekend te Rome op 4 no
vember 1950, goedgekeurd door arti
kel 1 van de wet van 13 mei 1955, 

doordat de beslissing, waarbij aan 
eiser een schorsing van acht maanden 
wordt opgelegd van het recht de genees
kunde uit te oefenen, werd genomen 
door een orgaan van de Orde der 
Geneesheren, ingericht door het konink
lijk besluit nr. 79 van 10 november 1967, 
dat de uitoefening van de geneeskunde 
in Belgie afhankelijk stelt van de 
gedwongen toetreding van de genees
heer tot deze Orde en, dienvolgens, van 
zijn onderwerping aan de jurisdictionele 
organen ervan, 

terwijl eenieder recht heeft op vrijheid 
van vereniging; de uitoefening van dit 
recht aan geen andere beperkingen kan 
worden onderworpen dan die welke door 
de wet zijn bepaald en die in een 
democratische samenleving nodig zijn, 
onder meer voor de bescherming van de 

gezondheid; de verplichte toetreding tot 
de Orde der Geneesheren, en, dienvol
gens, de onderwerping aan de jurisdic
tionele organen ervan, de grenzen over
schrijdt van de· beperkingen die ar
tikel 11.2 van het Verdrag voor de Be
scherming van de Gezondheid toestaat; 
de beslissing derhalve schending 
inhoudt van het door de in het middel 
aangevoerde grondwettelijke en wette
lijke bepalingen gehuldigde beginsel van 
vrijheid van vereniging : 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 2, tweede lid, van het 
koninklijk besluit nr. 79 van 
10 november 1967 betreffende de 
Orde der Geneesheren, om de 
geneeskunde in Belgie te mogen 
uitoefenen, ieder geneesheer op de 
lijst van de Orde moet zijn inge
schreven; 

Overwegende · dat de verplichte 
inschrijving op de lijst van een orde 
die, zoals de Orde der Geneesheren, 
een publiekrechtelijke instelling is 
welke als opdracht heeft te waken 
over de naleving van de plichtenleer 
en de instandhouding van de eer, de 
discretie, de eerlijkheid en de waar
digheid van haar leden, niet als 
onverenigbaar met de vrijheid van 
vereniging, vastgesteld in artikel 20 
van de Grondwet, kan worden 
beschouwd; 

Overwegende dat artikel 11.2 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden bepaalt dat de 
uitoefening van het recht op vrij
heid van vereniging aan beperkin
gen kan worden onderworpen welke 
bij de wet zijn bepaald en die in 
een democratische samenleving 
nodig zijn onder meer voor de 
bescherming van de gezondheid; 

Overwegende dat de door eiser 
bekritiseerde regel van de ver
plichte inschrijving op de lijst van 
de Orde der Geneesheren de gren
zen niet overschrijdt van de beper
kingen die voormeld artikel 11.2 van 
het Verdrag voor de Bescherming 
van de Gezondheid toestaat, en der
halve het recht zelf op vrijheid v:an 
vereniging in de zin van dit artikel 
niet opheft; 
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Overwegende dat het middel niet 

preciseert waardoor artikel 17 van 
voormeld verdrag zou zijn geschon
den; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

15. juni 1979 - 1• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. de Vreese, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Ballet, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Butzler en 
De Gryse, 

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin 
gewezen op de voorziening in cassatie tegen 
een andere beslissing van dezelfde raad van 
beroep van dezelfde datum in zake G ... A .. t. 
Orde van Geneesheren. 

1• KAMER -15 juni 1979 

1° HUUR VAN GOEDEREN - PACHT -
REGELS BETREFFENDE DE PACHT IN HET 

BIJZONDER; ART. 25 - PACHTER DIE HET 
RECHT HEEFT ALLE WERKEN UIT TE VOEREN 
DIE NOODZAKELIJK ZIJN VOOR DE BEWOON
BAARHEID VAN HET GEPACHTE GOED OF 
DIENSTIG 'ziJN VOOR DE EXPLOITATIE VAN 
DAT GOED EN DIE STROKEN MET DE BESTEM
MING ERVAN- WERKEN- BEGRIP. 

2° CASSATIEMIDDELEN BURGER-

LIJKE ZAKEN - NIEUW MIDDEL - MIDDEL 
WAARBIJ DE SCHENDING WORDT AANGE
VOERD VAN EEN DOOR DE BESTREDEN 
BESLISSING TOEGEPASTE WETTELIJKE BEPA
LING - GEEN NIEUW MIDDEL. 

3° .. HUUR VAN GOEDEREN - PACHT -
REGELS BETREFFENDE DE PACHT IN HET 

.BIJZONDER, ARTT. 25 EN 26, 1°, EERSTE EN 

VIJFDE LID . - IN DIT ART. 25 BEPAALDE 
WERKEN, DOOR DE PACHTER UITGEVOERD 
ZONDER TOESTEMMING VAN DE VERPACHTER 
EN .ZONDER MACHTIGING VAN DE VREDE
RECHTER - VERGOEDING DOOR DE VER
PACHTER AAN DE PACHTER VERSCHULDIGD 
BIJ HETVERSTRIJKEN VAN DE PACHT. 

1o De werken die de pachte1~ ki'achtens 
art. 25 van de afdeling van het B. W 
over de regels betreffende de pacht in 
het bijzonder,. gerechtigd is uit te 
voeren . omdat zij noodzakelijk zijn 
vo01· de bewoonbaarheid · van ilfH 
gepachte goed of dienstig ·voor de 
exploitatie van dat goed en stroken 
met de bestemming ervan, omvat aile. 
werken, ook de herstellingswerken die 
aan de genoemde voorwaarden vol
doen (1). 

2o In beginsel is niet nieuw het mi'ddel 
dat, zelfs indien het de openbare orde 
niet raakt, schending aa11voert van een 
wettelijke bepaling waarvan de ,bestre
den beslissing toepassing heeft 
gemaakt (2}. · · 

3o De pachter is ge1·echtigd de werken, 
bepaald in art. 25 van_' de afdeling van 
het B. W. over de regels betn9ffende de 
pacht in het bijzonder, uit te voeren 
zonder toestemming van de veipachteJ· 
en zonder machtiging van de vrede
rechter en, in dat geval, is de vergoe
ding die, bij · het verstrijken van de 
pacht, deswege toekomt aan de pach
tei; gelijk aan de waardevermeerde
J'ing welke het goed door die werken 
heeft verkregen, zonder dat z1j hager 
mag zijn dan hetgeen de · pachter 
tijdens. de laatste drie jaren in het 
geheel aan pacht heeft betaald vo01· de 
gezamenlijke goederen die hij van 
dezelfde ve1pachter in huur had (3}. 
(Artt. 25 en 26.1, eerste en vijfde lid, 
van de afdeling van het B.W. over de 
regels betreffende de pacht in het 
bijzonder.) 

(1) Raadpl.. Par!. ·st., Senaat, zitting 1964-65, 
N.295, voorstel van wet van 31 maart 1965 tot 
wijziging van de pachtwetgeving, blz. 30 tot 32; 
Par!. Besch., Kamer, zitting 1966-1967, N.95, 
nr. 6, Verslag namens de Commissie voor de 
landbouw, blz. 47-48; Par!. Handelingen, 
Kamer, vergadering van 20 april 1967, blz. 28; 
Par!. Handelingen, Senaat, vergadering van 
19 juni 1969, biz. 1715; TRAEST, De nieuwe wet 
op de Jandpacht, druk 1969, _nrs. 170-171, 

(2) Cass., 19 jan. 1978 (A.C., 1978? 608) en de 
. eraan voorafgaande conclusie van procureur
generaal Dumon, toen eerste advocaat
generaal, gepubliceerd in Bull. en Pas., 1978, I, 
576, en Cass., 23 juni 1978 (A.C., 1978, 1249); 

. raadpl. Cass., 29 maart 1979. 

(3) Raadpl. TRAEST, op. 'cit., nr. 177,· en 
d'UDEKEM d'Acoz en SNICK, Het Pachtrecht, 
druk 1970, nrs. 425-426. 
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(MOLS T. VAN DEN BULCK E.A.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 2 mei 1977 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Turnhout; 

Over het eerste midde], afgeleid uit de 
schending van de artikelen 24, 29, 56, 
vervat in artikel I van de wet van 
4 november 1969 tot wijziging van de 
pachtwetgeving en van de wetgeving 
betreffende het recht van voorkoop ten 
gunste van huurders van landeigendom
men, die afdeling 3 van het hoofdstuk II 
van titel VIII van boek III van het 
Burgerlijk Wetboek vormt, 1142, 1149, 
1184, 1244, 1729, 1741 van het Burgerlijk 
Wetboek, voormeld artikel 1244, zoals 
gewijzigd door de wet van 
10 oktober 1967, 20, 1°, van de wet van 
16 december 1851 op de voorrechten en 
hypotheken, die titel XVIII van boek III 
van het Burgerlijk Wetboek vormt, zoals 
gewijzigd door de wet van 7 maart 1929, 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis de tussen de par
tijen bestaande pachtovereenkomst 
betreffende het eigendom gelegen te 
Herenthout, « Oostervelden >>, verbroken 
verklaart ten laste van eiser en in het 
voordeel van de verweerders, eiser ver
oordeelt het kwestieuze eigendom te 
verlaten en een deskundige aanstelt om 
te bepalen welke herstellingen en onder
houdswerken door eiser werden ver
waarloosd en desgevallend het bedrag 
van de schade te bepalen, op grand : dat 
de verweerders, na het plaatsbezoek, 
hun vordering tot verbreking hebben 
Iaten steunen op het feit dat eiser de 
hoevegebouwen en stallingen heeft ver
laten om zijn intrek te nemen in zijn 
nieuwgebouwde hoeve te Noorderwijk 
en er zijn dieren onder te brengen; dat. 
een van de voornaamste verplichtingen 
van de pachter erin bestaat de hoeve die 
hij huurt te voorzien van de dieren en 
van het gereedschap die noodzakelijk 
zijn voor een ernstige en normale uitba
ting van het pachtbedrijf; dat eiser 
evenwel voorhoudt dat hij aan deze 
verplichting niet is tekort gekomen, 
aangezien de· verweerders ermede 
akkoord waren dat hij de hoevegebou
wen verliet om zijn intrek te nemen in 
die welke hij had gebouwd; dat blijkt dat 
er tussen de partijen allerhande onder
handelingen zijn gevoerd over het verla
ten van de hofstede en de verdere 

verpachting van de overblijvende gran
den, ongeveer negen hectaren; dat ech
ter het door eiser voorgewende akkoord 
niet bewezen voorkomt, zodat vaststaat 
dat hij de hoevegebouwen met veestapel 
en al zonder recht heeft verlaten en 
hierdoor heeft opgehouden de verplich
tingen van de pachter inzake exploitatie 
na te Ieven; dat zulks de verpachter het 
recht verleent de ontbinding van de 
pachtovereenkomst te vragen, indien hij 
hierdoor schade lijdt; dat de tekortko
ming van eiser voor de verweerders een 
schadelijke toestand in het Ieven heeft 
geroepen, door ze te beroven van het 
voorwerp waarop het voorrecht van de 
verpachter zou moeten worden uitgeoe
fend; dat de tekortkoming ernstig en 
schadeverwekkend is en bijgevolg de 
verbreking van de pachtovereenkomst 
tussen de partijen wettigt; dat het verla
ten van gebouwen en stallen daaren
boven, wellicht wegens het niet-gebruik, 
schadelijk is geweest voor de gebouwen 
zelf, zodat de eerste rechter terecht een 
deskundigenonderzoek heeft bevolen, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in con
clusie staande hield, zonder op dat punt 
te worden tegengesproken, · dat hij 
ondertussen zijn oogst, landbouwgetuig 
en een belangrijk dee! van zijn veestapel 
terug in de hoeve had ondergebracht en 
zijn zoon er sliep en hij, als ongelukkige 
schuldenaar en te goeder trouw, vroeg 
de verbreking te zijnen laste niet uit te 
spreken; het vonnis op deze conclusie 
niet voldoende naar recht antwoordt 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet), 

tweede onderdeel, dit gebrek aan ant
woord op de conclusie het niet mogelijk 
maakt uit te maken of de rechters al dan 
niet rekening hebben gehouden met dit 
door eiser ingeroepen verweer, noch of 
zij dienvolgens hun beoordelingsmacht, 
bij het uitspreken van de verbreking van 
de pacht, wettelijk hebben uitgeoefend 
(schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 29 van de wet van 
4 november 1969, 1184, 1244, 1729 en 
1741 van het Burgerlijk Wetboek), 

derde onderdeel, het feit dat eiser 
ondertussen zijn oogst, landbouwgetuig 
en een belangrijk deel van zijn veestapel 
terug in de hoeve had gebracht en zijn 
zoon er sliep, inhoudt dat de verweer
ders hun voorrecht, bij de eventuele 
veroordeling van eiser, w€!1 konden uit
oefenen zodat de schade wegens zoge
zegd v~rlies van het voorrecht niet is 
bewezen en in alle geval onvoldoende 
vaststaat; de schade aan de gebouwen 
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evenmin vaststaat, zodat de verbreking 
van de pachtovereenkomst ten onrechte 
werd uitgesproken (schending van de 
artikelen 24, 29, 56 van de wet van 
4 november 1969, 1142, 1149, 1184, · 1721, 
1741 van het Burgerlijk Wetboek, 20, 1°, 
van de wet van 16 december 1851 en 
97 van de Grondwet : · 

W at de eerste twee onderdelen 
betreft : 

Overwegende dat eiser in zijn 
akte' van hoger beroep in onderge
schikte orde vroeg dat, voor zover 
het bestaan van een akkoord met de 
verweerders betreffende het verla
ten, door eiser, van de hoevegebou
wen niet zou worden aangenomen, 
hem akte zou worden verleend van 
zijn aanbod de gebouwen binnen 
het kader van hun bestemming te 
doen bewonen en betrekken ·door 
leden van zijn gezin of door een 
aangestelde, die voor rekening va11. 
eiser en in zijn opdracht de mate
rialen en voorraden zal bewaken, 
en de veestapel van eiser, die hij er
in zal onderbrengen, zal bewaren, 
en desnoods dit aileen en persoon
lijk te doen; 

Overwegende dat eiser, na te 
hebben onderstreept dat de houding 
van de verweerders het ten minste 
doet vermoeden dat zij akkoord 
waren met het feit dat hij de 
boerderijgebouwen niet verder per
soonlijk zou betrekken, in conclusie 
deed gelden, met verwijzing naar 
artikel 1184, derde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, dat bij onge
lukkig en ter goeder trouw was en 
in dit verband voormeld aanbod 
herhaalde « met dien verstande dat 
hij sindsdien aan dit aanbod een 
ruimere uitvoering had gegeven, 
met name dat hij ondertussen zijn 
oogst, landbouwgetuig en een 
belangrijk deel van zijn veestapel 
terug had ondergebracht in de 
gepachte hoeve en dat zijn oudste 
zoon er sliep »; 

Overwegende dat, zo het vonnis 
vaststelt dat eiser de hoevegebou
wen met veestapel en al zonder 
recht had verlaten, hetgeen trou
wens door de vrederechter bij zijn 

plaatsbezoek werd geconstateerd, 
het echter in het onzekere laat of de 
rechters het in het eerste onderdeel 
weergegeven verweer van eiser en 
zijn vraag tot uitstel in aanmerking 
hebben genomen en of zij hebben 
geoordeeld ofwel dat eiser zijn 
oogst, landbouwgetuig en een 
belangrijk deel van zijn veestapel 
niet terug in de hoeve had gebracht 
en dat zijn zoon er niet sliep, ofwel 
dat, hoewel eiser ondertussen zijn 
veestapel terug in de hoeve had 
ondergebracht en zijn zoon er sliep, 
hij niettemin niet als een ongeluk
kige en te goeder trouw zijnde 
schuldenaar kon worden aangezien, 

Dat de onderdelen gegrond zijn; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 24, 25, 26, 
1°, 29, 56, vervat in artikel I van de wet 
van 4 november 1969 tot wijziging van 
de pachtwetgeving en van de wetgeving 
betreffende het recht van voorkoop ten 
gunste van huurders yan landeigendom
men, die afdeling 3 van hoofdstuk II van 
titel VIII van boek III van het Burgerlijk 
Wetboek vormt, 1146 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis de door eiser 
ingestelde vordering om de verweerders 
te veroordelen tot betaling van een 
bedrag van 60.000 frank, wegens door 
hem aan de hoeve gedane herstellingen, 
verwerpt op grond dat, in zoverre eiser 
zelf herstellingen zou hebben bekostigd 
die ten laste van de verweerders vallen, 
hij, bij ontstentenis van een verwittiging 
of ingebrekestelling van de verpachters, 
deze kosten op laatstgenoemden niet 
kan verhalen, 

terwijl, eerste onderdeel, de vergoe
ding die aan eiser toekomt wegens de 
door hem aan de hoevegebouwen uitge
voerde herstel!ingswerken geenszins kan 
worden geweigerd wegens het feit dat de 
verpachters niet zou hebben verwittigd 
van de uitvoering van de werken (schen
ding van de artikelen 24, 25, 26, 1°, eerste 
en vijfde lid, 56 van de wet van 
4 november 1969 en 1146 van het Bur
gerlijk Wetboek), 

tweede onderdeel, het vonnis vaststelt 
dat eiser isomoplaten had aangebracht 
in de slaapkamer en in de stal, de 
zoldering van de paardestal, alsmede de 
elektrische leidingen van het gebouw, 
heeft vernieuwd; deze werken dienstig 
zijn voor de exploitatie van het door 
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eiser gepachte goed. en stroken met de 
bestemming ervan, zodat eiser gerech
tigd 1s op vergoeding, ook al werden zij 
zonder verwittiging of toestemming van 
de verpachters verricht en al wordt de 
pacht ten laste van eiser onthouden 
{schending van de artikelen 24, 25, 26, 1°, 
29 en 56 van de wet van 4 no
vember 1969), 

derde onderdeel, de motivering van 
het vonnis het niet mogelijk maakt de 
wettelijkheid van de beslissing te onder
zoeken (schending van alle vermelde 
bepalingen) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

1° Nopens de grond van niet
ontvankelijkheid door de verweer
ders opgeworpen : 

Overwegende dat de verweerders 
de niet-ontvankelijkheid van het 
onderdeel inroepen op grond dat 
eiser enkel een vergoeding vroeg 
voor de door hem uitgevoerde 
« herstellingen '' terwijl de wetsbe
palingen waarvan de . schending 
wordt aangevoerd betre~king heb
ben op de oprichting van gebouwen 
en de uitvoering van werken, dat hij 
niet preciseert waardoor de aange
voerde wetsbepalingen werden 
geschonden en dat het onderdeel 
nieuw is; 

Overwegende dat uit de tekst en 
uit de parlementaire voorbereiding 
van de wet van 4 november 1969 
blijkt dat het woord « werken », dat 
in de artikelen 25 en 26, vervat in 
artikel I van deze wet, voorkomt, 
alle werken bedoelt, ook de herstel
lingswerken, die noodzakelijk zijn 
voor de bewoonbaarheid van het 
gepachte goed of dienstig zijn voor 
de exploitatie van dat goed en die 
stroken met de bestemming ervan; 

Overvvegende dat daaruit volgt 
dat, al heeft eiser slechts een ver
goeding voor « herstellingen " 
gevorderd, deze herstellingen wer
ken kunnen zijn in de zin van de 
genomende wetsbepalingen; 

Overwegende dat, nu eiser d(l 
sch('mding van de artikelen 25 
~n 26.1, eerst en vijfde lid, van de 
wet inroept op grond dat de vergoe
ding wegens de door hem aan de 

hoevegebouwen uitgevoerde herstel
lingyn hem niet kan worden gewei
gerd om de louter.e reden dat hij. de 
verweerders niet zou hebben ver
wittigd van de uitvoering van deze 
werken, het onderdeel duidelijk 
preciseert waardoor het vonnis de 
voormelde wetsbepalingen schendt; 

Overwegende dat pas door de 
rechter in hoger beroep werd geoor-' 
deeld dat eiser de kosten van her
stelling niet kan verhalen bij · gebrek 
aan verwittiging of ingebrekestel
ling van de verpachters; 

Dat het onderdeel dienvolgens 
niet nieuw is; 

Dat het middel van niet
ontvankelijkheid niet kan worden 
aangenomen; 

2o N opens het onderdeel zelf : 
Overwegende dat uit het samen

lez.en van de artikelen 25 en 16.1, 
eerste en vijfde lid, vervat in artikel 
I van voormelde wet, blijkt dat de 
pachter gerechtigd is de in 
artikel 25 bepaalde werken zonder 
de toestemming van de verpachter 
en zonder machtiging van de vrede
rechter uit te voeren en dat, in dit 
geval, de vergoeding die bij het 
verstrijken van de pacht aan de 
pachter toekomt gelijk is aan de 
waardevermeerdering welke het 
goed door de werken heeft verkre
gen, met dien verstande dat zij niet 
hoger mag zijn dan hetgeen de 
pachter tijdens de laatste drie jaren 
in het geheel aan pacht heeft 
betaald voor de gezamenlijke goede,
ren die hij van dezelfde verpachter 
in pacht had; ' ' 

Overwegende dat het vonnis, dat 
niet onderzoekt of de door eiser 
uitgevoerde werken aan de voor~ 
waarden van voormeld artikel 25 
beantwoorden en de pachtovereen:
komst ontbindt, de voormelde wets
bepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op het derde onderdeel van 
het eerste middel, n:och op het 
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tweede en het derde onderdeel van 
het tweede middel, die tot geeh 
ruimere cassatie kunnen leiden, 
vernietigt het bestn)den vonnis in 
zoverre het : 1° .de paqhtovereen
komst .ten laste van eiser ontbonden 
verklaart en hem veroordeelt het 
gepachte goed · te ontruimen, als
mede een deskundigenonderzoek 
beveelt; ,zo uitspraak doet over de 
door eiser gevorderde vergoeding 
voor herstellingen aan de hoevege:
bouwen]'en over de kosten; beveelt 
dat melcling van onderhavig arrest 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vel,'nietigde beslis
sing; houdt de kosten aan en zegt 
dat de· feitenrechter erover zal 
beslissen; verwijst de . ! aldus 
)Jeperkte zaak naar de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Mechelen, 
zitting houdende in hoger beroep. 

' ' 

· 15 juni 1979- 1' kamer- Voorzitter: 
de"h. de Vreese, afdelingsvoorzitter -
verslaggever : de h. Sury --:- Gelijklui
dende · conclusie . van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal __.:.: Adv:ocaten. : mrs. 
Houtekier en Biitzler .. 

:VKAMER- 18 j~ni 1979, 

1", SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEc 

MERS - SOCIALE-ZEKEF\HEIDSWET WERKNE

MERS 28 DEC. 1944 - TOEPASSINGSGEBIED 

, ;-- T!cRRITOR~LITEIT - j>EGRIP. 
1 

2° RlJST- EN OVERLEVINGS~EN
SI0EN - WERKNEMERS ...,- PENSIOEN

'wET BEDIENDEN 12 JULI 1957 '_ RECHT· 

I:IEBBENDEN - TERRITORIAL!TEIT -,BEG RIP. 

1 ... Qeen e.qkele' bepaling van}~ Sociale
zekerheidswet Wyrknemer,s- 4egt .dat 
de socia]e zekerheid niet toepasselijk 

, is op. de in Belgie gevestigde werkge
ver en de werknemer die .. hif hoofdza
kelijk in het buitenland tewe1* stelde 
( 1 ). 

(1) Art. 37 ·wet van .27 juni 1969 tot herzie
ning van de ·Sociale-zekerheidswet Werkne
mers 28 dec .. •1944 bepaalt dat, onverminderd 
het bepaa1de in ·internationale overeenkom
.sten .. en verordeningen inzake sociale zeker
heid en art. 13, tweede lid, ,yan de .wet van. 
17 juli 1963 betreffende de oyerzeese, sociale 

2" De werknemer die in het buitenland 
is tewerkge,steld. door een in Belgie 
gevestigde werkgever kon bij de wet 
van 12 juli 1957 vastgestelde rust-· en 
overlevingspensioen vo01· bedienden 
genieten, indien hij in Belgie zijn 

, , wom]plaats behield en wegens z1j'n 
· tewerkstelling aan de sociale zekei·
heid onderworpen bleef. 

zekerheid, die wet van toep<tssing is op de 
werknemers die in Belgie in dienst zijn ·van 
.een in Belgie gevestigde werkgever of verbon
den zijn aan een in Be!gie gevestigde exploita-
tiezetel. ' 

Dit voorbehoud i.v.m. de internationale 
overeenkomsten en 'verordeningen is juridisch 
overbodig, maar de wetgever heeft · aldus 
« willen · bevestigen · dat de werkgevers zich 
dienen te voegen naar de bepalingen van de 
internationale overeenkomsten (Versl. 
Kamercommissie, · Gedr. St., Kamer, zitt. 
1966-1967, nr. 390, 8°, biz. 14-15). 

Art. ,13, eerste .lid, van de wet betreffende de 
overzeese sociale zekerheid 17 · juli 1963 
bepaalt,' dat de wetgeving betreffende de so
ciale zekerheid. van de werknemers niet toe
passelijk is op de personen die zijn tewerkge
steld in de Ianden · door de Koning ter 
uitvoering van art. 12 van die wet aangewezen. 
Volgens het tweede lid van genoemd artikel 
oblijft die wetgeving nochtans toepa,sselijk op 
de personen die in die Ianden 'dienstperioden 
van' korte duur verrichteri: 

:Het k:oniriklljkbesluitvan 15 mam:t 1965 tot 
afbakening van, het toepassingsgebied ,Vf'ln de 
wet van 17 juli 1963 bepaalt' dat voor' de 
toepassing van de bepalingeri van art. 12 van 
die wet<< de Ianden waarin de uitoefening'van 
een , beroepsbedrijvigheid toelaat dee! te 
nemen aan de verzekering, de Ianden zijn 
buiten de Lid-Staten van de Europese Eco
nomische Gemeenschap ». 

Ret koniriklijk besluit van 15 april 1965 
houdende uitvoeringsmaatregelen van· art. 13 
van de wet betreffende de ov~rieese sociale 
zekerheid 17 juli 1963 bepaalt dat de personeh 
die gedetacheerd zijn in een vail bovenver
melde Ianden onderworpen blijven aan de 
sociale zekerheid van de arbeiders wanneer de 
waarschijnlijke duur van , de tewerkstelling 
niet meer bedraagt dan • zes maanden en voor 
zover deze personen niet · deelnemen , aan de 
overzeese ·sociale zekerheid. Die periode kan 
verlengd worden voor' een nieuwe periode van 
niet meer dan zes maanden, als er vooraf een 
verklaring wordt gedaan bij de Rijksdienst 
voor Maatschappelijke Zekerheid. 

Uit die bepalingen volgt dat de. werknemer 
die door een in Belgie gevestigde werkgever is 
tewerkgesteld en door hem is gedetacheetd in 
een ander land dan een Lid-Staat van de 
Europese Economische Gemeenschap aan het 
stelsel van de overzeese sociale 'zekerheid kan 
deelnemen, z'odat hij niet meer onder de 
toepassing valt van de Belgische sociale ~eker
heid, of aan dit laatste stelsel ·,onderwor'pen 

l ' ,' 

(Zie ve1volg nota volgende biz.) 
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(RJ,JKSDIENST VOOR WERKNEMERSPENSIOENEN 

T. MORTIAUX) 

ARREST ( vertahng) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, gewezen op 30 juni 1975, 
en niet op 10 juni 1975 zoals ten 
gevolge van een verschrijving in het 
exploot van betekening van het 
verzoekschrift en in het cassatiever
zoekschrift wordt vermeld, door het 
Arbeidshof te Luik, afdeling Namen; 

Over het mjddel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1, 2 van de 
besluitwet van 28 december 1944 betref
fende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, 1, lid 1, 1", 3, § 1, !eden 1 en 3, 
8, lid 1, 1" en 7", van de wet van 
12 juli 1957 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor bedienden, 2, 
4", van het koninklijk beluit van 
30 juli 1957 tot vaststelling van het 
algemeen reglement betreffende het 
rust- en overlegingspensioen voor 
bedienden en 27, § 1, van hetzelfde 
koninklijk besluit, gewijzigd bij artikel 5 
van het koninklijk besluit van 
13 januari 1965, blijft voor een periode die in totaal, en mits 

een voorafgaande verklaring wordt gedaan, 1--------------------
niet Ianger mag zijn dan twaalf maanden. 118 en 119 K.B. van 20 dec. 1963 betreffende 

Art. 13 wet van 17 juli 1963 is toepasselijk arbeidsvoorziening en werkloosheid, de dagen 
vanaf 1 jan. 1960; het K.B. 15 maart 1965 en in aanmerking doen nemen waarop hij in het 
het K.B. 15 april 1965 zijn respectievelijk in buitenland heeft gewerkt, wanneer die arbeid 
werking getreden op 1 en 21 mei 1965. werd verricht in een dienstbetrekking die in 

Belgie aanleiding zou geven tot betaling van 
Welke sociale zekerheidsregeling is dan, de sociale-zekerheidsbijdragen. (Art. 121, § 1, 

sinds de inwerkingtreding van die bepalingen, tweede lid, K.B. van 20 dec. 1963). 
van toepassing op de werknemer die voor een o o 
lange periode in het buiten!and gedetacheerd 4 Volgens art. 241, § 1, 5 ' K.B. van 4 nov. 
is in een land waar geen sociale zekerheid 1963 tot uitvoering van de Ziekte- en invalidi
bestaat ? teitswet 9 aug. 1963 is van de wachttijd 

vrijgesteld, wat het recht op alle prestaties 
1" Nu hij niet meer onder de regeling van betreft : de persoon die gedureqde een tijdvak 

de Be!gische sociale zekerheid valt, kan hij van zes maanden ononderbroken heeft .deelge
vrij aansh1iten bij de overzeese sociale zeker- nomen aan de verzekering waarin is voorzien 
heid, wat een onvolledig stelsel is dat aileen bij de wet van 17 juli 1963 betreffende de 
voorziet in ouderdoms- en ove.rlevingsuitkerin- overzeese sociale zekerheid, de bij de artt. 
gen, ziekteverzorging en zieken- en invalidi- 17 en 19 van dezelfde wet bepaalde bijdragen 
teitsgeld, met uitzondering van gezinsbijslag heeft gestort en binnen dertig dagen na het 
en werkloosheidsuitkeringen. einde, hetzij van zijn deelneming aan die 

o verzekering, hetzij aan het tijdvak tijdens 
2 Wat de kinderbijslag betreft moet er hetwelk hij de in die wet bepaalde verstrek

evenwel op worden gewezen dat de kinderen kingen inzake ziekte- en invaliditeitsverzeke
van de werknemer die in het buitenland ring heeft genoten, de hoedanigheid van 
werkzaam is maar in Be!gie woont en in gerechtigde verkrijgt, als bedoeld in art. 45, 
dienst is van een in Belgie gevestigde werkge- § 1, 1°, a of c, van vorenbedoelde wet van 
ver of verbonden is aan een in Belgie 
gevestigde ondernemingszetel, << in aanmer- 9 aug. 1963· 
king komen » voor de kinderbijslag, en zulks · Heeft hij minder dan zes maanden aan de 
ingevolge art. 51 Kinderbijslagwet. overzeese sociale zekerheid deelgenomen, dan 

komt de verzekeringsperiode die is verricht 
Volgens hetzelfde artikel zijn de gezinsver- onder de toepassing van die regeling in 

goedingen niet verschuldigd ten bate van aanmerking bij de berekening van de wacht
buiten het Rijk opgevoede kinderen, behou- tijd. 
dens de door de minister van Sociale Voorzorg 
overeenkomstig art. 62 van diezelfde wetten 5" Art. 214, § 2, 5°, K.B. van 4 nov. 1963 over 
verleende vrijstelling. de vrijstelling van wachttijd wat betreft bet 

Ten slotte moet eraan herinnerd worden dat recht op geneeskundige verstrekkingen bevat 
de werkgever voor iedere bij hem tewerk- soortgelijke maatregelen als art. 214, § 1, 5°. 
gestelde, die niet is onderworpen aan de 6° Art. 216, § 1, 12°, van hetzelfde K.B. van 
Sociale-zekerheidswet Werknemers, per hoofd 4 nov. 1963 staat aan de gerechtigde die 
bijdragen moeten storten als voorgeschreven tijdelijk in het buitenland hetzelfde beroep 
bij de artt. 77 en 78 van voornoemde wet : dit uitoefent als hetgeen hij in Belgie uitoefende, 
is het geval voor de werknemer die voor een toe aanspraak te maken op de voortgezette 
korte periode gedetacheerd is, als hij dee!- verzekering voor een duur welke niet Ianger 
neemt aan de regeling van de overzeese mag zijn dan die van de tewerkstelling in het 
sociale zekerheid of voor de werknemer die buitenland, wanneer hij niet verzekeringplich
voor een langere dan de toegelaten periode tig is krachtens de wetgeving inzake de sociale 
gedetacheerd is, ongeacht of hij a! dan niet zekerheid van zijn nieuwe arbeidsplaats. 

,.aan die regeling deelneemt. 7° Tot slot is het, krachtens art. 3 ter K.B. 
3° Na z1jn terugkeer in Be!gie kan de van 21 dec. 1967 tot vaststelling van het 

gedetacheerde werknemer, om te voldoen aan algemeen reglement betreffende het rust- en 
de vereisten inzake werklooshe1d van de artt. (Zie vervolg nota volgende biz.) 
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doordat, n(l te hebben vastgesteld dat in de eerste plaats na zijn studien heeft 

verweerder na zijn universitaire studies, verricht ... ; dat het feit dat (de eerste) 
van 1963 tot 1965 in Afrika heeft gewerkt betrekking (die hij na zijn studies heeft 
voor rekening van een stichting van de gehad) hoofdzakelijk in het buitenland 
Uni.:rersiteit van Luik, namelijk werd uitgeoefend, appellant (thans ver
" Fulreac "• en na te hebben beslist dat weerder) de daaruit voorvloeiende rech
die arbeid werd verricht in het kader ten niet kan doen verliezen, daar val
van een · arbeidsovereenkomst voor gens artikel 2, 4", van het koninklijk 
bedienden, het arrest voor recht ver- · besluit van 30 juli 1957 de voorwaarde 
klaart dat verweerder « de nodige bijdra- van tewerkstelling in Belgie niet vereist 
gen mag storten tot validatie, in de is voor de bedienden die tewerkgesteld 
pensioenregeling voor werknemers, van zijn voor rekening van een in Belgie 
de studieperiode van 1 januari 1956 tot gevestigde werkgever en hun woonplaats 
31 augustus 1962 "• op grond dat « krach- in Belgie behouden hebben; dat de 
tens artikel 27 van het koninklijk besluit · . administratieve zetel van de stichting 
van 30 juli 1957 tot vaststelling van het (Fulreac, eerste werkgever van verweer
algemeen reglement betreffende het der) te Luik gevestigd was en dat 
rust- en overlevingspensioen voor appellant zijn woonplaats in Belgie had; 
bedienden, gewijzigd bij artikel 5 van dat het feit dat (voormelde) stichting 
het koninklijk besluit van 13 janua- n·agelaten heeft haar bediende bij de 
ri 1965, dat ten tijde van de aanvraag sociale zekerheid aan te sluiten niet ter 
om gelijkstelling van toepassing was, zake dienend is, daar in voormeld 
deze gelijkstelling kan worden toege- artikel 27 die voorwaarde niet wordt 
kend voor de perioden gedurende welke gesteld en dat uit die overwegingen volgt 
de bediende hogere studien of andere dat verweerder na zijn universitaire 
studien heeft gedaan die normaal na studies wel degelijk in de eerste plaats 
beeindiging van de middelbare studien een beroepsarbeid heeft verricht waarop 
aanvangen, voor zover de bediende -.de wet van 12 juli 1957 op het bedien
onder toepassing viel van de wet van denpensioen van toepassing is », 

12 juli 1957 op het bediendenpensioen terwijl, eerste onderdeel, krachtens 
uit hoofde van zijn beroepsarbeid die hij artikel 27, § 1, van het koninklijk besluit 

overlevingspensioen voor werknemers, moge
lijk een rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers te bekomen op verzoek van de 
belanghebbende en met toestemming van de 
Rijksdienst voor Werknemerspensioenen en 
zulks voor de perioden waarvoor bijdragen 
zijn betaald. 

Volgens § 2. van dat artikel mogen geen 
bijdragen worden betaald voor de perioden. 
tijdens welke de persoon die de Belgische 

,nationaliteit niet heeft (zie *) niet in Belgie 
verbleef. · 

8" Samenvattend kan worden gezegd dat 
indien de werknemer tijdens zijn detachering, 
in Belgie blijft wonen, hij verder kinderbijslag 
ontvangt voor de in Belgie opgevoede kinde
ren of voor de in het buitenland opgevoede 
kinderen op voorwaarde dat zij vrijstelling 
genieten. 

Voor dezelfde periode kan de werknemer 
met Belgische nationaliteit een rust- en over
levingspensioen genieten, mits hij daarvoor 
toestemming heeft gekregen van de Rijks
dienst voor Werknemerspensioenen en de 
bijdragen heeft betaald. 

Na zijn terugkeer in Belgie kan hij worden 
vrijgesteld van de bij de Z.I.V.-wetgeving 
voorgeschreven wachttijd en kan hij zijn 
buitenlandse arbeid doen gelden om in aan
merking te komen voor werkloosheidsuitke-
ringen. L.F.D. · 

(*) Ingevolge het Verdrag van Rome geldt 
die beperking niet voor de onderdanen van de , 
E.E.G.-Lid-Staten. 

van 30 juli 1957, gewijzigd bij artikel 5 
van het koninklijk besluit van 
13 januari 1965, voor de gelijkstelling 
van de hogere studiejaren de voor
waarde geldt dat de bediende onder 
toepassing valt van die wet van 
12 juli 1957 uit hoofde van zijn beroeps
arbeid die hij in de eerste plaats na 
zijn studies heeft verricht; ingevolge 
artikel 2, 4", van hetzelfde besluit, de 
bedienden die in het buitenland tewerk
gesteld zijn geweest voor rekening van 
een in Belgie gevestigde werknemer 
enkel onder toepassing vall~n van de 
bepalingen van die wet va.n 12 juli 1957 
onder meer op voorwaarde dat zij, uit 
hoofde van die tewerkstelling, verzeke
ringplichtig zijn gebleven ten opzichte 
van de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zeker
heid der arbeiders, waaruit volgt dat het 
arrest, door te overwegen dat verweerder 
onderworpen was aan de wet van 
12 juli 1957 uit hoofde van een eerste 
beroepsactiviteit die na zijn hogere stu
dies in het buitenland werd verricht, 
hoewel hij nooit is aangesloten geweest 
bij de sociale zekerheid, alle in het 
middel vermelde bepalingen schendt 
{met uitzondering van de artikelen 1 
en 2 van de besluitwet van 
28 december 1944); 
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tweede onderdeel, indien het arrest 

moet worden uitgelegd in die zin dat het 
impliciet beslist dat verweerder aan de 
sociale zekerheid had moeten onderwor
pen zijn uit hoofde van zijn tewerkstel
ling in het buitenland in dienst van 
Fulreac, het de in het middel vermelde 
artikelen 1 en 2 van de besluitwet van 
28 december 1944 schendt volgens welke 
aileen de in Belgie tewerkgestelde werk
nemers aan de sociale zekerheid onder
worpen zijn : 

Overwegende dat verweerder op 
27 december 1965, overeenkomstig 
artikel 8, 1 ", van de wet van 
12 juli 1957 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen · voor bedienden 
en artikel 27 van het koninklijk 
besluit van 30 juli 1957 tot vaststel
ling van het algemeen reglement 
betreffende die pensioenregeling, 
gevraagd heeft om de periode gedu
rende welke hij hogere studies heeft 
gedaan, dit is vanaf zijn twintigste 
jaar tot het einde van het acade
misch jaar 1961-1962, gelijk te stel
len met jaren van werkelijke 
tewerkstelling; 

Dat het arrest vaststelt dat ver
weerder daarna zijn regularisatie
.aanvraag heeft uitgebreid tot de 
peri ode gedurende welke hij, van 
1963 tot 1965, in Afrika een 
opdracht uitvoerde voor de stichting 
Fulreac, op grond dat die activiteit 
een aanvulling van zijn studies was; 

Dat het arrest erop wijst dat 
artikel 27 van het koninklijk besluit 
van 30 juli 1957, zoals het destijds 
van kracht was, bepaalde dat de 
studiejaren slechts konden worden 
gelijkgesteld indien de bediende 
onderworpen was geweest aan de 
wet van 12 juli 1957 uit hoofde van 
een beroepsarbeid die hij in de 
eerste plaats na zijn studies heeft 
verricht; 

Overwegende dat het arrest 
beslist dat er tussen de stichting 
Fulreac en verweerder een arbeids
overeenkomst voor bedienden was 
aangegaan waardoor deze laatste 
onder toepassing viel van de wet 
van 12 juli 1957, op grond, enerzijds, 
dat het feit dat die betrekking 
hoofdzakelijk in het buitenland 

werd uitgeoefend hem niet de daar
uit voortvloeiende rechten kon doen 
verliezen, daar volgens artikel 2, 4", 
van het koninklijk besluit van 
30 juli 1957 de voorwaarde van 
tewerkstelling in Belgie niet vereist 
is voor bedienden die tewerkgesteld 
zijn voor rekening van een in Belgie 
gevestigde werkgever en hun woon~ 
plaats in Belgie behouden hebben, 
aan welke voorwaarden ten deze 
voldaan was, en, anderzijds dat het 
feit dat de stichting Fulreac nagela
ten heeft haar bediende bij de 
sociale zekerheid aan te sluiten niet 
ter zake dienend is, daar in 
artikel 27 van het koninklijk besluit 
van 30 juli 1957 die voorwaarde niet 
wordt gesteld; 

Overwegende dat de werknemer 
en de werkgever aan de sociale 
zekerheid onderworpen zijn uit 
hoofde van het contract dat er 
tussen . hen bestaat, zonder dat de 
werkgever de werknemer dient 
« aan te sluiten », zodat het arrest 
aldus moet worden uitgelegd dat het 
beslist dat verweerder aan de 
sociale zekerheid was onderworpen 
en dat het feit dat zijn werkgever 
voor hem geen .bijdragen . heeft 
,gestort die niet relevant was; 

Overwegende dat, enerzijds, geen 
enkele bepaling van de besluitwet 
van 28 december 1944 de sociale 
zekerheid niet toepasse1ijk ver
klaarde op de in Belgie gevestigde 
werkgever en de werknemer die hij 
hoofdzakelijk in het buitenland 
tewerk stelde, wanneer, zoals in 
casu, die werknemer zijn woon
plaats in Belgie behield; 

Overwegende dat, anderzijds, uit 
artikel 51 van de wetten betreffende 
de kinderbijslag voor loonarbeiders, 
uit artikel 2, 4", van het koninklijk 
besluit van 17 januari 1955 tot 
vaststelling van het algemeen regle
ment betreffende het rust- en over
Ievingspensioen 'voor arbeiders, uit 
artikel 2, 4", van het koninklijk 
besluit van 30 juli 1957 tot vaststel
ling van het algemeen regelment 
betreffende de rust- en overlevil).gs
pensioen voor bedienden en uit 



- 1245-
artikel 1 van de op 9 maart 1951 
gecoordineerde wetten betreffende 
de jaarlijkse vakantie van de werk
nemers, die van kracht waren op 
27 december 1965, op welke datum 
verweerder zijn aanvraag heeft 
ingediend, volgt dat een werknemer 
die door een in Belgie gevestigde 
werkgever in het buiteland was 
tewerkgesteld, indien hij zijn woon
plaats in Belgie had, in aanmerking 
kon komen voor kinderbijslag en 
onder toepassing kon vallen van de 
wetten betreffende het rustpensioen 
voor atbeiders en bedienden en 
inzake kinderbijslag; 

Overwegende dat het arrest, dat 
heeft beslist dat verweerder onder
worpen was aan de sociale zeker
heid zonder de artikelen 1 en 2 van 
de besluitwet van 28 december 1944 
te schenden, derhalve een juiste 
toepassing heeft gegeven aan 
artikel 2, 4", van. het koninklijk 
besluit van 30 juli 1957; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

18 juni 1980 - 3• kamer - Voorzitter : 
de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Meeus - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Kirkpatrick. 

3" KAMER - 18 juni 1979 

MINDER-VALIDEN - TEGEMOETKOMIN
GEN- BEREKENING VAN DE BESTAANSMID
DELEN - VERWERVING VAN ONROERENDE 
GOEDEREN TEGEN BETALING VAN EEN LIJF
RENTE - AFTREK VAN DE HELFT VAN HET 
BEDRAG VAN DIE RENTE - TOEPASSING 
DOOR DE RECHTER VAN DE VERMINDERING 
TOT DE HELFT OP HET TOTAAL BEDRAG VAN 
DE BESTAANSMIDDELEN- ONWETTIGHEID. 

Bij de berekening van de bestaansmid
delen van een minder-valide die een 
onroerend goed heeft verworven tegen 
betaling van een Jijfrente, heeft de 
ve1·mindering .tot de helft, .bepaald bij 

art. :25, derde lid, KB. van 24 ··dec. 
1974 betreffende de gewone en de 
bijzondere tegemoetkomingen aan 
minder-validen, aileen betrekking op 
die rente en niet op het totaal bedrag 
van de bestaansmiddelen van c!e min-, 
der-valide. 

(BELGISCHE STAAT'- MINISTER VAN SOCIALE 
VOORZORG T. WAUQUIER) 

ARREST ( verta]ing) 

RET HOF; - Gelet op het bestn~
den arrest, op 21 oktober 1977 door 
het Arbeidshof te Bergen gewezen; · 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2, 5, 19 en 
25 va11 het koninklijk . besluit van 
24 december 1974 betreffende de gewone 
en de bijzondere tegemoetkomirigen aan 
de minder-~liden, ' 

doordat het arrest in verbarid met cfe; 
vordering tot verkrijging van een 
gewone tegemoetkoming als minder
valide welke was ingesteld door verweer-· 
der, die in zijn beroep tegeh de adminis
tratieve beslissing had aangevoerd · dat in 
zijn globale bestaansmiddelen ten 
bedrag van 193.628 frank een huurinko-: 
men van 75.600 frank voorkwam dat niet 
in aanmerking diende genomen te wor
den wegens de betaling van een maan
delijkse lijfrente van 8,950 frank, beslist 
dat de vermindering van de in aanmer~: 
king te nemen bestaansmiddelen de 
helft bedraagt van het globale bedrag 
van de bestaansmiddelen, · 

terwijl de vermindering, we gens . de. 
betaling van een lijfrente, van. hef 
bedrag van de in aanmerking .te nemen 
bestaansmiddelen niet moet worden 
berekend op de globale bestaansmidde
len maar op het bedrag van de huurin
komsten uit het onroerend goed verwor
ven tegen betaling van die lijfrente : 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 5 vq.n het koninklijk besluit 
van 24 december 1974 · betreffende 
de gewone en de bijzondere tege
moetkomingen aan de minder
validen, de bedragen v<:m de gewone 
eri de bijzondere tegemoetkomin
gen, vastgesteld overeenkomstig de 
artikelen 2 en 4 van dit koninklijk 
besluit, verminderd worden met het 
gedeelte van de bestaansmiddelen 
dat 12.500 frank per jaar over
schrijdt; 
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Overwegende dat de artikelen 9 

tot 32 van dat koninklijk besluit 
betrekking hebben op de bereke
ning van de bestaansmiddelen die 
in aanmerking moeten worden 
genomen voor de toepassing van 
voormeld artikel 5, en onder meer 
op de berekening van de inkomsten 
uit onroerende goederen; 

Overwegende dat, volgens arti
kel 25, lid 3, van het besluit, 
wanneer een onroerend goed werd 
verworven tegen betaling van een 
lijfrente, het voor de vaststelling 
van de bestaansmiddelen in aan
merking genomen bedrag vermin
derd wordt met het bedrag van de 
lijfrente die door de minder-valide, 
zijn echtgenoot of, in voorkomend 
geval, zijn ouders werkelijk wordt 
betaald, en het tweede lid van 
datzelfde artikel van toepassing is 
op deze vermindering; dat volgens 
dit tweede lid het bedrag van de 
vermindering niet hoger mag zijn 
dan de helft van het in aanmerking 
te nemen bedrag; 

Overwegende dat de artikelen 17 
tot 25 van het koninklijk besluit 
handelen over de berekening van 
het bedrag van de inkomsten uit 
onroerende goederen dat in aan
merking moet worden genomen 
voor de vaststelling van de 
bestaansmiddelen en dat artikel 25 
enkel betrekking heeft op de ver
minderingen die mogen worden toe
gepast op het bedrag van de inkom
sten uit een onroerend goed; dat 
derhalve uit het tweede lid van dat 
artikel volgt dat de vermindering 
van de bestaansmiddelen wegens de 
betaling van een lijfrente de helft 
niet mag overschrijden van het 
bedrag van het inkomen uit het 
onroerend goed dat verworven werd 
door middel van die lijfrente, welk 
bedrag in aanmerking is genomen 
voor de vaststelling van de 
bestaansmiddelen, en dus niet de 
heift van het bedrag van al die 
bestaansmiddelen; 

Dat het mid del gegrond is; 

Overwegende dat de cassatie van 
de beslissing waarbij het maximum 
van de vermindering van de in 
aanmerking te nemen bestaansmid
delen op de helft van het totale 
bedrag van de bestaansmiddelen 
wordt vastgesteld en waarbij, dien
tengevolge, eiser wordt veroordeeld 
om verweerder een tegemoetkoming 
als minder-valide ten bedrag van 
15.137 frank te betalen, leidt tot 
cassatie van de beslissing, die het 
gevolg is van de eerste, waarbij die 
tegemoetkoming wordt verhoogd 
met de gerechtelijke intrest sinds 
januari 1973; 

Overwegende dat, krachtens de 
artikelen 582, 1·, 1017 en 1111 van 
het Gerechtelijk Wetboek, de kosten 
ten laste moeten komen van eiser; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op het tweede middel, dat 
niet tot ruimere cassatie kan leiden, 
vernietigt het bestreden arrest, 
behalve voor zover dit het hoger 
beroep ontvankelijk verklaart; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; veroordeelt eiser in de kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Arbeidshof te Brussel. 

18 juni 1979 - 3• kamer - Voorzitter : 
de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter - · 
Verslaggever : baron Vim;otte - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Duchatelet, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. van 
Heeke. 

2• KAMER - 19 juni 1979 

1° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING 
- STRAFZAKEN- WIJZIGING VAN DE KWA
LIFICATIE VAN RET FElT DOOR DE RECHTER 
IN HOGER BEROEP- BEKLAAGDE DIE NIET 
IS VERWITT!GD EN ZICH OVER DE NIEUWE 
KWALIFICATIE NIET HEEFT VERDEDIGD -
MISKENNING VAN DE RECHTEN VAN DEVER
DEDIG!NG. 

2° STRAF - VERVALLENVERKLARING VAN 

HET RECHT TOT STUREN ALS STRAF UITGE
SPROKEN- BESTANDDEEL VAN DE STRAF 
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3° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
STRAFVORDERING - VEROORDELING TOT 
EEN ENKELE GEVANGENISSTRAF EN EEN 
GELDBOETE WEGENS VERSCHEIDENE MIS
DR!JVEN - VEROORDELING BOVENDIEN TOT 
VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT 
EEN VOERTU!G TE BESTUREN WEGENS EEN 
VAN DIE . MISDRIJVEN ALLEEN - ONWETTIG
HEID VAN DE VEROORDELING WEGENS DAT 
MISDRIJF- GEHELE VERNIETIGING. 

4° CASSATIE - BEVOEGDHEID - AMBTS
HALVE OPGEWORPEN MIDDELEN- STRAFZA
KEN- CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE TEGEN DE BEKLAAGDE EN 
TEGE;N DE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKE
L!JKE PARTIJ- CASSATIEBEROEP TEGEN DE 
BESCHIKKINGEN VAN DE BESLISSING W AAR
BIJ EEN PARTIJ BURGERRECHTELIJK AAN
SPRAKELIJK WORDT VERKLAARD VOOR DE 
VEROORDELING TOT BETALING VAN DE GELD
BOETEN EN/OF KOSTEN VAN DE STRAFVOR
DERING - HET HOF KAN AMBTSHALVE EEN 
MIDDEL OPWERPEN. 

1° De rechten van de verdediging wor
den miskend door de 1·echter in hager 
beroep die, zonder de beklaagde te 
hebben ve1-wittigd, de kwalificatie van 
het ten laste gelegde feit, zoals het 
was vermeld in de akte waardoor de 
zaak bij de eerste rechter aanhang 
gemaakt werd, vervangt door een 
nieuwe kwalificatie waarover de 
beklaagde zich niet heeft verdedigd 
(1 ). 

2o De vervallenverklaring van het 1·echt 
een voertuig of een Juchtschip te 
bestw·en of een njdier te geleiden, 
welke met toepassing van art. 38 
Wegverkeersregl. als straf is uitge
sproken, is een bestanddeel van de· 
straf op een van de in genoemd ar
tikel opgesomde overtredingen en 
geen afzonderlijke straf(2). 

3° Wanneer de beklaagde wegens ver
scheidene misdrijven tot een enkele 
gevangenisstraf en een geldboete 
wordt veroordeeld en de rechter 
bovendien als straf vervallenverklaring 
van het recht een voertuig te besturen 
oplegt en emp wijst dat zij aileen 
wordt uitgesproken wegens een van 
die misdrijven, brengt de vernietiging 

(1) Cass., 14 feb. 1972 (A.C., 1972, 548), 5 okt. 
1976 en 29 maart 1977 (ibid., 1977, 139 en 821). 

(2) en (3) Cass., 10 feb. 1976 (A.C., 1976, 677). 

wegens onwettigheid van de veroorde
Jing voo1· dit laatste misdrijf vernieti
ging mede van de gehele vemordeling 
en dus ook in zoverre zij betrekking 
heeft op de andere misdrijven (3). 

4° Op het cassatieberoep van het open
baar ministerie tegen de beslissing op 
de strafvordering zowel t.a. v. de 
beklaagde als van de burgen·echteiljk 
aansprakelijke partiJ; d. w.z. in zoven·e 
deze partij burgel"l'echtelijk aanspra
kelijk wordt verklaard voor de veroor
deling van de beklaagde tot betaling 
van de geldboete en/of van de kosten 
van de strafvordering, kan het Hoi 
ambtshalve een middel opwe1pen (4). 
(Impliciet.) 

(VANDEWEGHE P., PROCUREUR DES KONINGS TE 
BRUGGE T. VANDEWEGHE P., VANDEWEGHE R., 

PRIEM lVI.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestJ:e
den vonnis, op 23 maart 1979 in 
hoger beroep gewezen door. 'de Cor
rectionele Rechtbank te Brugge; 

(4) I.e. waren de burgerrechtelijk aanspra
kelijke partijen buiten de zaak gesteld. De 
procureur-generaal des Konings. had zich in 
cassatie voorzien tegen die bes!issing en had 
e~n me'?o;rie ingedien,d met middelen tegen 
d1e beshssmg. Aangezien de memorie te Jaat 
was ingediend, kon het Hof er geen rekening 
mee houden. 

Zoals gezegd wordt in de noot get. R.J.B., 
onder 's Hofs arrest d.d. 30 jan. 1950 (Bull. en 
Pas., 1950, I, 367), heeft, t.o.v. het openbaar 
ministerie, de bes!issing waarbij een partij 
burgerrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard 
voor de kosten van de strafvordering of van 
die kosten en de geldboete, betrekking op de 
strafvordering, zodat het cassatieberoep van 
het openbaar ministerie in het openbaar 
belang, volledige en onbeperkte devolutieve 
kracht heeft m.b.t. de ~trafvordering, op grand 
waarvan het Hof de beslissing zelfs ambts
halve kan vernietigen, zowel ten gunste als ten 
nadele van de veroordeelde partij. 

Ret Hof werpt dus ambtshalve geen middel 
op als de burgerrechtelijk aansprakehike par
tij zich in cassatie voorzietl zowei voot de 
strafvordering n.l bctre!fendf' de oota\mp van 
de geldboete en ae \;:oswn van JJe vorac 'ng 
als voot ae burge"\iJke, ec.n svora~ '·'F net 
Bof neeft da,, pun• , dah. oe~" 1 t 7 1e .o m. 
Cass., 1 < de~ ,g5, \ Buu en Pai>,, t9b"• I, <8" }. 
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A. Op beide voorzieningen in 

zoverre zij gericbt zijn tegen de 
beslissing op de tege'n Patric.k Van
dewegbe ingestelde straJ\;ordering : 

OveJ" het eei"ste door Patrick Vande
weghe aangevoerde ·]niddel, afgeleid uit 
de schending van het algemeen rechts
beginsel betreffende de eerbiediging van 
de rechten van de verdediging, · 

dooJ"dat het vonnis Patrick Vimde
weghe veroordeelt om op de openbare 
weg een voertuig te hebben bestuurd in 
staat van strafbare alcoholintaxicatie, 
nadat de rechtbarik de qorspronkelijke 
kwalificatie van het feit; die luidde : op 
de openbare weg een voertuig te hebben 
bestuurd in staat van dronkenschap, had 
gewijzigd zonder eiser hiervan vooraf te 
hebben verwittigd, , , 

tei"wJjl het de rechters niet toegelate~ 
is onder een gewijzigde kwalificatie te 
veroordelen zonder de beklaagde de 
gelegenheid te hebben geboden zich 
hierop te verdedigen : 

Overwegende dat eiser vervolgd 
was wegens A. op de openbare weg 
een voertuig te bebben bestuurd in 
staat van dronkenschap, B. vlucht
misdrijf en C een gewone overtre
ding van het Wegverkeersreglement; 

Dat de eerste rechter eiser ver
oordeelde wegens de vermengde fei
ten A en C tot een enkele gevange
nisstraf van 15 dagen, met gewoon 
uitstel, en een geldboete van 
100 frank en tot verval van het · 
recht om een voertuig te besturen 
gedurende een maand, en . wegens 
het feit B tot een geldboete van 
250 frank en tot verval ·van het 
recht om een voertuig te besturen 
gedurende vijftien dagen; 

Dat bet bestreden vonnis die 
beslissing ' bevestigt, .. met dien ver
stande dat het feit A heromschreven 
wordt als : • op de open bare weg een 
voertuig te hebben be:Stuurd in staat 
van strafbare' alcobolintoxicatie, en 
de geldboete voor bet feit B vermin
derd wordt op 200 frank; 

Overwegende dat het vonnis w,el-. 
iswaar vaststelt dat het feit A waar
voor eiser' veroordeeld wordt, het
zelfd~ is als het feit dat orider de 
telastlegging A doo~ .de dagvaarding 

bij de eerste rechter aanhangig 
werd gemaakt; dat echter n0ch uit 
het vonnis noch uit de andere 
stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, blijkt dat · eiser in de 
mogelijkheid werd gesteld ' #ch te 
verdedigen of zich heeft J verQ.edigd 
over de gewijzigde omschrij\:ing van 
het feit, die door het vonnis. werd 
aangehouden; 

Overwegende dat het vonhis der
halve de rechten van de verdediging 
van eiser miskent; :. 

Overwegende dat de door het 
vonnis uitgesproken straf .niet wet
telijk is verantwoord door het bewe
zen verklaren van de telastlegging 
C, vermits wegens die telastlegging 
alleen, geen verval van net recht tot 
stiireh als straf kan worden uitge
sprokEm; dat nu die veivallenv~rkla
ring een bestanddeel is van de straf, 
de onwettigheid van de l;:leslissing 
betreffende de telastleggin.g A de 
vernietiging van de ganse veroorde
ling, uitgesproken wegens ·de 
samengevoegde telastleggingen A en 
C, moet medebrengen; 

En overwegende, voor het overige, 
dat de substantii:\le of op straffe van 
nietigheid voorgescbreven rechts
vormen in acbt zijn genomen en de 
beslissing overeenkomstlg de wet is 
gewezen; 

B. Op de. voorziening van de 
Procureur des · Konings te Brugge, 
in zoverre zij gericbt is tegen de 
beslissing op de door bet openbaar 
ministerie tegen Remigius Vande
wegbe en Maria Priem ingestelde 
recbtsvordering : · 

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

Om die redenen, en ongeacht de 
middelen die door de Procureur des 
Konings te Brugge ~ijn aangevoerd 
in een verzoekscbrift dat ter griffie 
van. de recbtbank die de bestreden 
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beslissing heeft gewezen werd neer
gelegd buiten de termijn bepaald bij 
artikel 422 van het W etboek van 
Strafvordering, en ongeacht het 
tweede door Patrick Vandeweghe 
aangevoerde middel, dat niet . tot 
t·uimere cassatie of tot <;assatie zon
cl~r verwijzing kan leiden, vernietigt 
het hestreden vonnis in zoverre het 
Patrick . Vandeweghe · · veroordee~t 
w,egens de feiten van de telastleg
gipgen A en C en hem veroordeelt 
in al de kosten van de strafvorde
ring; . verwerpt de . voorzieningen 
voor het overige; beveelt dat van .d,it 
arrest . melding · zal worden gemaakt 
opr .. de kai).t van de , gedeeltelij~ 
vernietigte beslissing; laat de kosten 
ten laste van de Staat; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar deCorrec
tionele Rechtbank te Kortrijk, zii
ting houdende in hoger beroep. 

.. 19 juni 1979- 2• kamer ~, Vool'Zitter: 
baron Richard - Veslaggever : de h. 
Lebbe - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Krings, advocaat-generaal - Advo-
caat: mr. Lust, Brugge. · 

2• KkMER- 19 juni 1979 

1° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT) __L. INTERNE RING 

- VERDACHTE IN VRIJHEID TEN TIJDE VAN 
DE UITSPRMK VAN DE BESLISSING TOT 
INTERNERING - ONMIDDELLIJKE TENUIT
VOERLEGGING VAN DE INTERNERING - DE 
STRAFRECHTER KAN NIET BEVELEN DAT DIE 
B,ESLISSING TEN UITVOER ZAL WORDEN 
GELEGD. 

4° VERWIJZING NA CASSATIE 
BESLISSING VERNIETIGD WEGENS ONWETTIG
HEID VAN DE ONMIDDELLIJKE TENUITVOER
LEGGING VAN DE .rNTERNERING EN VAN DE 
VEROORDELING VAN DE GEINTERNEERDE TOT 
LIJFSDWANG- VERNIETIGING ZONDER VER
WIJZING. 

1' De strafrechter die de internering 
gela:St van een verdachte die ten tijde 
van de uitspraak in v1'ijheid is, kan 
niet bevelen dat de inten1enng onmid
,dellip' ten . uitvoer zal worden gelegd 
(1) .. ,(Artt. 7 en 14 Wet Besch. Maatsch.) 

2' ·De ilietigverklanng van de besliss1ng 
tot onmiddellijke tenuitvoerlegging 
van de internel'ing van een verdachte 
die in vl'ijheid is,· heeft geen invloed 
op de eigenlijke internel'ingsbeslissing. 

3' Wanneer het rechtscollege waarbij de 
• strafvorde1'ing aanhangig is de inter
neJ'ing van een verdachte heeft gelast 
en hem in de kosten van die rechts
vordering heeft veroordeeld, kan het 
niet bevelen dat die kosten b1j wege 
van 1ijfsdwang van de verdachte zullen 
worden teruggev01·derd. 

4' Wanneer het Hoi vernietiging uit
spreekt van de beslissing die onwettig 
de onmiddellijke tenuitvoerlegging van 
de internering gelast en onwettig zegt 
dat de kosten van de strafvordel'ing 
ten laste van de geinterneerde bij 
wege van lijfsdwang lmnnen wo1·den 
teruggevol'derd, gesphiedt de vernieti
ging zonder verwijzing (2). 

(KEYSERS 
T. UNITED STATES FIRE INSURANCE N.V.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het hestre
den arrest op 4 mei 1979 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; · 

2° CASSATIE .--7- OMVANG _ STRAFZAKEN _ I. In zoverre de voorziening 
INTERNERING :._ NIETIGVERKLARING VAN DE gericht is tegen de beslissing op de 
BESLISSING TOT ONMIDD~LLIJKE TENUIT- strafvordering : 
VOERLEGGING Vi\N DIE INTERNERING -,NIE- pver het middeJ, afgeleid uit de schen
TIGVERKLARING ZONDER ,INVLOED OP DE pif1g van de artikelen 7, 14 van de wet 
EIGENLIJKE INTERNERIJ,\IGSBESLISSING. van 1 juli 1964 tot bescherming van de 

3ci LIJFSDW ANG _ BESLISSING, W AARBIJ maatschappij tegen ·de abnormalen en 
INTERNERING VAN DE :fVERDACHTE WORDT de gev.roontemisdadigers en 7 van de 

Grondwet, 
BEVOLEN - VEROORDEL!NG VAN DE VER- 1-------~-------------------------
DACHTE IN DE KOSTEN VAN DE STRAFvORDE-

RING -- BESLISS!NG. DAT DIE KdTEN BrJ 
· ,WEGE VAN LIJFSDWANG VA.N DE VERDACHTE 

'ZULLEN WORDEN TERUGGEVORDERD 
ONWETTIGHEID. 

(1) Cass., 31 rr:ei 1977 (A.C., 1977, 1007) en de 
noot get .. A.T. 

(2) Zie Cass., 17 :jan. 1927 (Bull en Pas., 
1927, I, 127). 
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doordat het arrest, na de internering 

van eiser te hebben gelast, beveelt dat, 
in afwachting dat de commissie tot 
bescherming van de maatschappij de 
inrichting aanwijst waar de internering 
zal plaatsvinden, deze voorlopig zal 
plaatshebben in de psychiatrische afde
ling van de gevangenis te Gent, 

terwijl de wet van 1 juli 1964 de 
onmiddellijke tenuitvoerlegging van de 
internering niet meer bepaalt voor de 
verdachten die op het ogenblik van de 
uitspraak in vrijheid zijn; artikel 14 
weliswaar in zijn laatste twee alinea's 
bepaalt wat er voorlopig dient te worden 
gedaan voordat de commissie tot 
bescherming van de maatschappij de 
inrichting waar de internering zal 
plaatsvinden heeft aangewezen, maar die 
bepalingen uitsluitend de gevallen 
betreffen waarin de verdachte in obser
vatie is, ofwel in hechtenis is in een 
strafillrichting; wanneer de verdachte in 
vrijheid is, de uitvoering van de beslis
sing tot internering dient te geschieden 
conform de aanwijzigingen van de com
missie en bijgevolg slechts nadat de 
commissie zich in dat verband heeft 
uitgesproken : 

Overwegende dat de wet van 
1 juli 1964 de vroegere tekst betref
fende de onmiddellijke tenuitvoer
legging van de beslissingen van 
internering in de wet van 
9 april 1930 niet heeft behouden; dat 
niet blijkt dat de wetgever de 
bedoeling zou hebben gehad, ten 
aanzien van de verdachte die in 
vrijheid is op het ogenblik van de 
beslissing, de onmiddellijke tenuit
voerlegging als algemene regel te 
behouden; 

Overwegende dat, luidens arti
kel 14 van de wet van 1 juli 1964, de 
internering plaatsvindt in een 
inrichting aangewezen door de com
rnissie tot bescherrning van de 
rnaatschappij; dat die wet het 
onderzoeks- of vonnisgerecht, dat 
de internering uitspreekt, slechts in 
een geval met het aanwijzen van de 
inrichting waar de internering ver
lopig zal plaatsvinden belast, te 
weten wanneer de verdachte in 
hechtenis is en de strafinrichting 
waar hij zich bevindt geen psy
chiatrische afdeling heeft; 

Overwegende dat eiser ten deze 
niet in hechtenis was op het ogen
blik van de beslissi,ng; 

Overwegende dat, bij ontstentenis 
van een wetsbepaling die in de 
rnogelijkheid voorziet de onmiddel
lijke tenuitvoerlegging te bevelen 
van de maatregel van internering 
ten aanzien van een verdachte die 
op dat ogenblik in vrijheid is, het 
arrest, door te bevelen dat in 
afwachting dat de commissie tot 
bescherming van de maatschappij 
de inrichting aanwijst, de interne
ring voorlopig zal plaatshebben in 
de psychiatrische afdeling van de 
gevangenis te Gent, het voormelde 
artikel 14 van de wet schendt; 

Dat het middel in zoverre 
gegrond is; 

Overwegende dat de onwettigheid 
van de beslissing betreffende de 
onmiddellijke tenuitvoerlegging van 
de maatregel van internering de 
wettigheid van de maatregel zelf 
niet aantast; 

Dat het middel, in zoverre het op 
die grond de vernietiging van de 
volledige beslissing nastreeft, faalt 
naar recht; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 7, 11, 
14 van de wet van 9 april 1930, zoals 
vervangen bij de wet van 1 juli 1964, en 
46 van het Strafwetboek, zoals gewijzigd 
bij de wet van 27 juli 1871 betreffende 
de lijfsdwang : 

Overwegende dat het arrest, na 
de feiten ten laste van eiser bewe
zen te hebben verklaard, zijn inter
nering te hebben gelast en hem in 
de kosten van de dagvaarding in 
beide instanties en in de kosten van 
het deskundigenonderzoek, samen 
belopende 6.713 frank, te hebben 
veroordeeld, beslist dat die kosten 
invorderbaar zullen zijn bij middel 
van lijfsdwang, waarvan de duur 
bepaald wordt op een maand; 

Overwegende dat uit de samenge
lezen bepalingen van de artikelen 7 
en 14 van de wet van 9 april 1930 
volgt dat, wanneer het gerecht de 
internering van een verdachte heeft 



2' KAMER - 19 juni 1979 

1° HOGER BEROEP - STRAF~KEN 
STRAFVORDERING - GEEN HOGER BEROEP 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE OF VAN DE 
BEKLAAGDE - STRAFVORDERING NIET AAN
HANGIG BIJ DE RECHTER IN HOGER BEROEP. 
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gelast, de betrokkene, ter uitvoering 
van de beslissing die op de tegen 
hem ingestelde strafvordering is uit
gesproken, niet meer aan het 
gewoon penitentiair regiem , kan 
worden onderworpen maar zal wor
den opgenomen in de psychiatrische 
afdeling van een strafinrichting; dat 
zulks medebrengt dat, wanneer hij 
met toepassing van artikel 11 van 

2° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - VERNIETIGING OMDAT DE 
RECHTER IN HOGER BEROEP KENNIS HEEFT 
GENOMEN VAN DE STRAFVORDERING DIE BIJ 
HEM NIET AANHANGIG IS GEMAAKT EN DEFI
NITIEF IS BERECHT - VERNIETIGING ZONDER 

de genoemde wet in de kosten van 
de strafvordering is veroordeeld, de 
wettelijke bepalingen betreffende 
het yervolgen van de tenuitvoerleg
ging van die veroordeling door mid
del van lijfsdwang niet op hem 
kunnen worden toegepast; 

Dat het arrest derhalve de ver
melde wetsbepalingen schendt : 

En overwegende, voor het overige, 
dat de substantiele of. op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechts
vormen in· acht zijn genom en en . de 
beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

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

Overwegende dat de beslissing 
ten aanzien van verweerster bij 
verstek werd gewezen; 

Dat de voorziening, ingesteld bin
nen de gewone termijri. van verzet, 
niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het 
beveelt dat de internering v:oorlopig 
zal plaatshebben in de psychiatri
sche afdeling van de gevangenis te 
Gent en in zoverre het lijfsdwang 
uitspreekt; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; zegt dat er 
geen grond is tot verwijzing. 

19 juni 1979 - 2' kamer - Vaarzitter : 
baron Richard, voorzi:tter Ver
slaggever : de h. Lebbe - Gelijklui
dende canclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal - Advacaat : mr. Van 
Eeckhaut, Gent. 

VERWIJZING, 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING - VEROORDEL!NG 
- VERWEER VAN DE BEKLAAGDE ONBEANT
WOORD GEBLEVEN - GEEN GEMOTIVEERDE 
BESLISSING. 

4° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN-

BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN 
RECHTSVORDERIN(f VAN DE BEKLAAGDE 
TEGEN DE MEDEBEKLAAGDE EN RECHTSVOR
DERING TEGEN DE BEKLAAGDE - NIET DEFI
NITIEVE BESLISSING OP DE TWEEDE RECHTS
VORDERING EN DEFINITIEVE BESLISSING OP 
DE EERSTE RECHTSVORDERING - BESLISSIN
GEN OP DEZELFDE ONWETTIGE REDEN 
GEGROND - CASSATIEBEROEP VAN DE 
BEKLAAGDE TEGEN BEIDE BESLISSINGEN -
CASSATIEBEROEP TEGEN DE EERSTE BESLIS
SING ONTVANKELIJK - AFSTAND VAN HET 
CASSATIEBEROEP TEGEN DE TWEEDE BESLIS
SING - AFSTAND DIE GEEN BERUSTING IS IN 

DIE BESLISSING -;- VERNIETIGING VAN DE 
EERSTE BESLISSING - BRENGT VERNIETI
GING MEDE VAN DE TWEEDE BESLISSING, 

1o Als nach het apenbaar ministerie 
nach de beklaagde hager beraep 
instellen, is de strafvardering tegen de 
beklaagde niet aanhangig b1j de rech
ter in hager beraep (1). 

2o Wardt een beslissing vernietigd amdat 
de rechter in hager beraep kennis 
heeft genamen van de strafvardel'ing 
die bij hem niet aanhangig was en 
definitief was berecht, dan wardt de 
vernietiging zander verwijzing uitge
spmken (2). 

3° Niet gemativeerd is de beslissing, 
waarb1j' de beklaagde ap de tegen hem 
ingestelde burgerlijke rechtsvardering 

(1) Cass., 28 maart 1977 (A.C., 1977, 813). 

(2) Cass., 6 sept. 1976 (A. C., 1977, 19). 
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wordt veroordeeld, zonder dat wordt 
geantwoord op een door hem re.£{elma
tig voorgedragen verweer (1). (Art. 
97 Gw.) 

4" , Wanneer de besDssing op de burger
Jijke rechtsvorde1ing van de verdachte 
tegen een medeverdachte en de beslis
sing op de burgerlijke rechtsvorde1ing 
. tegen, de verdachte op dezelfde onwet
tigh((!id zijn gegwnd, en de verdachte 

. zich in cassatie heeft voorzien tegen 
de eerste beslissing die een eindbeslis
sing is, in de zin van art. 416 Sv., en 
hij zich oak in cassatie heeft voorzien 
tegen de tweede beslissing, die geen 
eindbeslissing is, doch, zonder in die 
beslissing te berusten, afstand heeft 
gedaan van het cassatieberoep daar
tegen, brengt de vernietiging van de 

· eerste beslissing vernietiging mede 
van de tweede (2). 

(CORNELIS T. DE RIDDER, GHYS) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 10. april 1979 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Gent; 

I. In · zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen eiser ingestelde strafvor
deting :' 

'Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 202 van het 
Wetboek van Strafvordering : 

Overwegende dat de eerste rech
ter, uitspraak doende over de tegen 
eiser ingestelde strafvordering, op 
rechtstreekse dagvaarding van de 
verweerders, eiser van de hem ten 
\laste gelegde verkeersovertredingen 
heeft vrijgesproken; 

(1) Cass:, 23 mei 1977 (A.C, 1977, 965). 

(2) Raadpl. Cass., 7 nov. 1966 (A.C, 1968, 
323). ' 

Raadpl.· Cass., 27 nov. 1961 (Bull. en Pas., 
1962, I, 395), 18 jan. 1965 (ibid., 1965, I, 481) : 
i.e. bracht de vernietiging van de beslissing op 
de strafvordering geen vernietiging mede van 
de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorde
ringen. Immers, de onwettigheid van de beslis
sing op de strafvordering had geen invloed op 
de onwettigheid van de beslissing op de 
burgeriifke rechtsvorderingen. 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis eiser wegens een van die 
overtredingen veroordeelt, hoewel, 
bij ontstentenis van een door het 
openbaar ministerie ingesteld hoger 
beroep, de strafvordering tegen 
eiser niet aanhangig was voor de 
rechter in hoger beroep; 

Dat het vonnis derhalve, door het 
uitspreken van een strafrechtelijke 
veroordeling ten laste van eiser, de 
in het middel vermelde wetsbepa
ling schendt; 

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

A. van eiser tegen verweerster De 
Rudder Augusta : 

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

doordat het vonnis, uitgaande van de 
vaststelling dat blijkens de lokalisatie 
van de schade de voertuigen van eiser 
en van verweerster frontaal met elkaar 
in botsing zijn gekomen, oordeelt dat 
verweerster slechts voor twee derde 
aansprakelijk is voor het ongeval en een 
derde ten laste legt van eiser, op grond 
dat deze, als links inhalende, snelrij
dende bestuurder, beter had moeten 
reageren op de niet volledig onvoorzien
bare hindernis van het zich naar links 
begevende voertuig van verweerster, en 
het vonnis die aansprakelijkheidsverde
ling uitdrukkelijk afleidt uit de lokalisa
tie van de blikschade aan de voertuigen; 

terwijl het vonnis de conclusie niet 
beantwoordt waarin eiser : 1) een aantal 
gegevens had vermeld ten betoge dat de 
aanrijding niet frontaal was geschied, 
namelijk (a) dat a! de schade aan zijn 
wagen rechts was aangericht, meer 
bepaald bekledingsplaat vooraan 
rechts; anti-recyclageplaat recl;lts; rech
ter binnenvleugel; rechter wielvelg; rech
ter luchtfilter; rechter dee! voorbumper; 
twee optische rechter koplichten, (b) dat 
de linker achterzijkant van het voertuig 
van verweerster beschadigd was en dat 
daar zich het contact situeerde en het 
vonnis de conclusie evenmin beant
woordt waarbij eiser, 2) had verzocht de 
verbalisanten als getuige op te roepen 
om, aan de hand van de door de 
verweerders voorgelegde foto's, genomen 
een jaar na het ongeval, aan te tonen 



- 1253-
welke schade door het ongeval was 
veroorzaakt en welke schade er nader
hand was bijgekomen : 

Overwegende dat het vonnis de 
conclusie op geim van deze punten 
beantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 
B. van de' verweerders tegen 

eiser : 
Overwegende dat eiser verklaart 

afstand te doen van zijn voorziening 
tegen de beslissing op de door de 
verweerders tegen hem ingestelde 
vordering voor zover deze beslissing 
geen eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering, onder voorbehoud 
van het recht later opnieuw cassa
tieberoep in te stellen na ·de eindbe
slissing; 

Overwegende nochtans dat de 
vernietiging van de beslissing op de 
civielrechtelijke vordering van eiser 
tegen verweerster de vernietiging 
medeb1;engt van de niet definitieve 
besli'ssing op de civielrechtelijke 
vordering van de verweerders tegen 
eiser, vordering die op dezelfde 
qnwettigheid steunt, ook al heeft 
eis.er ten deze afstand gedaan van 
zijn voorziening; 

Om die redenen, verleent eiser 
akte .van zijn afstand van de voor
ziening voor zover deze gericht is 
tegen de door de verweerders tegen 
hem ingestelde civielrechtelijke vor
deri.q.g; vernietigt het bestreden 
vonnis voor zover het eiser op de 
strafvorqering veroordeelt en uit
spraak doet over de civielrechtelijke 
vorderingen van eiser tegen ver
weerster en van de verweerders 
tegen eiser behalve voor zover het 
verweerster ten minste voor twee 
derde aansprakelijk verklaart; ver
oordeelt de verweerders in twee 
derde' van de kosten, laat de overige 
kosten ten laste van de Staat; zegt 
dat er geen grand is tot verwijzing 
yvat de beslissing op de strafvorde
ring betreft; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 

Rechtbank te Oudenaarde, zitting 
houdende in hoger beroep. 

19 juni 1979 - 2' kamer - Voorzitter : 
baron Richard, voorzitter Ver
slaggever : de. h. Delva - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. De 
Roeck, Gent. 

1' KAMER - 20 juni 1979 

HUUR VAN GOEDEREN - PACHT 
GERECHTELIJK WETBOEK, ARTIKEL 1345 '-
INGEVOLGE DIE BEPALING KUNNEN, DE 
RECHTSVORDERINGEN INZAKE PACHT ENKEL 
TOEGELATEN WORDEN INDIEN DE VERWEER
DER VOORAF TOT MINNELIJKE SCHIKKING IS 
OPGEROEPEN - OPROEPING TOT MINNELIJKE 
SCHIKKING NA DE DAGVAARDING TOT GEL
DIGVERKLARING VAN DE OPZEGGING DER 
PACHT - NIET TOELAATBARE RECHTSVORDE
RING. 

Ingevolge art. 1345 Ger. W: wordt inzake 
pacht geen enkele rechtsvordering toe
gelaten, indien de eiser .niet tevo'ren 
aan de rechter een schJiftelijk of 
mondeling verzoek heeft gedaan om 
de toekomstige verweerder ter minne
lijke schikking te doen oproepen, 
zodat de oproeping tot minnelijke 
schikking die na de dagvaarding tot 
geldigverklaring van de opzegging is 
geschied en niet tevoren, niet toelaat
baar .is; is een 'rechtsvordering 
geschrapt dan kan evenwel een 
meuwe rechtsvordering worden toege
laten, op voorwaarde ,dat daaraan een 
oproeping tot minnelijke schikking 
voomfgaat (1) (2). 

(1) Contra : FETTWEIS en KoHL, noot onder 
het vonnis bij de Burgerlijke Rechtbank van 
:tloei dd. 2 okt. 1974, J.T., 19:75, 364. 

(2) Zie VAN REEPINGHEN, Verslag Gerechte
lijke Hervorming, Gedr. St., Senaat, zitt., 
1963-1964, nr. 60, 291 : art. 1345 Ger.W. neemt, 
behoudens een paar vormwijzigingen, eenvou
dig de inhoud over van art. 59 van het oude 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

Over het bindend karakter van de vooraf
gaande oproeping van de verweerder tot 
minnelijke schikking, raadpl. d'UDEKEM d'Acoz 
en SNICK, « Het pachtrecht », 1970, 367 en 369, 
en DE CosTER, De Landpacht, nr. 68; CLOSON, 
Le bail a fe1me, 1970, 395; Rep. prat. ;d1·. beige, 
V

0 Bail a feime, nr. 248, en ROUARD, " L'article 
59 du Code de procedure civile », J.T., 1960, 
626 en 627. Zie Cass., 16 okt. 1974 (A.C., 1975, 
228) : de bepaling van art. 1345 Ger. W. volgens 
welke geen enkele rechtsvordering inzake 
pacht ontvankelijk is tenzij .de verweerder 
vooraf ter minnelijke schikking is opgeroepen, 
is geen bepaling'van openbare orde. 
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{DE BELDER T. VAN IMMERSEEL) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 4 april 1978 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het eerste mjddel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382, 1383, 
2244, 2246, 2247 van het Burgerlijk 
Wetboek, 12.4., vervat in artikel I van de 
wet van 4 november 1969, die de afdeling 
III "Regels betreffende de pacht in het 
bijzonder " vormt van hoofdstuk II van 
titel VIII van het boek III van het 
Burgerlijk Wetboek, 52 en 1345 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest, hoewel het aan
neen:t dat eiser namens verweerder de 
pachters in geldigverklaring van de 
opzegging heeft gedagvaard op 
16 augustus 1973, nochtans bij eiser een 
fout in noodzakelijk oorzakelijk verband 
met het mislopen van de procedure van 
opzegging aanhoudt en dienvolgens de 
vordering van verweerder principieel 
gegrond verklaart op grond dat : eiser, 
door de letterlijke aanhaling van 
artikel 1775, 4o lid, van het Burgerlijk 
Wetboek, in de opzegging, verweerder 
heeft misleid; dat volgens de in dit 
exploot aangehaalde wettekst verweer
der een termijn van drie maanden na de 
datum van de opzegging moest laten 
voorbijgaan en dat hij, door dit te doen, 
gelijktijdig de kans verbeurde om de 
pachter nog tijdig ter minnelijke schik
king te doen oproepen alvorens, volgens 
de in voege zijnde wetgeving, in geldig
verklaring van de opzegging te dagvaar
den, 

terwjjJ de vordering in geldigverkla
ring van de opzegging, bij dagvaarding 
van 16 augustus 1973, werd ingeleid 
binnen de drie maanden na de opzeg
ging en derhalve de verjaring van de 
vordering heeft gestuit of, meer bepaald, 
het verval verhinderd heeft dat door 
artikel 12.4. van de wet van 4 no
vember 1969 is bepaald; deze dag
vaarding, hoewel zij niet voorafgegaan 
werd door een oproeping van de pach
ters ter minnelijke schikking, niet nietig 
was en haar stuitend karakter niet had 
verloren of, in elk geval, niet kon 
verliezen, nu de stuiting van de verja
ring zich van de ene vordering tot de 
andere uitstrekt wanneer de ene virtueel 
in de andere begrepen is; verweerder 

bijgevolg zijn vordering in geldigverkla
ring van de opzegging, niettegenstaande 
de verwerping ervan en het verstrijken 
van de hogervermelde vervaltermijn van 
drie maanden, had kunnen hernieuwen; 
hij, hoe dan ook, na de dagvaarding van 
16 augustus 1973 maar v66r het sluiten 
van de aanleg, de pachters ter minne
lijke schikking had kunnen oproepen of 
mogelijk qok de schrapping van zijn 
vordering had kunnen aanvragen om 
daarna, nu de schrapping van een zaak 
de aanleg niet uitdooft en het stuitend 
effect van de inleidende dagvaarding 
derhalve laat voortbestaan, de pachters 
ter minnelijke schikking te doen oproe
pen, 

en terwjjJ bijgevolg, door te stellen dat 
eiser, ingevolge de foutieve verwijzing, 
in de opzegging, naar het opgeheven 
artikel 1775, vierde lid, van het Burger
lijk Wetboek, verweerder de kans zou 
hebben doen verliezen nog tijdig de 
pachters ter minnelijke schikking op te 
roepen en door te beslissen dat deze 
vergissing de oorzaak zou zijn van het 
mislopen van de procedure in geldigver
klaring van de opzegging, het arrest het 
stuitend effect van de dagvaarding van 
16 augustus 1973 in geldigverklaring van 
de opzegging miskent (schending van de 
artikelen 2244, 2246 en 224 7 van het 
Burgerlijk Wetboek) alsmede de moge
lijkheid miskent die verweerder, 
ondanks de vergissing die eiser had 
begaan, nog had om de pachters ter 
minnelijke schikking op te roepen in de 
loop van de aanleg die werd ingeleid 
door de dagvaarding van 16 augustus 
1973 of zelfs na deze aanleg (schending 
van de artikelen 12.4. van de wet van 
4 november 1969, 52, 1345 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 1382, 1383 en 
2244 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat eiser verweerder heeft 
misleid door, in de akte van opzeg
ging van c',e bestaande pacht die hij, 
als door verweerder daartoe aange
zochte gerechtsdeurwaarder, aan de 
pachters liet betekenen, verkeerde
lijk het opgeheven artikel 1775, 
vierde lid, van het Burgerlijk Wet
hoek aan te halen, luidens hetwelk 
de pachter tegen de opzegging ver
zet kan doen binnen de drie maan
den na de kennisgeving, in plaats 
van artikel 12.4., vervat in artikel I 
van de wet van 4 november 1969 
aan te halen, luidens hetwelk de 
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opzegging, waarin de pachter niet 
schriftelijk heeft berust, vervalt 
indien de verpachter niet binnen 
drie maanden na de opzegging, om 
de geldigverklaring ervan heeft ver
zocht; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat het noodzakelijk verband 
tussen deze fout en de schade 
vaststaat, vermits verweerder, lui
dens de in de akte van opzegging 
aangehaalde wettekst, een termijn 
van drie maanden moest laten voor
bijgaan, en hij, door dit te doen, 
gelijktijdig de kans verbeurde om 
de pachters nog tijdig ( dit is even
eens binnen de drie maanden) ter 
minnelijke schikking op te roepen 
alvorens, overeenkomstig de in 
voege zijnde wetgeving, in geldig
verklaring van de opzegging te dag
vaarden; 

Overwegende dat verweerders 
vordering tot geldigverklaring van 
de opzegging door de vrederechter 
niet ontvankelijk werd verklaard bij 
gebreke van voorafgaande oproe
ping in verzoening; 

Overwegende dat artikel 1345 van 
het Gerechtelijk W etboek bepaalt 
dat inzake pacht geen enkele 
rechtsvordering wordt toegelaten 
indien de eiser niet te voren aan de 
rechter een schriftelijk of monde
ling verzoek heeft gedaan om de 
toekomstige verweerder ter minne
lijke schikking te doen oproepen; 

Dat artikel 1345 aldus niet bepaalt 
dat geen enkele << eis » inzake pacht 
- en dus geen enkele geldigverkla
ring van opzegging wordt 
<< toegestaan », maar dat geen 
enkele << rechtsvordering >> inzake 
pacht - en dus geen enkele rechts
vordering strekkende tot geldigver
klaring van de opzegging - wordt 
<< toegelaten » indien de eiser niet 
<< te voren >> een verzoek tot de 
rechter heeft gericht om de 
<< toekomstige >> verweerder ter min
nelijke schikking te doen << op
roepen »; 

Overwegende dat artikel 1345 van 
het Gerechtelijk Wetboek de bepa
ling van artikel 19, § 2, van de wet 

van 7 juli 1951 vervangt; dat uit de 
parlementaire voorbereiding van 
artikel 1345 niet blijkt dat de wetge
ver, door de woorden << geen vorde
ring inzake pacht is ontvankelijk >> 

(artikel 19, § 2) te vervangen door 
de woorden << inzake pacht wordt 
geen enkele rechtsvordering toege
laten >>, aan de « toelaatbaar
heid >> van de rechtsvordering een 
andere betekenis heeft willen geven 
dan de ontvankelijkheid ervan; 

Overwegende dat de vordering tot 
geldigverklaring van de opzegging 
- overigens blijkens het arrest 
ingesteld op de laatste dag van de 
daartoe bepaalde termijn - of haar 
beweerd << stuitend karakter >>, het 
door voormeld artikel 12.4. bepaalde 
verval niet kon verhinderen, terwijl 
een << vernieuwing >> van de vorde
ring tot geldigverklaring, na het 
verstrijken van de termijn van drie 
maanden, ingevolge voormelde ver
valbepaling, uitgesloten was; 

Overwegende dat, nu voormeld 
artikel 1345 bepaalt dat inzake 
pacht geen enkele rechtsvordering 
wordt toegelaten indien de eiser 
niet te voren aan de rechter een 
schriftelijk of mondeling verzoek 
heeft gedaan om de toekomstige 
verweerder ter minnelijke schikking 
te doen oproepen, een oproeping ter 
minnelijke schikking, gedaan na de 
dagvaarding tot geldigverklaring, al 
dan niet na schrapping van de 
vordering, bedoeld verval evenmin 
kon beletten; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, ... 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

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

20 juni 1979 - 1' kamer - Voorzitter 
en v:erslaggever : de h. de Vreese, 
afdelmgsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Charles, eerste 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
DeBruyn en Butzler. 
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1 • KAMER - 2(; juni 1979 
.i 

1° EIGENLIJKE RECHTSPRAAK 
ONDERZOEK VAN DE ZAAK EN UITSPRAAK 
VAN DE BESLISSING IN OPENBARE TERECHT
ZITTING- VOORWAARDE. 

2° GENEESKUNST- ORDE VAN GENEES

HEREN - TUCHTPROCEDURE VOOR DE RADEN 
VAN DE ORDE - KONINKLIJK BESLUIT 

VAN 6 FEBRUARI 1970, ARTIKEL 19 -
GESLOTEN DEUREN. 

3° RECHTBANKEN BUITENGEWONE 
RECHTBANKEN- RADEN VAN DE ORDE VAN 
GENEESHEREN - DE RADEN ZIJN GEEN BUJ
TENGEWONE RECHTBANKEN. 

4° RECHTEN VAN DE MENS - EURO

PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -
OPENBAARHEID VOORGESCHREVEN BIJ 

ART. 6.1 - NIET TOEPASSELIJK OP TUCHT
PROCEDURES. 

5° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - ONAFHANKELIJKHEID EN ON

ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTBANK -
ALGElVIEEN RECHTSBEGINSEL TOEPASSELIJK 
OP ALLE RECHTERLIJKE INSTANTJES. 

6° RECHTSBEG INSELEN (ALGEME-
NE) - RECHT OP EEN ONAFHANKE
LJJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTERLJJKE 
lNSTANTJE - ONAFHANKELJJKE EN ONPAR-
TJJDIGE RECHTERLJJKE lNSTANTJE 
BEG RIP. 

1° De openbaarheid van de terechtzittin
gen en de uitspraak van de vonnissen 
in openbare terechtzitting, voorge
schreven bij de artt. 96 en 97 Gw., zijn 
rechtens aileen toepasselijk op de 
rechtbanken in de zin van de artt. 
92 en 93 Gw., d.i. op de rechtbanken 
van de rechterlijke macht; zjj zijn op 
een tuchtgerecht enkel toepasselijk als 
een b1jzondere wettelijke bepaling 
zulks voorschrijft (1). 

2" Art. 19 KB. van 6 feb. 1970 tot 
regeling van de organisatie en de 
we1*ing der raden van de Orde van 
Geneesheren bepaalt dat de raden van 
de Orde van Geneesheren met geslo
ten deuren zitting houden (2). 

3" Uit de bevoegdheden en opdrachten 
die aan. de raden van de Orde van 
Geneesheren zijn toegekend, de 

(1) en (2) Cass., 19 april en 15 juni 1979 
(A.C., 1978-1979, nrs. 466 en 582). 

samenstelling van die raden, bet sta
tuut van hun ]eden en de andere 
rechtsregels waaraan zij zijn ondez:
wmpen, blijkt dat die rechtscolleges 
geen buitengewone rechtbanken of 
commissies zijn in de zin van art. 94 
Gw. (3). 

4o De bepalingen van art. 6.1 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens, krach
tens welke eenieder recht heeft op een 
openbare behandeling van zijn zaak 
en bet vonnis in de regel in het 
openbaar moet worden gewezen, zijn 
niet van toepassing op de tuchtproce
dures; die openbaarheid is bovendien 
niet verenigbaar met bet rechtsbegin
sel dat, zowel in het algemeen belang 
als in bet belang van ieder die bij bet 
tuchtrechtelijk proces is betrokken, 
discretie moet worden in acht gena
men bij de behandeling en de uit
spraak in tuchtzaken (4). 

5° Ook al zijn niet aile bepalingen van 
art. 6.1 Europees Verdrag Rechten van 
de Mens toepasselijk in tuchtzaken, 
toch is de regel dat de rechtbank 
onafhankelijk en onpartijdig moet zijn 
niettemin een algemeen rechtsbeginsel 
dat toepassing vindt op aile rechter
lijke instanties. (5). 

6° Uit de enkele omstandigheid dat een 
tuchtcollege geheel of ten dele is 
samengesteld uit ]eden die hetzelfde of 
een gelijkaardig beroep uitoefenen, of 
dezelfde professionele hoedanigheid 
hebben als de personen die voor hen 
verschijnen, kan niet worden afgeleid 
dat dit college niet onafhankelijk en 
onpartijdig is. (6). 

(MORELLE T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 27 november 1978 
gewezen door de raad van beroep 
met het Nederlands als voertaal, 
van de Orde der Geneesheren; 

(3) Cass., 15 juni 1979 bovenvermeld; zie 
Cass., 3 mei 1974 (A.C., 1974, 967). 

(4) Cass., 3 mei 1974 (A.C., 1974, 967) en de 
conclusie van de proc.-gen. Ganshof van der 
Meersch; Cass., 25 juni 1974 (A.C., 1974; 1196) 
en de conclusie van de proc.-gen. Dumon, toen 
eerste adv.-gen.; Cass., 6 sept. 1974 en 
25 april 1975 (ibid., 1975, 21 en 940) en 
15 juni 1979 (ibid., 1978-1979, nr. 582). · 

(5) en (6) Cass., 15 juni 1979, voormeld. 
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Over het eerste middel, afgeleid uit de 

schending van artikel 6.1 :van het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden, ondertekend te Rome op 4 no
vember 1950, goedgekeurd door artikel 1 
van de wet van 13 mei 1955, 

doorda{ de beslissing genomen werd 
met gesloten deuren, 

terwijl eenieder, bij het ,vaststelleh 
van zijn burgerlijke rechten en verplich
tingen, recht heeft op een openbare 
behandeling van zijn zaak en het vonnis 
in het openbaar moet worden gewezen, 
zodat de nederlandstalige raad van 
beroep .'van de Orde> der Geneesheren, 
door zitt~ng te houden met gesloten 
deuren, zonder vast te stellen dat de 
goede ' zeden, de openbare orde of 
's lands . veiligheid, de belangen- van 
minderjarigen of de bescherming van 
het .prive-leven van partijen bij het 
proces dit eisten of dat openbaarmaking 
de . belangen van de rechtspraak zou 
schaden, de in het middel aangevoerde 
wetsbepaling schendt : 

' . 
Overwegende dat de beslissing in 

tuchtzakE:m uitspraak doet; dat het 
middel de beslissing bekritiseert in 
zoverre het tuchtcollege met geslo
ten .deuren heeft gezeteld en in 
zoverre de beslissing zelf in zitting 
met gesloten deuren werd gewezen; 

Overwegende, enerzijds, dat de 
openbaarheid van de terechtzittin
gen en de uitspraak in openbare 
terechtzitting, voorgeschreven door 
de artikelen 96 en 97 van de Grorid
wet, slechts toepasselijk. zijil op de 
rechtbanken in de zin van dit woord 
in · de · artikelen 92 en 93 van de 
Grondwet, dit is op de rechtbanken 
van de rechterlijke orde; dat zij 
voor andere rechtscolleges, met 
name voor een tuchtcollege, slechts 
toepasselijk zijn wanneer een bij
zoridere wetsbepaling dit oplegt; 

Dat, luidens artikel 19 van het 
koninklijk besluit van 6 februari 
1970, de raden van de Orde der 
Geneesheren zitting houden met 
gesloten deuren; 

Overwegende, anderzijds, dat , de 
bep~ling van artikel 6, lid 1, ·van het 
Verdrag tot • Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden, .waarvan .de 

schending door het middel wordt 
aangevoerd, en lui dens . welke in de 
regel eenieder recht heeft op een 
openbare behandeling van .zijn zaak 
en het vonnis in het openbaar moet 
worden gewezen, niet van toepas
sing is in tuchtzaken; 

Dat, bovendien, deze . openbaar
heid niet verenigbaar is met 'het 
rechtsbeginsel dat, zowel in het 
openbaar belang als in het belang 
van · al de personen die bij het 
proces zijn betrokken, bij de bellan
deling en. de uitspraak in tuchtza
ken discretie r,o.oet worden in acht 
genomen; 

Dat het midd~l naar recht faalt; 

()ver het tweede middel, afgeleid uit 
de. schending van artikel 6.1. van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, ondertekend te Rome op 
4 november 1950, goedgekeurd door 
artikel 1 van de wet van 13 mei 1955, 

doordat de beslissing genomen werd 
door ' een rechtscollege, voor de helft 
samengesteld uit geneesheren, 

terwijl eenieder, bij het Vdststellen 
. van zijn burgerlijke rechten en verplich
tingen, recht heeft op de behandeling 
van zijn zaak door een onafhankelijke 
en onpartijdige rechterlijke instantie; de 
aan eiser verweten houding, te weten 
het· beheer van multipele kabinetten, in 
de veronderstelling van de gegrondheid 
ervan, van die aard was dat zij schade 
kon berokkenen aan de confraters van 
eiser; een rechtscollege, voor de helft 
samengesteld uit geiieesheren, niet kan 
worden beschouwd als zijnde onafhan
kelijk en onpartijdig : 

Overwegende dat, indien niet al 
de bepalingen van artikel 6, lid 1, 
van · het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden van toe
passing zijn in tuchtzaken, de regel 
volgens welke het rechtscollege 
onafhankeliik en onpartijdig moet 
zijn, • echter een algemeen rechts
principe uitmaakt dat op al de 
j:urisdictionele instanties toepasse-
lijk is; · 

Overwegende dat het middel stelt 
dat de raad van beroep geen onaf
hankelijke en onpartijdige instantie 
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is daar hij voor de helft uit genees
heren is samengesteld, terwijl de 
feiten van de telastlegging van die 
aard waren dat zij schade konden 
berokkenen aan de confraters van 
eiser; 

Overwegende dat uit de enkele 
omstandigheid dat een rechtscollege 
geheel of ten dele is samengesteld 
uit leden die hetzelfde of een gelijk
aardig beroep uitoefenen, of nog 
eenzelfde professionele hoedanig
heid hebben als de personen die 
voor hen verschijnen, niet kan wor
den afgeleid dat dit college niet 
onafhankelijk en onpartijdig is; 

Overwegende dat, zo eiser de 
mening was toegedaan dat een of 
meer leden van de raad van beroep 
een eigen en persoonlijk belang 
hadden bij de beslissing die diende 
te worden genomen, het hem vrij
stond deze leden overeenkomstig de 
wettelijke bepalingen te wraken of 
desnoods, aldaar en/ of voor het Hof, 
schendiug aan te voeren van het 
algemeen rechtsbeginsel luidens 
hetwelk het verboden is in een zaak 
rechter en partij te zijn; 

Overwegende, ten slotte, dat, zo 
de raad van beroep, om te oordelen 
of de geneesheer die voor hem 
verschijnt zich aldus niet schuldig 
heeft gemaakt aan een deontologi
sche tekortkoming, zou steunen, 
niet op de betekenis en de draag
wijdte welke dit begrip wettelijk 
heeft, maar op de individuele belan
gen, en onder meer de materiele 
belangen, van al de geneesheren, hij 
zich schuldig zou maken aan 
een machtsoverschrijding of een 
machtsafwending die ten deze niet 
wordt aangevoerd; 

Dat, zo een dergelijke onwettig
heid, in een bepaald geval, zou zijn 
begaan, dit het bewijs nog niet zou 
opleveren dat de raad van beroep 
daarom een rechtscollege is dat 
wegens zijn samenstelling niet 
onafhankelijk of niet onpartijdig is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

20 juni 1979 - 1' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. de Vreese, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Charles, eerste 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Butzler en De Gryse. 

1' KAMER - 20 juni 1979 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST)- BURGERLIJK WET

BOEK, ARTIKEL 1386BJS - KRANKZINNIG
HEID, ERNSTIGE STAAT VAN GEESTESSTOOR
NIS OF GEESTESZWAKHEID- BEGRIP. 

Toevallige en niet te voorziene bewuste
Joosheid, zoals een tijdelijk bewust
zijnsverlies bij een hartaanval is geen 
krankzinnigheid of ernstige staat van 
geestesstoornis of geesteszwakheid, als 
bedoeld in art. 186bis B. W: (1). 

(DAVIDTS T. SECURITE BELGE N.V.) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 maart 1978 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1386bis van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doordat de beslissing volgende vast
stellingen bevat : « dat de eerste rechter 
oordeelt dat de bepalingen van 
artikel 1386bis niet even limitatief moe
ten worden toegepast als die van de wet 
van 1930 tot bescherming tegen de 
abnormalen en de gewoonte-misda
digers, daar deze zienswijze alsdan 
" onlogische en onbillijke gevolgen zou 
hebben "; dat hij verder oordeelt dat "de 
ziekte van de verzekerde van verweer
ster zijn geestesvermogen op het ogen
blik van het ongeval in dergelijke mate 

(1) Evenzo : DE PAGE, 3e dr., II, nr. 916 B, 
biz. 886-887; contra : DALCQ R.-0., « Examen de 
jurisprudence, La responsabilite delictuelle et 
quasi delictuelle {1968-1972) >>, R.C.J.B., 1975, 
nr. 79, biz. 251; FAGNART, « Chronique de 
junsprudence (1968-1975) », La responsab1hte 
civJle, J T., 1976, nr. 42, biz. 588. 
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heeft aangetast dat hij zijn daden niet 
meer kon controleren "; dat de eerste 
rechter ten onrechte deze interpretatie 
aan artikel 1386bis gaf; dat dit artikel 
slechts van toepassing is op iemand " die 
aan krankzinnigheid lijdt of door erge 
geestesstoornis of geesteszwakheid is 
aangedaan " en die in deze staat schade 
aan iemand anders toehrengt; dat 
artikel 1386bis niet van toepassing is op 
andere vormen van afwezigheid van 
oordeel, van onderscheid of van ver
stand; dat er dus geen sprake kan zijn 
van toepassing op occasionele vormen 
van onhewustheid waarvan het optreden 
onvoorzien en onverwacht is; dat de 
geestesstoornis een tekort is in de ont
wikkeling van de geestelijke vermogens; 
dat een accidentele of een voorhijgaande 
stoornis, die hij een persoon plots de 
controle over zijn daden wegneemt, niet 
noodzakelijk moet worden aangezien als 
hehhende haar oorzaak in een staat van 
geestesstoornis of geesteszwakheid; dat 
de plotse ongesteldheid bij Geuens, te 
wijten aan een hartaanval, haar oorzaak 
niet vond in een plots opkomende 
geestesstoornis >>, 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens de 
hepaling van artikel 1386bis van het 
Burgerlijk Wetboek, de rechter de per
soon die zich in staat van krankzinnig
heid hevindt, of in een staat van ernstige 
geestesstoornis of zwakzinnigheid die 
hem voor de controle van zijn daden 
ongeschikt maakt, tot de gehele of 
gedeeltelijke vergoeding van de berok
kende schade kan veroordelen, waartoe 
hij zou zijn gehouden indien hij de 
controle van zijn daden had; krachtens 
de tekst van dit wetsartikel geen onder
scheid moet worden gemaakt naar 
gelang van de oorsprong van de staat 
van krankzinnigheid, ernstige geestes
stoornis of zwakzinnigheid die de per
soon, die de schade veroorzaakte, voor 
de controle van zijn daden ongeschikt 
maakt en het derhalve voor de toepas
sing van artikel 1386bis van het Burger
lijk Wethoek volstaat dat wordt vastge
steld dat degene die de schade veroor
zaakte zich, op het ogenblik van het 
ongeval, in een toestand van ernstige 
geestesstoornis bevond die hem de con
trole van zijn daden ontnam, het vonnis 
derhalve, door te beslissen dat 
artikel 1386bis van het Burgerlijk Wet
hoek slechts kan worden toegepast voor 
zover de geestesstoornis haar oorsprong 
vindt in de ontwikkeling van de geeste
lijke vermogens, schending van deze 
wetshepaling inhoudt, 

tweede onderdeel, de in artikel 1386bis 
vermelde hegrippen « staat van krank
zinnigheid, staat van ernstige geestes
stoornis of zwakzinnigheid >> niet verwij
zen naar de tegenstelling tussen ener
zijds een voortdurende, zich ontwikke
lende geheurtenis en anderzijds een 
plotse, kortstondige gebeurtenis, doch 
slechts, hij degene die de schade berok
kende, de wijze van zijn, de gesteldheid 
aanduiden die vereist zijn om 
artikel 1386bis van het Burgerlijk Wet
hoek te kunnen toepassen; het vonnis 
derhalve, door aan te nemen dat 
artikel 1386bis van het Burgerlijk Wet
hoek niet kan worden toegepast op 
occasionele vormen van onbewustheid 
waarvan het optreden onvoorzien en 
onverwacht is, schending van deze wets
hepaling inhoudt, 

derde onderdeel, ... 

W at het derde onderdeel betreft : 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het vonnis vast

stelt dat het kortstondig verlies van 
bewustzijn van de verzekerde van 
verweerster zijn oorzaak vond in 
een plotse hartaanval en niet te 
wijten is aan een andere ziektetoe
stand; dat bet vaststelt dat bedoelde 
verzekerde op het ogenblik van het 
ongeval niet leed aan geestesstoor
nis of geesteszwakheid die de oor
zaak zou zijn geweest van zijn daad; 

Overwegende dat het vonnis 
zodoende zijn beslissing luidens 
welke het ongeval buiten de toepas
sing valt van artikel 1386bis van het 
Burgerlijk Wetboek, wettelijk ver
antwoordt; 

Dat immers een kortstondig ver
lies van bewustzijn, dat zijn oorzaak 
vindt in een plotse hartaanval, niet 
een staat van krankzinnigheid of 
een staat van ernstige geestesstoor
nis of zwakzinnigheid is zoals in dat 
artikel is bedoeld; 

Overwegende dat de in het onder
dee! bekritiseerde beschouwing van 
het vonnis, luidens welke arti
kel 1386bis van het Burgerlijk Wet
hoek slechts kan worden toegepast 
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voor zover de geestesstoornis haar 
oorsprong vindt in de ontwikkeling 
van de geestelijke vermogens, een 
overbodige beschouwing is; 

Dat het onderdeel, bij gebrek aan 
belang, niet ontvankelijk is; 

Wat het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat het vonnis, zon
der schending van artikel 1386bis 
van het Burgerlijk Wetboek, heeft 
geoordeeld dat occasionele vormen 
van « onbewustheid » waarvan het 
optreden onvoorzien en onverwacht 
is, zoals een kortstondig verlies van 
bewustzijn ingevolge een plotse 
hartaanval, niet behoren tot de in 
dit artikel bedoelde gevallen; 

Dat voor de toepassing van dit 
artikel immers is vereist dat de 
persoon die de schade veroorzaakt, 
zich in staat van krankzinnigheid of 
in een staat van ernstige geestes
stoornis of zwakzinnigheid bevindt 
die hem voor de controle van zijn 
daden ongeschikt maakt; 

Dat het middel naar recbt faalt; 

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

20 juni 1979- 1' kamer- Voorzitter: 
en verslaggever : de h. de Vreese, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal Advocaten mrs. 
Simont en Bayart. 

2" KAMER - 20 juni 1979 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN - BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING - VRIJSPRAAK 
DOOR DE POL!TIERECHTBANK- ONTVANKE
LIJK HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ ALLEEN - WIJZIGING EN TOEKEN
NING VAN SCHADEVERGOEDING DOOR DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK - EENSTEM
MIGHE!D VEREIST. 

Het vonnis van de correcUonele recht
bank dat, op het enkele ontvankelijk 
hager beroep van de burgerlijke partij 
tegen een vrijsprekend vonnis van de 

politierechtbank, aan die partij scha
devergoeding heeft toegekend, moet 
vaststellen dat het met eenstemmig
heid is gewezen, in zoverre het dit 
misdrijf, grondslag van de burgerlijke 
rechtsvordering, bewezen verklaart (1). 
(Art. 2llbis Sv.) 

{DUMONT T. BIXHAIN, ANDRE) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 februari 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Verviers; 

I. Op de voorziening van eiser, 
beklaagde : 

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

1" jegens de verweerders, 
medebeklaagden : 

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

2" jegens eiser : 
Overwegende dat het vonnis geen 

veroordeling tegen eiser uitspreekt; 
Dat de voorziening niet ontvanke

lijk is bij gebrek aan belang; 
B. In zoverre de voorziening 

gericht is tegen de beslissingen op 
de burgerlijke rechtsvorderingen 
van de verweerders jegens eiser : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 2llbis van het Wetboek 
van Strafvordering, 

doordat, na te hebben beslist « dat het 
hoger beroep van de procureur des 
Konings tegen Dumont (thans eiser), die 
door de eerste rechter was vrijgespro
ken, niet ontvankelijk is; dat de vrij
spraak van Dumont definitief. is; dat 
evenwel de gegrondheid van. de eerste 
tenlastelegging, die jegens hem met 
betrekking tot de burgerlijke rechtsvor
deringen werd geformuleerd, dient 
onderzocht te worden; dat beklaagde 
Dumont( ... ) een fout heeft begaan waar
door hij aansprakelijk is "• de rechter 
oordeelt dat de tenlastelegging jegens 
Dumont derhalve bewezen is en hem op 

(1) Cass., 23 dec. 1974 (A.C., 1975, 480) en 
5 juni 1979 (A.C., 1978-79, nr. 557). 
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die grond sarhen met beklaagde Andre 
hoofdelijk veroordeelt om_,de schade van 
de burgerlijke partij Bi;{h.ain te herstel
len en om aan laatstgenoemde als bur
gerlijke partij het bedrag te betale-n van 
dertigduize,nd ; vijfhonderd eenenzestig 
frank.verhoogd ~et de. wettelijke inte
rest vanaf 22 december 1977 en de helft 
vhri • de kosten van beide instanties, 
zonder . daa"rl:)ij evenwel vast te stellen 
dat· die beslissing genonien werd met de 
eenparige steinmen van de leden van de 
rechtbank-van eerstc:! aanleg, · 

terwijl die eenparigheid ten deze ver
eist was: 

Overwegende dat, eiser door de 
politierechtbank was vrijgesproken 
van de hem ten laste gelegde . over
tnidi.nge'n van ):l~t 'Wegverkeersre~ 
glement welke. , werden yastgesteld 
naar. aanleiding van een verkeers
ongeval; 

Dat de correctionele rechtbank, 
waarbij nog enkel het hoger beroep 
van de verweerders aanhari'gig was, 
vermits het hoger berqep van het 
openbaar ,ministerie niet . ~mtvanke-
lijk, w:as, h~e~tvastges~eld dat, ,hoe-

B. In· zoverre de ' voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
burgerhj}{e red\.tsvordering ; • · · 

1 
' ', :, ' . · '•\·1 'ir.l 

1" van eiser' jegens verweerder 
Brixhain: 

ile' 

' 'I i .: , '.I :/ , ;·t · I' .. !·., 

Qverwegende dat ~iser geep. bij-
zonder mid del aanvoert;1 · •.1. 

'• . ':' ,.·_, I ,J' ::'.Zi 

2" van eise:r· · jegens. verweerder 
Andre : , 1 , • _ 

Ove:rWe~ende dat , (J.te· ~~s.hs'$ir{g 
aan eiser slec.ht~. vergqedirt'g' voor 'de 
helft V<tl). · d~ geledeil. ~HhCl!le: \o~.¥.ent 
en de helft van . de aansprak~lijk
heid te zijnen Jaste,\legt,iWegens .de 
tegen hem bewezen. ver klaarde "fciu-
ten;. · ,,, · 

\I'.'. 

· · Dat uit 'het antwootd · cip • 'het 
hierboven ·getoetste iniddel ·' blijkt 
dat · die 'beslissihg niet ' weth:Hijk 
ven:lntwoord)s; ' · ·• .···. · 

wel eiser op de strafvordering defi-
nitief was vrijgesproken, hij schul- Om die redenen, vernietigt de 
dig was aan 1 de hem , ten laste bestreden ' besli'ssing' in 1 zoverre 
gel~gde feiten, en dat. hij voor 4e da'arbij tlifspta(;\k 'wotdt iseda~ri over 
helft aapsprakelijk was voor, het ,de bu:rge'rliJke,.' :re'~htsvordeiirigel). 
ongev,al, en hem · uit dien, hoofde van de ver.weerders jegens eiser en 
veroordeeld heeft tot betaling van · van 'eiser: jegens · de veh.Veerder 
schadevergoeding aan de verweer- Andrl'i behal\;~ in zover:r~ ,het,yoripi(l 
ders; ,i. · .beslist ,dat de aansprakelijkheid 

oveiwegeride dat' bet 'Vonnis niet voor het ongeval voor ten minste de 

d
, · ··· . 1 . • • • ·• • he, l_ft bl· __ J· ,la,atstgenoe_mde ~,' .erw,eerder 
_ fll1, ntet. eepparige ster,nmen van _de I r· - " 

leden _ van de rechtb,ank in hoger berust; verwerpt ·, de voorzjeni'ng 
beroep mocht gewezen :worden; · voor•het overige; beveelt 'datvan dit 

;:trre~t m"ilding ,:~;at worden', g~i:rlaakt 
Dat het middel gegrond is; op de .k;ant.,. van de , gedeeltelij~ 

.• .ii. Op de:' voorzieping vi:m eiser,. 
burgerlijke partij : 

A. . In zoverre de voor;>:iening 
gericj:lt, iS I t~geh de beSliSSillg~ll 0p 
dEj stra£vordering jegens verw~er
ders•! 

) 

· · ·. Overwegende . dat eiser niet in 
~QSt~P,. 1, j eg~)J.S , 1 

de 1 Openpa~e 
1 1

• part\j 
werd veroordeeld, zodat1 hij. • niet 
beVoegd 'is om tegeh die beslissin
gen cassatieherotkp in te stelleri; ' · 

vernietigde' .: beslissing; •veroordee1t 
de vet:weerdets; ieder. Van ·hen,' !in 
ee'n vierde' 'v1~11 '.<le kosign,; .~a~~ ·~.e 
/il.lldere' helf ten Jaste v:an de , Staat; 

'yerwijst' de'' 'aldus beperkte''''zaak 
naar de ,'Correcti'dnel~ _ Rechtbari;K te 
.Ll,lik; •- 'zitting:,, liouden<l iri ; h_og~r 
·beroep." ' ,, ··t .:: ,i .:· .,·, 

d ... 1t>l •,,r,, 
20 juni 1979 _.:. •2' kamer _:.• Vodrzittei< · 

:de', h., Legros,: 'r.f<ielingsvoorzitter · 1 -,--: 

Verslaggever : qe''.~, Bt~~11a:rd ::.:.:.· Qe/ijk
lz:_{deJ'!dt;, ,co,pcfz{Sif(, ,v,a1;11,Ae. !)..~ · ,<;::q)p,r4. 
~u~~f:r~g~nev,a\l,\,ii..,.,-' !).q'v,Qc~?t ,: I ml(. 

r 

I 
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2' KAMER - 20 juni 1979 

1° STRAF- BETREKKEr.IJKE ZWAARTE VAN 
DE STRAFFEN- ZWAARSTE STRAF- BEPA
LING - TOEPASSELIJKE CRITERIA. 

2° VERZET - STRAFZAKEN - VERSTEK
ARREST DAT EEN GEVANGENISSTRAF UIT
SPREEKT - VERZET - ARREST OP TEGEN
SPRAAK DAT DE GEVANGENISSTRAF VERMIN
DERT, DOCH BOVENDIEN ONTZETTING VAN DE 
IN ART. 31 SW. VERMELDE RECHTEN UIT
SPREEKT- WETTIGHEID. 

1" en 2" Om de betrekkelijke zwaarte van 
de straffen te bepalen, en nl om uit te 
maken of een straf zwaarder is dan 
een andere, houdt men enkel rekening 
met het bedrag van de hoofdstraffen 
en niet met de bijkomende straffen 
(1); een veroordeling wordt niet ver
zwaard door en wettig is derhalve het 
a1rest van een hot van beroep dat, op 
het verzet van de beklaagde, de bij 
verstek gewezen gevangenisstraf van 
vijf jaar met een jaar vermindert, 
maar bovendien ontzetting uitspreekt 
van de in art. 31 Sw. vennelde rech
ten, hoewel die straf bij de verstekbe
slissing niet was opgelegd (2). (Impli
ciet.) 

(1) Zie Cass., 25 april 1960 (Bull. en Pas., 
1960, I, 991); 15 jan., 1 april en 27 mei 1968 
(A.C., 1968, 667, 1003 en 1177). Zie ook : PRINS, 
Science penale et droit positief, nr. 77; 
NYPELS en SERVAJS, Le Code penal beige inter
pn!te, 1938, art. 2, nr. 32, blad. 50; TROUSSE, 
!Tincipes generaux du droit penal positif 
beige, nr. 258 hi Novelles, Droit penal, d. I~1; 
CONSTANT, Traite elementaire de droit penal, 
1965, nr. 67. 

(2) In geval van verzet tegen ·een verstekbe
slissing kan de straf ten laste ·van de klaagde 
niet worden verzwaard. .Cass., 16 dec. 
1974 (A.C., 1975, 454). 

In hager beroep geldt dezelfde regel als 
alleen de beklaagde in hager beroep komt. 
Cass., 21 dec. 1976 (A.C., 1977, 541). 

Op het hager beroep van het . openbaar 
ministerie kan de rechter in hager beroep de 
straf van de eerste rechter niet verzwaren ·dan 
met eenstemmigheid. (Cass.,.13 dec. 1978, 436). 

In die diverse gevallen zal men, om te weten 
of de,rechter, op verzet of in hager beroep, de 
straf ten Jaste van de beklaagde a! dan niet 
verzwaard heeft, dezelfde regels toepassen, nl. 
met inachtneming alleen van de hoofdstraf en 
niet van de bijkomende straf. (Zie de verwij-
zingen in vorenvermelde noot.) . 

In zijn « Etude sur, !'opposition » schreef 
R. Hayoit de Termicourt het volgende : 
« peines accessoires dont Ia gravite est sans 
relation avec celle d'une peine privative de 
liberte, telle Ia confiscation, Ia fermeture d'un 

(RAEMAEKERS J.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 mei 1979 door het 
Hof van Betoep te Brussel gewezen; 

Overwegeride 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, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

20 juni 1979 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, afdelingsvoorzitter 
Verslaggever : de h. Stranard - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Colard, 
advocaat-generaal. 

2" KAMER - 20 juni 1979 

HOF . vAN ASSISEN - ARREST TOT 

VERWIJZlNG DOOR DE KAMER VAN INBE
SCHULDIGINGSTELLING - CASSATIEBEROEP 
VAN DE BESCHULDIGDE BINNEN TIEN VRIJE 
DAGEN NA DE BETEKENING VAN DAT ARREST 
- ONDERZOEK DOOR HET HOF. 

Op het cassatieberoep dat de beschul
digde tegen het arrest tot verwijzing 
naar het hoi van assisen heeft inge
steld v66.r het verstrijken van de 
termijn van tien vrije dagen na de 
betekening en van de te1mijn van 
art. 296 Sv. doet het Hoi enkel. uit
spraak over de schending van de 
wetten inzake bevoegdheid · van de 
onderzoeksgerechten en van het Hoi 
van assisen en onderzoekt het de 

etablissement, etc., ne peuvent, croyons-nous, 
etre prononcees pour !a premiere fois sur le 
recours du condamne, meme si !a peine 
privative de Jiberte est reduite ou convertie en 
une amende >>. (Rev. dr. penal, 1932, nr. 41, 
biz. 851.) 

Over het begrip zwaarste straf, zie Cass., 
20 okt. 1947 (Bull. en Pas., 1947, I, 423); 
28 mei 1962 (ibid., 1962, I, 1098); 11 jan. 
1965 (ibid., 1965, I, 448); 6 en 20 sept. 
1965 (ibid., 1966, I, 28 en 88); 1 jan. 1966 (ibid., 
1966, I,. 602); 12 sept. 1966 (A.C., 1967, 40); 
5 mei 1969 (ibid., 1969, 861); 22 juni 1970 (ibid., 
1970, 993); 16 nov. 1971 (ibid., 1972, 261); 11 dec. 
1972 (ibid., 1973, 356); 8 jan. 1973 (ibid, 1973, 
465); 16 sept. 1974 (ibid., 1975, 61) en 
28 juni 1976 (ibid., 1976, 1220). A.C. 
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nietigheden waarvan sprake is in 
art. 299 Sv. of die voortvloeien uit 
niet-inachtneming van de wetten tot 
invoering va11 een behandeling op 
tegenspraak voo1· de kamer van inbe
schuldigingstelling en tot regeling van 
het taalgebruik voor die kamer (1). 
(Artt. 299 en 416 Sv.) 

(BRAGARD) 

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

20 juni 1979 - 2' kamer - Vooi"Zitter : 
de h. Legros, afdelingsvoorzitter 
Verslaggever : de h. Screvens - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Colard, 
advocaat-generaal. 

2" KAMER - 20 juni 1979 

1 o VOORZIENING IN CASSATIE 
BESLJSSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP 
KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN -
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ -
BESLISSING . VAN DE COMMISSIE TOT 
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ WAAR
BIJ AAN DE GEINTERNEERDE VERLOF WORDT 
GEWEIGERD - NIET ONTVANKELIJK CASSA
TIEBEROEP. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - BESLISSING VAN DE COM
MISS!E. TOT BESCHERMING VAN DE MAAT
'scHAPPIJ WAARBIJ AAN DE GEINTERNEERDE 
VERLOF WORDT GEWEIGERD - NIET ONT
V (\NKELIJK CASSATIEBEROEP. 

1" en 2" Niet ontvankelJj'k is het cassatie
beroep van een geTnterneerde tegen de 
beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij 
waarbij ·hem verlof wordt geweigerd 
(2). (Art. 18 Wet Besch. Maatsch:) 

(VELGHE) 

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

20 juni 1979 - 2' kamer - VooJ"Zitter : 
de h. Legros, afdelingsvoorzitter 
Verslaggever : de h. Stranard - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Colard, 
aavocaat-generaal. 

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

(2) Cass., 3 mei 1978 (A.C, 1978, 1041}. 

2' KAMER -
1 20 juni 1979 

RECHTERLIJK GEWIJSDE - STRAFZAc 
KEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING -
BESLISSING VAN DE RECHTER' IN HOGER 
BEROEP DAT DE BURGERLIJKE PARTIJ RECHT 
HEEFT OP SCHADEVERGOEDING - TWEEDE 
BESLISSING VAN DE RECHTER IN HOGER 
BEROEP WAARIN HIJ VERKLAART DAT HIJ DE 
VORDERING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ 
TOT HERSTEL VAN DIEZELFDE SCHADE NiET 
KAN INWILLIGE~ - MISKENNING VAN RET 
GEZAG VAN GEW!JSDE. 1 

De 1·echter in hager bero~p kan. niet, 
zonder het gezag van gewijsde . te 
miskennen, verklaren dat hij de vor~ 
del'ing van de burgedijke partij .tot 
herstel van de door haar opgelopen 
schade niet kan inwilligen, als hij in 
een vroege1·e beslissing heeft bf]slist 
dat de burgerbjke part1j recht had op 
vergoeding van diezelfde schade. 

(LARUELLE E.A. T. DAELMAN E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het best~e~ 
den arrest, op 21 . december: 1978 
door het Hof van Beroep te Bru,ssel 
gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de schen, 
ding van de artikelen 1350, in
zonderheid 3", van het Burgerlijk Wet
hoek, 23 en 24 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat, het hof van beroep, op de 
conclusie, waarbij de eisers onder meer 
erop wezen « dat sommige beklaagden 
ondanks het arrest (van het Hof van 
Beroep te Brussel) van 16 jun,i 1977 
waarop zij blijkbaar geen acht. hebben 
geslagen, in deze stand van de procedure 
nog pogen staande te houden dat zij te 
goeder trouw betrokken waren bij die 
omvangrijke oplichtingszaak en ' zulks 
enkel doen om te ontkomen aan de 
burgerrechtelijke veroordelingen en het 
beginsel van hoofdelijkheid onder de 
beklaagden buiten toepassing te i~ten; 
dat men maar moeilijk een uitleg kan 
vinden voor de houding van de beklaag
den en die late betwisting van'· de 
veroordeling "• beslist dat zijn voorgaand 
arrest van 16 juni 1977 in dezelfde zaak 
het hof slechts bindt in .zoverre dat 
arrest « de burgerli;ke rechtsvorderi~gen 
ontvankelijk heeft verklaard , en. beslist 
dat, nu de eisers hebben deelgenomel). 
aan de door de beklaagden georgani, 
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seerde sne_euwbalverkoop,. zij ·geen aan
spraak kunnen niaken op enige vergoe
ding tot herstel van ·de schade die aan 
dat procede is te wijten,, : 

terwijl, het arrest van .16 juni.l977, na 
te hebben vastgesteld .dat d.e beklaagden 
zich. 1 onder meen . hebben · .schuldig 
gemaakt aan oplichting en overtreding 
van de artikelen 52 l:ln 63 van de.wet:van 
14 juli 197l.betreffende .de hancielsprak
tijken, beslist dat de.eisel,'s ,~, he.t :1)lacht
offer waren van de bedrieglijke, ):u~nde
lingen (van de verweerders). , .. ;;:odak.zij 
recht hebben op herstel van de schade 
die (zij) hebben geleden:; die1 schade 
eerst nauwkeurig zal kunnen vastgesteld 
worden nadat de rekeningeti 1 op' ·basis 
van de in het deskundigenverslag opge
nomen tabel der lasthebbers zijn 
nagezien » en verweerders·' in· 'solidum 
veroordeelt om aan de eisers verschei
dene voorlopige vergoedingen'te betalen; 
dat arrest tussen dezelfde partijeri · is 
gewezen over e~n, vordering ,die op 
dezelfde oorzaak berust en hetzelfde 
voorwerp heeft als de. door het bestreden 
arrest afgewezen vordering, waaruit 
volgt dat het bestreden arrest het gezag 
van het rechterlijk gewijsde· vari · het 
arrest van 16 juni 1977 rhiskent (schen~ 
ding van de artikelen 1350, irtzon-1 
heid 3', van het Burgerlijk Wetboek; 
23 en 24 van het G~rechtelijk Wet
hoek):.·· • . · .. ····· · ... · 

Overwegende · d.at }let beE>trederi 
arrest, nu het zeg_t .da.t op de vorde-;. 
ringen van de eisers tot hers.tel van 
hun schade ni~t kq:q.. word~n . inge
gaan en dat die v<;>rde~ipgen ·n,iet 
gegrond waren, .. terwijl het.·hof ,van 
beroep bij arrest van 16 juni' 1977 
definitief had· beslist dat de eisers 
recht • h'adden I op 'her~tel ivan die'-' 
zel.Ede. schade,' het'.gezag · vah het 
rechterlijkgewijsde' miskent; · • 

. Dat het mid del gegrondOi~; 

Om die :redenen, vernietigt het 
b'estreden arrest; beveelt· dat vah dit 
ariest melding' zal worden. gemaak~ 
op . cle kant .. ~il::t;i de' verpi~t~~d~ 
beslissing; veroor:de~l~ de,. verweer-; 
ders in de lmsten; ve~wijst de z;,1ak 
naar.het.Hof.van·Beroepte Luik,. , .• 

20 juni 1979•--'-- 2' kaffie·r !._ 'Vooriitter! 
de h. LE!gros1 afdelingsvoorzitter "--' Ver~ 
si;'lgg(wer : de h: Screvens !._, · •Gelijklui~ 
'dende'. c6nclusie van; de. h: v elu, . advo~ 
ca:at~generaa(- '·Advocaht :' rhr. Kirkpa
tnck. 

2' Kl\MER ·.C.: .20 juni 1979 · 

· 1P MISDRIJF - SOCIALE ZAKEN WET 
WAARIN WORnT' BEPAALD, '·ENERZIJDS,· DAT 
EEN OVERTREDING' VAN HAAR BEPALINGEN 

· 'WORDT GESTRAFT' MET EEN" GEVANGENIS
·'STRAFlEN EEN GELDBOETE OF MET EENVAN 

DIE STRAFFEN ALLEEN EN, ANDERZims; DAT 
DE GELDBOETE z,o;v)':EL M:AAL WORDT TOEGE
PAST ALS ER WERKNEMERS ZIJN T.A.V. WIE 
)3EBALINGEN .ZIJN OVERTR.EDEN,, ZONDER DAT 
EVENWEL HET TOTAAL VAN DE GELDBOETEN 
EEN· VAS'fGESTELD MAxiMUM 'MAG' OVER
SCHRIJDEN ~ . lVIISDRIJF DAT MET EEN 
ENKELE STRAF WORilT GESTRAFT. 

j ,' ' ' ·," 

2° STRAF - OVERTREDING VAN DE SOCIALE 
WETGEVING- WET WAARIN WORDT BEPAALD, 
ENERZIJDS, DAT EEN OVERTREDING VAN 
HAAR BEBALINGEN WORD1;' .GESTRAFT MET 
EEN GEVANGENISSTRAF EN E:im GELDBOETE 
OF MET EE)'I.VA,N J?IE STRApfEN EN, ~NDER; 
ZIJDS,, ,DA,T .lfE. q.ELDBOET!' ZQVEEL. 

1
M0L 

WORDT TOEGEPAST ALS ER WERKNEMERS 
·ziJN ·T.A.V. WIE BEPALINGEN .ziJN OVERTR.E
.OEN, ZONDER DAT • EVENW!j:L . REI: TOTA,AL 
VAN DE GELDBOETEN EEN VAST(XESTELD 

,•_. ,', 't '•,' • ,";\ , 1 ,J ., ,I: •, 

MA.X~MUM. M.AG. OYFjllSC.HRIJp~N :-:- MIE;D.RUF 
DAT MET . EEN , Ei\TKEL,E STf\AF WOR.J?T 

.GEs'l'RAri. 

3?. STR;AF;.,- SOCIALE ZAKE.N ~,SAMENLOOP: 
VAN l\'IISDR.IJVEN WAARBIJ DEZELFDE WETTE
. LIJi<E 'r:lEPALINGEN ZIJN OVERTREDEN-- MIS

DRIJVEN ,ST~Ar13¥R JW~! ~EN. G~LDJ?QETE 
ZOVEEL MAAL ALS . ER WEFKNE~ERS BIJ 
BETiOKKEN ZIJN .-!- (;OLLECTIEF MI~PR!~f''
STRAFWETBOEK, ART. 65- ZWAARSTE STRAF 

-BEGfUP. 

4° SANIENLOOP VAN! MISDRIJVEN 
, ·~· .. ~Oc;;i~LE. ZA.KEN . ....:: M~SDRIJVEr:(wAARBIJ 

DEZELFDE. WETIELIJKE .BEPALINGEN WOR
DEN . OVERTREil'EN ~·. MISDRIJVEN . STRAF
BAAR MET EEN .GELDBOETE ZOVEEL MAAL 
ALS ER WERKNEMERS. BIJ BETROKKEN ZIJN 
;~. COLLECTIEF, MisDRIJF ."':7 STR)\.I)WETBOEK, 
ART. 65- ZWAARSTE STRAF- BEGR-IP. . 

i 5~ STRAF . VE~yAN9ENDE . GEVANGENIS-
~STF\AF .,.,C MISDR!Jl\ STRAFBAAR MET EEN 
GELDBOETE ZOVEEL MAAJ;:;, ALS ·.ER PER$0NEN 
ZIJN TAV. WIE DE WET IS OVERTREDEN -
EEN ENKELE STRAF UITGESPROKEN MET 
ZOVEEL VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF
FEN ALS ,ER ;PERS9NEN :ijiJN ;r,A.V. ~IE' PE 
WET IS OVERTREDEN - ONWETTIGE BESLIS 
SING.(' BETR.EFfENDE, . ·.DE. :VERVANGENDE 
GEV ANGENISSTRAFFEN. 
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69 1CASSATIEJ2- OMVA'NG ._:__ STRAFZAKEN
:·owNErtrcE :. vERVANGENDE 6ivANGENisc 

STRAF :..... VERNIETIGING EN' VERWIJZING 
BEPERKT TOT DAT PUNT VAN HE'l' BESCHIK~ 
KENbE GEDEELTE. ~ . . I 

I n .. en·2" ·Wanneer de wet in'sociale zaken 
'bepaalt, , e.J!erzijds, · dat. een · overt1·eding 
van haar ,bepa]ingen 1 word( .gestraft. 
met een gevangenisstraf en een geld
boete of met een van die straffen 

· 'alleeni en; :anderzijds, dat de geldboete 
, zoveel maal 'wordt toegepast: a1s er 
'werknemerszijn t.a:v. wie'de 'bepaJin..: 

• :gen• zijn ovedreden; · zbndei' dat even~ 
.,, wei •het totaal van de .·geldboeten! een 
• .vastgesteld maxim·um mag .ovePschJij':: 
.•.ven,. .stelt' .zij op: .dat· misdrijf. .een 
., , enkele · straf,:• het feit · dat de' geldboete 
.. , .vastgesteld moet woi·den, hetzij •Sa in en 
. 'met een gevangenisstraf, hetzijt 'afzon~ 
'derlijk, naar gelang , van ·bet aaBtal 

·"nierkliemeFs 't.a.v. ·wie: :de, wet is over.; 
. . treden, zonder evenwel eenvastgesteld 

maximum : te 'mogen ·: oversohl'ijdeh; 
·. belet njet.qat het hier. een: enkele ·stl'af 
:b(di·eft(l).' ... '''' 
·.:. f,···. . •. . li . 1 .. / '.i 

3" en 4" Wanneer verschilie.J!de in de~ 
zelfde wettelijke bepalingen omschre
ven misdl'ijven stiafbaar zijn met .een 
geldbpete .die zeveel maal wordt ;toege-

', pqst. als ei· wei*nemers bij het: mis
d~·ijf betrokken zijn, • is de 'zwaarste 
geldboete .de geldf;joete met ·het. hoog~ 
·ste.maximl.zm; ·rekening houdende met 
de <I betrokk&n )).werknemers(2). · 

, , . I , ~ 1 ', I . , I . • , 

5\:Wavn,eer .. d(! .]'ephter .krachtens; een 
.. ( pj.jzopdeJ,·e wetteliJke :be paling, ~oveel 
. maa~, ,ee17. ge~dboete tqepas,t Ills, .e1· 
,,person,i[n :._zijn, .t.a.y. wie qe,J wet,,is 
o'vertreden, spreekt hij, een : enkele 
straf uit, die wordt berekend naar 
evenredigheid van het aantal personen 
t.a.v.• 'wie de wet• is overtreden,'-nl.z· er 
eep .enkf;de ge.Jdboete is.,u.{tgesPJ~qken, 
kan hi} slechts, een t!I?kele, !Jei·yan-
gepde gevangenisstraf uitsp(ek(!n (3): 
• •)J. • .., '!: ' ,, -· 

·' (1) Ca~s.,B rio;,. 1978 (AC, I97S~79, ~~~~ i9-9) 
eh de. noot H, get. A. C. · . ·; · ' · ·. 

(~) Zie/ Cass.: 5 ju~i 1~79 (1-.c::, 'Hl?~779, nr: 555) e'ri de noo(4. '' :· 
' ~ - . • • - ' '_I 

j3}·De wettelijil:e bepaling dat de .geldboete 
« zoveel ·(llaal wordt toegepast als .... ,, komt in 
Cle' meeste' ~social~ .. wetten yoor; ~ij : staat 
il\ienw~l·~cig i~ andere ma,teries, n'l. · i11 de 
J eu·gdbeschermmgswet. .'I.' · ·, . · ' '-· . 
, ,.Ingev9lge, art.: ~1 1 YjUJ. die .w:et; wor:dt,,,het, feit 
dat 1 ee~ ~in~eri.arigEf. b~~~der: _qe,yo)l"; leeftijd 
van zestrert JEiar wordt gebez1gd vpor werken 
die kennelijk zijn krachten te boveh- gaan, 

6~' Wannee1' · · een· · · · vei;oordel(md .\ · ai'A!!st 
,.:wm·dt 'Vel'liieti'gd · 'omdat de reclite1;: 
•: 'orftvettige 1 c: vervangehde' ' gevangenis- · 
i · st1'affeh cheelt· ~ui{gesproken, · zijn ve1·-· 
! hietlging i:m~ Ve1'wijzing' bepei*t tot dat 
:~ be,schikkende:'gedeelte ( 4). · 
:Jl: ·.·: {',' •'' ',• \. :! ,· 'i' l·· -1: 

(PROCUREUR-GENERAAL 'BIJ< ··HET HOF VAN 
BEROEP 'TI.;E IBERGEN·· i:r:r VAN· DEN.· BRQEKE L., 
VAN DEN: BRGlEKE,,E.;i.VAN .'DEN. BROEKE •Y., 
· ·;, · W;ANWERT\ GASTROPOM N.V.) ·· 

.,. , : ·~ ~:'Ait~~~T,(&ertali.tig) .• ' '
1 

1 ' j .. ' ' •, ' . . . : ' ! 

; ,'' f{~T, JI (J~ i \+'. '.G'el.et;9'p .· ~~t, be's~rEi;-' 
d~,n, arre,f?t,; op ,21 .~el:>r:u,qn 1979>dl;>or 

·het ., Hof , .van . Beroep te , . Bergen 
. gewezen; 
' , ,•:l!···) 

I. In zoverre .. de >-voorziening· 
gerieht! is tegen\ de· beslissing· op de 
strafvorderihg ''• jegerrs . verweerder 
Yves V <'tn' Ven Broeke : · · ' · ' 

~-' • ' c ' < ~ ) r , ' f ! • , i ~ f '; • I ' ' I : . ' ' I 

.· ,Q\I~~·weg~n,d~ , dat . d,e substantiele. 
of. op. str_affe: van nietigheid voorge.., 
schreven rechtsvormen: in aclit zijn 
genornen em de beslissing• overeen-. 
komstig de•wetl is gewezen; ' 
;·)!;·,, J.!.~<)·~~··J· :i 'ii, i 

; IT.' c ''lh i ': .: zovetre . de V?Or:Ziening 
g~r'icb.t i:s t~ge!l · d.e .beslissing op de 
iecht~vo~~~er,~ng ... 'yan he~ openbqar 
ministerie, jeg~:t:lS. de .naamloze .ven
nootschap Gastropom, burgerrechte
lij:kaansprakelijke partij : 

Overwegeride dat eiser geen mid-' 
· deiaanvoert; · 

•i ( 

' "li{ .. Dp.,; het qv~rige van de 
yq9~~1epirig;': • 

:I oii¢i• Jltlt Jni{jd~J, afgeleid Uit de SChell
ding van de 1 a\.·tik:ele:t11 '97 van de Grond
~et,/)9• ··. 65: ~an he't Stranyetboek, ·53, 
2 · ~ en ' 54 ' van ' d:e · Arbe1dswet van 
r6· )llaart 1971," . 

'. : I ' ' • :" ' 1 ·_-; •; ~ ! ' ) i J 

gestj;~ft. •met; geldl;>Qete",v'!-n zesentv,rintig. tot 
1;wee11Qnderd ·frank .. « De. geldboete . wordt 
zoyeel ni<!-len opgeiegd als ei· ald;>s mindei·jari~ 
~/;rl.'ziji:l t.:iwei·kgesteld/ '?. , · ··, • , . ... .· . · 

I De l'echtet,' 1-)andelt' of) dezelfde Wijie. A!s hij 
het' misdrijfbe«rezehi\rei·kJaai-t, Sp!:eekt hij een 
enkele · geldbqete uit; die wordt. berekend. naar 
evenr.edigbeid .met het aanta!,·« aldus' tewerk
ge~telde .• ,min<;lerjarjgen l>, ;en., legt ~eti· die 
en.~e\e geldpc;>,ete poj< eel). enkelEi. vervaij.geflde 
~'i'Yf\ngerijssfraf op,, (lngeacht · het, . aantal 
(( betrcik.~en''>> mirfdei'i\ldgen, ' ' I ' ! ', '' ' 
(; [ l ~ -, I ; , ' ;j ( ' · ' " ~ · . ' 1 ,. · : •. · 1 ' • 
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doordat het hof van beroep, na de 

feiten sub A en B ten laste van de 
verweerders Luc Van Den Broeke, Eddy 
Van Den Broeke en Jean-Mary Wanwert 
bewezen te hebben verklaard en daarbij 
te hebben geoordeeld dat de bewezen 
verklaarde misdrijven wegens eenheid 
van opzet ten aanzien van iedere 
beklaagde een · collectief misdrijf vorm
den, waarop krachtens het beginsel 
neergelegd in artikel 65 van het Straf
wetboek « slechts een straf wordt toege
past, namelijk de zwaarste, dit is ten 
deze de straf op het in de tenlasteleg
ging (A) bedoelde misdrijf dat werd 
gepleegd ·ten aanzien van vierentwintig 
werkneemsters ''• vervolgens voor de 
misdrijven aileen die op 1 juni 1978 
waren gepleegd, vierentwintig geldboe
ten .heeft uitgesproken, 

terwijl, .eerste onderdeel, naar luid van 
artike!. 54 van de wet van 16 maart 1971 
de geldboete voor de in artikel 53, 2", 
bedoelde misdrijven zoveel maal toege
past yvordt als er personen in strijd met 
de bepalingen van deze wet of de 
uitvoeringsbesluiten ervan arbeid of 
werkzaamheden verrichten zonder dat 
het bedrag van de geldboete evenwel 
hager mag zijn dan vijftigduizend frank; 
uit die bewoordingen blijkt dat evenveel 
geldboehin moeten worden · uitgesproken 
als er werkneemsters in strijd met de 
vvet arbeid hebben verricht, dat is ten 
deze· ten minste zevenentwintig geldboe
ten vermits zevenentwintig verschillende 
werkneemsters onder die omstandighe
den arbeid hadden verricht; 

tweede onderdeel, door de rechter te 
verplichten de geldboete zoveel maal toe 
te passen als er personen in strijd met 
de bepalingen van de wet arbeid hebben 
verricht, artikel 54 van de wet van 
16 maart 1971 van het ten laste gelegde 
feit een aj'zonderlijk misdrijf maakt per 
werknemer en derhalve de toepassing 
van · artikel 65 van het Strafwetboek op 
dat feit uitsluit wanneer dat feit 
gepleegd wordt ten aanzien van verschil
lende 'werknemers, in welk geval 
artikel 60 van het Strafwetboek moet 
worden toegepast betreffende de mate
riiHe samenloop van misdrijven; hieruit 
vq]gt dat het feit slechts ten aanzien van 
iedere werknemer afzonderlijk kan wor
den beschouwd als enig ten gevolge van 
eenheid van opzet en dat de rechter 
slechts toepassing mag maken van 
artikel 65 van het Strafwetboek, zoals 
artikel 58 van de wet van 16 maart 1971 
toestaat, voor zoveel de verscheidene 
aan de beklaagde ten l!lste gelegde 

feiten dezelfde werknemer betreffen; dat 
ten deze, bijgevolg de eenheid van opzet 
die ten grondslag ligt aan het collectief 
misdrijf slechts mocht aangenomen wor
den ten aanzien van de werkneemsters 
die in strijd met de wet en op 
1 juni 1978 (tenlastelegging A) en op 
1 augustus 1978 (tenlastelegging B) had
den gewerkt, dat zijn tien werkneem
sters; 

derde onderdeel, de enige straf die 
met toepassing van artikel 65 van het 
Strafwetboek moet worden uitgesproken 
wanneer hetzelfde feit verschillende 
misdrijven oplevert, bepaald wordt door 
de wetsbepaling die de zwaarste straf 
oplegt zonder dat daarbij rekening dient 
te worden gehouden met de straf die 
werkelijk zal worden toegepast gelet op 
de feitelijke gegevens van de zaak; 
hieruit volgt dat, wanneer verschille'nde 
feiten onderling verbonden zijn door 
eenheid van opzet en een overtreding 
zijn van dezelfde wetsbepaling, die fei
ten aile strafbaar zijn met gelijke straf
fen zodat het de rechter niet mogelijk is 
te kiezen tussen zwaardere en minder 
zware straffen; 

vierde onderdeel, het bestreden arrest, 
nu het eerst had beslist dat de op 1 juni 
en 1 augustus 1978 gepleegde misdrijven 
wegens de eenheid van misdadig opzet 
een collectief misdrijf vormden ten aan
zien van iedere veroordeelde, noch in 
zijn motivering noch in zijn beschikkend 
gedeelte de feiten van 1 augustus los 
kon beschouwen van die van 1 juni 1978 
en zijn veroordeling niet slechts kon 
steunen op de feiten van 1 juni 1978 
zonder daardoor met zichzelf in tegen
spraak te komen : 

Over de vier onderdelen sameri 

Overwegende dat de verweerders 
Luc Van Den Broeke, Eddy Van 
Den Broeke en Jean-Mary Wanwert, 
ieder van hen, enerzijds vervolgd 
werden we gens overtreding, 'op 
1 juni 1978, van de artikelen 53, 2", 
en 36, § 1, samen, van de Arbeids
wet· van 16 maart 1971, en and~r
zijds wegens een tweede overtre
ding, · op 1 augustus 1978, van 
dezE;!lfde wetsbepalingen samen, bij 
welke misdrijven verschillende 
werkneemsters betrokken waren, 
bij het eerste misdrijf 24 en bij het 
tweede 13; 
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Overwegende dat · het arrest om 
die verweerders te veroordelen tot 
vierentwintig geldboeten van zesen
twintig frank in feite oordeelt dai 
de twee 'door hen gepleegde misdrij
ven op 1 juni 1978 erterzijds, op 
1 augustus 1978 anderzijds, welke 
volgens de wet bestonden elk in het 
enige feit arbeidsters pij nacht te 
hebben. doen of laten werken, 
wegens de eenheid van opzet ten 
aanzien van ieder van hen .een 
collectief misdrijf vormen en der
halve, overeenkomstig artikel 58 van 
de wet Van 16 maart 19n en met 
toepassip.g van het beginsel :heerge..: 
legd in artikel 65 van het Strafwet~ 
boek ieder verweerder veroordeelt 
tot een enkele straf, de zwaarste : 
een enkele straf, dat wil zeggen, 
zoals het arrest beslist, een enkele 
straf welke bij ontstentenis van een 
ve'roordeling tot gevangenisstraf 
bestaat in een geldboete die zoveel 
maal wordt toegepast als er werk
neemsters betrokken waren bij het 
enige. bestrafte misdrijf; de zwaarste 
st1:af, d,at wil zeggen, - nu, he~ twee 
misdrijven betreft die op . dezelfde 
wetsbepalingen gesteund zijn - de 
straf welke de wet heeft gesteld op 
gro!ld van bepaalde omstandighe
deri; ten deze het aantal betrokken 
werknemers, van welke. rege,l het 
arrest ~en juiste toepassing maakt; 

Dat de rechter niet verplicht was 
()m, met toepassing van artikel 54 
van de wet van 16 maart 1971, de 
straf bepaald voor het op 1 augustus 
1978 door iedere. voornoemde ver
weerder gepleegde misdrijf uit te 
spreken, vermits die wetsbepaling 
geen andere strekking · heeft dan, 
niettegenstaimde het unitair karak
t~ van het bij artikel ·53 van de wet 
omschreven misdrijf; de rechter. te 
v~rplichten , de geldboete zoveel 
maal toe te passen als er werkne
mers betrokken zijn, zonder daarom 
bet begrip zelf van het collectief 
misdrijf uit te sluiten in de gevallen 
P,at, zoals ten deze, de rechter van 
qordeel is . dat verscheiderie misdrij
ven eell' dergelijk misdr}jf o~leve
ren;' 

· Dat ·de' eerste • drie o:hderdelen van 
het middel falen rtaar recht en het 
vierde onderdeel feitelijke grondslag 
mist; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van a:rtikel .40 van het 
Straf:wetboek ': · 

Overwegende dat uit de voor
gaande consideransen blijkt dat de 
verweerders Luc Van Den Broeke, 
Eddy Van Den Broeke en Jean
Mary Wan wert, ieder van hen, wer
den veroordeeld wegens een enkel 
misdrijf; dat zij derhalve met toe
passing van artikel • ,40 van het 
Strafwetboek slechts konden ver
oordeeld worden tot een enkele 
vervangende gevangenisstraf, die 
drie maanden nh~t te hoven mocht 
gaan; . 

Overwegende dat' het. arrest die 
verweerders « ieder veroordeelt tot 
vierentwintig geldboeten van zesen
twinhg · fra11k » en. beslist dat, bij 
gebr~ke. , v~r;J. betaling. binnen de 
wettelijke termijn, « . elke geld
boete . » zal kunnen vervangen wor
den door een gevangenisstraf van 
acht dagen, met dien verstande dat 
de gehele duur vall de gevangenis-' 
straf met toepassing van de 
artikelen 40 en .60 van het Strafwet
boek niet meer zal bedragen dan 
zes maanden; 

Dat de beslissing over de vervan
gende · gevangenisstraf onwettig is; 

En . overwegende dat, voor het 
overige, de. substanW\le of op straffe 
van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen. in acht zijn genom en 
en de beslissing overeenkomstig de 
wet is gewezen; 

Om die . redenen, vernietigt het 
bestteden &rrest in zoverre daarbij 
de verweerders Luc Van Den 
Broeke, Eddy Van Den Broeke Em 
Jean-Mary Wanwert worden veroor
deeld tot vervangende geyangertis.:. 
stra,f; very.rerpt de 1voorziening voor 
het. overige; . beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de karit yan de ge<;leeltelijk 
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verni~t~gde .. beslissing; laat, de 
ko~ten te1;1 laste. v.a1;1 de Staat; ver
wij~t de aldus. beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2. februari 1978 door 
het Hof van Beroep te Brussel 

1 2Q juni 1979. ~. 2~ kamer - Voorzitter : 
baron-, Richard,, voorzitte~ - . Verslag
gever : de h. Legros, afdelingsvoorzitter 
~ Gelijkluidende conclusie van de h. 
Ballet1 advoc&at-generaal. · 

I!' t· 

l' KA~ER -.21 ju.ni 19.79 
I • 

1° CASSATIEMIDDELE'N BURGER-
LIJKE •ZAKEN' L NIEUW MIDDEL - MIDI)EL 
DAT,• AL HEEFT HET GEEN BETREKKING OP 
DF; OPENBA'!\E ORDE OF EEN DWINGENDE 
!3E;f'ALING, KRITIEK OEFENT OP .EEN REDEN 
DIE DE RECHTER OPGEEFT TER VERANT
V\1001.\DING VAN ,ZIJN BESLISSING -' GEEN 

· NIEUW MID DEL. 
1,)) . 

~~ 'OV~REEN,KOME)T cONTRACTUELE 
·· AANSPRAKELIJKHEID -. VERVANGING VAN 
I EEN . DER I PARTIJEi-/ VOCJR DE UITVOERING 

" 

v)u.j· EEN' 'CONTRACTUELE VERBINTENIS -
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE CONTRACTANT. 

1·,; J,r; , cle regel is niet nieu!'V het m~ddel 
,dat, al heeft het geen betrekking op de 

.. open bare wde of een dwingehde bepa
·' Jjng,' ~ kritiek · oefent opl een reden die 
'de redhter opgeeft ter verantwoording 
van zijn beslissing (1). 

2" .Wanneer degene' door wie een con
·tractant zich laat vervangen vom· de 

I ~itvoering van een contractuele ver
bintenis, .daarhij ee11 !out begaat, is de 
contrdctant zeJf aansprakelijk vooi· de 

I C schade dh}.' de inedecontractimt daar
: dooi· heefi geJeden (2). 

;li 

(i) Cas~.. 29 maart 1979 (A.C., 1978-79, 
p:r. 430): .Zie Cass.; 19 jan. 1978 (A. G., 1978, 608) 
en de cone!. .van proc.-gen. Dumon, toen eerste 
~'ctv.~gen. . · · 
1: .• , ,., 11 

. (2) · Raadpl.: noot get. W.G. onder Cass., 
16 mei.1974 (A.C.,.1974, 1038) en de verwijzin
gen; DE PAGE,. 3 . dr., II, nr. 592, biz. 588; 
DEKkERS, I, 'nr; ll7, 'biz; 69; PLANIOL et RIPERT, 
2; dr.; :VI, nr) 3!!1, biz. 511; 'vgl. betreffende de 
quasi"delictuele aansprake!ijkheid van een 
plaatsy,ervapger, Cass.,, 7 dec. 1973 (A. C., 1974, 
395) en de conclusie van de proc.-gen. Mahaux. 

gewezen; 

Over het middel, afgeh:!id uit de schen
ding van de artikelen 1245, 1735, l797, 
1953 en 1994 van het Burgerlijk Wetboek 
waarin het algemeen rechtsbeginsel 
inzake de contractuele aansprakelijkheid 
van de schuldenaar voor ziji"l . aangestek 
den, zaakwaarnemers of plaatsver:van
ge!·s wordt vastgelegd, uit de schending 
van genoemd algemeen rechtsbeginsel 
en van de artikelen 97 vim de Grc\ndwet 
en, voor zoveel nodig 1134, 1136, 1137, 
1142 tot 1150, 1315 en 1384, derde lid, van 
bet Burgerlijk Wetboek, 

dom•dat, op het middel waardoor eiser 
in zijn verzoekscbrift van boger beroep 
in boofdzaak betoogde dat de bank IFPA 
aansprakelijk was voor de on,regelmatig
beden tijdens de lit\gieuze w:isselverrlch
ting, · nu de opdracht tot overdracbt 
uitgegeven door de First. National City 
Bank niet overeenstemde. met de ver
meldingen van de brief van 'eiser d. d. 
27 februari 1973 aari verweerster\ waarin 
een zeer duidelijke omscbrijving was 
gegeven van de ondertichtingen aan 
laatstgenoemde, met name .dat de ,zen
ding volledig naamloos zou geschiecl,en 
en slecbts met de melding « . van 
Brazilie "• bet hof van beroep beslist dat 
« hoewel de overdracbt van 120.000 dol
lar door de First National City Bank [liet 
belema.al volgens de wensen van appel
lant .werd .uitgevoerd, tocb mo.et vvorpen 
opgemerkt dat, ofscboon bet desbetref
fende " debetbericht" vermeldt dat. de 
bij haar, op naam van de IPPA-bank te 
Antwerpen, geopende rekehing' werd 
gedebiteerd, bet overigens ·zegt dat die 
overdracbt "B/0 .Brazilie" ,; gebeurde; 
dat bet bijgevolg' inderdaad zo lijkt dat 
uit dat stuk logiscberwijze moet worden 
afgeleid dat een geldoverdracht ten vo.or
dele van appellant werd verricbt . eerst 
uit Brazilie op de rekening die door de 
First National City Bank te New-York 
voor gei:ntimeerde was geopend en dat 
deze nadien die bank · heeft opgedragen 
de 120.000 dollar van appellant die . uit 
Brazilie afkomstig waren, te storten. op 
rekening 18/2871 van hun eigenaar bij 
de Bank van Brussel; dat bijgevolg de 
eventueel hegane fout zeer licht was, 
docb in elk geval dat, in de onderstelling 
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dat het bestaan van een fout werkelijk 
moet worden aangenomen, · deze enkel te 
wijten is aan de First National City 
Bank en dat ge!ntimeerde of haar aan
gestelden geen enkel verwijt kan worden 
gemaakt >>, 'zodat verweerster « aange
zien zij geen fout • heeft begaan ''• niet 
aansprakelijk kan worden gesteld voor 
de onregelmatigheid van de verrichting, 

terwijl, eerste onderdeel, behoudens 
aJ;ldersluidende wettelijke bepaling of 
beding, de schuldenaar van een contrac
tuele verplichting niet enkel aansprake
lijk is voor zijn fout en voor die, van zijn 
aangestelden, doch ook voor die van de 
personen · die hem hebben vervangen, 
geholpen,t bijgestaan of gesuppleeerd in 
de uitvoering van zijn verbintenis; daar
uit volgt dat het aJ;rest, dat itnpliciet 
doch zeker. vaststelt dat verweerster. zich 
heeft · doen vervangen door de First 
Natiop.al City Bank of zich althans door 
haar heeft .doen bijstaan bij de uitvoe
ring van de litigiel\ze ·wisselv,errichting, 
niet wettig. elke contractuele aansprake-, 
lijkheid v<m verweerster kon uitsluiten 
op ,grond dat, indien er «' inderdaad een 
fout werd · begaan, de:;::e uitsluitend aan 
de First ,National City Bank te wijten 
is >> en d11t noch verweerster noch haar 
aangestelde een fout hebben. begaan, en 
dat het bijgevolg niet wettelijk is ve~·ant
wQord (schending . van al de . in het 
mjddel bedoelde wettelijke bepalingen); 

tweede onderdeel, het arrest althans 
dubbelzinnig is in zoverre eruit niet kan 
woi·den afgeleid of het op algemene 
wijze heeft willen beslissen dat de schul
denaar van een contractuele verbintenis 
enkel ·aansprakelijk is voor zijn persoon
lijke fout of voor die van. zijn aange
stelde met uitsluiting van de fouten die 
~ijn begaan. door de pet·sonen door wie 
hij' zich · heeft Iaten vervangen of he! pen, 
dan we! of het arrest integendeel . heeft 
beslist dat er ten deze een wettelijke of 
conventionele bepaling was die afbreuk 
deed aan dat beginsel, waaruit volgt dat 
het•, arrest t niet regelmatig met redenen 
is omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

·.:.Wat het eerste onder.deel betreft : 

'Over . het middel . van nlet-~nt
vankelijlcheid dat door verweerster' tegen 
dat' onderdeel van het middel is opge
worpen en hieruit is afgeleid dat het 
miqdel r:ieuw is : 

,Pveny,egeridf ,dat het midd~l niet 
nieuw . is :waarin het een reden 
aanvecht die de rechter in hoger 

beroep tot ;;taving . van zijn beslis
sing heeft aangevoerd; 

Dat het middel van niet
ontvankelijkheid niet kan aangeno
men worden; 

Over het eerste onderdeel van het 
middel : 

Overwegeride dat het arrest vast
stelt dat .eiser, die een rekenihg in 
Belgische franken had bij verweer
ster, haar heeft opgedragen het 
grootste gedeelte van het bedrag op 
die rekening:, in de · vorm van 
120.000 U.S. dollars, over te schrij
ven op een rekening van eiser bij 
de Bank van Brussel, waarbij de 
overdracht overeenkomstig eisers 
onderricl;ltingen anoniem moest 
gebeuren en enkel mocht vermelden 
<< opdracht van. Brazilie >>; dat ver
weerster de . First National City 
Bank te New York verzocht de 
overdracht te verrichten overeen
komstig die onderrichtin~en; dat,· 
hoewel de uitgevoerde starting ver-

. meldde << opdracht van Brazilie >>, 
daarin ook nog werd vermeld dat 
~erweersters rekening bij de First' 
National City Bank voor een 'over'
eenstemmend bedrag werd gedebi
teerd; dat eiser, aangezien hij oor
deelde dat zijn onderrichtingen niet 
nauwlettend waren uitgevoerd, de 
Bank van Brussel opdroeg de over
dr!icht te vernietigen en, de gelden 
opnieuw over te maken aan de Fir,st 
National City Bank, doch dat de 
dollar intussen een belangrijke 
koersdaling had gekend; dat eiser 
betoogt dat het daardoor geleden 
verlies veroorzaakt werd door ver
weersters fout; 

Overwegende dat bet arrest, na 
het 'onderzoek van de verschillende 
verrichtingen tu:Ssen. ' de . pa;rtijen, 
zegt dat << de eventueel begane. fout 
zeer licht was,.,doch in elk geval dat, 
in de onderstelling dat ·het • bestaan 
van een fout werkelijk moet worden 
aangenomen, deze enkel te wijten is 
aan de First National City Bank en 
dat gei:ntimeerde (thans vrrweer
ster) of haar . a.a.ngestelP,en ge~m 
enkel verwijt .. ,. kan. . ... word~n 
gemaakt >>; dat het arrest op grond 
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van die motieven beslist dat eiser, 
en niet verweerster, de gevolgen 
van het wisselverlies moet dragen; 

Overwegende dat het arrest aldus 
beslist dat de eventuele fout van de 
First National City Bank verweer
sters contractuele aansprakelijkheid 
niet in het gedrang kan brengen; 

Doch overwegende . dat uit de 
vaststellingen van het arrest volgt 
dat verweerster zich had laten ver
vangen door de First National City 
Bank voor de uitvoering van haar 
contractuele verplichtingen jegens 
eiser; 

Dat het arrest bijgevolg, nu het 
oordeelt dat de eventuele fout van 
de First National City Bank ver
weersters contractuele aansprake
lijkheid niet in het gedrang kon 
brengen, zijn beslissing niet wette
lijk verantwoordt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding wordt gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing; 
houdt de kosten aan en zeg~ dat de 
feitenrechter erover zal beslissen; 
verwijst de zaak naar het Hof van 
Beroep te Bergen. 

21 juni 1979 - 1' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Meeus, wnd. 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van mevr. Liekendael, advocaat-generaal 
- Advocaten: mrs. Simont en VanRyn. 

1' KAMER - 21 juni 1979 

CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE 

ZAKEN - GRIEF VAN DUBBELZINNIGHEID -
BESLISSING VATBAAR VOOR TWEEERLEI UIT
LEGGING - BESLISSING ONWETTIG VOLGENS 
BEIDE UITLEGGINGEN - MIDDEL AFGELEID 

UIT SCHENDING VAN ART. 97 GW. - NIET 
ONTVANKELIJK MIDDEL. 

Niet ontvankelijk is het uit schending 
van art. 97 Gw. afgeleide middel waar
bij enkel wordt aanMevoerd dat de 
bestreden beslissing voor tweeerlei 
uitlegging vatbaar is, als die beslissing 
volgens beide uitleggingen onwettig is, 

daar zodanige dubbelzinnigheid geen 
verband houdt met de grondwetsbepa
ling waa1van schending wordt aange
voerd (1). 

(SABLON T. BELGISCHE ST¥T ~ 
MINISTER VAN FINANCIEN) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 1 december 1978 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over bet middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 711, 1122, 1134, 
1271, 3", van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van·de Grondwet, 

doordat het arrest, na te hebben 
vastgesteld : 1" dat eiseres betoogt dat de 
door de verzekeringsmaatschappij 
betaalde commissielonen « verdiend wer
den door wijlen haar man die overleed 
in 1957 , en belastbaar zijn in'naam van 
de nalatenschap; 2"dat de administratie 
integendeel van oordeel is dat · « die 
commissielonen inkomsten zijn uit ver
zoeksters activiteit als vrij agent van de 
maatschappij ... krachtens een, contract 
van niet loontrekkende agent dat zij op 
25 januari 1962 met de A.G. had 
gesloten »; 3" dat genoemd contract op 
6 september 1974 werd vernietigd, en 
4" dat niet wordt betwist dat eiseres 
tijdens het litigieuze dienstjaar geen 
enkele bedrijvigheid als vrij verzeke
ringsagent heeft uitgeoefehd, vervolgens 
zegt dat de voorziening niet gegrond is 
omdat eiseres, met toepassing van het 
contract van 25 januari 1962, « gedu
rende twaalf jaar van de A.G. comrilis
sielonen als vrij agent heeft ontvangen, 
dat krachtens dat contract de verzel!:e
ringsportefeuille (van wijlen haar man) 
haar persoonlijk bezit was geworden, dat 
dit contract een verandering van schuld
eiser teweegbracht, nu de aan verzoek
sters uitgekeerde commissielonen haar 
persoonlijk (werden) uitbetaald en niet 
meer in haar hoedanigheid van recht
verkrijgende van de oorspronkelijke 
schuldeiser, wijlen haar man >> en dat 
« de beeindiging uit opportuniteit op 
6 september 1974 van het contract van 
vrij agent, verzoekster niet kan terug-

(1) Zie « De motivering van· de vonnissen en 
arresten en de bewijskracht van de akten », 
plecht. openingsrede van proc.-gen. Dumon, 
voor het Hof van 1 sept. 1978, biz. 21, nr. 10, 
inz. noot 26. 



-1271-
)laatsen in de hoedanigheid van recht
<ebbende van haar in 1957 overleden 
nan, nu zij sedert 1962 als vrij agent de 
::>ortefeuille van wijlen haar echtgenoot 
had overgenomen », 

terwijl, eerste onderdeel, het doorslag
gevend motief van de redenering in 
rechte van het arrest, volgens hetwelk, 
in hoofdzaak, het contract van vrij agent 
van 25 januari 1962 tot gevolg had dat de 
verzekeringsportefeuille van de overle
den echtgenoot het persoonlijk bezit van 
eiseres was geworden, een verandering 
van schuldeiser teweegbracht en, 
va11af 1962, de grondslag vormde van de 
commissielonen als vrij agent die eiseres 
persoonlijk ontving en niet meer als 
rechtverkrijgende van wijlen haar man, 
dubbelzinnig is in zoverre het niet 
duidelijk maakt of, naar het oordeel van 
de feitenrechters, door de overeenkomst 
van 25 januari 1962 de eigendom van de 
podefeuille van de overledene aan eise
res werd overgedragen, zodat zij per
soonlijk schuldeiser van de commissielo
nen zou zijn geworden, dan wel of door 
een schuldvernieuwing de verbintenis 
van de verzekeringsmaatschappij, die 
erin. bestond haar de commissielonen te 
betalen als rechtverkrijgende van de 
overledene, werd vervangen door een 
nieuwe verbintenis haar die commissie
lonen persoonlijk uit te betalen; die 
dubbelzinnigheid in de motivering van 
het arrest gelijkstaat met het ontbreken 
van motieven (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

tWeede onderdeel, indien de bestreden 
motivering moet begrepen worden in de 
zin · van de eerste zoeven voorgestelde 
uitlegging, de litigieuze overeenkomst 
tussen de verzekeringsmaatschappij en 
eisetes aan laatstgenoemde geen recht 
op de commissielonen heeft kunnen 
overdragen voor de polissen die wijlen 
haai: man bij de maatschappij had 
aangebracht, welk recht eiseres reeds 
had verkregen door het overlijden van 
haar echtgenoot · (schending van de 
artikelen 711, 1122 en 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek); ' 

derde onderdeel, indien de bestreden 
motivering moet begrepen worden in de 
zin van de tweede voorgestelde uitleg
ging, de litigieuze overeenkomst geen 
schuldver,nieuwing door verandering van 
schuldeiser teweeg kon brengen, aange
zien een dergelijke schulqvernieuwing 
de vervanging van de oorspronkelijke 
schuldeiser door een nieuwe schuldeiser 
impliceert, aan welke voorwaarde niet is 
voldaan wanneer de verandering, zoals 

het bestreden arrest vaststelt, enkel de 
hoedanigheid raakt waarin een zelfde 
persoon schuldeiser is van een andere 
(schending van artikel 1271, 3o,' van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het middel 

betoogt dat het arrest voor twee 
interpretaties vatbaar is en dat het 
in beide interpretaties aan nietig
heid lijdt; 

Overwegende dat de op artikel .97 
van de Grondwet gegronde grief van 
dubbelzinnigheid met een dergelijk 
middel niets uitstaande heeft; 

Wat het tweede en het derde 
onderdeel betreft : 

Dat die onderdelen van het mid
del op een OJ!juiste uitlegging van 
het arrest berusten en feitelijke 
grondslag missen; 

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

21 juni 1979 - 1• kamer- Voorzitter: 
de h. Meeus, wnd. voorzitter - Verslag
gever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Van 
Ryn en Claeys Bouuaert. 

1• KAMER - 22 juni 1979 

1° LUCHTVAART- RECHT VAN DE OVER
HEDEN OM ONDER DE BIJ DE REGLEMENTEN 
BEPAALDE VOORWAARDEN LUCHTVAARTUI
GEN AAN TE HOUDEN WAARVOOR DE RECH
TEN, TAKSEN, VERGOEDINGEN OF GELDEN, 
BIJ DE REGLEMENTEN BEPAALD, NIET ZIJN 

BETAALD ART. .37, TWEEDE LID, 
WET 27 JUNI 1937, HOUDENDE HERZIENING 
VAN DE WET VAN 16 NOVEMBER 1919 
BETREFFENDE DE REGELING VAN DE LUCHT
V AART - LUCHTHAVENMEESTER OF ZIJN 
GEMACHT!GDE KAN HET STARTEN , VERBlE
DEN VAN ELK LUCHTVAARTUIG WAARVOOR 
DE VERGOEDINGEN NIET BINNEN DE 
GESTELDE TERMIJNEN WERDEN VEREFFEND 

-ART. 21 K.B. 24 OKTOBER 1972. 

2° LUCHTVAART - STARTVERBOD VAN 

EEN LUCHTVAARTUIG WAARDOOR DE VER
GOEDINGEN NIET BINNEN DE GESTELDE TER-
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MIJNEN WERDEN VEREFFEND' .....:. ART.' 37: 

TwEEDE LID, WET 27 JUN! 1937, HOUDENDE 

HERZIENING VAN DE WET VAN 16. 1'(0-

VEMBER 1919 BETREFFENDE DE f\EGELING 
VAN DE LUCHTVAART EN ART. 21 K.B. 

24 . OKTOBER l97~. HOUDENDE VASTSTEL

LING VAN DE. VERGOEDINGEN TE HEFFEN 
DOOR DE REGIE DER LUCHTWEGEN 
FAILLISSEMENT VAN DE SCHULDENAAR -
GEVOLGEN. 

3° FAI~LISSEMENT,. GERECHTELIJK 
AKKOORD EN F AILLISSEMENTS
AKKOORD- LUCHTVAART .~ STARTVER
BOD VAN EEN LUCHTvAARTUIG wAA.miooR 
DE VERGOEDINGEN N!ET BINNEN DE 
GESTELDE TERMIJNEN WERDEN VEREFFEND 
-ART. 37, TWEEDE LID, WET.27,JUNI 1937, 

HOUDENDE HERZIENING .VAN DE WET 

VAN 16 NOVEMBER 1919 BETREFFENDE DE 

REGELING VAN DE LUCHTVAART EN 
. AftT. 21 K.B. 24 OKTOBER 1972, HOUDENDE 

VASTSTELLING VAN DE VERGOEDINGEN TE 
HEFFEN DOOR DE REGIE DER LUCHTWEGEN 
,--- FAILLISSEMENT YAN, DE SCHULJ?ENAAR
GEVOLGEN~ 

1" Krachtens art. 37, tweede lid,: wet 
27 juni 1937, houdende herziening van 
de wet van 16 november 1919 betref
fen.de de ie{:'e]jng 'van' de lpchtvaart, 
kunnen de overheden belast .met het 
toezich{ op de politie van de lizcht
vaart, ·de ·lucht;v:aarfuigen wa:Ou;voOJ: de 
bij de reglementen bepaalde · rechten, 
taksen, vergoedingen of gelden niet 
werden betaald, onder de bij de J'egle
menten bepaalde voorwaarden aan
houden totdat die voorsch1Hten zijn 
nagekomen; krachtens artikel 21 KB. 
24' oktober 1972, houdende vaststelling 
van de vergoedingen te heffen door de 
Regie der·.Lizchtwegen, genomen op 
grand . van de genoemde tvet, kan de 
Juchthavenmeester of· zijn gemach
tigde het ·starten '· verbieden van het 
luchtvaartuig waarvoor de vergoedin

' gen niet binnen de gestelde termijnen 
\ werden vereffend. 

t•' en 3" Het bij de artt. 37,' tweede lid, 
wet 27,juni 1937, houdende herziening 

. vall. de wet 16 novembei 1919 betref
J(mde de regei/ng van de Juch'tVaart, 
i?n .21 KB. 24 oktober l972, hoildende 
vaststelling van de vergoeding(m te 
heffen door de Regie der Luchtwegen, 
bepaalde startverbod van een Jucht
vaartuJg waarvoor de bij de reglemen~ 
ten bepa'alde' vergm'!dihgen · niet' binnim 
de gestelde termijnen ' werdeh · veref-

tend, verschaft, in geval ·van faillisse
ment van de schuldenaar. van . die 
vergoedingen, geen voorrang op' de 
bevoorrechte schuldeise,rs, . maar is 
tegenstelbaar ,aan de . massa van de 
Sf.?.fiuldeisl{!rs en is geen tem;itvo,erfeg-

' ging die, met toepassing van art.,. 453 
. Kh. Vervalt (1). 

(REGIE DER LUCHTWEGEN T: iviR, Hli:YMA/':1, 
MR., VOLCKAERT, MR. VAN OOTEGHEM, CUR.ATO
REN VAN HET FAILLISSEMENT ,, :Po!ViA.m , N:v, 
" PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS'' t)IICOR~ 
PO RATION "• " TJMNSPOitT EQUIPMENT FINANCE 

COMPANY" N.V.) ' . '' 
;), 

ARREST' 

HETHOF; -Gelet op h'et'bestn:i
den arrest, op 20 april 1977 door h'~t 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Ove1: het middel, afgeleid ,uit desc,he:q~ 
ding van de artih~len 453 van de . faillis,
sementswet van 18 april 1851, .37 van de 
wet ,van 27 juni 1937 houdende .herzie~ 
ning van de wet van 16 nove'qlper. 1919 
betreffende, c,le regelh1g der .. luchtvaart, 
21 van het .. koninklijk besl~it . Vqn 
24 oktober. 1972 houdende vastste!lirig 
van de vergoedingen te heffen, door de 

(1) Raadpl. .Ca~s., 7' ~qv, 1935 (Bull. en Pas., 
1936, I, 38) en de conclusie , van procureur~ 
generaal Paul Leclercq, 7 dec. ·1961 (ibjd., 1962', 
I, 440); Rep. prat. dr. beige, dee! XI, trefwodrd 
Retention (droit de), druk 1940; inzonderheid• 
nrs. 157 en vlg.;, DE. PAGE, dee! VI, druk 1942, 
nrs. 791 en vlg., inzoi)derheid nrs. 7Q3, 7Q7, 7~~. 
8011 il02, 813, 821 tot 823, 825 tot 827, endeel 
III, druk 1967, nr. 644; 'BEUDl).NT, Cours' de d<·hH 
ciVil franr;ais, dee! XIII, drtik 1948, ni's} 269 1t6t' 
288; FREDERICQ, PHncipes de droit commercial. 
beige, dee! VII, druk 1949, nrs. 356 en 357, en 
Handboek van Belgisch handelsrecht, dee! II, 
druk. 1963, nrs. 1805 tot 1807; KLUYSKE;NS, deel 
VI. druk 1951, ni·s. 48 en 48bis; nota Berten, 
onder Rb. Kh. Gent 15 jan.· 1955, ih' Jdurn.' 
Trib. 1956, biz. 109· tot 117; DE RIJkE; trefwoord 
voorrechten, druk 1958, 'in 'Alg, Prakt. Recht
verz., ·nrs. 17 en. ·18; nota, Van .Ommeslaghe! 
onder Beroep Gent, 4 mei 1961, in Re,v, c:<it. 
jur. beige, 1963, biz. 69: tot 91, Jnzonderheid 
I)l'S. 5 .en vlg.; VAN RYN en HEENEN, Pdncipes de 
droit commercial, druk 1965, nr. 2784; COPPENS, 
Retehtierecht naar Belgisch recht, preadvies 
op 21 nov.1969 verstrekt in de Vereniging voor 
de vergelijkende studie van hetrecht in Belgie 
en Nederland, in Jaarboek 1969c1970 van. de 
genoemde verenigfng, biz: 144 tot 157, inzon
derheid biz. 148 .en vlg.; DEKKERS, HEmdboek 
Burgerlijk 'Recht, dee! II, druk 1971, r\.rs .. 1487 
tot 1489; Les novelles, dr.' 1commercial, dee! IV; 
Les' concordats et la !amite, . druk: 1975, 
nrs. 1521' tot 1555; DEi..vA, .·Voon·echten 1 en 
hypotheken, druk 1977, biz. 49 tot 52. 
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Regie der Luchtwegen, 97. van de Grand
wet, en, voor,, z.oveel als nodig, .1184 van 
he.L. Burgerlij.k Wetboek,. 447 . van de 
faillissementswet yan,1,8 april .1851, 8, 9, 
12")9 ,en .20 van de hypptheekwet van 
16 december 18511 

doordat het arrest de oorspronkelijke 
vorderihg ' vari . eisetes; strekkerrde ·.tot 
uitbetalirig door de eerste drie verweer
ders, in ,hun roedanigheid van cliratoren 
vari het faillissemerit van de naamloze 
vennobtschap1 Pomair, ·van een som geld 
waarop zij een retentierecht, althans een 
recht, . gelijkaardig . aan ·. het retentie- · 
recht, inriep, afwijst op' de gnmden' : dat 
het door' artikel 21 van het koninklijk 
besluit van 24 oktober. 1972 aan eiseres 
toegekende recht geen retentierecht is; 
dat . ook het door eiseres ingeroepen 
« gelijka'ardig recht '' zonder uitwerking 
blijft· . omdat' het ' toekerinen ' \ran 'eeri 
dergelijk recht aari. eisetes er zou op 
neerkome'n haar eeh voorrecht te geven 
dat in de wet niet is bepaald; dat 
genoemii artikel 21 derhalve slechtskan 
worden beschouwd. als een dwangmiddel 
dat' eveiiwel, bij ' toepassirig van 
artlkel 453 · van ' de faillissementswet, 
veh1alt bij faillissi:miept, · ' ·· 

terwijl . , de , . , op grond .van . de 
arti~.el~n, 37, lid 2, van, de wet van 
27 ju,ni )937 eJ;J. 21 van het, koninklijk · 
besluit van 24,oktober. 1972 aan eiseres 
tciekomende · bevbegdheid om, bij niet~ 
betaling van de, versc,huldigde bedragen, 
het starten van lu~htvaartuigen te ver
bieden; voor eiseres een recht .uitmaakt 
waarvan de gevolgen, in het bijzonder de 
tegenstelbaarheid van dit recht aan, .de 
schuldeiser~' van een faillissement, die 
zijn 'vah een retentierecht,, en het arrest 
dez.e .'~telling' te'n onredl.te afwijst door 
bedoelde 'bevoegdheid tot het opleggen 
van · sta:rt\!erbod te beschouweri. als · een 
dwimgmid'del in de zih van · art1kel 453 
vall de fa1llissementswet, .dat derhalve 
v~fval(,bij faillissemerit;' de. beslissjng 
derhalv.e , ~c.hending inhoudt, .· enE:7rzijds, 
van de wetsbepalingen die aan eiseres 
het r~cht .tOt ,hetopl~ggen. van' startver~ • 
bod toekennen · ( schendmg van . de 
artikelen 37, inzonderl:ieid tweede iid, 
van de wet van ~7. }uni 1937 en 21 van
het · ·. koninklijk, · besluit 'vail,. 24 oktd
ber 1972), 'anderzijds; van a~tikel 453 van 
de faillissementswet van 18 april 1851 en 
van de wetsbepalingen waarop de: tegen
stelbaarh€!\d vah het retentierecht aan 
de schuldeisers van eeri · faillisserrient 
steunt1 (~~hendjng VC\n de. artikelen, ~4 7 
vaf:l . de faiUisse!llentswe.t , van, 18 april · 

1851; 8, 9; 12, 19, 20 van de hypo
theekwet van 16 december 1851 en 1184 
van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat · artikel 37, 
tweede lid, van de wet van 
27 · juni 1937, houdende herziEming 
·van de wet van 16 november 1919 
betreffende de ' regeling · de!· lucht
vaart,. bepaalt. dat luchtvaartuigen 
waarvoor de rechten, taksen, · ver,-

, goedingen of gelden, bij de regle
menten « voorzien ''• niet werden 
betaald, onder de bij de reglemen7 
ten bepaalde voorwaarden. kunnen 
worde11 aarigehouqen totdat die 
voorschriften zijri 'nagekbmen;, . 

Overwegende dat ,artikel 21, eer
ste lid, van het .krachtens. de 
genoemde. wet genomen koninklijk 
besluit van 24 · oktober 1972, hou, 
d(mde vaststelling ·van de .~ergoec:lin;
gen te heffen , door de Regie der 
Luchtwegen, bepaalt dat de .luchtha~ 
venmeester of zijn gevolmachtigde 
het 'starten kan vetbieden van elk 
luchtvaartu:ig waarvoor de vergoe
dingen nl.et binnen de voorgeschre
ven terll).ijriep w~rden • v,((r~ffend; 

Overwegende• dat 'genoemd arti
kel 21 slechts de uitvoeringswijze 
regelt van het bij artikel 37 van de 
genoemde wet bepaald .aanhouden 
van het luchtvaartuig; 

i ' ' ~ 

dvetwegende, I dat, hoewel het 
arrest aanneenit dat ten deze het 
startverbod , , overeenkOJ?Stig . de 
g~noeinde ,bepalingen, werd. uitge
vaaq:ligd, het ,de vor,dering van eise
res aj'wijst op grond dat dit startver
bod >noch een retentierecht • noch 
een ~ recht gelijkaardig· ·aan het 
retentierecht oplevett maar · slechts 
een . dwangmiddel is dat, .met toe.7 
passing . vap artikel . 453. van .. ~et 
W etboek. ,yan. Koopharid~l. · vervalt 
bij faillissern~.nt. van .de schulde.naar 
v:an ·.de. vergoedingen; 

Overwegencle .. d~t. · bij fa\llisse
rri\omt. van ' de ' schulderiaar ' van . de 
bedoelde vergoedingen, zowel' een 
eventueel retentierecht als een lou
te.r sd.rtverbocl waarvah de overtre~ 
dipg • wordt gestraft, w~li,swaar I geen 
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voorrang verschaffen op de bevoor
rechte schuldeisers, maar tegenstel
baar zijn aan de massa; 

Dat het arrest het artikel 453 van 
de faillissementswet schendt, door 
te beslissen dat « het dwang
middel >>, met name het startverbod, 
« vervalt bij faillissement >>; 

Dat het middel, in zoverre, 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de 
bestreden beslissing behalve in 
zoverre het hoger beroep van eise
res ontvankelijk wordt verklaard; 
beveelt dat melding van dit arrest 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; houdt de kosten aan en zegt 
dat erover door de feitenrechter zal 
worden beslist; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

22 juni 1979- 1• kame~;- Voorzitter: 
de h. de Vreese, afdelingsvoorzitter -
Raadsheer-verslaggever : de h. Sury -
Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie {1) 
van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. De Gryse en van 
Heeke. 

1• KAMER - 22 juni 1979 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERL!JKE ZAKEN -
BESLISSING GEGROND OP DE VERKLARINGEN 
VAN PARTIJEN TER TERECHTZITT!NG- VER
KLARINGEN NIET OVERGENOMEN OF VER
MELD IN DE BESLISSING OF IN ENIG ANDER 
GEDINGSTUK - TOETSING VAN DE WETTE
L!JKHEID VAN DE BESL!SSING DOOR HET 
HOF ONMOGELIJK - GEEN REGELMATIG 
GEMOTIVEERDE BESLISSING. 

2° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT -

BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BURGER-
L!JKE ZAKEN BESL!SSING HIEROP 
GEGROND DAT EEN FElT DOOR EEN PARTIJ 
NIET WORDT BETWIST- CONCLUSIE VAN DIE 
PARTIJ WAARIN DAT FElT WORDT BETWIST
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DIE 
CONCLUSIE. 

(1) Het op(mbaar rninisterie concludeerde 
tot vermet!gmg, maar op grand dat het 
bedoelde startverbod een retentlerecht ople
vert. 

1 • Niet regelmatig gemotiveerd is de 
beslissing die is gegrond op de verkla
rino-en van de partijen ter terechtzit
ting, wanneer die noch in de beslis
sing noch in enig ander gedingstuk 
zijn overgenomen of vermeld {2). 

2" De bewijskracht van de conclusie van 
een partij tot weerlegging van een fe~t 
wordt miskend door de rechter die 
beslist dat die partij het feit niet 
betwist (3). {Artt. 1319, 1320 en 
1322 B.W.) 

(BAUMANS E. T. BAUMANS M., GRAUWENS, 
BAUMANS A., BAUMANS M.) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 november 1977 in 
laatste aanleg gewezen door de Vre
derechter van het kanton Haacht; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 721, 3", 870, 
939, 992, 1000 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 1315, 1316, 1319, 1320, 1322, 1331, 
1332, 1338, 1341, 1349 van het Burgerlijk 
Wetboek, 4, derde lid, c, van de wet van 
16 mei 1900 tot erfregeling van de kleine 
nalatenschappen, zoals gewijzigd door de 
wet van 20 december 1961, 97 van de 
Grondwet en van het algemeen rechts
beginsel van de eerbiediging van de 
rechten van de verdediging, 

doordat het vonnis de door eiser 
geformuleerde vraag tot overneming, op 
schatting, van de onroerende goederen 
gelegen onder de gemeente Tremelo, 
met name het ouderlijk huis met afhan
gen en percelen land en bos, en van de 
roerende goederen die zich in het huis 
bevinden, verwerpt en, deze overneming 
integendeel in onverdeeldheid toekent 
aan de eerste en tweede verweerders 
tegen de totale schattingsprijs van 
1.518.900 frank en partijen verwijst naar 
de notaris Tuerlinckx te Haacht voor het 
verlijden van de akte, op grond dat : 
zowel eiser als de eerste en tweede 
verweerders te zamen, zich beroepen op 
de voorkeur bij voorrang, die door de 
wet van 16 mei 1900 wordt bepaald 
onder artikel 4, c, namelijk << degene die 

(2) Zie Cass., 26 feb. 1971 (A.C., 1971, 617), 
27 april 1973 (ib1d., 1973, 829) en 10 rnei 1974 
(lbld., 1974, 1011) .. 

(3) Cass., 3 okt. 1977 (A.C., 1978, 149), z1e 
Cass., 27 Jan. en 31 rnaart 1978 (ib1d., 1978, 
641 en 865). 
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tot aan het overlijden, zelfs zonder het 
huis met de " de cujus " of zijn echtge
note te bewonen, op regelmatige en 
voortdurende wijze in het bedrijf mee
werkte »; anderzijds de eerste en tweede 
verweerders te zamen zich daarenboven 
in tweede orde beroepen op de voorkeur 
bij voorrang, bepaald onder letter f, 
hetzij meer bepaald « degene die door de 
meerderheid van de belangen is aange
wezen »; dat uit de door de aanwezige 
partijen ter zitting zelf wederzijds ver
strekte inlichtingen en voorgebrachte 
stukken duidelijk is komen vast te staan 
en trouwens tenslotte nooit ernstig werd 
betwist, maar integendeel werd erkend, 
dat zij eigenlijk allen, naargelang hun 
omstandigheden van beroep en vrije tijd, 
in het kwestieuze bedrijf hebben meege
werkt; in die voorwaarden de betwisting 
omtrent de door eiser neergelegde stuk
ken geen enkel belang meer heeft en 
daarom bedoelde stukken niet nader 
dienen te worden onderzocht; indien uit 
de wederzijdse conclusie wel mag wor
den afgeleid dat ·de twee verweerders, 
die de overneming wensen te bekomen, 
wegens de · klaarblijkelijk aanzienlijker 
tijd, waarover ze beschikten, vermoede
lijk hun ouders bij de uitbating van hun 
boerderij « dikwijler » en bestendiger 
hebben geholpe~, zij ten deze alleszins 
en in ieder geval heiden te zamen 
onbetwistbaar de meerderheid van de 
belangen vertegenwoordigen, hetgeen 
door eiser bezwaarlijk kan worden aan
gevochten; dat da&rom, naar de geest 
van de van toepassing zijnde bijzondere 
wetgeving, bedoelde overneming bij 
voorkeur niet aan eiser, maar wel op 
voet van artikel 4, f, aan de eerste en 
tweede verweerders te zamen moet wor
den toegekend, 

terwijl, eerste onderdeel, noch het 
vonnis zelf, noch de zittingsbladen van 
de terechtzittingen, waarop partijen per
soonlijk verschenen zijn, enige weergave 
bevatten van de door partijen zelf ver
strekte. inlichtingen of van de door .eiser 
gedane' erkenhingen waarop. de beslis
sing nochtans steunt, zodat de wettelijk
heid ervan niet kan worden onderzocht 
(schending van artikelen 721, 3°, 939, 992, 
1000 van het Gerechtelijk Wetboek: en 
97 van de Grondwet), 

tweede onderdeel, · eiser in con~lusie 
formeel betwistte dat de eerste en 
tweede verweerders op regelmatige en 
voortdurende · wijze in het bedrijf van 
« de cujus >> zouden hebben meegewerkt; 
hij zulks in geen geval he eft er kend, 
zodat het vonnis de bewijskracht van 

deze conclusie miskent, door te beslissen 
dat ook uit de conclusie van eiser kon 
worden afgeleid dat de eerste en tweede 
verweerders regelmatig en voortdurend 
in het bedrijf van de ouders meewerkten 
(schending van artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek), 

derde onderdeel, het vonnis in die 
omstandigheden ten onrechte oordeelt 
dat de door eiser voorgebrachte stukken, 
waaruit deze afleidde dat alleen hij 
regelmatig en voortdurend in het bedrijf 
van zijn ouders had meegewerkt, niet 
nader dienden te worden onderzocht; de 
door eiser voorgebrachte bewijsmiddelen 
alzo niet volledig werden onderzocht, de 
wettelijkheid van de beslissing niet kan 
worden vastgesteld en de rechten van de 
verdediging werden miskend (schending 
van artikelen 4, c, van de wet van 
16 mei 1900, 870 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 1315, 1316, 1331, 1332, 1338, 
1341, 1349 van bet Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet en van voormeld 
algemeen rechtsbeginsel) : 

W at het eerste en het derde 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat wanneer de 
rechter, zoals ten deze, zijn beslis
sing steunt op « de door de aanwe
zige partijen ter zitting zelf weder
zijds verstrekte inlichtingen >>, hij 
de verklaringen van die partijen, in 
zoverre hij daaruit, tot grondslag 
van de beslissing, bepaalde gevolg
trekkingen afleidt, in het vonnis 
client te vermelden; dat immers, bij 
ontstentenis daarvan, het Hof in de 
onmogelijkheid wordt gesteld zijn 
toezicht over de wettelijkheid van. 
de beslissing uit te oefenen; dat het 
vonnis artikel 97 van de Grondwet 
schendt; 

W at het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat eiser in conclu
sie « formeel ontkende >> dat ver
weerder Adolf Baumans enige hulp 
in het bedrijf zou hebben verleend 
en deed gelden, wat verweerster 
Maria Barbara Baumans betreft, dat 
iij nooit kwam helpen bij de 
ouders; 

Dat, door te verklaren dat « nooit 
ernstig werd betwist, maar integen
deel werd erkend dat zij . eigenlijk 
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allen - bedoeld worden eiser, 
Adolf en Maria B.arbara Baumans 
- naar gelang hun omstandigheden 
yan beroep, eigen woonplaats en 
voornamelijk vrije tijd, in het kwes
tieuze bedrijf . hebben meege
werkt ,;, het vonnis de bewijskracht 
van voormelde conclusie miskent; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, doch enkel in 
zoverre het recht tot overneming 
van de kwestieuze goederen in 
onverdeeldheid aan Maria Barbara 
en Adolf Baumans. te zamen wordt 
toegekend en de partijen voor het 
verlijden van de akte voor de aan
gewezen notaris worden verwezen; 
beveelt dat melding van dit arrest 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; houdt de kosten aan en zegt 
dat erover door de feitenrechter zal 
worden beslist; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Vrederechter 
van het Eerste Kanton te Leuven. 

22 juni 1979- 1' kamer- Voorzitter: 
de h. de Vreese, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Sury - Gelij)dui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier en De Baeck. 

3' KAMER -;- 25 juni l979 

i 0 ARBEIDSIJVEREENKOMST B'E-
DIENDEN - CLAUSULE WAARBIJ BEDON
QEN WORDT DAT HET HUWELIJK EEN EINDE 
MAAKT AAN DE OVEREENKOMS'J;' - GECOOR
DINEERDE WETTEN BETREFFENDE HET 
BEDIENDENCONTRACT, AANGEVULD BIJ DE 

w'ET VAN 21 NOVEMBER 1969, AFtT. 21BIS
NIETIGHEID - WETTELIJKE BEPALING DIE 
GEEN ONDERSCHEID MAAKT 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - PER

SONEEL IN DIENST VAN EEN PARTICULIERJ<; 
PERSOON OF INSTELLING - PERSONEEL 
DOOR DE WET ONDER STATUUT GEPLAATST
RECHTSPOSITIE. 

3° ARBEIDSOVEREENKOMST - PER

snNEEL WAARvAN DE TOESTAND STATUTAIR 
GEREGELD IS BEuRIP. 

4° ARBEIDSOVEREENKOMST BE-
DIENDE ..,- PERSONEEL VAN HET VRIJ 
ONDERWIJS - RECHTSPOSITIE. 

5° ONDERWIJS - VRIJ ONDERWIJS - PER., 

SONEEL --,- RECHTSPOSITIE. 

1 o Luidens art. 21 bis Arbeidsovereen~ 
komstenwet Bedienden, in deze· • wet
ten ingevoegd bij de wet van 
21 november 1969 (1),' zijn nietig de 
bedingen waarbij bepaald' wordt dat 
o.m. het huwelijk een einde aan de 
overeenkomst maakt; deze dwingende 
wetsbepaling maakt geen onderscheid 
tussen de bedingen waarbij wordt 
bepaald dat het huwelijk van de 
bediende een einde aan de overeen
komst maakt (2). 

2o Personeel dat in dienst is van een 
particuliere persoon of instelling maar 
door de wet onder statuut wordt 
geplaatst, blijft door een arbeidsover
eenkomst verbonden, doch zijn rechts
positie wordt geregeld dom·, van het 
arbeidsovereenkomstenrecht afwiF 
kende regelen die door of krachtens 
de wet z1jn vastgesteld (3). 

3• Wanneer personeel door de overheid 
onder statuut is geplaatst, maar aile 
elementen van dat statuut nog niet 
zijn uitgevaardigd, is de toepassing 
van de Arbeidsov.ereenkomstepwe~ 
Bedienden uitgesloten zo het o,verc 
heidspersoneel, maar niet zo het gaat 
om pe1·soneel dat in dienst is van een 
particuliere peJ'Soon of instelling (±). 

4• en 5• De wetten betreffende het 
bediendencontract, gecoordineerd op 
20 juli 1955, zijn niet meer toepasselijk 
op de gesubsidieerde personeelsleden 
van de door het Rijk gesubsidi(!erde 
inrichtingen van het. vz:ij onderwijs 

0) Thans art. 3fl van de wet van 3 juli ~978 
betreffende de• arbeidsovereenkomst•n. , 

(2) Cass., 8 dec. 1976 en 12 jan: 1977 (A.G., 
1977, 399, 520 en 530), beide arresten •met 
cone!. proc.,gen. Dumon, toen eerste adv.-gen., 
respectievelijk verschenen in Bull. en Pas.; 
1977, I, 395, en A.C., 1977, 530. 

(3) Zie de in noot 2 vermelde cone!. van 
proc -gen. Dumon b1j het arrest van· 8 dec; 
1976 In Bull. en Pas., I, 395, inz. biz. 397. en 
403. ' . 

(4) Zie l'ass., 21 sept. 1972 en 13 Jum 1973 
(A. C., . 1973, 8ti en 995) met noot 1 en · 2 op 
biz. 995. 
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.vanaf .. de inwerkihgtreding van· het 
koninklijk besluit dat dient te worden 
·genome'n ter'uitvoering van ad. _12bis, 
§. S,'f van de .wet van 29 ·meL 1959 

· betreffende , 'het bewaarschoolonder
wijs, het .lciger, 'middelbaar, norma a]-~ 
t'echnisch, · kunst- en buitengewoon 
onderwijs er ingevoegd bij de wet van 
11 juli d73 (1). (Art. 35,. § 1, Arbeids
.overeenkomst Bedienden.(2).) 

(BONGAkitTS r: BROECKAERT) 

:ARREST 

1
' HET HO:F· - G~let op het bestre

den. arrest, :op 20 december 1977 
door<l.~t Arbeid~hof te Antw~rpel), .. 
gewezen; 

' O~er het (/erste middel, ~fgeleid uit de 
schen<ling van.de artikele;n )-4. 1,7, 2~, 26, 
28, 30, 66, 67, 92, 93, 97, 1Q7 van de 
Grondwet 1134, 1135, 1779 yan het 
Burgerlijk W~tb()ek, .1 1 21 bis, 35, ,§ 1, van 
de bij1 konin\<)ijk ~esluit van 2Q: Juh 1955 
g~coordineercl,e wetten beh·e!!e.nde het 
bediendencontract, zoals gew~Jzlgd dqor 
de wette'ri van 21 novelllber 1969 en 
11 juli · 1973, 1 van de .· wet . va~ 
f2 juni 1964 betreffend~ het st~tuut van 
de perso;rl~e~sledeh van. het RlJlj:.sonder~ 
wijs, zoals : gewijzigd door :de V'{~t van 
11 juli 1973, l v~J.n.het, l}oJ;J.inklijl} pel)luit 
vim 2 oktober 1937 houdende het statuut 
van het Rijksperso,neel, 1, 4, 7, 12bis; § 3, 
27, 28, 29,.31 1 36, 4p, 45, §§ 1, ~. e.n _11. '{an 
de wet yan 29 me1 1959 tot WlJZlgmg van 
sori:uhige bepalingen van de onderwijs
wetgeving, zoals gewijzigd door de wet
ten vp,n 6 juli 1970 en 11 juli 1973,. 7 ,. § 1, 
van . i he~ koninklijk bes.Iuit . van 
28 november 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 betref
fende. de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, , zoals gewijzigd door het 
koninklijk .besluit van 16 februari 1971, 
2, ·' .§,. 3, en 51~, van de wet van 
5 

1
december.}96? .betreffende de colle~: 

tieve arbeidsovereenkomsten en de pan-

(1) Zi.e ~~t~~nt de tqepassing van het 
arbeids'overeenkomstenrecht op het personeel 
van de gesubsidieerde inrichtingen. van het 
vl'ij onderwijs alvorens de wet van 11 juli 1973, 
art .. 35 § 1, van de geco6rdineerde wetten van 
20 juli' 1955 en. de wet van 29 mei 1959 had 
gewijzigd :·<le in noot 2 vermelde' arresten met 
de conclusies van proc.-gen. Duman. 

(2) Thans. art. t•. twe'ed~ lid, vim de in. noot 
1 vermelde \ol,et van 3 juli 1978. 

taire comites, zoals gewijzigd do.or •de: 
wet van 11 juli 1973, en var:i het grond
wettelijk begihsel van de scheiding. van 
de machten, 
' doordat het arrest de. door eiseres 

tegen verweerster irtgestelde. votdering 
tot betaliqg van een opzeggingsvergde
dir:ig van 319.278 fi'ank, gelijk aah twaalf 
maanden loon, verwerpt 'op grond : dat' 
de barid tussen de inrichtende macb:t en' 
liet gesubsidieerde personeelslid'va~' een 
vrije school' van statutaire aard IS en 

· niet onder de toepassin.g 'van de' wet op· 
de arbeidsovereenkomst 'voor· bedienden 
valt; dat hieraan geen afbreuk gedaan· 
wordt door de omstandigheid .dat ele
menten van het statuut, · namelijk: 'de~ 
eenvormige regels waarvan ·: sprake · .in 
artikel 12bis, § 3, van; .de wet ·van. 
29 mei 1959, zoals gewijzigd bij P.e • wet 
van 11 juli 1973; nog niet werden uitge~ 
vaardigd; dat, wanneer. de wetgever: de 
noodzaak va:n een rechtspositie « ·sui. 
generis >> erkent, de geschillen, in geval 
van lacune in de uitgewerkte regels door. 
afleiding uit de implicaties. van de wet 
zelf .dienen te worden opgelost; dat de: 
norm en betreffende andere relaties . niet 
als zodanig mogen toegepast ·worden';· 
doch eventueel slechts bij ahalogie 'er.· 

' mits zij .niet: strijdig ,zijn met de aard 
van.de betrekking; dat, .noch; het gebre~ 
aan stabiliteit, 1\0Ch he,~ ,ontbreken y;aq. 
een . volledige redactie, van alle ,hestand~ 
delen van een sta'tuuUmplicE;!ref\ d.at een 
contractuele regeling . :bestaat;. d,a,t, ~en 
overvlpede, niet ;'{an een hiaat in l;let 
statuut kan gesprok~n wor.den, yerii1it!) 

·he~ nationa~J.l parita.\r comite ;voor,;h~t 
gesubsidieerd , vrij . kleuter- .. ,e:J?, lager 

· Qnderwijs in zijn .. zitting: v.ari 
26 april 1968 een stabilit,e.its- e:p discipli
nair statuut voor het directie- en .onder
wijzerid lekenpl:!rsoneel'van' het gesul:isb 
dleerd vrij kleuter- en' lager priderwij~ 
va,ststelde; dat deze colleetieve algeiriene 
overeenkOI;nst welis\V'aar. niet algemeen 
verbindend' verklaard . werd, maar. dat 
men; naar imalogie met het bepafllde' i.h 
artikel 51 vari de wef van 5 decem~ 
ber 1968, mag stellen dat zij geldt voor 
de inrichtend.e machten die' aangesloten 
waren bij de 'representatieve, organisatie· 
die . de overeenkomst mede, ondertekenct: 
heeft; dat de ~ldus ultgewerktE;! regels 
een algemeen en 'onpersoonlijkkarakter 
hebben; dat, op grorid van het door de 
wet van 11 juli 1973 in dE;! Schoolpacnv"et 
ingevoegde artikel 12bis, een koni!lklijj( 
besluit. een 'aantal eenvormige' statufaire 
bepallngen zal invoer:en',' maar dat' z,ulks 
niet betekent dat, in afwachti'ng daar'va,ri; 
de ' conventioneel vastgeho\gde' regelirig' 
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zou zijn afgeschaft; dat de verbintenis 
tussen de inrichtende macht en het 
gesubsidieerde personeelslid van het vrij 
onderwijs ingevolge een contract ont
staat en door particuliere personen 
wordt gesloten; dat zij het verrichten 
van arbeid onder gezag tot voorwerp 
heeft .en bijgevolg een arbeidsovereen
komst « sui generis >> uitmaakt; dat het 
arbeidsrecht geen wet kent die de 
arbeidsovereenkomst in haar geheel, 
regelt; dat, naast verschillende arbeids
overeenkomstenwetten, de schoolpact
wetgeving een bijzondere relatie opge
steld heeft, 

terwijl, eerste onderdeel, het tegen
strijdig en duister is te beslissen ener
zijds dat de band tussen partijen van 
statutaire aard is, wat elk contract 
uitsluit, en anderzijds dat dezelfde ver
bintenis tussen dezelfde partijen, die 
particuliere personen zijn, door een con
tract ontstaat en een arbeidsovereen
komst « sui generis » uitmaakt (schen
ding van de artikelen 14, 17, 66, 67, 
97 van de Grondwet, 1134, 1135, 1779 van 
het Burgerlijk Wetboek, 1 van het 
koninklijk besluit van 20 juli 1955, 1 van 
de wet van 22 juni 1964 en 1 van het 
koninklijk besluit van 2 oktober 1937); 

tweede onderdeel, de toestand van 
eiseres niet statutair geregeld is zoals 
vereist door artikel 12bis, § 3, van de 
Schoolpactwet, en eiseres dientenge
volge, krachtens de dwingende bepalin
gen van artikel 35, § 1, van de wetten 
betreffende het bediendencontract, 
onder de toepassing van deze wetten 
blijft (schending van de artikelen 12bis, 
§ 3, van de wet van 29 mei 1959, 21bis, 
35, § 1, van het koninklijk besluit van 
20 juli 1955 en 17 van de Grondwet); 

derde onderdeel, noch de op 
26 april 1968 in , het nationaal paritair 
comite voor het gesubsidieerd vrij kleu
ter- en lager onderwijs gesloten stabili
teitsstatuut en disciplinair statuut van 
het gesubsidieerd directie- en onderwij
zend lekenpersoneel van de gesubsi
dieerde vrije kleuter- en lager onder
wijsinrichtingen, noch het algemeen re
glement van het personeel van de ka
tholieke lagere en, kleuterscholen, een 
statutaire rege!ing is in de zin van 
artikel 12bis, § 3, van de Schoolpactwet, 
en ze niet bekrachtigd werden door de 
Koning, zodat deze akten niet van die 
aard zijn dat zij de toestand van eiseres 
onttrekken aan de toepassing van de 
wetten betreffende het bediendencon
tract; daarbij de « aanwervingsakte » van 
eiseres niet naar dit paritair akkoord 

verwijst en het ten deze geenszins 
toepasselijk is (schending van de arti
kelen 12bis, § 3, 45, §§ 1, 9 en 11, van de 
wet van 29 mei 1959, 2, § 3, 51 van de 
wet van 5 december 1968, 1, 5, 35, § 1, 
van het koninklijk besluit van 
20 juli 1955, · 1134 en 1135 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

vierde onderdeel, noch de vrijheid van 
godsdienst en van onderwijs, noch de 
beginselen van de schoolpactwetgeving 
en van 'het statuut van het perscmeel, 
noch de wetgeving inzake sociale zeker
heid en collectieve arbeidsovereenkom
sten tot gevolg hebben dat de band 
tussen eiseres en verweerster statutair 
zou zijn; deze grondwettelijke en wette
lijke bepalingen de toepassing van de 
artikelen 21bis en 35, § 1, van de wetten 
betreffende het bediendencontract in 
geen geval uitsluiten; zelfs indien de 
grondwettelijke regeling de door eiseres 
ingeroepen principes zou bevatten, door 
de rechtbanken da,n nog de wet zelfs 
dient te worden toegepast, vermits de 
grondwettelijkheid ervan niet kan wor
den getoetst (schendirig van de 
artikelen 14, 17, 25, 26, 28, 30, 92, 93, 
107 van de Grondwet, 1, 4, 7, 12bis, 27, 
28, 29, 31, 36, 40, 45, §§ 1, 9 en 11, van de 
wet van 29 mei 1959, 7, § 1, van het 
koninklijk besluit van 28 november 1969, 
2 van de wet van 22 juni 1964, 2, § 3, van 
de wet van 5 december 1968, 1, 21bis, 35, 
§ 1, van het koninklijk besluit van 
20 juli 1955, 1134 en 1779 van het 
Burgerlijk Wetboek en van het grond
wettelijk beginsel van de scheiding van 
de machten) : 

Wat het tweede, derde en vierde 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest 
vaststelt dat eiseres, krachtens 
een aanwervingsovereenkomst van 
1 september 1971, voor een gewone 
loopbaan als kleuterleidster · in 
dienst was van verweerster, dat 
eiseres op 28 juni 1975 in het 
huwelijk trad met een uit de echt 
gescheiden persoon, wiens kerkelijk 
huwelijk niet was ontbonden; dat 
verweerster bij aangetekende brief 
van 23 juli 1975 aan eiseres mee
deelde dat de overeenkomst onmid
dellijk werd beeindigd' met toepas
sing van artikel 31, § 1, 4•, van het 
algemeen, reglement van het perso
neel van de katholieke lagere en 
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kleuterscholen, daar de hierin 
bepaalde ontbindende voorwaarde 
vervuld was; 

Overwegende dat eiseres een vor
dering tot betaling van een opzeg
gingsvergoeding wegens onrechtma
tige beeindiging van haar dienstbe
trekking instelde, gestoeld op de 
nietigheid van de tegen haar inge
roepen ontbindende voorwaarde die, 
naar haar bewering, in strijd zou 
zijn met artikel 21bis van de gecoor
dineerde wetten betreffende het 
bediendencontract; 

Overwegende dat naar luid van 
dit artikel 21bis, bedingen waarbij 
wordt bepaald dat het huwelijk van 
de werknemer een einde maakt aan 
de overeenkomst nietig zijn; 

Dat dit voorschrift een dwingende 
wetsbepaling is en geen onderscheid 
maakt tussen de verschillende clau
sules waarbij rechtstreeks of 
onrechtstreeks wordt bedongen dat 
het huwelijk van de bediende een 
einde aan de overeenkomst maakt; 

Overwegende dat het arrest de 
stelling van eiseres verwerpt om de 
in het middel aangehaalde redenen 
en meer bepaald omdat sedertdien 
artikel 35, § 1, van de gecoordi
neerde wetten werd aangevuld door 
artikel 19 van de wet van 
11 juli 1973 en bepaalt dat · « deze 
wet van toepassing is op de door het 
Rijk, de provincies, de gemeenten 
en openbare instellingen die er 
onder ressorteren en de instellingen 
van openbaar nut en de door het 
Rijk gesubsidieerde inrichtingen 
van het vrij onderwijs tewerkge
stelde bedienden, wier toestand niet 
statutair geregeld is », wat naar het 
oordeel van de rechters inhoudt dat 
deze gecoordineerde wetten geen 
toepassing meer vinden op de 
genoemde personeelsleden, wier 
toestand wel statutair geregeld is; 

Overwegende dat in deze wetsbe
paling het woord « statutair >> ter
zelfder tijd in twee verschillende 
betekenissen wordt gebezigd; dat 
met betrekking tot het erin 
bedoelde overheidspersoneel het 
woord « statuut >> betekent dat de 

dienstbetrekking wordt geregeld 
door algemene en onpersoonlijke 
bepalingen, die op de partijen toe
passelijk zijn geworden door een 
eenzijdige aanstelling door de over
heid en niet ingevolge een overeen
komst; dat ten aanzien van het 
personeel van de inrichtingen van 
het vrij onderwijs, welke inrichtin
gen geen overheidsihstellingeri, 
maar. particuliere instellingen zijn, 
de d1enstbetrekking blijft ontstaan 
door een overeenkomst tussen beide 
partijen, zodat het regime van het 
gesubsidieerde vrij onderwijs con
tractueel blijft; 

Overwegende dat het personeel 
van een particuliere persoon of 
instelling onder het arbeidsrecht 
inzonderheid het arbeidsovereen~ 
komstenrecht valt, tenzij de wet dit 
personeel een statuut geeft, waarbij 
zijn rechtspositie en arbeidsvoor
waarden worden bepaald naar eigen 
regelen die van het arbeidsovereen'
komstensrecht kunnen afwijken 'en 
vastgesteld zijn door en krachtens 
de wet die het onder statuut plaatst; 

Overwegende dat bedoeld. arti~ 
kel 35, § 1, althans impliciet, een 
onderscheid bevat met betrekking 
tot de bedienden tewerkgesteld door 
inrichtingen van het vrij onderwijs 
w:elke door het Rijk zijn gesubsi
dleerd, met name tusseh degenen 
die onder statuut staan en andere 
die zodanig statuut niet bezitten; 

Dat echter noch dit artikel noch 
een ander artikel van de wet van 
11 juli 1973 waarbij onder meer 
voormeld artikel werd 'gewijzigd; 
bepaalt welke betekenis aan het 
woord statuut moet worden gege
ven, welke voorwaarden moeten 
worden vervuld opdat dit statuut op 
bepaalde personen toepassing zou 
vinden, en of dit statuut al dan niet 
reeds bestaat en in werking is 
getreden; 

Overwegende dat het wel de 
bedoeling van de wetgever is 
geweest bij de Schoolpactwetgeving 
de gesubsidieerde personeelsleden 
van het vrij onderwijs onder statuut 
te plaatsen; dat artikel 4, § 1,van de 
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wet van 11 juli i973, •dat als 
artikel 12bis in de 'wet van 
29 mei 1959 wordt ingelast;' als. 
algemene richtlijn bepaalt 'dat de 
statuten van het personeel van. het 
Rijksonderwijs en van· het gesubsi'
dieerd onderwijs de beveiliging 
waarborgen, buiten schoolverband; 
van het prive-leven tegen· willekeu..: 
rige beslissingen van de inrichtende 
macht; dat § 3 van hetzelfde ·artikel 
bepaalt dat de Koning, op eenvor
mige wijze voor alle gesubsidieerde 
onderwijsnetten en voor alle· gesub
sidieerde personeelslederr, statutaire 
bepalingen uitvaardigt· •die in de 
mate van .het mogelijke, tdentiek 
zijn aan die van het Rijk en betrek
king hebben, onder meer op (d) de 
gemeenschappelijke , essentiele on
verenigbaarheden en (e) de gemeen
~chappelijke fundamentele plichten; 
dat artikel i5 van de .wet van 
11 juli 1973 de partaire comites 
opdraagt een statuut inzake tuchtre
geling en aanvullende regels bij de 
statutaire bepalingen van. het in de 
voormelde § 3 bedoelde koninklijk 
besluit vast te leggen voor het 
gesubsidieerde personeel, en de 
paritaire comites door de Ministers 
van Nationale Opvoeding kunnen 
verzocht worden dit statuut en dez~ 
aanvullende regels binneJ,1 een door; 
hen gestelde termijn vast te stellen; 

· Overwegende dat het .. arrest vast
stelt dat elementen van het statuut, 
met name de e~nvormige regels 
waarvan sprake in 'voormelde § 3 
van artikel 4 van de. : wet . van 
i1 juli 1973, nog niet ;werden uitge
vaardigd, maar oordeelt dat , een 
fragmentarisch statuut niettemin 
een statutair geregelde toestand uit
maakt die, luidens artikel 35 van de 
gecoordineerde wetten de toepas-' 
sing van die: wet uitsluit; 

Overwegende echter dat het aldus 
geformuleerde oordeel aileen geldt 
voor de dienstbetrekkingen die, 
naar het eerder gema'akte onder
scheid, op . de partijen toepasselijk 
zijn geworden door een eenzijdige 
aanstelling door de ov~rheid, en niet 
ingev()lge een overeenk()i::nst; dat de 

dienstbetrekkingen bij aanstellirig 
doo:v. de overheid imrriers in ieder 
geval beheerst worden door de' alge" 
mene beginselen die ... de . toe stand 
van het person eel van· de I\ijksdien
sten , regelt en . door de uit die 
beginselen afgeleide rechtsregels; · 

Overwegende dat, zo de tekstvan 
de wet van 11 juli 19'1'3 geen· ·bepa
ling bevat nopens de betekenis ·die 
aan het erin gebezigde · woord 
« statuut >>• moet worden gegeven, 
noch over het 'al · dan . niet reeds 
bestaan of over het al dan niet 
onmiddellijk in werking treden van 
het bedoelde statuut en. zo 
artikel 19, dat artikel: 35. van de 
gecoordineerde wetten aamrult, zich 
ertoe beperkt: te bepalen dat de 
wetgeving betreffende de , arb~ids
overeenkomsten . blijft gelden voor 
de niet gesubsidieerde personeelsle
den van de gesubsidieerde onder:
wijsiririchtingen, het verslag van de 
Senaatscommissie voor de Nationale 
Opvoeding betreffende het ontwerp 
van wet clat leidde tot de wet van 
11 juli 1973 in dit verband ohde~
streept dat a contrario rnoet beves-, 
tigq worden dat het, de bedoeling is 
van cleze aanvulling, de leden van 
het person eel van de door . hE)t Rijk 
gesubsidieerde iilrichtingen van. het 
vrij onderwijs aan de 't,orpassing 
van voormelde gecoordineerde wet
ten te onttrekken, << zodra het. 
koninklijk besluit wordt getroffen in 
toepassing van §' 3, van het nieuwe 
artikel 12bis >> van de· Wet ·vim 
29 mei 1959; 

Dat de w:etgever aldus teqelf~;;~ 
tijd de toepassingssfeer vq.n de wet:-. 
geving betreffende · de arbe~dsoyer
eenkomst. voor bedienden . beperkt, 
wat betreft ·de door het Rijk gesuq.
sidieerde · inrichtingen van het yrij 
onderwijs, tot de . personeelsleden 
wier to$stand niet statutair geregeld 
is, en het ogenblik bepaalt vanaf 
hetwelk net gesubsidieerde. perso
neel van deze inrichtingen wo~dt 
geacht zich onder statuut' te bevin
den iri de zin van artikel 35, § 1, te 
weten de dag waarop het door 
artikel 12his, § 3, val). de wet' van: 
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29 · ·.mei• 1959 in het , •vooruitzicht 
gestelde koninklijk' besluit · zal zijn 
g~noinen 'en ih werking getreden; ' 
··. Oyerwegende dat'.bedoeld arti
kel .12bis, § 3, lui dens artikel 26. van 
de wet van 11 juli 1973 nog niet in 
werking is. · getreden; dat het 
koninklijk besluit waarvan artikel 
12bis, § 3, gewaagt, dan ook nog niet 
,' ', ,. ,,,. ,, .. i ·\ •, ·, - ! ' ' 

lS g~nOIJ?-en; , 
. Overwegende; voorts, <;lat geen 

andere wetsbepaliilg het gesubsi
dieerde person eel van de door 'het 
Rijk · · 'gesubsidiee'rde ·· inri~htir:igen 
van het vrij onderwijs: van' 'het 
toepassingsgebied, van , artikel 21bis 
heeft uitgesloten; , 

Overwegende dat door te beslis
s,en. dat .eiseres, gebonder,t is door 
ee'n . arbeidsovereenkdmst .(( sui· 
'geperis >>, die lliet onder' de tQepas
sing valt van de gecoordineerde 
welten 'betreffende het bediend,en
contract, het arrest voornoemde 
artikelen 21bis en 35, § 1, van deze 
wetten ::;chend,t; , , 

Overwegeride dat de : onder.delen 
gegrohd zijn; · 
jil' ,.., I ·'I 

··. On:- <;lie, redene:r{, '\~erni~tigt , 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 net 
Arbei<;lshof te Ge:r.t. '''' ·' · · ·· 

25 juni 1979 - 1• kamer ~ Voohittei· : 
,de ·h. , Gerniers, · afdelingsvoorzitte'rr, _j_ 

RaadsheeJ•-verslaggever': ·de h. Mahillon 
.'--'- Andersluidende -conclusie (1) "Van de 
h, Lenaerts;: advocaat~generaal ---'-' Advo:.. 
•catei1 : mrs. Houtekier en Bayart. ' 

.iiI I (' i 

' (if) Het openbaar ministerie was van oordeel 
dat . ·de. gecoiirdineerde, · · wette'n betreffende 
,het bediendenc,op.tract ,..,..- , ~n dus . ook ;arti" 
kel 21bis - niet meer toepasselijk waren 
op het gesubsidieerde personeel van de door 
het. Rijk gesubsidieerde inrichtingen van het• 
•v'rij i:mdeiwijs vanaf 30 augustus 1973, dit'is de 
datum van inwerkingtreding van artikel 19 
van de wet van 11 juli 1973, dat artikel 35, § 1, 

ivan ile 'gecdordineerde wetten he eft aangevuld 
'rrlet de • bepaling ( dat deze wett~n I flOg, alleen 
toepasselijk zijn op •de per:Sone'elsledfll\ yan de 

3~ KAMER- 25 juni 197~ 

1° GEMEENTE- .. EN PROVINCIEBE
LASTINGEN - DIRECTE GEMEENTEBE
uimNG .'_'_ MNSLAGBILJET- VERZENDING. 

2°· INKQMSTENBELASTINGEN---:. AAN

sL'AGBILJET '-· VERZENDING. ' 

3° 'GElVIEENTE~ ' • EN ' PROVINCIEBE
LASTINGEN - DIR~d\;; GEMEENTEBE

. LAST/N;Q -;- AANSLAGBILJET- VORM. / 

4° rNkoi\i~TENBEiA~TINQEN _:_ AAN

• pJ:ACjBILJlfT .~ VO~NJ,· 

: : I 1 i . ~ 

PROVIN(;IEBE-
< LASTING EN - · DIRECTE GEMEENTEBE

LASTING - BEZWAARSCHRIFT- VERPL:ICH
TING VOOR DE BESTENDIGE DEPUTATIE OM 

'BN·iNEN DE GRENZEN VAN. HET BIJ HAAR 
Af\NHANGIG' C::ESC!c\1\::.' DE AANSLAG ZELF TE 
BEOORDELEN - BEGRIP. 

6° GEJVIEENTE- EN PROVINCIEBE-
l ,, . ,. .,, \ ' 

LAST~NGEN - DIRECTE;; GEMEENTEBE
LASTING: --, · VERORDENING. !)IE . VOORZIET IN 

gesubsidieerde . inrichtingen, van het vrij 
o11derwijs, wier . toe~tand niet statutair' gere
geld 'is, dit zijn de niet gesubsiciieerde petso-
neelsleden. . ' 

Wanrieer de wet beslist dat pe1:sorieel onder 
statuut wordt geplaatst, zoals de wet van 
11 juli · 1973 t.a:v. het gesubsidieerde personeel 
van het· vrij onderwijs ·heeft gedaan,, is de 
toe stand wm. dit pe\·soneel , statutair geregeld, 
ook al .is dat statuut nog .11iet vqlledig uitge
vaardigd. Op dit punt bestaat er geeri verschil 
tussen overj1eidspersoneel en , personeel in 
dienst van een particuli~re persoon of instel
ling (het enige verschil ligt l:iierin dat' de 
rechtspositie van dit 1 laatste in elk geval 
contractm\el blijft)., . · · 
. ' T.a.v, de uftwerking. vari artikel 35, § 1, van 
de gecoordi'neerde wetten, dat de 'toepassing 
van die 1wetten op de' genoemde personeelsle
den uitsluit, heeft het dus geen belang dat het 
konjnklijk besluit ter uitvoering van art. 12bis, 
§ 3, van de. wet van 29 mei 1959 · nog niet is 
:gepom~m·. De. enkele zin uit het Senaatsverslag 
bij de wet van 11 juli 1973, waarin het 
tegendeel wordt beweerd, kan niet opwegen 
tege11, de orzet van de wettelijke regeling, 
zoals flie kari worcten afgeleid uit de tekst zelf 
van:'de w~t en uit de memorie van toelichting. 

'Dat het geno!mide koninklijk besluit nog 
niet' is ujtgevilardigd, belet overigens niet dat 
de rechtspositie van het betrokken personeel 
niettemin uitvoerig geregeld is, inzonderheid 

'door ·de .statutaire .bepalingen die de School
p:actw.et· •zelf· .bevat en door de sociale wetten 
die nog toepasselijk blijven. (De conclusie 

· versclieen•in 'R. W:, 1979~1980; kol. 184 e.v.) 
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EEN JAARLIJKSE RECHTSTREEKSE BELAS
TING OM DE KOSTEN VOOR WERKEN TERUG 
TE VORDEREN- DRAAGWIJDTE. 

7° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN - DIRECTE GEMEENTEBE

LASTING - BEZW AAR - BESTENDIGE DEPU
TATIE VAN EEN PROVINCIERAAD - ADVIES 
VAN DE GEMEENTERAAD - MOGEL!JKHEID 
VOOR DE BELAST!NGPL!CHTIGE OM ERVAN 
KENNIS TE KR!JGEN. 

8° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING 
- GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN 

DIRECTE GEMEENTEBELASTING 
BEZWAAR - BESTENDIGE DEPUTATIE VAN 
EEN PROVINCIERAAD - ADVIES VAN DE 
GEMEENTERAAD- MOGEL!JKHEID VOOR DE 
BELASTJNGPLICHTIGE OM ERVAN KENNIS TE 
KRIJGEN. 

1" en 2" Het bepaalde in art. 11 van het 
koninklijk besluit nr. 4 van 
22 augustus 1934, luidens hetwelk de 
aanslagbiljetten per te1· post aangete
kende brief worden verzonden wan
neer zij belastingen betreffen die ten 
minste 1.000 frank in hoofdsom berei
ken, is niet op straffe van nietigheid 
voorgeschreven. 

3" en 4" Inzalie directe belastingen en 
directe gemeentebe]astingen moet het 
aanslagbiljet aile vermeldingen bevat

. ten. die nodig zijn om op het bestaan 
van een vaststaande en opeisbare 
belastingschuld · te wijzen en om de 
belastingplichtige in staat te stellen 
een reclamatie in te dienen (1); het 
behoeft niet ondertekend te zijn. 

5' 'De bestendige deputatie van de pro
vincieraad, waarbij een regelmatig 
bezwaarschdft tegen een directe 
gemeentebelasting aanhangig is, heeft 
de macht en tot plicht, zonder gehou
den te zijn door de conclusie van de 
gemeente, na te gaan welke verorde
ning tot rechtsgrond voor de betwiste 
belasting dient en of deze verordening 
de aiinslag wettig verantwoordt (2). 
(Wet van 22 juni 1865; art. 136 
Gemeentewet.) 

6" Waimeer een gemeenteverordening 
voorziet in de mogelijkheid de kosten 
die de .gemeente voor bepaalde uitge
voeJ.·de werken heeft gemaakt terug te 

(1) Cass., 24 okt. 1975 (A.C., 1976, 254) met 
noot E.K.; Cass., 20 okt. 1976 (ibid., 1977, 218). 

(2) Cass., 9 juni 1976 (A.C., 1976, 1127). 

vorderen bij wijze van een jaarlijkse 
rechtstreekse belasting en zij de duur 
van de terugbetaling bepaalt, mag die 
jaarlijkse belasting vo01· de werken die 
binnen de geldingsperiode van de 
verordening voltooid worden, worden 
gevestigd tijdens de ganse duur van de 
voor de terugbetaling bepaalde periode 
(3). 

7" en 8" Het advies van de gemeente1·aad 
omtrent een bezwaarschrift tegen een 
directe gemeentebelasting behoeft aan 
de belastingplichtige niet te worden 
meegedeeld; inzage ervan behoeft hem 
aileen te worden gegeven als hij erom 
vraagt(4). 

(VAN DEN HAUTE T. GEMEENTE LENNIK) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 24 augustus 
1978 door de Bestendige Deputatie 
van de Provincieraad van Brabant 
gewezen; 

Over het derde middel, hieruit afgeleid 
dat, in verband met de door eiser 
aangevoerde grief dat de aanslagbiljetten 
nietig waren omdat ze enerzijds niet bij 
een ter post aangetekende brief waren 
verzonden en niet ondertekend waren, 
en omdat ze anderzijds verwezen naar 
een verkeerde belastingverordening, de 
beslissing oordeelt, enerzijds, dat het 
niet om substantiiHe of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven vormen gaat, 
en, anderzijds, dat de verwijzing naar 
een verkeerde verordening een materiele 
vergissing uitmaakt, 

terwijl, eerste onderdeel, nu de aan
slagbiljetten bij een ter post aangete
kende brief dienen te worden verstuurd, 
indien ze betrekking hebben op belastin
gen die ten minste 20.000 frank in 
hoofdsom bedragen (Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, artikelen 208 en 
209; koninklijk besluit tot uitvoering van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, artikel 180), en nu de aanslagbiljet
ten zelfs niet ondertekend waren, de 
bestendige deputatie ten onrechte beslist 

(3) Zie Cass., 29 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 
nr. 288). 

(4) Zi~ Cass., 21 maart 1975 (A.C., 1975, 825), 
24 okt. 1975 (ibid., 1976, 254), 24 okt. en 22 dec. 
1977 (ibid, 1978, 256 en 497). 
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dat de vormen riiet substantieel of op 
straffe van nietigheid zijr:l voorgeschre
ven; 

tweede onderdeel, de aanslagbiljetten 
verwezen naar de gemeentelijke belas
tingverordening van 12 februari 1976, 
goedgekeurd bij koninklijk besluit van 
25 april 1977, welke verordening verwijst 
naar de werken · voltooid tussen 
1 januari 1976 en 31 december 1980 en 
dus niet enkel een verlenging van de 
voorgaande verordening ~nho.udt, zoals 
de beslissing verkeerdelijk beweert; de 
bestendige deputatie bijgevolg de aan
slagbiljetten nietig had moeten verkla
ren, omdat ze stoelden op een verorde
ning die dateert van na de einde 
oktober 1972 uitgevoerde Werken; indien 
de gemeente haar vordering zou stoelen 
op de . belastingverordening van 
21 inaart 1972 en 27 september 1972, 
goedgekeurd bij koninklijk besluit van 
19 februari 1973, nu dit laatste de 
beslissingen van de gemeenteraad 
slechts goedkeurde voor een periode van 
drie jaar, verstrijkende op 31 decem
ber 1974, en nu de verordeningen van 
1972 noch v66r hun verstrijken noch 
nadien werden verlengd, de invordering 
van de belastingen op grond van die 
verordeningen in aile geval verjaard 
was, zodat de motivering van de besten
dige deputatie foutief en in strijd met de 
wet is : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de beslissing 
terecht vaststelt dat noch de 
artikelen 208 en 209 van het Wet
boek van de Inkomstenbelastingen, 
noch artikel 180 van het. koninklijk 
besluit tot uitvoering van dat wet
hoek, de verplichting opleggen het 
aanslagbiljet aangetekend te ver
zenden; 

Dat, luidens artikel 11 van het 
koninklijk besluit nr. 4 van 22 au
gustus 1934 houdende wijziging 
vari de wetsbepalingen inzake 
rechtstreekse en daarmede gelijkge
stelde belastingen, de aanslagbiljet
ten weliswaar. bij ter post aangete
kende brief worden verzonden, 
wam1eer zij belastingen betreffen 
die ten minste 1.000 frank in 
hoofdsom bedragen; dat dit vorm
vereiste evenwel niet op straffe van 
nietigheid is voorgeschreven; · 

Overwegende dat, zoal:s de beslis
sing oordeelt, een aanslagbiljet 
slechts die vermeldingen moet 
bevatten die noodzakelijk zijn om 
op het bestaan van een vaststaande 
en opeisbare belastingschuld te wij
zen en om de belastingplichtige in 
staat te stellen een reclamatie in te 
dienen; dat het aanslagbiljet, om 
aan deze vereisten te voldoen, niet 
behoeft ondertekend te zijn; 

W at het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat · de beslissing 
vaststelt dat, nu de datum van de 
voltooiing van de litigieuze werken 
werd vastgesteld op 20 oktober 1972, 
de betwiste aanslagen onder de 
toepassing vallen van de door de 
gemeenteraad van .verweerster op 
21 maart 1972 gestemde belasting
verordeningen, die betrekking heb
ben op de belastingen verschuldigd 
voor de werken· waarvan de voltooi
ing gelegen is tijdens de aanslagja
ren 1972 tot 1974; .. dat zij eraan 
toeyoegt dat de verwijzing, op het 
aanslagbiljet, naar een belastingver
ordening van latere datum, met 
betrekking tot de initiale verorde
ning enkel een verlenging in de tijd 
van laatstbedoelde verordening 
inhoudt, slechts een materiele ver
gissing uitmaakt, waardoor noch
tans de eisbaarheid en het vaststaan 
van de belastingschuld niet worden 
aangetast; 

Overwegende dat de bestendige 
deputatie, die uitspraak doet over 
een · bezwaarschrift, niet aileen de 
macht maar ook tot plicht heeft de 
werkelijke grondslag van de belas
ting vast te stellen en eventueel een 
andere verordening in de · plaats te 
stellen van die welke door de 
gemeente verkeerdelijk ingeroepen 
werd, mits de aanslag op grand van 
de werkelijk toepasselijke verorde
ning verantwoord is; 

Overwegende dat de verscheide
ne belastingverordeningen van: 
21 maart 1972 van verweerster voor
zien in de mogelijkheid de door de 

. gemeente voor de in de verordenin
gen bedoelde werken gedane kosten 
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terug te vorderen bij wijze van een 
jaarlijkse yechtstreekse belasting en 
zij de duur van de terugbetaling 
bepalen; dat de gemeente aldus de 
toelating verkrijgt om, voor de wyr
k;e:p die voltooid. werden. binnen de 
geldingsperiode. van: die verordeni~
gen,. de jaarlijkse rechtstreekse 
belastingen te vestigen gedurende 
de , ganse duur van de voor de 
terugbetaling bepaalde periode; dat 
de .. bestendige deputatie ten 

1 
deze 

derhalve wettelijk beslist dat. de 
voor. het. dienstjaar 1977 geheven 
belasting, als vijfde schijf van de 
terugvqrdering, stoelt op de ge
meenteyerordeningen van f1 maart 
i972; i 

·. Dat het .middel naa'r recht faalt; 

\,''_'lili . I' · ,, , f 
· 'Over het. zesde middel, afgeleid uit de 

sdh'ending van. de rechtEim vim de verde
diging, . · . · · · · 
· · 'dporda't het1 'a;,tw~ord van verMJeerster 

op·' 'de bezwaarschriften van . eiser niet 
aan dezw ·laatste werd betekend, zodat 
eiser de argumentatie. van de gemee'nte 
nie't kon kennert, .laat staan weerleggen : 

· · Ove'rwegende dat artikel 136 van 
de Gemeen:tewet bepaalt dat iedere 
belastingplichtige die zich te hoog 
aangeslagen aclit, een bezwaar
schrift kan ·indienen bij de besten
dige deputatie, die beslist « de 
gemeeriteraad: gehoord >>; 

. Dat het in. het .middel bedoelde 
advi~s derhalve . deel uitmaakt van 
de, · door. de wet voorges~hreven 
J;echtspleging van :de bestendige 
deputatie; dat, de betekening van 
het advies aan de reclamant niet 
cloor,de wet is opgele15d; 
·... :,: , •: ,I,,, , i < ' • 

Ov;erwegei).qe dat .uit geen er1kel 
stuk waarop het H~f vermag acht te, 
slaan blijkt dat el.ser inzage van het 
advies heeft gevraagd, en eiser ook 
niet beweett zulks te hebben 
geyt:aagd; 

Overwegende dat het middel der
halve. niet kan worden· aangenomen; 

.En overwegende dat uit de regel
matig aan het Hof overgelegde stuk
ken niet blijkt dat een middel, dat 
de openbare orde raakt, ambtshalve 
moet worden opgeworpen; 

Om die redenen,' verwer'pt · de 
voorziening; verooi:deelt eiser in ,de 
ko~en. I 

25,juni 19.79 - .. 3' kamer -
1 

yoo{'zitter: 
·de h. Germers -' · Raadsheer-
verslaggever :. de. h. Versee ...:...:. Gelijk~ 
Juidende conclusie VCJ.n de · .. h. Le~ 
naerts, advocaai-generaal - Advocat;d : 

., mr. Delue, Brussel. . I. ' I .,. ', ' 

Van dezelfde dag, 28 analoge a~r~sten tege,;_ 
beslissingen van dezelfde bestendige deputac 
tie.' · 

2' KAMER- 26 juni 1979•: 
! 

AANSPRAKELIJKHEID I (BUITEN 
OVEREENKOMST) MATERIELE 
SCHADE TEN GEVOLGE VAN BLIJVENDE 
ARBE!DSONGESCHIKTHEID --' RAMING VAN 
DE SCHADE SCHEND!NG VAN DE 

. ARTT. 1382 EN 1383 B.w'. ~ BEG RIP. ' 

De artt. 1382 en 1383 B. W. worden 
geschonden door . de rechter die,. om 
het bedrag vast· te · stellen dat de 
materiele schade ten •gevolge van de 
blijvende ongeschiktheid · van de 
getroffene naar gemeen recht :zal ver
goeden, uitgaat van de jaarlijk:Si;! 
wedde die de getroffene had moete1i 
ontvangen in april · 1977 en • op die 
grondslag kapitaliseert met inachtne
ming van de kapitalisatiecoeffiCient 
die volgens de tabellen .· voor de verc 
moedelijke overlevingsduui· geldt vo01· 
iemand van de Jeeftijd die de getrof
fene had op 4 mei 1971, nl. lop de 
consolidatiedatum (1). ' 

(BLINDEMAN T. VAN TONGERLOO) 

ARREST 

HET HOF; -c:- G~let'ophet,b~str.e.,
den arrest, op 2I , dec~mber ~ 1978 
doo.r het Militair G.erechtshof gewe
zen; 

(1) Cass., 27 sept. 1978 (A.C.,.1978-79; nr. 69). 
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Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1382, 1383 van het 
.Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest aan verweerster 
wegens een op 4 mei 1971 geconsoli
deerde , blijvende arbeidsopgeschiktheid 
van 

1
60 t.h .. een gekapitaliseerde vergoe

ding van 4.119.916 frank toekent, ver
meerderd met de intereste'n ' cip dit 
bedrag vanaf deze consolidatiedatum, op 
grond « dat 'de burgerlijke partij (ver
weerster) • als. · berekehingsbasis Van de 
door haar gevorderde vergoeding, zich 
op het haar in april 1977 toegekend 
brutoloon van 33•.819' frank steunt; dat de 
beldaagde (eiser) ten onrechte opwerpt 
dat alleen de inkomsten verworven op 
de; datum van · het' · dngeval, dit is 
2:4 oktober 1969; of uiterlijk op de datum 
van de consolidatie, dit is 4 mei 1971, ·in 
aanmerking mogen komen; dat enerzijds 
rekening dient gehouden te worden met 
de geldontwaarding die, tussen 1969-
1971 en 1978, een stijging van. de wedde 
van de burgerlijke partij als gevolg heeft 
gehad; dat anderzijds rekening moet 
gehouden ·worden met .de verhoging. van 
haar wedde wegens apcienniteit of nor
male bevorderingen .van .het slachtoffer, 
~.<J.t op, . het ogenblik van het .. ongeval 
slechts,, 25 ja~r. Ol.\d Wq~i dat. het aldus 
gegrond en billijk voorkomt het bruto 
.m,aandlopn van 33.819, frank als bereke
'nirygsbasis te. mimen, dit. is per · jaar 
405.828 frank, te verhogen met · het 
Vakantiegeld, zijnde 21.905 frank, samen 
~27.733 frank per jaar; · dat, rekening 
,ho1,1d~ryde ,met qe datum van co:q.'solidatie 
(4 .me1 . 1971), .· ee11 60 t.h .. werkonbe
kwaamheid, eenleeftijdvan 25 jaar op 

'het' cigenblik van het origeval, een lucra
tieve leeftijd tcit 60 jaar, een rentevoet 
van , 5 t.h: en een. kapitalis?tie 

,vq'n · 16,0533, de burgerlijke partij r'echt 
heeft op e¢n vergoeding: van : 427:733 X 
•16;0533 : '100 = 1 4:119:916 frank; 'dat 
il_lteresten 'cip dit be&ag verschuldigd 
ZIJn vanaf de datum van de c!onsolidatie 
zijnde 4 mei 1971 ,,, ' 

terwij], 'eei;st~ dndeJ~deel, het tegen
strijdig is zich .op,. 21 december 1978 
datum van de uitspraak van het arrest: 
te stellen om het kapitaal te bepalen dat 
de· door verweerster ingevolge hmir blij
vende arbeidsongeschiktheid •van 60 t.h. 
opgelopen schade moet .vergoeden en 
daartoe als berekeningsbasis enerzijds 
het loon te nemen dat aan verweerstei· 
in april 1977 werd toegekend en dat, 
l:tetgeen , het .. '1-rrest trouwe11s erkent 
hogei:'ligt chin1 hetgeen ve~weerster op 'd~ 

consolidatiedatum van 4 mei 1971 .ver
diende en anderzijds de kapitalisatie
coefficient toe te passen van 16,0533 die 
c;ioor de tabellen. van vei·moedelijke over
levingsduur bepaald wordt voor eeri 
per soon van de leeftijd· van verweerster 
op 22 oktober 1969, datum' van het 
ongeval, en de .interesten op dit kapitaal 
te. doen !open vanaf de consolidatieda
tum (schending van het artikel 97 van de 
Grondwet); . . · ' 

t~eede onderdeel, de rechter die om 
de' mq.teriele. schade. te bepalen inge~olge 
de op 4 mer 1971 geconsolideerde blij
vende arbeidsongeschiktheid · van • he't 
slachtoffer, als berekeningsbasis het 
loon· neemt dat .in april 1977 aan .het 
slachtoffer werd toegekend en op deze 
b;:tsis een kapitalisatieberekening doet', 
voor deze berekening de kapitalisatie" 
coefficient . niet . kan toepas'sen . die 
bepaald is door de tabellen van Vermoe~ 
delijke overlevingsduu!· voor een persoori 
die de leeftijd van het slachtciffer heeft 
op 22 oktober 1969, datum van het 
ongeval, en evenmin de interesten op dit 
kapitaal kan doen !open vanaf de datum 
van . de. consolidatie; , zonder de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek te schenden; 
. derde onderdeel, om het bedrag vari 
de materiele schade van het slachtoffer 
van een ongeval te, bepalen de ·rechter 
zich moet stellen op de dag waarop hij 
uitspraqk doet en de . op die datum 
bekend zijnde elementen in 'consider;atie 
moet nemen, derwijze dat 'vodr de 
periode die aan zijn beslissing vooraf
gaat, het arrest de materiele schade 
ingevolge de blijvende arbeidsonge
schiktheid van het slachtoffer had moe
ten berekenen op basis van de. gedu~ 
rende deze periode effectief aan ver
weerster toegek~nde wedden en niet op 
basrs van het loon dat haar iri april 1977 
werd toegekend en het arrest, door in 
het basisj aarloon voor de peri ode . van 
v66r 1 april 1977, het ·loon te begrijpen 
dat het .slachtoffer .enkel vanaf die 
datujll verdiend heeft, pnwettig Clan ver~ 
weerster een vergoeding toekent die 
groter is dan de werkelijk door haar 
geleden schade (schending van· de 
artike!en 1382 en· 1383 van het· Burgerlijk 
Wetboek): 

Overwegende dat het arrest, om 
het kapitaal te bepalen dat de 
;;chade moet vergoeden die verweer
ster ondergaat ten gevolge' van' ~en 
op 4 mei 1971 geconsolideerde blij~ 
veri de arbeidsone:eschikt.hP.id' \:ran 
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60 t.h., als berekeningsbasis neemt 
de brutowedde welke verweerster 
verdiende in april 1977 en hierop 
een kapitalisatiecoeffici€mt toepast 
die overeenstemt met de leeftijd van 
verweerster op 22 oktober 1969, 
datum van het ongeval; 

Overwegende dat het arrest de 
redenen aangeeft waarom het cijfer 
van de wedde van april 1977 in 
aanmerking komt, te weten de geld
ontwaarding die tussen 1969/1971 en 
1978 een stijging van de wedde tot 
gevolg had en de verhogingen 
wegens ancienniteit of normale 
bevorderingen waarop het slachtof
fer aanspraak had kunnen maken, 
waardoor het arrest te kennen geeft 
dat het dit cijfer als een gemiddelde 
beschouwt dat geldt voor de ganse 
Iucratieve levensperiode; dat het 
echter geen verantwoording inhoudt 
voor het aanhouden van de datum 
van het ongeval als aanva:ngspunt 
voor de kapitalisatieberekening; 

Overwegende dat het arrest bij de 
kapitalisatieberekening voor het 
bepalen van de materiele schade die 
voortvloeit uit de blijvende arbeids
ongeschiktheid, schade die uiter
aard vanaf de consolidatie is ont
staan, niet zonder schending van de 
in het middel vermelde wetsbepalin
gen een coefficient vermocht toe te 
passen die overeenstemt met een 
tijdsspanne welke aanvangt op een 
datum die aan de consolidatie 
anderhalf jaar voorafging; 

Overwegende dat deze onwettig
heid de vernietiging moet mede
brengen van de beslissing tot vast
stelling van het eerder bedoeld 
kapitaal en, als gevolg hiervan, van 
de beslissing tot vaststelling van het 
bedrag van de vergoedende interes
ten; 

. Dat het middel in zoverre 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt hef 
bestreden arrest in zoverre het eiser 

wegens materiele schade, voort
vloeiende uit haar blijvende ar
beidsongeschiktheid, de som van 
4.119.916 frank te betalen, te ver
meerderen met vergoedende inte
rest~n; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vetnietigde 
beslissing; veroordeelt verweerster 
in de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Militair 
Gerechtshof, anders samengesteld. 

26 juni 1979- 2• kamer- Voorzitter: 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Lebbe - · Gelijk
luidende conclusie van de h. Ballet, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De 
Bruyn, 

2• KAMER - 26 juni 1979 

JEUGDBESCHERMING - OVERTREDING 
VAN DE ARTT. 418, 419 EN 420 SW. -
BEKLAAGDE MEER DAN ZESTIEN JAAR EN 
MINDER DAN ACHTTIEN JAAR OP HET T!JD
STIP VAN DE FElTEN- BEVOEGDHEID. 

De gemeenrechtelijke J'echtscolleges zijn 
in de regel niet bevoegd om kennis te 
nemen van de vorderingen van het 
openbaar ministerie inzake overtre
ding van de artt. 418, 419 en 420 Sw. 
ten Jaste van minderjarigen van meer 
dan zestien jaar en minder dan acht
tien jaar op het tijdstip van de feiten, 
tenzij die overtreding samenhangt met 
een overtreding inzake de politie over 
het wegverkeer; zulks onderstelt dat 
een vervolging is ingesteld vo01· het 
laatste misdrijf (1). (Artt. 36, 40, 36bis, 
eerste lid, 1• en 2•, en 38 Jeugdbescher
mingswet.) 

(D ... S ... L., D ... S ... A. T. DEMIR) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 28 februari 1979 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

veroordeelt om aan verweerster (1) Zie Cass., 15 maart 1976 (A.C:, 1976, B12). 
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A. Op de voorziening van eerste 
eiser, beklaagde : 

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

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 36, 4", 
en 36bis, eerste lid, 2", van de wet van 
8 april 1965 betreffende de jeugd
bescherming : 

Overwegende dat eiser voor de 
correctionele rechtbank op recht
streekse dagvaarding van de procu
reur des Konings alleen was ver
volgd wegens het onopzettelijk toe
brengen van slagen of verwondin
gen bij het plegen van een ver
keersongeval dat aan zijn persoon
lijk toedoen te wijten is, feiten 
gepleegd op 28 juli 1975; dat het 
arrest de ten laste gelegde feiten 
bewezen verklaart en eiser tot een 
straf en in de kosten veroordeelt; 

Overwegende dat eiser, blijkens 
de vaststellingen van het arrest, 
geboren is op 22 november 1958 en 
derhalve op het ogenblik van de 
feiten ouder was dan zestien jaar 
maar de leeftijd van achttien jaar 
niet had bereikt; 

Overwegende dat, krachtens 
artikel 36, 4", van de wet van 
8 april 1965, de jeugdrechtbank 
kennis neemt van de vorderingen 
van het openbaar ministerie ten 
aanzien van minderjarigen beneden 
de leeftijd van achttien jaar, die 
vervolgd 'worden wegens een als 
misdrijf omschreven feit; 

Dat, krachtens artikel 36bis, eer
ste lid, van genoemde wet, in afwij
king van artikel 36, 4", behoudens 
samenhang met vervolgingen we
gens andere misdrijven dan die 
hieronder vermeld, de gerechten, 
bevoegd op grond van het gemene 
recht, kennis nemen van de vorde
ringen van het openbaar ministerie 
jegens minderjarigen, die meer dan 
zestien jaar en minder dan volle 
achttien jaar oud zijn op het ogen
blik van de feiten, en vervolgd zijn 
wegens overtreding van 1" de bepa-

lingen van de wetten en verordenin
gen betreffende het wegverkeer, 
2" de artikelen 418, 419 en 420 van 
het Strafwetboek voor zover er 
samenhang is met een overtreding 
van de onder 1" bedoelde wetten en 
verordeningen, 3" de wet van 
1 juli 1956 betreffende de verplich
te aansprakelijkheidsverzekering in~ 
zake motorrijtuigen; 

Overwegende dat samenhang tus
sen verscheidene misdrijven bestaat 
wanneer een goede rechtsbedeling 
vereist dat zij samen en door 
dezelfde rechter worden berecht; 
dat zulks veronderstelt dat de mis
drijven het voorwerp uitmaken van 
vervolgingen; 

Overwegende dat ten deze geen 
vervolgingen tegen eiser werden 
ingesteld wegens overtreding van de 
bepalingen van de wetten en veror
deningen betreffende het wegver
keer; dat hieruit volgt dat de correc
tionele rechtbank en vervolgens het 
hof van beroep niet bevoegd waren 
om kennis te nemen van de feiten 
van onopzettelijke slagen en ver
wondingen, die eiser zijn ten laste 
gelegd; 

Dat de veroordeling van eiser 
derhalve onwettig is; 

Overwegende dat die onwettig
heid de vernietiging medebrengt 
van het bestreden arrest en van de 
gehele rechtspleging, die aan dat 
arrest is voorafgegaan tot en met de 
dagvaarding, aan eiser betekend om 
voor de correctionele rechtbank te 
verschijnen; 

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

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing waarbij eiser op 
de strafvordering wordt veroordeeld, 
de vernietiging medebrengt van de 
niet definitieve beslissing op de 
tegen hem ingestelde civielrechte
lijke vordering, die het gevolg is van 
eerstbedoelde beslissing; 
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• B. Op de 1 voorziehing van tweede 

eiser: civielrechtelijk' aansprakelijke 
partij : 

Overwegende dat uit de shikken 
waarop · het Hof · ver±riag' acht te 
slaan niet blijkt dat eiser zijn voor~ 
zientng heeft doen betekene:h aan 
het . openbaar ministerie en . ·aan 
verweerder, tegen wie· zij 'gericht is;· 

Dat de voorzieriing derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende nochtans, dat, ten 
gevolge van de vernietiging die op 
de voorzie'ning van ee1;ste eiser 
wordt . uitgesproken, de beslissing, 
waa:rbij tweede eiser 'voor de ver
oordeling van eerste eiser in 1 de 
kosten van de strafvordering en tot 
schadevergoeding jeg~ns ,verweer
der, civielrechtelijk aansprakelijk 
wordt verkla13-rd, geen' bestaahsre-
del} meer heeft; · · · 

Om die redenen', vernietigt' het 
bestred.en arrest als~ede de .ganse 
rechtspleging .die ~an dat arrest 'is 
VOOr<[lfgeg<,<an tot en met de dag
vaarding van de eisers om · voor de 
correctionele rechtbank te verschij
nen; beveelt dat van dit' arrest 
melding zal worden gemaakt op' de 
kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt tweede eiser in . een 
vijfde van de kosten; laat de overige 
kosten ten· laste van de Staat· ver
wijst de zaak naar de procure~rj des 
Konings te Antwerpen. 

: I 

26 juni 1,979 ___: 2• kamer - Voorzitter : 
ridder. de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
- T(erslaggevel' :, de h. Lebbe - Ge}ijk
luidende conclusie • van de h. .Ballet, 
advocaat-generaal. · '· · 

2" KAMER ..2 26 juni 1Ul79 

VOORZIENING' IN CASSATIE ~ VORM 
·-'- 1 DIREdrE, GEMEENTEBELASTINGEN 
~ VOORZIENING INGESTELD DOOR MIDDEL VAN 
· EEN BIJ AANGETEKENDE BRIEF AAN HET HOF 

GEZONDEN YERZOEKSCHRIF:f --,-. VERZOE;K
SCHRifT . GERICHT TEGEN , EEN . BESLISSING 

,VAN. DE BESTENDIGE . DEP';l!ATIE VAN JjE 
PROVINCIERAAD - ,NIET QNTV f.NKELIJI\:E 
VOORZIENING: 

Niet ontvankelijkjs qe voorzie.oipg die is 
ingesteld, door middel van e(m . vel'
zoekschrift dat bij ter post aimget~
kende . brief a an het Hoi is , geric.flt, 
'fegen e'en beslissing van de, be:Stendige 
dejnitatie · van de pl'ovincier[uid uit
spraak doende over een r'edamati'e· 
in.zake directe ge(Ileentebelastingen 
(1). (Art: 4 wet 22 jah. 1849; art. 2 wet 
22 juni 1865; 'art. 2 'wet 18 maart 1874' 
art. 16 wet 22 juni 1877.) · · · · ·· · • .' 

' . . 1 ' I ' ' ~ i ' ' " · I 

(DEPREZ T. GEMEENTE TIELT) 

ARREST 

HET HOF; -·Overwegende dat 
eiser, bi:j aangetekende brief, op 
4 januf11'i 1979 ter griffie. van: het. 
Hof ' ontvangen, .een· beslissing 
bestrijdt op 24 november 1977 gewe
zen door •qe. Bestehdige Deputatie 
van de provincie West-Vlaanderen' 
inzake : een gemeerttebelasting op 
ongebouwde eigendommen; , 
· · Overwegende dat; luidens arti-' 
kel 4 va:n de wet van 22' januari 
1849, • gewijzigd bij artikel ·53, vervat 
in artikel ' 3 van · de' wet .· van• 
10 oktober. 1967 houdende het 
Gerechtelijk Wetboek, welk artikel 
ingevolge. artikel 2 van de wet van 
22 juni 1865 en art~kel 16. \rail de 
wet van 22 juni 1877 toepasselijk .is 
op de .v:oorzieningen, in cassatie 
tegen de ·beslissingen van .. de 
bestendige deput13-tie, . . uit13praak, 
doe~de over de reclamaties in zaken 
van dir~cte gemeentebelasting~n:. de 
vel'kl::mng va11 voorziening, ter grif
fie van cj.e provinciera,ad moet wor
den afgelegd binnen de termijn: va11 
een maand na de betekening :van .de 
b~streden b~sli,ssing en . veryolgens, 
op .. ,st:r'}}fe • v~n veryal, .. )Jinner'l tien 
dagen .. moet worden heteken'd . aan 
de pai;tij tegen wl.e zij getichtis· .. 

' ' ' ' :· ! (J,:, ·,:,''·'! ·' 
. .Overwegende .dat uit de .stukken 

waa;rop het Ho.£. · vermag . aG4t. te 
slaan, niet blijkt dat ten . de;le een 
dergeUjke verklaring'. ; '~ntvapgen 
werd .ter,, griffie van c;le . provincie-; 
raacl.; 

,' 1 • } i , ; :, , ,<[L 

(1). C\).s~., 26 .mei 19,76 · (A1C., , ,i976" 1 1073)i 
raad!'l. Cass., ,9 april 1976. (A.C. ·1976 920) en 
2 maart 1977 (A.c., 1977, 7 Hl); · ·' ' · · • : ' · ···', · ·. ' 
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Dat de voorziening •derhalve niet 

ontvankelijk is; 
"''\I '•'·1 '' '' 

) ',I \ '1' li•, 

·om'' 'die 'redehen, 'verwei;.J;Jt'·:ae 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
ko,step. ·:,, .. , 

, .-. 1,; ". . i ; t, '·e (. 1 ·r 1 , 'I:·,: ·i ' 

2.6 juni 1979 - 2 . kamer -:-. Voqrzitt~r : 
r'idder de' Schaetzeh,'' afdellngsvoorzitter 
--"- · Verslaggever : ' de h: Caenepeel -
Gelijkluidende concllisie van 1 de 1 h. Bal
let, advoca~t-generaal. 

'•,'l 

I r ·c, ' ' ' 'li, 

2' KAMER- 26 juni 1979 • 1; 1; .. , 

STRAF,...:::. OVERTREDING. VAN A.f\T. 40, 
~0 EN ft. WEJ; YAN28 JUNI 1976 HQlJDENDE 
VQORLOPJGE. REGELING VAN DE TIJDELIJKE 
AR.J?EID •. DE UJTZENDARBEID EN HET TER 
~]<;SC!{IKKING STELLEN VAN WERKNEMERS 
TEN. IlEHOEVE VAN GEI\RUIKERS, ---, :vER-

. SCHILLENDE. OVERTREDINGEN · '-. EEN 
, . ZELFDE STR#'BAAR OPZET - TOEJ?ASSING 

VAN .EEN GELDB!JETE 2;()VEEL MAAL ALS ER 
, WERKNEMERS •, TEjW:ERK;OESTELD . , ZIJN. IN 
·STRIJD MET DE BJ;:P,ALINGEN VAN DIE WET
TOEJ:'~SIN(J VAN HETZELFDE AANTAL YER
,VANGENDE GEVANGEI':/ISSTRAFFEN,: . '-

, ONWET'JIGHE!D. .. 

.vlTannee1~ de rechter ve~;~hiJJ(mde over
•'t~·eding{Jp. va.pju;t. 4o, 1'. en /1, wet. van 
28 juni 1976 houdend~ voorlopjge rege-
ling van de tijdelijke · 'arbeid, de uit

, . zevda.rbeid .. ev, , het. ter beschikking 
· stellen . van werknemers \ ten belweve 

. 'va,n,gebruikers, ·bewezen verklaart .en 
,. beslist ,dat die feiten 1 voortspruiten uit 
'eev. zelfde· strafba?r opzet en maar een 
enkel' voqrtgezet mi.sdrijf 'vormen, mag 

. J:!jj, . hoewel hij ov(;!reenkom.stig art; 41 
· vav. die ·wet, de geldboete zoveel maal 
, (oepast a,ls .er .werknemeJ·s tewerkge-
.s(ek) zijn in strij(i met d,e bepalingen 

,yqn 1 dje, we,t, niet ;zoveel maal. een 
vervangende: ge,,vangenisstraf, . uitspre
ken als er werknemers bij die overtre
dingen betrdkken zijh; daar ·het om 
een · enkel strafbaar feit gaat, ·mag hij 
vdor . alles • sam en· slech ts eeh \ enkele 
vervangende. gevangenisstraf uitspre-
ken (1). · . · ,,,, 1 · • " 

:(•l)'Zie Cass., ;8 nov: 1978;, 5 en• 20 juni ~919 
(A.C., 1978-79, nrs. 149, 555 en 597). , ·I 

' (lltJySSEUNE) 

ARRES~, 

' . 

1 
BET HOF; .:..... G~'let. op het bestr~

den. qrrest, op 4 oktober 1978 .door 
het )'l:of van, ~eroep te . Gent. gewe-: 
zen; · · 
' . 
· · Over bet eerste mid del, •ainbtshalve 
afgeleid uit. de schending van artikel 65 
Vfin het ,$trafwetboek, 

Overwegende dat het · beroepen 
vonnis onder meer de feitEm B 
(geen' inschrijving bij. de Rijksdienst 
voor Maatschappelijke Zekerh:eid ~n 
geen aangifte ·met de verantwoor
ding . van het . bedrag van de ver
sch'uldigde bijdragen,' e:q dif ten 
opzichte van eenenzeventig werkne.:. 
hlers), C (niet vermelding Vqn ten 
minste driei:'mnegentig werknemers 
in de documenten opgelegd door de 
sociale wetgeving) .en D (geen indi
viduele rekening voor ten minste 
d~ieenhegentig wet).uiemers) ten 
laste van eiser bewezen verklaart, 

. vaststelt dat die f€dten voortspruiteri 
.· uit eenzelfde strafbaar opzet en dat 

slechts een straf client te worden 
uitgesproken, de, zwaarste, zijnde de 
bestraffing . voor . feit . B, . ~n eiseJ; 
veroordeelt voor de feite1:1 B, C en D 

· san1eri tot drieerinegentig. · geldboe-: 
ten van zesentwintig frank ieder; 
dat het arrest, ·ria · vastgesteld · te 
hebben dat 'het feit B voor een 
gedeelte verjaqrdi~. het aangevoch~ 
ten vonnis ten opzichte va.n eiser 
beyestigt; ' · . .. , , 
Overweg~nde dat, door de wet toe 

te pqss~n die de zwaarste straf 
l;J~pa,alt, name).ijk die welke het feit 
B :waarop gevangenisstraf is gesteld; 
beteugelt, .de .rechter niet vermocht 
de geldboete drieennegentig maal 
toe. te pas sen, nu dit feit B; volgens 
de vaststellingen van.het arrest, niet 
ten opzichte , van , drieen,negentig 
werknemers gepleegd werd; 

I . 
Over het tweede middel, ambtshalve 

afgeleid uit de schending van artikel 40 
van het Strafwetboek : · · 

. Qve'rweger'!.d.e . dat het arrest 
v:o~raf vaststelt ,dat de f~iten van de 
telastlegging A, 1", enerzijds (exploi-
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tatie van een uitzendbureau zonder 
vergunning, ten aanzien van eenen
dertig werknemers) en A, 2", ander
zijds (ter beschikking stellen van 
dezelfde werknemers buiten de 
voorgeschreven regels) voortvloeien 

1° WEGVERKEER - VEILIGHEIDSGORDEL 

- WEGVERKEERSREGLEMENT 1 DEC. 1975, 
ART. 35.1 - DRAGEN VAN DE VEILIGHEIDS-

GORDEL- BEG RIP. 
uit eenzelfde opzet en dat derhalve, 
met toepassing van artikel 65 van 
het Strafwetboek, slechts een straf 
dient te worden uitgesproken; dat 
het vervolgens voor dit ene misdrijf 
een hoofdgevangenisstraf van een 
maand, eenendertig geldboeten van 
zesentwintig frank en evenveel ver
vangende gevangenisstraffen van 
elk acht dagen uitspreekt; 

Overwegende dat de veroordeling 
tot verscheidene vervangende ge
vangenisstraffen wegens een enkel 
misdrijf onwettig is; 

En overwegende, voor het overige, 
dat de substanW~le of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechts
vormen in acht zijn genomen en de 
beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de strafvordering, 
tegen eiser ingesteld wegens de 
feiten B, C en D, in zoverre het 
eiser, wat de feiten A betreft, 
tot vervangende gevangenisstraffen 
veroordeelt, en in zoverre het de 
verscheidene voor de feiten A, B, C 
en D uitgesproken vervangende 
gevangenisstraffen vermindert; ver
werpt de voorziening voor het ove
rige; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaa~t op de 
kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; veroordeelt eiser in 
drievierde van de kosten; laat een 
vierde van de kosten ten laste van 
de Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

26 juni 1979 - 2' kamer - Voorzitter : 
ridder de Schaetzen, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Boon - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 

2° WETTEN EN BESLUITEN - WEGVER

KEERSREGLEMENT 16 MAART 1968, ART. 1 -
WEGVERKEERSREGLEMENT 1 DEC. 1975, 
ART. 35.1 - WETTIGHEID VAN DIE REGLE-

MENTAIRE BEPALING. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - EURO

PEES VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE 

RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMEN

TELE VRIJHEDEN, ARTT. 5 EN 8 - DRAAG-

WIJDTE. 

1" Door te bepalen zonder nadere preci
sering dienaangaande dat de bestuur
der en de passagier van de aan het 
portier grenzende voorzitplaats van de 
personenauto's en auto's voor dubbel 
gebruik de veiligheidsgordel moeten 
dragen, verplicht art. 35.1 KB. 1 dec. 
1975 de bestuurder en de passagier die 
gordel op een gepaste wijze te dragen, 
d. w.z. dat zij die veiligheidsgordel zo 
moeten aanbrengen dat hij geschikt is 
voor het doe] waarvoor hij gemaakt is; 
wettelijk verantwoord is de veroorde
ling van een bestuurder wegens 
schending van die wettelijke bepaling 
op grand dat het dragen van de 
veiligheidsgordel impliceert dat hij op 
een volledige en doelmatige wijze 
wordt bevestigd. 

2" Nu art. 1 Wegverkeerswet 16 maart 
1968 aan de Koning de bevoegdheid 
toekent de algemene reglementen 
betreffende de politie ove1· het verkeer 
op de wegen vast te stellen, en onder 
meer de veiligheid van het wegverkeer 
beoogt, welke zowel de veiligheid van 
de autobestuurders als die van de 
vervoerde personen omvat, is wettig 
de bepaling van art. 35.1 KB. 1 dec. 
1975 die het dragen van een veilig
heidsgordel voorschrijft (1). 

3" De bij art. 35.1 KB. 1 dec. 1975 aan de 
bestuurder en de passagier van de aan 
het portier grenzende voorzitplaats 
van de personenauto's opgelegde ver
plichting de veiligheidsgordel te dra-

(1) Cass., 11 april 1979 (A.C:, 
nr. 463). 

1978-79, 
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gen, is een krachtens de wet door de 
Koning vastgestelde maatregel, die de 
Iichamelijke integriteit, de vrijheid, de 
veiligheid of het recht op eerbiediging 
van het prive-Ieven niet aantast, en 
geen wederrechtelijke inmenging van 
een openbaar gezag in de uitoefening 
van dat recht, maar is integendeel 
verantwoord door de noodzaak de 
veiligheid van de bestuurders van 
personenauto's en van de vervoerde 
personen te waarborgen; die vezplich
ting is niet strijdig met de bepaling 
van art. 8 Europees Verdrag Rechten 
van de Mens, nr.f deze bepaling wei 
inmenging van een openbaar gezag in 
de uitoefening van het recht tot eer
biediging van het prive-Jeven. toestaat, 
wanneer die. inmenging een maatregel 
uitmaakt die in een democratische 
samenleving nodig is in het belang 
van de, open bare veiligheid en de 
bescherming van de gezondheid (1). 

(ENGELS) 

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 35 van het konink
lijk besluit van 1 december 1975 hou
dende algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer, 

doordat het vonnis, zonder de verkla
ring van eiser te verwerpen, die 
betoogde dat hij de veiligheidsgordel 
droeg ter hoogte van het middel, hem 
niettemin veroordeelt ter zake dat hij 
die gordel niet « op een volledige . en 
doelmatige marrier heeft gedragen », 

terwijl geen enkele wetsbepaling 
omschrijft op welke marrier de gordel 
moet worden gedragen : 

Overwegende dat artikel 35.1 van 
het koninklijk besluit van 1 decem
ber 1975, waarbij zonder nadere 
precisering dienaangaande en 
behoudens uitzonderingen welke 
ten deze niet van toepassing zijn, 
wordt bepaald dat de bestuurder de 
veiligheidsgordel moet dragen, de 
bestuurder uiteraard meteen ook 

(1) Zie Cass., 11 april 1979, vorenvermeld. 

verplicht die gordd op een gepaste 
wijze te dragen, dat wil zeggen dat 
hij die veiligheidsgordel zo moet 
aanbrengen dat hij geschikt is voor 
het doel waarvoor hij gemaakt is; 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt « dat de beklaagde toegeeft dat 
hij de veiligheidsgordel niet dwars 
over de schouder droeg; dat hij 
verklaart wegens een bij doktersat
test vastgestelde aandoening de gar
del onder de arm door te hebben 
aangebracht zodat hij aldus slechts 
ter hoogte van het middel was 
bevestigd >>; 

Overwegende dat de rechters met 
de considerans << dat de draagplicht 
impliceert dat de gordel op een 
volledige en doelmatige wijze wordt 
bevestigd >>, hetgeen ten deze niet 
het geval was, hun beslissing wette
lijk hebben verantwoord; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikele,n 107 van 
de Grondwet en 1 van de wet betref
fende de politie van het wegverkeer, 

doordat de bij deze laatste bepaling 
aan de Koning toegekende verordenende 
bevoegdheid hem niet de bevoegdheid 
verleent de bestuurders van voertuigen 
te verplichten een veiligheidsgordel te 
dragen: 

Overwegende dat artikel 35.1 van 
het koninklijk besluit van 1 decem
ber 1975, naar luid waarvan met 
name de bestuurders van sommige 
personenauto's de veiligheidsgordel 
moeten dragen, uit de aard zelf van 
de opgelegde veiligheidsmaatregel 
een bepaling is welke de Koning 
heeft kunnen nemen krachtens de 
verordenende bevoegdheid welke 
artikel 1 van de wet betreffende de 
politie van het wegverkeer hem 
toekent, vermits deze politie de 
bevoegdheid insluit om de voor de 
veiligheid van het wegverkeer 
geschikte regelingen te treffen, 
onder meer het treffen van bescher
mingsmaatregelen ten behoeve van 
de bestuurders van voertuigen; 

Dat het middel faalt naar recht; 
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Qve1· het derde middel, afgeleid uit de 

schending van de, artikelen 1 van de wet 
betreffende de politie . van het wegver
keei· en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis de wettigheid van 
artikel 35.1 van het koninklijk besluit 
van 1 december 1975, althans ten dele, 
schijnt te rechtvaardigen door het nut 
van de opgelegde maatregel zoals dit 
door de statistieken wo.cdt aangetoond, 

terwijl de wettigheid van die bepaling 
slechts kon voortvloeien uit de bevoegd
heid van de steller ervan en niet uit de 
gunstige resultaten die de bepaling heeft 
opgeleverd : 

Overwegende dat uit het ant
woord op het tweede middel volgt 
dat het derde middel niet kan 
worden aangenomen; 

Over het vieide middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 5 en 8 van 
het Europees Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, 

doordat artikel 35 van het koninklijk 
besluit van 1 december 1975, waarbij de 
draagplicht wordt voorgeschreven, de 
lichamelijke integriteit van de bestuur
ders van voertuigen aantast, .vermits 
alleen zlj oordelen hoe zij hun integriteit 
het best kunnen vrijwaren ,: 

Overwegende dat, enerzijds, de 
bij artikel 35 van het wegverkeers
reglement voorgeschreven draag
plicht de lichamelijke integriteit van 
de bestuurders van :voertuigen niet 
:;tantast en, anderzijds, de bij die 
bepaling voorgeschreven bescher
mings- en veiligheidsmaatregel, 
geen aantasting is van de vrijheid, 
lie veiligheid of het recht op eerbie
diging van het prive-leven, noch een 
wederrechtelijke inmenging van een 
openbaar gezag in de uitoefening 
van dat recht, maar integendeel deel 
11itmaakt van de politie over het 
wegverkeer die met name de veilig
heid van het wegverkeer beoogt; 

Dat het rniddel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

27 juni 1979 '-- 2" kamel' '-'- Voor'zitter 
en verslaggeve1· : de h. Legros, afd~lin:gs
voorzitter ' - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Ballet,· advocaat~generaal· 
Advocaat: mr. Leb.eau; Nijvel · 

2' KAMER ~ 27 juni 1979 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- MIDDEL WAARBIJ AAN DE RECHTER WORDT 
VERWETEN EEN BESLISSING · TE HEBBEN 
GEWEZEN DIE OP TEGENSTRIJDIGE OF DUB
BELZINNIGE REDENEN IS GEGROND .:_ GEEN 
TEGENSTRIJDIGHEID OF DUBBELZINNIGHEID 
- MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG 
MIST. 

2° AANSPRAKELIJKHEID {BUITEN 
OVEREENKOMST) - FOUT - BEGRIP. 

3° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP EEN TEN 
OVERVLOEDE GEGEVEN REDEN - NIET ONT
VANKELIJK MIDDEL. 

4° BEWIJS - STRAFZAKEN - BEWIJSLAST 
-BEGRIP. 

5° CASSATIEMIDDELEN ---'- STRJ\FZAKEN 
- MIDDEL DAT . OP EEN ONJUISTE U!TLEG
GING VAN DE BESTREDEN BESLISSING 
BERUST - MIDDEL DAT FEITELIJI\:E GROND-
SLAG MIST. 

6° CASS~TIEMIDDELEN -'STRA~ZAKEN 
- MID DEL' TEN BETOGE DAT OP DE 'CONCLU~ 
SIE GEEN ANTWOORD IS GEGEVEN - ANT
WOORD - MIDDEL DAT FEITELIJKE GROND
SLAG MIST. 

1° Feitelijke gro:t!Jd$lag mist het middel 
waarbij aan de rechter wordt verweten 
een beslissing te hebben gewezen. die 
op tegei?strijdige of dubbelzinnige 
redenen is gegrond, wanneer de 
beslissing niet tegenstrijdig of dubhel-
zinnig is {1). · · · · · 

2° Ad. 22 KB. 8 nov. .1967 ho~de'nde 
voor de vredestijd organisatie v<w 'de 
gemeentelijke en gewestelijke brand~ 
weerdiel1sten en coordinatie van de 
hulpverlening in geval van •brand en 
de artt. 1 en 2 van het organiek 

(1) Zie Cass., 5 april 1978 (A.C,.l978, 890)., 
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niglemeni t van · de gemeentelijke 
brandweerdienst van La Louviere d.d. 
22 februari 1933, leggen de hoofdoffi
cier van de brandweerdienst van de 
gem(C!ente verplichtingen op, die onaf-

, hankelijk zijn van de ,onderrichtingen 
, van de. burgemeester; wettelijk verant

woord, is derhalve het .· arrest dat 
beslist dat :die officier diende na te 
gaan of de in de wetten en verorde
ningen voorgeschreven maatregelen 
tot voorkoming van brand waren in 
.acht genomen en dat hij een lout 
heeft begaan door dit niet te doen. 

3° Niet ontvankelijk, wegens het ontbie
ken · van belang, is h(!t middel 'dat 
kritiek oefeht · op een ten overvloede 

; ' gegeven red(m van beslissing ( 1 ). 

4° 'ivanneer een beklaagde een recht
vaardigln,gsgrond aanvoert en zijn 
stelling een geloofwaardig element 
bevat, moet het openbaar ministerie, 
de vervolgendepartij of de burgerlijke 
,partij de, onjuistheid daarvan bewij
zen, Het azTest dat op grond van de 
feitelijke gegevens · die .het aanhaalt, 
·oordeelt dat een beklaagde, officier
' ·hoofd , van dienst van de brandweer,. 

, , zicfl :niet in .de door. hem aangevoerde 
.;111ateriele onmogelijkheid bevon.d de 
,jnrichtingen te, bezichtigen waarvan 
het toezicht hem is opgedragen, keert 
de bewijslast niet om, doch stelt op 
wettige wijze vast dat de aangevoerde 

, rechtvaardigingsgrond niet bewezen is 
(2). 

5° J:eitelijke grohdslag mist het middel 
dat ,op t;en onjuiste uitlegging van de 
bestreden. beslissing beru'st (3~. 

6° Feitelijke! grondslag mist het middel 
dat aan de rechter verwijt niet te 

: hebben geantwoord. op een conclusie, 
als in de bestreden beslissing hierop 

·wei isgeantivoord(4). (Art. 97 Gw.) 

(WQIT T.GIMRDO E.;\.) 

ARREST ( v~rtaling) 

. RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest; ·op 19 december 1978 
door het Hof van Beroep te Bergen 
Mwezen; · · 

(1) Cass., 24 okt: 1978 (A.C., 1978-79, nr. 120). 

(2) Zie ,cass:•. 31 jan. 1977 (.A. c., 1977, 602). 

· '(3) Cass.; 8 riov. 1978 (A.C.; 197Bi79, rir. 147). 

• (M Cas~., 13dec
1

.' l97S (A. C., .197Bc79, nr. 210). 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op' de 
strafvordering jegens t:dser :, 

Over het eerste middel, afgeleid'uit·de 
schending van de artikelen 22 . van het 
koninklijk besluit van 8 november'1967; 
houdende voor de vredestijd organisatie 
van de gemeentelijke ' en · gewestelijke 
brandweerdiensten en coordinati:e van 
de hulpverlening in geval van:: brand, 
2 van het organiek reglement van: de 
gemeentelijke brandweerdienst · uit
gaande van de gemeehteraad 'van ta· 
Louviere op 22' februari 1973, 3,' 
inzonderheid 5°, van het decreet van 
16-24 augustus 1790 betreffende de rech-· 
terlijke inrichting,: 90 van de Gemeente-• 
wet. van 30 maart 1836, inzonderheid 'de· 
voorlaatste alinea, 418, 419, 420 van h'et' 
Strafwetboek en 97 van de Grondwet; · 

doordat, op de conclusie wa<p:bij ~iser' 
aanvoerde : 1o in rechte, dat. artikel 22 
van het voormelde koninklijk besluit van 
8 november 1967 niet impliceert dat ·de 
brandweercommandant « bij ·de vqorko-'· 
ming · van brand in de plaats, treedt van' 
de burgemeester >>; dat de « bra,ndweyr-~ 
commandant geeri erikele, politieb~~ 
vqegdheid heeft >> en: « dus helemaal nH~t 
kan nagaan welke . inrichttngen dlerier;t! 
bezichtigd te worden >>;

1 
dat .l;J.ij , << derc.: 

halve slechts een uitvoerende. bevoegd
heid heeft >>; dat· << 'dit trouweris'' de 
uitlegging ·is' welke adjuntt~in,spedeur
generaal Fievet gevolgd heeft in ·zijn 
omzendbrief van 29 jar\.uari 1979 en· bij 
zijn verhoor voor de rechtbank ter 
terechtzitting van 3 .oktober 1977 >>; dat 
artikel 2 van het organiek teglement van 
de gemeentelijke braq.dwee:rd~enst van' 
La Louviere « uitdrukkelijk bepaalt datl 
de brandweercommandant 'in net kadet 
(onder meer) van de onderrichtingen die 
hem door de· burgemeester worden ver~ 
strekt, de veraritwoordelijkheid · draagt 
voor de organisatie, de goede werkin'g en 
de tucht van de dienst >>; dat << de· 
brandweercommandant dus niet tot taak 
heeft na te · gaan welke · 'inrl.chtingen' 
dienen gecontroleerd te worden, maar, 
enkel het aan herri met . name gegeven' 
bevel om deze . of gene infichting te 
bezichtigen uitvoert », en 2o dat · het i'n 
feite niet is bewezen dat eiser « kennis 
droeg van enige lijst, waarvan hij 'kon of 
moest weten dat het de lijst was van de 
in verband met het gemeentereglement 
van 1972 te bezichtigen inrichti'nge'ri , i:m 
evenmin dat hij kennis . droeg van' de' 
brief vim. 8 november 1972. (door :ae 
burgemeeste~ gericht aan . 'de. yer~:nt,' 
woordelijke voor de brandweerdiehst 
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van La Louviere) waarbij hem de ver
plichting werd opgelegd geregeld inrich
tingen te bezichtigen », zodat « het niet 
vaststaat dat (eiser) met name aangewe
zen en opgevorderd werd om de door 
Nalines gehouden inrichting (" 6-9 ") te 
bezichtigen >>, het hof van beroep eiser 
strafrechtelijk heeft veroordeeld ter zake 
dat hij op 1 januari 1976 te La Louviere, 
door gebrek aan voorzichtigheid en 
voorzorg, onopzettelijk de dood heeft 
veroorzaakt van vijftien personen die 
omgekomen zijn bij de brand van het 
cafe " 6-9" , en slagen en verwondingen 
heeft veroorzaakt bij verschillende 
andere personen die bij diezelfde brand 
gewond raakten, welke veroordeling het 
hof steunt op de volgende gronden : 
« dat luidens artikel 2 van het organiek 
reglement van de brandweerdienst van 
La Louviere, waarbij de bewoordingen 
worden overgenomen van artikel 2 van 
het modelreglement, dat als bijlage is 
gevoegd bij het koninklijk besluit van 
6 mei 1971, de officier-dienstchef de 
verantwoordelijkheid draagt voor de 
organisatie en de goede werking van de 
brandweerdienst; dat hieruit volgt dat 
beklaagde bij zijn indiensttreding op 
15 april 1974 bij de rechtstreeks 
gedaagde partij Dumont, die tot op die 
dag voor de dienst verantwoordelijk was 
geweest, bij schepen Vandeworde, die 
bevoegd was voor de brandweerdienst, of 
eventueel bij burgemeester Mengal, naar 
wiens onderrichtingen hij zich diende te 
gedragen, navraag had moeten doen, of 
er een lijst bestond van de te bezichti
gen inrichtingen; ( ... ) dat, nu hij de 
verantwoordelijkheid draagt voor de 
goede werking van de dienst en hij 
persoonlijk inlichtingen dient in te win
nen, beklaagde zich vruchteloos beroept 
op het feit dat helemaal geen bevoegd
heidsoverdracht had plaatsgehad; dat hij 
trouwens zelf heeft toegegeven dat hij 
rwoit een lijst van de te bezichtigen 
inrichtingen heeft gevraagd; dat hij zich 
derhalve niet kan beroepen op zijn eigen 
nalatigheid om zich te onttrekken aan 
de gevolgen van de fout die hij heeft 
begaan door te verzuimen de installaties 
van het cafe " 6-9 " na te zien, terwijl de 
dienst die hij leidde daartoe met name 
aangewezen en opgevorderd was op 
8 november 1972 >>, 

terwijl, eerste onderdeel, deze laatste 
vaststelling in strijd is met andere 
gronden van het arrest volgens welke 
1° de brief van 8 november 1972 waarbij 
de burgemeester perwdieke controles op 

de dancings en andere lokalen waar 
gedanst wordt, voorschteef, niet kon 
teruggevonden worden in het archief 
van de door Dumont geleide brandweer
dienst, en 2o men niet behoeft « stil te 
staan bij de verklaringen van Dumont 
en Woit in verband met het bestaan zelf 
van die brief (van 8 november 1972) en 
evenmin bij het feit dat zij in elk geval 
geen kennis droegen van die brief >>; het 
althans aan de hand van de motivering 
van het arrest niet uit te maken valt of 
Dumont, die verantwoordelijk was voor 
de brandweerdienst tot de indiensttre
ding van eiser op 15 april 1974, werkelijk 
de brief van 8 november 1972 van de 
burgemeester heeft ontvangen; die 
tegenstrijdigheid of dubbelzinnigheid 
van de motivering gelijkstaat met het 

. ontbreken van motivering (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de taak om door 
gepaste zorg brand te voorkomen krach
tens artikel 3, 5°, van het decreet van 
16-24 augustus 1790 valt onder de aan de 
gemeentelijke overheid toevertrouwde 
bestuursaangelegenheden; die opdracht, 
krachtens artikel 90, voorlaatste lid, van 
de Gemeentewet valt onder de uitvoe
ring van de wetten en politieverordenin
gen en dus aan de burgemeester toe
komt; de gemeentelijke brandweer
dienst, krachtens artikel 22 van het 
koninklijk besluit van 8 november 1967, 
inzake brandvoorkoming enkel verplicht 
is na te gaan of de bij de wetten en 
verordeningen voorgeschreven maatre
gelen worden toegepast; artikel 2 van 
het reglenient van de gemeenteraad van 
La Louviere van 22 februari 1973 dien
aangaande bepaalt dat, onverminderd de 
bevoegdheden van de burgemeester, de 
officier-dienstchef van de brandweer
dienst, in het raam van het reglement en 
de onderrichtingen die hem door de 
burgemeester worden verstrekt, de ver
antwoordelijkheid draagt voor de organi
satie, de goede werking en de tucht van 
de dienst; een verzuim enkel dan kan 
beschouwd worden als een gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg in de zin van 
de artikelen 418 en 420 van het Strafwet
boek, wanneer de betrokkene wettelijk 
verplicht was te handelen; 

waaruit volgt dat, waar het arrest 
beslist dat eiser verplicht was persoon
lijk inlichtingen in te winnen over de 
vraag « of er een lijst van de te 
bezichtigen mnchtmgen bestond >>, het 
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een schending inhoudt van de in het 
middel vermelde bepalingen (met uitzon
dering van artikel 97 van de Grondwet) : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, nu het arrest 

erop gewezen heeft dat de door 
eiser geleide dienst op 8 novem
ber 1972 met name aangewezen en 
opgevorderd was om de installaties 
van de litigieuze inrichting na te 
zien, het arrest zich niet tegen
spreekt door te zeggen dat de brief 
van 8 november 1972 niet was 
teruggevonden in het archie£ van de 
dienst en evenmin door te oordelen 
dat men niet behoeft « stil te staan 
bij de verklaringen van Dumont en 
W oit in verb and met het bestaan 
zelf van die brief, en evenmin bij 
het feit dat zij in elk geval geen 
kennis droegen van die brief»; 

Dat het arrest dienaangaande 
evenmin enige dubbelzinnigheid 
bevat; dat het daarentegen duidelijk 
oordeelt, enerzijds, dat de door eiser 
geleide dienst op 8 november 1972 
was opgevorderd om voornoemde 
installaties na te zien, anderzijds, 
dat noch het feit dat die brief niet 
werd teruggevonden, noch eisers 
verklaringen betreffende het be
staan van die brief of de kennisge
ving ervan als ter zake dienend 
kunnen worden beschouwd; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat naar luid van 

artikel 22 van het koninklijk besluit 
houdende voor de vredestijd organi
satie van de gemeentelijke en 
gewestelijke brandweerdiensten en 
coordinatie van de hulpverlening in 
geval van brand, « De brandweer
dienst van de groepscentrumge
meente in de gemeente van de 
gewestelijke groep moet nagaan of 
de in de wetten en verordeningen 
voorgeschreven maatregelen tot 
voorkoming van brand worden 
toegepast >>; 

Overwegende dat artikel 1 van 
het organiek reglement van de 
gemeentelijke brandweerdienst van 

La Louviere van 22 februari 1973 
bepaalt dat de brandweerdienst van 
La Louviere het centrum vormt van 
de gewestelijke groep; 

Dat artikel 2 van dat reglement 
luidt als volgt : << Onverminderd de 
bevoegdheden van de burgemeester, 
wordt de dienst geleid door de 
officier-dienstchef. · Deze draagt in 
het kader van dat organiek regle
ment, van het reglement van orde 
en van de onderrichtingen die hem 
door de burgemeester worden ver
strekt, de verantwoordelijkheid voor 
de organisatie, de goede werking en 
de tucht van de dienst »; 

Overwegende dat een gemeente
reglement van 18 mei 1972 voor
schriften inhoudt ter voorkoming 
van brand in dancings en andere 
lokalen waar gedanst wordt; 

Overwegende dat het arrest · dus · 
wettig beslist dat eiser diende na te 
gaan of de in de wetten en ve:wrde
ningen voorgeschreven maatregelen 
tot voorkoming van brand werden 
toegepast; 

Dat het middel in dat opzicht 
faalt naar recht; · 

Overwegende dat het arrest 
slechts subsidiair onderzoekt of 
eiser al dan niet kennis heeft geno
men van een lijst van de te bezich
tigen inrichtingen, welke lijst 
gevoegd was bij een brief van 
8 november 1972 die v66r zijn komst 
aan zijn dienst was gericht; 

Dat het middel in dat opzicht niet 
ontvankelijk is bij gebrek aan 
belang; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen · 154, 
189 van het Wetboek van Strafvordering, 
6, § 2, van het Verdrag·tot bescherming 
van de rechten van de mens en het 
algemeen beginsel inzake de verdeling 
van de bewijslast in strafzaken, 

doordat, op de conclusie waarbij eiser 
aanvoerde dat « zelfs al was hij met 
name aangewezen 'en opgevorderd, (hij) 
daarom nog niet alle bezichtigingen ter 
voorkoming van brand had kunnen ver
richten tussen de dag van zijn indienst
treding, namelijk 15 april 1974, en 
31 decPmber 1975 »; dat « zowel uit de 
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verklaringen van Vandeworde als. uit de 
verklaringen van luitenant~kolonel Fie
vet en die van Dumont met zekerheid 
gebleken is dat het brandweerpersoneel 
niet toereikend was om in te staan voor 
de gehele brandvoorkoming >>, het hof 
van beroep eiser strafrechtelijk heeft 
veroordeeld ter zake dat hij, op 
1 januari 1976, te La Louviere, door 
gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg 
onopzettelijk de dood heeft veroorzaakt 
van vijftien personen die omgekomen 
zijn bij de brand van het cafe "6-9 ", en 
slagen en verwondingen heeft veroor
zaakt bij verschillende andere personen, 
die bij diezelfde brand gewond raakten, 
welke veroordeling het hof hierop steunt 
« dat het niet bewezen is dat beklaagde 
in de materiele . onmogelijkheid ver
keerde die inrichtingen (ten getale van 
zestien) te bezichtigen in de loop van 
zijn twintig maanden dienst »; 

terwijl, warineer de beklaagde zich 
beroept op een omstandigheid die het 
misdrijf uitsluit . en die omstandigheid 
een geloofwaardig element· bevat, het 
openbaar ministerie dient te bewijzen 
dat die omstandigheid niet aanwezig is; 
waaruit volgt dat, nu het hof van beroep: 
eisers verweermiddel verwerpt op grond 
dat de onmogelijkheid die. eiser aan
voert, << niet bewezen is >>, het hof de in 
het middel vermelde bepalingen en· het 
algemeen beginsel heeft geschonden : 

Overwegende dat, wanneer, zoals 
in het middel aangegeven staat, een 
beklaagde een rechtvaardigings
grond aanvoert en zijn stelling een 
geloofwaardig element bevat, het 
openbaar ministerie, de vervolgende 
partij of . de burgerlijke partij de 
onjuistheid damvan die:rien te 
bewijzen; . 

Overwegende dat het arrest ten 
deze, op grond van de gegevens 
die het aanvoert, oordeelt dat eiser 
zich niet in de materH~le onmoge
lijkheid bevond de inrichtingen te 
bezichtigen; 

Dat het arrest geenszins het 
bewijs · van de .. rechtvaardigings
grond ten laste van beklaagde Jegt, 
maar om . de aangegeven redenen 
beslist dat de rechtvaardigingsgrond 
« derhalve » niet bewezen is; 

Dat het riliddel berust op een 
onjuiste uitlegging ':'an het arrest en 
.mitsdien feitelijke grondslag mist; 

·Over het derde mid del, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest eiser strafrechtelijk 
veroordeelt ter zake dat hij, op 
1 januari 1976, te La Louviere, door 
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, 
onopzettelijk de dood heeft veroorzaakt 
van vijftien personen die omgekomen 
zijn bij de brand van het cafe " 6-9 " en 
slagen en verwondingen heeft veroor
zaakt bij verschillende andere personen 
die bij diezelfde brand gewond raakten, 
welke veroordeling het hof steunt op de 
grond dat « beklaagde reeds bij zijn 
indiensttreding op 15 april 1974 bij de 
rechtstreeks gedaagde partij Dumont, 

·die tot op die datum voor de dienst 
verantwoordelijk was geweest, bij sche
pen Vandeworde, die bevoegd was voor 
de brandweerdienst, of eventueel bij 
burgemeester Mengal, naar wiens onder
richtingen hij zich diende te gedragen, 
navraag had moeten doen of er een lijst 
bestond van de te bezichtigen inrich
tingen.», 

terwijlhet arrest noch met deze noch 
met enige andere grond antwootdt op 
het door eiser in zijn conclusie regelma
tig voorgedragen verweermiddel volgens 
hetwelk « zelfs al had (eiser) het initia
tief willen nemen om inlichtingen in te 
winnen over de " 6-9 ", dat aan de stand 
van zake:h hoegenaamd niets zou veran
derd hebben; de " 6-9 " immers « volgens 
de politie geen dancing was; volgens de 
bewakings- en opsporingsbrigade even
min; evenmin volgens mr. Mengal; en 
evenmin volgens het gemeentesecreta
riaat waaraan Dumont de brief van 
18 december 1972 geschreven had; even
min ook volgens Dumont die verklaart 
dat hij op 18 december 1972 als ant
woord kreeg dat in de " 6-9 " niet 
gedanst werd en dat hij het gemeentebe
stuur verwittigd had, · hetgeen de nor
male procedure is (cf. verklaring van 
kolonel Fievet ter terechtzitting) »; eiser 
om de . welbepaalde redenen, die hij 
aangaf, dus aanvoerde dat, zelfs al had 
hij bij zijn indiensttreding op 
15 april 1974 een lijst gevraagd van de 
inrichtingen waar gedanst werd, de 
" 6-9 " op die lijst niet zou voorgekomen 
zijn, zodat dit initiatief hem niet tot 
inspectie van die inrichting zou gebracht 
hebben: 

Overwegende dat het arre~t ener
zijds aangeeft om welke redenen 
het oordeelt dat eiser in de huizen 
waar gedanst werd een opd:mcht 
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van brandvoo,rkoming diende te ver
vullen ·en anderzijds van oordeel is 
dat ·de burgemeester zeker gevolg 
zou hebben gegeven aan een·•pre
verttieve bezichtiging, met verslag, 
vari de inrichting ., 6-9 ", <i waar; 
zoals uit de gegevens van het dos
sier blijkt, althans sinds maait 1973, 
geregeld gedanst werd »; 

Dat het arrest aldus antwoordt op 
de conclusie waarbij eiser, om de in 
het middel aangegeven redenen, 
b~toogde: ciat, al had hij een lijijt 
gevraagd van de. inrichtingen waar 
gedanst werd, dat initiatief. hem in 
geen geval ertoe zou gebracht he):>
ben die inrichting te inspecteren. 

Dat het . middel feite1ijke grond-
sli3,g mist; ' ... . . . . . . . . . 

En overwegende dat de .substan
ti.ele of op straffe van nietigheid 
yoorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissiJ!g 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

II. Iri · zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de burgerlijke rechtsvorderingen 
jegens eiser : 

Overwegende dat het arrest ten 
aanzien van verweerster J ouy de 
U:itspr,aak over de gepastheid van. de 
):>urger lij ke. p artij stelling betrefferide 
een punt van de vordering aan
houdt; dat het arrest ten aanzien 
van de andere verweerders eiser 
veroordeelt tot gehele of gedeelte-, 
lijke betaling van voorlopige · scha
devergoeding, de kosten voor het 
geheel of een gedeelte van de vorde
ring aanhoudt en de zaak voor 
verdere behtmdeling verwijst naar 
de Correctionele Rechtbank te Ber
geri; 

Dat die beslissingen geen eindbe
slissingen zijn in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering en geen ·uitspraak 
doen over een J:>evoegdheidsgeschil; 

Dat de voorziening voorbarig en 
derhalve niet ontvankelijk is; 

OJA di~. redehen; verwerpt' de 
voorziening; yeroorcie~lt eiser in, de 
kosten. 

27 jun~ 1979 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h'.' Legros,' afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever :. de h. Screvens - Geli.fklui
dende conclusie (1) vah de h. Ballet, 
advocaat-geheraal - Advocaat : mr. 
Kirkpatrick. 

2' KAMER - 27 ju~i 11179 
. ' 

1° CASSATIEMIDDELEN 
... 

DIENST-
PLICHT - MIDDEL DAT GEEN VERBAND 

· HOUDT MET DE BESTREDEN BESLISSING -
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2° DIENSTPLICHT . - KEURING IN HET 
BUITENLAND - BESLUIT VAN DE GENEES
HEER-KEURDER - HERKEURINGSRAAD NIET. 
GEBONDEN DOOR DAT ADVIES. 

3° DIENSTPLICHT :__ HERKEl.JRINGSRAAD 
- NOODZAAK OF GEPASTHEID VAN' EEN 
MAATREGEL VAI:'J ART .. 46 DIENSTPLICHTWET 
--c-; ONAANTASTBARE BEOORDELING. 

1" Niet ontvankelijk is het middel dat 
geen verband hoi.J.dt inet de bestreden 
beslissing (2). 

2" 'Het · bf!sluit \fan een geneesheer-
keurder die door de diplomatieke of 
con'sulaire ambtenaar is aangewezen 
voor de keuring van een dienstplich
tige . die zijn werkelijke en gewone 
verblijfplaats buiten het land heeft, is 
slechts een advies; de Herkeul"ings
mad is door dat besluit niet gebonden 

· (3). (Art. 46, §§ 1 en 4, Dienstplichtwet.) 

3" De He1'lceuringsraad beoordeelt op 
onaantastbare. wijze in feite de nood
zaak . of gepa;>theid van een der bij 
art. 46, § 5, Dienstplichtwet voorge
schreven maatregelen. 

(ROBINET) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 20 maart 1979 
gewezen door de Herkeuringsraad 
van de provincie Luxemburg; 

(1) Het openbaar ministerie had geconclu
deerd tot verwerping van de tot staving van de 
voorziening aangevoerde middelen. 'Het had 
echter op een ·ambtshalve voorgedragen mid
del geconcludeerd tot cassatie. 

(2) Cass., 9 okt. 1978 (A.C., 1978-79, nr. 87). 

(3) Vgi: Cass., 7 dec. 1953 ·(Bull. en Pas., 
195'4, I, 288); Cass., 28 nov. 1955 (ibid:, 1956, I, 
294). 
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Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de criteria vervat in de 
tabel die de bijlage vormt bij het 
koninklijk besluit van 5 november 1971 
houdende vaststelling van de keurings
criteria inzake lichamelijke geschiktheid 
voor de militaire dienst van de dienst
plichtigen, alsmede voor de dienst van 
de andere militairim en het personeel 
van de rijkswacht, 

doordat de geneesheer, die door de 
diplomatieke of consulaire ambtenaar 
was aangewezen om de in het buiten
land verblijvende eiser te keuren, een 
tijdelijke vrijstelling heeft voorgesteld, 

terwijl hij, volgens artikel 821 van de 
tabel, die maatregel niet kon uit
spreken : 

Overwegende dat het middel 
enkel opkomt tegen het voorstel van 
de geneesheer~keurder; 

Dat het middel geen verband 
houdt . met de bestreden beslissing 
en mitsdien niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 46 van de op 
30 april 1962 gecoordineerde dienst
plichtwetten, 

doordat de Herkeuringsraad eiser voor 
de dienst geschikt heeft bevonden, 

terwijl hij enkel een definitieve vrij
stelling kon uitspreken, of uitleg kon 
vragen aan de door de diplomatieke of 
consulaire ambtenaar aangewezen ge
neesheer, of een inobservatiestelling van 
eiser kon vragen in een inrichting in het 
buitenland : 

Overwegende dat de Herkeurings
raad niet gebonden is door het 
voorstel van de door de diploma
tieke of consulaire ambtenaar aan
gewezen · geneesheer; 

Overwegende dat het in het mid
del aangehaalde artikel 46 een op
somming geeft V<J.n de maatregelen 
die de Herkeuringsraad tot staving 
van zijn overtuiging kan gelasten 
alvorens uitspraak te doen; dat de 
raad op onaantastbare wijze en in 
feite de noodzaak of de gepastheid 
van die maatregelen beoordeelt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

27 juni 1979 - 2' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Legros, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van mevr. Liekendael, advocaat
generaal. 

2' KAMER - 27 juni 1979 

VERZEKERINGEN - VERPLICHTE AAN

SPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MO
TORRIJTUIGEN - EIGEN RECHT VAN DE 
BENADEELDE TEGEN DE VERZEKERAAR -
VOORWAARDE- SCHORSING VAN DE VERZE
KERINGSOVEREENKOMST V66R HET SCHADE
GEVAL - GEVOLG OP DE RECHTSTREEKSE 
RECHTSVORDERING, TEGEN DE VERZEKE
RAAR, VAN DE BIJ HET ONGEVAL BENA
DEELDE PERSOON. 

Aangezien het eigen recht tegen de 
verzekeraar ex art. 6 W.A.M-wet ten 
gunste van de benadeelde afhankelijk 
is van het bestaan van een verzeke
ring, · kan de verzekeraar tegen wie de 
benadeelde een rechtstreekse rechts
vordering instelt, hem tegenwerpen 
dat de overeenkomst v66r het schade
geval geschorst was krachtens de 
bedingen van de polis, met het voorbe
houd evenwel dat, wanneer art. 13 
W.A.M-wet in werking zal zijn getre
den, de voorgeschreven formaliteiten 
in acht genomen zijn en de bij die 
bepaling gestelde termijn verstreken is 
(1). 

(DEMANET, HEROUFOSSE, ZURICH N.V., COLINET 
T. ' LUIKSE VERZEKERING " N.V., LIESSE) 

ARREST ( verta]ing) 

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

I. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen beklaagde Liesse : 

Overwegende dat de eisers 
afstand hebben gedaan van hun 
voorzieningen; 

(1) Cass., 13 april 1973 (A. C., 1973, 813); zie 
Cass., 15 okt. 1973 (ibid., 1974, 183) en 
10 maart 1975 (ibid., 1975, 768). 
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II. In zoverre de voorzieningen 

gericht zijn tegen de verwerende 
vennootschap : 

Ove1· het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 6, 1134, 1135, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
64 van· titel V van boek I van het 
Wetboek van Koophandel, 1, 6, 11, 12, 13, 
18, § 1, 21 van de wet van 1 juli 1956 
betreffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen 
en 97 van de Grondwet, 

do01·dat het arrest, na beklaagde 
Liesse te hebben veroordeeld om aan de 
eisers de gevorderde vergoedingen te 
betalen, de vord(iring tot gedwongen 
tussenkomst van de eisers tegen de 
verwerende vennootschap niet gegrond 
verklaart op de volgende gronden " dat 
beklaagde op 14 oktober 1976 met terug
werking tot 4 oktober 1976 een verzeke
ring had afgesloten " tot dekking van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor 
het voertuig Opel Rekord; dat de premie 
hiervoor was betaald tot 3 oktober 1977 
maar dat het door beklaagde op de dag 
van de feiten bestuurde voertuig een 
Simca was; dat beklaagde verklaard 
heeft dat hij de Opel had verkocht en 
had vervangen door de op 12 maart 1977 
aangekochte Simca; dat hij het vervan
gingsvoertuig op de dag van de feiten in 
het verkeer had gebracht, nadat hij de 
dag voordien zijn verzekeringsmakelaar 
telefonisch verwittigd had van de ver
vanging; dat niet nader werd bepaald op 
welke datum de Opel verkocht was; dat, 
of .nu de Opel sedert 14 december 1976 
verkocht was, dan wel de Simca aange
kocht was onmiddellijk na de verkoop 
van de Opel, in elk geval vaststaat dat de 
beklaagde zijn verzekeraar niet heeft 
verwittigd van de vervanging binnen de 
bij artikel 33 van het verzekeringscon
tract bepaalde termijnen, vermits meer 
.dan acht dagen verlopen zijn tussen de 
aankoop, op 12 maart 1977, van de Simca 
en de dag waarop beklaagde, naar zijn 
zeggen, zijn makelaar heeft verwittigd 
van de vervanging, dat is op 7 april 1977· 
dat uit de artikelen 1, 33 en 34 van het 
ten deze afgesloten modelverzekerings
contract volgt dat, indien aan de. verze
keraar geen kennisgeving wprdt gedaan 
van de overdracht van het aangewezen 
voertuig en van de vervanging ervan; het 
contract ipso far:to geschorst wordt, het
zij op de dag van de overdracht in het 
geval dat het voertuig niet onmiddellijk 
vervangen wordt, hetzij na afloop van de 
t~rmijn van acht dagen in het geval dat 

het voertuig wei onmiddellijk vervangen 
wordt en dat het opnieuw in werking 
treden ervan v66r het verstrijken van 
het vijfde jaar van de schorsing in ieder 
geval onderworpen is aan de voorwaarde 
dat de verzekeringnemer vooraf verwit
tigt dat hij een nieuw voertuig in het 
verkeer heeft gebracht; dat de sanctie op 
de tekortkoming aan de verplichting om 
de verzekeraar binnen een bepaalde 
termijn te verwittigen, ligt in de schor
sing ·van het contract zelf; dat, nu de 
verzekeraar er niet in kennis van was 
gesteld dat het nieuwe voertuig in het 
verkeer was gebracht, het aldus geschor
ste contract krachtens artikel 34 van dat 

· contract op de dag van de feiten nog niet 
opnieuw in werking was getreden; dat 
immers, ook al zou de beklaagde, zoals 
hij beweert, zijn makelaar hebben · ver
wittigd alvorens het nieuwe voertuig in 
het verkeer te brengen, die verwittiging 
dan nog het vroegere . contract niet 
opnieuw in werking gesteld heeft, ver
mits, luidens artikel 36 van het contract, 
« de voor de maatschappij bestemde 
mededelingen, oni. geldig te zijn, moeten 
gedaan worden aan haar zetel in 
Belgie >>; dat de tenlastelegging I der-

, hah:e ten aanzien van beklaagde bewe
zen is; dat de eisers ten onrechte 
voorhouden dat de schorsing van het 
verzekeringscontract hun niet kan wor
den tegengeworpen; dat de verzekering 
van de burgerrechtelijke aansprakelijk
heid inzake motorrijtuigen weliswaar 
aan de benadeelde een eigen recht geeft 
tegen de verzekeraar, dat eigen recht 
evenwel afhankelijk is van het bestaan 
van een verzekering ten tijde van het 
ongeval; dat derhalve de uit het verzeke
ringscontract voortvloeiende excepties, 
welke de verzekeraar a an. de benadeelde 
niet kan tegenwerpen, die excepties zijn, 
welke de verzekeraar kan gronden op 
een bestaand contract en geenszins die 
welke het bestaan zelf van het ingeroe
pen contract, de draagwijdte ervan of de 
dekking van het dsico tot voorwerp 
hebben; dat de verzekeraar, tegen wie de 
benadeelde een rechtstreekse vordering 
instelt, hem kan tegenwerpen dat het 
contract waarop de benadeelde zijn 
rechtsvordering steunt al v66r het onge
val ontbonden of geschorst is, hetzij met 
het akkoord van de verzekerde, hetzij 
door een beslissing v~m de rechter; dat 
het akkoord .van de verzekerde kan 
blijken uit een bepaling van het verzeke
ringscontract zelf; dat het akkoord van 
de verzekerci.e om het contract te schor
sen met name blijkt uit de bepaling van 
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artikel 33 :van, de polis na:ar luid waar:van 
in geval van· overdracht, van het verze
kerde' voertuig de verzekering geschorst 
wordt ' indien' . de verzekerde 'aan de 
verzekeraar niet binnen een bepaalde 
tei:mijn mededeling doet van de ver:van
ging,, termijn die ten deze niet werd 
nageleefd; dat de Luikse Verzekering 
dus gerechtigd is de schorsing van het 
contract tegen te werpen aan de door de 
burgerlijke partijen tegen haar inge
stelde, rechtstreekse vordering, vermits 
artikel 11 van de wet van 1 juli 1956 niet 
van toepassing is, wanneer het gehele 
contract v66r het ongeval werd ge
schorst, 

terwijl,' eerste onderdeel, het arrest 
toch zelf aanne8mt dat verweerder 
Liesse zijn verzekeringsmakelaar had 
verwittigd dat het nieuwe voertuig in het 
verkeer was gebracht en dus niet wettig 
kon be'slissen dat Liesse niet rechtsgel
dig verzek'erd was, op grond dat hij die 
mededeling had moeten doen aan de 
zetel 'van de vennootschap; artikel 36 van 
de 'polis geen dwingende bepaling is en 
Lie'sse zijn verzekeringspremie had 
betaald voor de periode tot 3 okto
ber 1977; het arrest, dooi: in de motive
ring tegenstrijdige hypothesen voorop te 
stellen, in dat opzicht. onduidelijk is en 
de' wetti~lijkheid van de beslissing niet 
verahtwoordt; 

iweede . .onderdeel, het feit dat elke 
meded,eling, om geldig te zijn, luidens 
ai:tikel 36 van, de polis, aan de maat
schappelijke zetel van de verzekerings
maatschappij in Belgie moet gedaan 
worden,, niet,uitsluit dat een mededeling 
aan de makelaar van die verzekering als 
gelcj.ig kan worden beschouwd uit het 
i.Jogptmt Vfin de eisers, die ten deze 
derden zijn; hieruit volgt dat het arrest 
teh onrechte oordeelt dat het verze,ke
r\ngscontract geschorst was en dat die 
schorsing aan de eisers kon tegengewor
pen w9rden; 
. derde. onderdeel, de schorsing van het 

verzekeringscontract of van de waarborg 
aan de eisers niet kan . worden tegenge
wcirpen in het geval dat het , voertuig 
onmiddellijk wordt vervangen; het arrest 
precies de hypothese heeft vooropgesteld 
dat, het voertuig onmiddellijk vervangen 
:werd zodat het de rechtsvordering van 
de .eisers niet wettig kon afwijzen : 

Ovel'wegende dat het eigen recht 
tegen de verzekeraar, aan de bena
deelde verleend door artikel 6 van 
de wet van 1 juli. 1956, afhankelijk 
wordt gesteld van het bestaan van 

een verzekering; dat de verzekeraar 
tegen wie de benadeelde een recht-'. 
streekse vordering instelt, aan de 
benadeelde kan tegenwerpen dat 
het door deze ingeroepl:m contract 
zelf en niet aileen maar de door 
hem aan zijn verzekerde verschul~ 
digde waarborg al v66r het ongeval 
geschorst werd op grond van de 
clausules in de polis, onder voorbe
houd evenwel dat, wanneer arti
kel 13 van de wet van 1 juli 1956 
van kracht zal zijn geworden, de 
daarin voorgeschreven formaliteiten 
vervuld worden en de bij die bepa-; 
ling gestelde termijn verstreken is; 
dat artikel 11 van voormelde wet 
niet van toepassing is, wanneer het 
verzekeringscontract zelf v66r het 
ongeval geschorst is; 

Overwegende dat uit de conside
ransen van het arrest en met name 
uit de daarin aangehaalde clausules 
van de verzekeringspolis blijkt dat 
het door verweerder op het tijdstip 
van het ongeval bestuurde motorrij
tuig niet gedekt was door,, de . verze
keringspolis die hij bij de verwe
rende vennootschap had afgesloten, 
vermits het contract zelf en niet 
aileen maar' de aan de verzekerirtg
nemer verschuldigde waarborg 
geschorst was doordat geen regei
matige kennisgeving was geschied 
van de vervanging van het voertuig;, 

Dat immers artikel 36 van de 
polis ten deze bepaalt dat « de voor 
de maatschappij bestemde , medede
lingen of kehnisgevingen, om , gel dig 
te zijn, aan haar zetel in Belgie 
moeten gedaan worden )) ; dat' der~ 
halve, ook al zou vaststaari dat 
verweerder, zoals hij voorhoudt,. zijn 
verzekeringsmakelaar de dag v66r 
het ongeval telefonisch verwittigd 
heeft van de vervangiitg, deze 
mededeling niet voldoet aan · d,e 
bepalingen van voormeld , artikeL, 36 
ep dus niet geldig is ten aanzien 
van de verweerster zodat ze zonder 
gevolg is gebleven voor het bestaan 
van de verzekeringsovereenkomst; 

Dat die onre~elmatige kennisge
ving ook zonder gevolg is te;n ' aan
zien van de eisers, die derden zijn 
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ten aanzien van het contract, ver
mits hun eigen recht tegen de 
verweerster afhankelijk is van het 
bestaan van een verzekering; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt de eisers, 
ieder van hen, in de kosten van hun 
voorziening. 

26 juni 1979 - 2' kamer - . Voorzitter 
en verslaggeve.r : de h. Legros, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van mevr. Liekendael, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Houhikier en Das
sesse. 

2' KAMER - 27 juni 1979 

REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN DE 

RAJ\DKAMER. WAARBIJ EEN WANBEDRIJF 
.. \VORDT GECORRECTIONALISEERD - VONNIS 
TOT ONBEVOEGDVERKLARING VAN DE 
RECHTBANK GEGROND OP EEN OMSTANDIG
HEID DIE ZICH NA DE BESCHIKKING HEEFT 

, VOORGEDAAN EN WAARDOOR HET FElT MET 
EEN Z\VA.t).RDERE CORRECTIONELE STRAF 
W<{RDT GESTRAFT - TOEZICHT DOOR .HET 
HO~ .. -c; BESLISSINGEN IN KRACHT. VAN 
GEWIJSDE GEGAAN - REGELING VAN 
RECHTSGEBIED - VASTSTELLING VAN HET 
VONNIS SCHIJNBAAR JUIST - VERNIETIGING 
VAN DE BESCHIKKING - VERWIJZING VAN 
DE ZAAK NAAR DEZELFDE, ANDERS SAMEN
.GESTELDE RAADKAMER. 

Wanneer de raadkamer met aanneming 
· 'van verzachtende omstandigheden de 
• beklaagde wegens een wanbedrijf naar 
·de politierechtbank heeft verwezen en 
een vonnis wordt uitgesproken, waar
bi.f de rechtbank zich onbevoegd ver
klaart op grond dat zich na de verwi.f
Zf'!nde beschikking een omstandigheid 
heeft voorgedaan, waardoor het feit 
door de wet met een zwaardere cor
J'ectionele straf wordt gestraft, onder

, ;zoekt het Hoi, waarbij een verzoek tot 
regeljng van rechtsgebied aanhangig 
is, of beide beslissingen in kracht van 
gewi.fsde zi.fn gegaan en of de vaststel
, ]ihg van de rechter juist bli.fkt te zijn; 
zo ja, dan· verhietigt · het Hot de 

beschikking en verwijst de zaak. naar 
dezelfde, anders samengestelde raad
kamer (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE DINANT 
IN ZAKE NIVOIX) 

ARREST ( veda]ing) 

HET HOF; - Gelet op het ve1;.:. 
zoekschrift tot regeling van rechts- · 
gebied, op 15 mei 1979 door de 
Procureur des Konings bij de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Dinant ingediend; 

Overwegende dat de rafidkamer , 
van de Rechtbank .van Eerste Aan
leg te Dinant, bij beschikking van 
16 september 1977, met 'aann~ming 
van verzachtende omstandigheden, 
Jean-Fran<;ois Nivoix, bediende, ge
boren te Givet op 29 augustus 
1955 en er wonende rue Point du 
Jour 10, naar de bevoegde politie
rechtbank heeft verwezen uit 
hoofde van in de nacht van 30 op 
31 oktober 1976 te Winei:me opzette
lijk slagen of verwondingen te heb
ben toegebracht ,aan Joel Du
margne, met de omstandigheid 
aat de slagen of verwondingen voor 
deze laatste een ziekte of een onge
schiktheid tot het verrichten van 
persoonlijke arbeid tot gevolg heb
ben gehad; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Dinant, met wijziging 
van het beroepen vonnis van 
4 november 1976 van de Politie
rechtbank te Beauraing zich bij 
vonnis van 9 april 1979 onbevoegd 
heeft verklaard om kennis te nemen 
van de ten laste gelegde feiten, op 
de grond dat na de beschik;king .~ot 
verwijzing gebleken is dat uit de 
aan Dumargne toegebrachte ver
wondingen of slagen een blijvende 
arbeidsongeschiktheid zou zijn ont
staan; 

Overwegende dat de .beschikking 
van 16 september 1977 en het von
nis van 9 april 1979 in kracht van 

(1) Cass., 7 juni 1978 (A.C., 1978, 1187); zie 
Cass., 14 juni 1978 (ibid., 1978, 1207) en Cass., 
20 juli 1978 (ibid.: 1978, 1279) eri de noot get. 
L§ll : 
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gewijsde zijn gegaan en dat uit hun 
tegenstrijdigheid een geschil over 
rechtsmacht is ontstaan dat de loop 
van het gerecht belemmert; 

Dat er derhalve grond bestaat tot 
regeling van rechtsgebied; 

Overwegende dat uit de geding
stukken schijnt te volgen dat de 
door Joel Dumargne opgelopen blij
vende ongeschiktheid het gevolg is 
van de aan Nivoix ten laste gelegde 
opzettelijke slagen of verwondingen; 

Overwegende dat op het feit 
waarvan de rechters in hoger 
beroep kennis hadden genomen 
zwaardere straffen staan dan op het 
misdrijf dat door de raadkamer in 
aanmerking was genomen; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de beschikking van de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Dinant van 16 september 
1977; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing; 
verwijst de zaak naar de anders 
samengestelde raadkamer van 
dezelfde rechtbank. 

27 juni 1979 - 2' kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Stranard - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal. 

2' KAMER - 27 juni 1979 

1° VERJARING- STRAFZAKEN - STRAF

VORDERING - SCHORSING VAN DE VERJA
RING- CASSATIEBEROEP TEGEN EEN EIND
BESLISSING OP TEGENSPRAAK OP DE STRAF
VORDERING - SCHORSING VAN DE VERJA
RING VANAF DE UITSPRAAK VAN DE BESLIS
SING TOT DIE VAN HET CASSATIEARREST. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE -
STRAFZAKEN - VEROORDELEND ARREST -
BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING -
VERWERPING VAN HET CASSATIEBEROEP 
TEGEN DE VEROORDELENDE BESLISSING -
CASSATIEBEROEP TEGEN HET BEVEL TOT 
ONMIDDELLIJKE AANHOUDING ZONDER 
BELANG. 

1 • Wanneer een partij zich in cassatie 
heeft voorzien tegen een beslissing 
waarbij definitief en op tegenspraak 
op de strafvordering uitspraak is 
gedaan, is de verjaring van die vorde
ring geschorst vanaf de uitspraak van 
die beslissing tot de uitspraak van het 
cassatiearrest (1). (Art. 24 wet van 
17 april 1878.) 

2" Wanneer de beklaagde zich in cassa
tie heeft voorzien tegen een veroorde
lend arrest waarbij zijn iJnmiddellijke 
aanhouding wordt bevolen, en, ten 
gevolge van de verwerping van de 
voorziening tegen de veJ·oordelende 
beschikking, kracht van gewijsde heeft 
verkregen, heeft de voorziening tegen 
het bevel tot onmiddellijke aanhou
ding geen belang meer (2). 

(MICHEL) 

ARREST ( vertafing) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 2 mei 1979 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

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

Over het eerste middel, hieruit afge
leid dat de dag waarop beklaagde zijn 
voorziening in cassatie had ondertekend, 
de straJvordering betreffende de ten
lasteleggingen B tot E reeds verjaard 
was sedert 3 mei 1979 : 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld dat de feiten op 
7 juni 1977 waren gepleegd, eiser 
met name 1" uit hoofde van onopzet
telijke slagen of verwondingen (ten
lastelegging B) en uit hoofde van op 
een openbare plaats een voertuig in 
staat van dronkenschap te hebben 
bestuurd (tenlastelegging D), ver
oordeelt tot een enkele gevangenis
straf van twee maanden en hem uit 
hoofde van de tenlastelegging B 
voor een duur van acht maanden 

(1) Cass., 3 jan. 1977 (A.C, 1977, .471) en 
13 sept. 1978 (ibid., 1978-79, nr. 24); z1e Cass., 
27 maart 1979 (A.C., 1978-79, nr. 422) en de 
noot get. R.A.D. 

(2) Cass., 7 maart 1977 (A. C., 1977, 734); zie 
Cass., 14 feb. 1979 (A.C., 1978-79, nr. 335). 
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vervallen verklaart van het recht tot II. In zoverre de voorziening 
het besturen van alle categorieen gericht is tegen het bevel tot onmid
motorvoertuigen, 2° uit hoofde van dellijke aanhouding : 
vluchtmisdrijf (tenlastelegging C) Overwegende dat de veroorde
veroordeelt tot een gevangenisstraf lende beslissing wegens de verwer
van een maand en tot een geldboete ping van de ertegen gerichte voor
van tweehonderd frank en hem voor ziening kracht van gewijsde heeft 
een duur van zes maanden verval- verkregen zodat de voorziening 
len verklaart van het recht tot het tegen het bevel tot onmiddellijke 
besturen van alle categorieen aanhouding haar belang verloren 
motorvoertuigen, 3° voorts veroor- heeft en mitsdien niet ontvankelijk 
deelt tot een gevangenisstraf van is; 
een maand, uit hoofde van een 
motorvoertuig te hebben bestuurd 
zonder dat hij houder was van het 
rijbewijs of van het als zodanig 
geldend bewijs (tenlastelegging E); 

Overwegende dat de strafvorde
ring betreffende het misdrijf onop
zettelijke slagen of verwondingen 
(tenlastelegging B) verjaard is na 
drie jaar met ingang van de dag 
waarop het misdrijf werd gepleegd; 

Overwegende dat, wat de ten
lastelegging C, D en E betreft, het 
arrest vaststelt dat de verjaring van 
de strafvordering binnen de oor
spronkelijke termijn van een jaar 
regelmatig gestuit werd door het 
kantschrift van 3 mei 1978 waarbij 
de onderzoeksrechter de districts
commandant van de rijkswacht te 
Hoei met verscheidene onderzoeks• 
verrichtingen belastte; 

Overwegende dat het arrest dat 
definitief en op tegenspraak over de 
strafvordering uitspraak heeft ge
daan, aan die strafvordering een 
einde heeft gemaakt behoudens 
eventuele cassatie, zodat de verja
ringstermijn van die rechtsvorde
ring niet meer loopt; dat de verja
ring op de dag van de verklaring 
van voorziening niet ingetreden 
was; 

· Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, ... 

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

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

27 juni 1979 - 2• kamer - Voorzitter : 
de h. Legros, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. de Beer 
de Laer, Luik. 

1 • KAMER - 28 juni 1979 

1° BETEKENING VAN EXPLOTEN 
- BETEKENING AAN EEN PARTIJ DIE IN HET 

Blf!TENLAND WOONT, MAAR IN BELGIE 
KEUZE VAN WOONPLAATS HEEFT GEDAAN
GERECHTELIJK WETBOEK, ARTIKEL 40 -
BETEKENING IN HET BU!TENLAND NIET
TEGENSTAANDE DIE KEUZE VAN WOON
PLAATS- GEVOLG. 

2° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE 

ZAKEN - KEUZE VAN WOONPLAATS IN DE 
AKTE VAN HOGER BEROEP- GEVOLGEN. 

3° WOONPLAATS - KEUZE VAN WOON

PLAATS IN EEN AKTE VAN HOGER BEROEP -
GEVOLGEN. 

4° ARBITRAGE - ERKENNING VAN EEN 
BUITENLANDSE SCHEIDSRECHTERLIJKE UIT
SPRAAK GESCHIL WAAR'£00R EEN 
SCHEIDSRECHTER BEVOEGD IS - VOORW AAR
DEN VOOR DE ERKENNING. 

5° KOOP - CONCESSIE VAN ALLEENVER

KOOP VOOR ONBEPAALDE TIJD - WET 

27 JULI 1961, GEW. BIJ WET 13 APRIL 1971 -
DWINGENDE BEPALINGEN- STREKKING. 
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6° K00P - CONCESSIE .VAN ALLEENVER

. KOOP VOOR ONBEPAALDE TIJD - ARBITRAGE 
- SCHEIDSRECHTERLIJK BEDING - BEDING 
MET ALS DOEL EN GEVOLG DAT EEN BUITEN
LANDSE WET WORDT TOEGEPAST- ONWET

TIGHEID. 

7° ARBITRAGE CON CESS IE VAN 

ALLEENVERKOOP VOOR ONBEPAALDE TIJD -
. SCHEIDSRECHTERLIJK BEDING - BEDING 
MET ALS DOEL EN GEVOLG DAT EEN BUITEN
LANDSE WET WORJ:?T TQEGEPAST - O'N~ET

TIGHEID. 

8° ARBITRAGE BUITENLANDSE 

SCHEIDSRECHTERLIJKE UITSPRAAK - UIT
SPRAAK DIE IN BELGIE NIET WETTIG KAN 
WORDEN ERKEND ,.- UITSPRAAK ZONDER 
GEZAG VAN GEWIJSDE IN BELGIE. 

9° RECHTERLIJK GEWIJSDE - ARBI

TRAGE ~ BUITENLANDSE SCHEIDSRECHTER
LIJKE UITSPRAAK - UITSPRAAK DIE IN BEL
GIE NIET WETTIG KAN WORDEN ERKEND -
UITSPRAAK ZONDER GEZAG VAN GEWIJSDE IN 
BELGIE. 

10° OVEREENKOMST ONTDUIKING 

VAN DE WET - BEDING DAT BEOOGT DOOR 
MIDDEL VAN EEN KUNSTGREEP DE BELGI
SCHE WET TE ONTDUIKEN- BESLISSING VAN 
DE RECHTER DAT HET BEDING NIETIG IS 
WEGENS ONTDUIKING VAN DE WET - WET
TidE BESLISSING. 

11° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
- VERDRAG VAN BRUSSEL BETREFFENDE 
DE RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID, : ARTI

KEL 5, 1° - GESCHIL OVER DE . GEVOLGEN 

VAN DE NIET-NAKOMING' DOOR DE CONCES
SIEGEVER VAN EEN CONCESSIE VAN ALLEEN
VERKOOP VOOR ONBEPAALDE TIJD - VER
BINTENIS WAARNAAR MOET WORDEN VERWE
ZEN VOOR DE TOEPASSING VAN GENOEMD 

ARTIKEL'5, 1°. 

12° KOOP - CONCESSIE VAN ALLEENVER
KOOP VOOR ONBEPAALDE TIJD - EENZIJDIGE. 
BEEINDIGING DOOR EEN DER PARTIJEN -
VERPLICHTING VOOR DIE PARTIJ AAN DE 
ANDERE PARTIJ EEN REDELIJKE OPZEG
GINGSTERMIJN TOE TE KENNEN - GEEN 
OPZEGGINGSTERMIJN- GEVOLG. 

13° KOOP - CONCESSIE VAN ALLEENVER
KOOP VOOR ONBEPAALDE TIJD - EENZIJDIGE 
BEEINDIGING DOOR. DE CONCESSIEGEVER -
VERGOEDING - VERPLICHTING TOT BETA-

e Ingevolge art. 40, vierde lid, Ger. W; is 
de betekening in het buitenland of aan 
de procureur des Konings ongedaan, 
indien de partij op wier verzoek ze 
venicht is, de woonplaats of de ver
blijfplaats of de gekozen woonplaats 
van de geadresseerde in Belgie of, in 
voorkomend geval, in het buitenland, 
kende; de betekening van· een beslis
sing in het buitenland, op verzoek van 
een pal'tij .die door de akte van hoger 
beroep de in Belgie gekozen woon
plaat? kende van . degene aan o/ie 
wordt betekend, is ongedaan en doet 
tegen hem geen termijn lopen om een 
rechtsmiddel in te stellen (1). · 

2• en '3? De keuze van woonplaats door 
de appellant in de akte van hoger 
beroep geldt niet enkel voor de proce
dure ih hoger beroep doch ook voor de 
tenuitvoel'iegging van de beslissing in 
hager beroep en het instellen van een 
rechtsmiddel tegen die beslissing. 

4• Buitenlandse scheidsrechterlijke uit
spraken worden in beginsel door de 
Belgische rechter erkend, als voor de 
Belgische wet een geschil door arbi
trage kan geregeld en aan de rechter
lijke rechtsmacht onttrokken worden; 
die regel geldt ook als hij niet uitdruk
kelijk voorkomt in het internationaal 
verdrag betreffende de erkenning en 
tenuitvoerlegging van scheidsrechteJ·
lijke uitspraken van het land waarmee 
dat verdrag is gesloten. 

5• De dwingende bepalingen van de wet 
27 juli 1961 betreffende eenzijdige 
beeindiging van de voor onbepaalpe 
tijd verleende concessies strekken 
ertoe in aile gevallen aan de conces-, 
siehouder het recht te verzekeren zich 
te beroepen op de bescherming van de 
Belgische wet; tenzij hij daarvan heeft 
afgezien in een overeenkomst na het 
einde van het contract waarbij de 
concessie is verleend. 

5• en 7• Een geschil over de beeindiging. 
door de concessiegever van een con7 

tract inzake concessie van alleenver
koop voor onbepaalde tijd met uit
werking voor het gehele Belgische 
grondgebied of een dee] ervan kan 
niet door arbitrage worden beslecht 
als partjjen zulks v66r het einde van 
he't contract zijn overeengekomen en 

LING VAN DIE VERGOEDING -'- CONTRAC- (1) Zie de verwijzingen in de concl. O.M.,. 
TUELE VERPLICHTING. verschenen in Bull. en Pas., .1979, I, 1260. 
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zij daarbij de toepassiiig van een 
buitenlapdse ivet op het oog hebben 
gehad. , 

8" en 9" Een buitenlandse . scheidsrech
terlijke uitspraak die in Belgie niet 
wettig .kan worden erkend, heeft er 
geen gezag van gewijsde. 

lO" Wettig is de beslissing volgens welke 
het · beding van een contract inzake 
concessie van alleenverkoop voor 
onbepaalde tijd, waarin wordt vastge
steld dat de verbintenis in het buiten

. land zal worden uitgevoerd, de wet 
ontduikt en dus nietig is, aangezien 
llet ·tot doel · had een buitenlands 
element te simuleren en de toepassing 
van de Belgische wet uit te schakelen 
door middel van een kunstgreep. 

l.,l" In een geschil over de gevolgen van 
de piet-nakoming door de concessiege
ver: van een concessie v{rn alleenver
koop voor onbepaalde tijd moet voor 
de toepassing van art. 5, 1 ", Verdrag 
van Brussel betreffende de rechter
Jijke bevoegdheid .. worden · verwezen 
naar de verbintenis die uit de overeen
komst ten laste vap de concessiegever 
voortvloeit en waarvan diens niet
nakoming door de concessiehouder 

. wor(lt aangevoerd tot staving van zijn 
vordering tot schadevergoeqing of tot 
beeindiging van de overeenkomst. 

' 12" De ~et 27 juli 1961 betreffende 
eenzijdige beeindiging van de voor 

· · onbepaalde tijd verleende concessies 
' van ,alleenverkoop bepaalt dat, wan

neer een der partijen een voor onbe
paalde tijd verleende concessie van 
alleenverkoop beeindigt, een redelijke 

· opzeggingste1mijn mqet worden ver
Jeend en dat, zo niet, een bedrag tot 

, vergoeding van de voordelen van · een 
opzegging moet worden toegekend, 

' waarbij rekening wordt gehouden met 
het ·vel'lies van die voordelen. 

13" .De verplichting tot betaling van 
, de opzeggingsvergoeding, bepaald bij 
art. 2 , wet 27 juli 1961 betreffende 
eenzijdige beeindiging van de voor 

, onbepaalde tijd verleende concessies, 
vervangt de niet nagekomen contrac
tuele verbintenis om een redelijke 

, opzeggingstermijn : te geven, d. w.z. · de 
voortzetting tijdens de opzeggingster
mijn van• .de uitvoering door de con
cessiegever van zijn verbintenis om de 
aan , de concessiehouder verleende 
alleenverkoop in het in concessie 

. gegeven gebied te.eerbiedigen. 

(AUDI-NSU AUTO UNION AG N.V. 
T. ADELIN PE~IT N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, , op het bestreden arrest, 
op 12 mei 1977 door het Hof van 
Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel van niet~ont
vankelijkheid, door verweerster tegen 
de voorziening opgeworpen en afgeleid 
uit het feit dat ze tardief. is daar ze werd 
ingesteld op 18 november 1977, dit is 
meer dan drie maanden na de beteke
ning van het, bestreden, arrest door 
toezending van het exploot van beteke
ning door de procureur des Konings · te 
Luik aan de Voorzitter van het Amtsge
richt te Ingolstadt, in de. Bondsrepubliek 
Duitsland, die het uiterlijk op 12 augus
tus 1977 zou · hebben ontvangen, zonder 
dat eiseres zich kan beroepen op .de 

· termijnverlenging van vijftien dagen als 
bedoeld .in de , artikelen 55, 1 ", en 
1073 yan het Gerechtelijk Wetboek, daar 
zij, in haar akte van hoger beroep, 
woonplaats had gekozen,in Belgie : 

Overwegende dat uit de procedu
restukken blijkt dat eiseres, in haar 
akte van hoget; beroep, woonplao,ts 
heeft gekozen in Belgie en dat 
verweerster het op dit hoger beroep 
gewezen arrest heeft doen beteke
nen aar,t de woonplaats van eiseres 
in de Bondsrepubliek Duitsland; 

Overwegende dat, ingevolge arti
ke1 40, vierde lid, van het Gerechte
lijk Wetboek, de be~ekening .in het 
buitenland of aan de procureur des 
Konings ongedaan is indien de par
tij, op wier verzoek ze verricht is, de 
woonplaats of de verblijfplaats of de 
gekozen woonplaats van degene aan 
wie betekend wordt, in Belgie of, in 
voorkomend geval, in het buiten
land, kende; 

Overwegende dat, overeenkomstig 
deze ' bepaling, · de betekening van 
het arrest in het buitenland, op 
verzoek van. verweerster die, op 
grond van de akt~ van hoger 
beroep, de gekozen woonplaats van 
eiseres in Belgie kende, ongedaan is 
.en de voorzieningstermijn niet heeft 
doen lopen tegen eiseres; dat de 
voorziening niet tardief is; , 
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Dat het middel van niet-ont
vankelijkheid niet kan worden aan
genomen; 

Over het eerste en het tweede middel, 
het eerste, afgeleid uit de schending van 
de artikelen 3, 6, 1133 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1, 2, 3, 6 van de wet van 
27 juli 1961 betreffende eenzijdige beein
diging van de voor onbepaalde tijd 
verleende concessies van alleenverkoop, 
respectievelijk gewijzigd bij de arti
kelen 1, 2, 3 en 6 van de wet van 
13 april 1971, en voor zoveel nodig, uit de 
schending van die artikelen; van de 
artikelen 4 van die wet van 27 juli 1961, 
23 tot 28, 1723 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 1, 9 (1) en 12 (2) van de 
Overeenkomst tussen Belgie en Zwitser
land betreffende de erkenning en tenuit
voerlegging van rechterlijke beslissingen 
en scheidsrechterlijke uitspraken, onder
tekend op 29 april 1959 te Bern en 
goedgekeurd bij de wet van 21 mei 1962, 
en, voor zoveel nodig, uit de schending 
van die wet; van artikel 7 (1) van het 
Verdrag over de erkenning en tenuit
voerlegging van buitenhmdse scheids
rechterlijke uitspraken, opgemaakt te 
New York op 10 juni 1958 en goedge
keurd bij de wet van 5 juni 1975 en, voor 
zoveel nodig, uit de schimding van die 
wet; van artikel 9 van de Europese 
Overeenkomst inzake arbitrage, onderte
kend te Straatsburg op 20 januari 1966 
en goedgekeurd bij artikel 1 van de wet 
van 4 juli 1972, en, voor zoveel nodig, uit 
de schending van dit artikel en van 
artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, ter verwerping van 
het middel waarin eiseres zich, in haar 
regelmatig in hoger beroep genomen 
conclusie, op grand van de artikelen 1 en 
9 (1) van de Belgisch-Zwitserse Overeen
komst, ondertekend op 29 april 1959 te 
Bern en goedgekeurd bij de wet van 
21 mei 1962, beriep op het gezag van 
gewijsde van de scheidsrechterlijke uit
spraken van 30 maart 1974 en 
6 december 1975, alsmede van de beslis
sing van ! juli 1974 van de Tribunal 
Superieur van het kanton Zurich, en, 
dientengevolge, op de niet-ontvanke
lijkheid van de rechtsvordering die 
verweerster voor de Belgische rechtban
ken had ingesteld, beslist : " dat de 
Overeenkomst tussen Belgie en Zwitser
land betreffende de erkenning en tenuit
voerlegging van rechterlijke beslissingen 
en van scheidsrechterlijke uitspraken, 
ondertekend op 29 april 1959 te Bern en 
goedgekeurd b1j de wet van 21 mei 1962, 

die gepubliceerd is in het Staatsblad van 
11 september 1962 en in werking is 
getreden op 15 oktober 1962, bepaalt dat 
" de in een van beide Staten gewezen 
scheidsrechterlijke uitspraken in de 
andere Staat worden erkend en uitvoer
baar verklaard" op voorwaarde dat "de 
erkenning van de beslissing niet strijdig 
is met de openbare orde van de Staat 
waar zij wordt ingeroepen " ( artikelen 
9 [1] en 1 [1], a), doch de toepassing niet 
uitsluit van andere overeenkomsten of 
akkoorden waarbij beide Staten partij 
zijn of zullen zijn en die de erkenning 
en tenuitvoerlegging van rechterlijke 
beslissingen of scheidsrechterlijke uit
spraken regelen of zullen regelen ·(arti
kel 12 [2]) », 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
aldus in het onzekere laat of het wei
gerde het gezag van gewijsde van die 
scheidsrechterlijke uitspraken te erken
nen omdat het van oordeel was dat een 
van de voorwaarden die daarvoor in de 
Belgisch-Zwitserse Overeenkomst van 
29 april 1959 wordt gesteld, namelijk de 
verenigbaarheid van de erkenning van 
de uitspraak met de openbare orde van 
de Staat waar ze wordt ingeroepen, ten 
deze niet verv;uld was dan wel of het 
heeft gemeend dat de erkenning van de 
scheidsrechterlijke uitspraken niet kon 
worden toegestaan omdat het geschil 
niet aan arbitrage kon worden onder
worpen, waaruit volgt dat het arrest 
gebaseerd is op gronden waarvan de 
vaagheid het voor het Hof niet mogelijk 
maakt de wettigheid van zijn beschik
kende gedeelte te toetsen en het, bijge
volg, niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van de in het mid
del vermelde bepalingen en inzonder
heid van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het arrest niet ant
woordt op het betoog waarin eisei:es, in 
haar regelmatig in hoger beroep gena
men aanvullende conclusie, uitvoerig 
aantoonde dat voormelde scheidsrechter
lijke uitspraken niet onverenigbaar 
waren met de Belgische internationale 
openbare orde en evenmin met de Belgi
sche interne openbare orde, dit is die 
van de Staat waar ze werden ingeroe
pen, waaruit volgt dat, indien het arrest 
aldus moet worden uitgelegd dat het de 
erkenning van die scheidsrechterlijke 
beslissingen heeft geweigerd omdat ze 
onverenigbaar zijn met de Belgische 
interne of internationale openbare orde, 
het niet regelmatig met redenen 
omkleed zou zijn : 1" daar het niet 
antwoordt op die conclusie (schending 
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van artikel 97 van · de Grondwet), 
2• omdat het althans in het onzekere laat 
waarin die onverenigbaarheid met de 
Belgische of internationale openbare 
orde zou bestaan hebben (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, de bepalingen van de 
wet van 27 juli 1961 betreffende eenzij
dige beeindiging van de voor onbepaalde 
tijd verleende concessies van alleenver
koop, zoals ze is gewijzigd bij de wet van 
13 april 1971 niet van internationale en 
zelfs niet van interne openbare orde 
zijn, doch enl\:el dwingende bepalingen 
uitmaken; de Belgisch-Zwitserse Over
eenkomst in haar artikelen 9 (1) en 1 (1) 
enkel doelt op het geval waarin de 
erkenning van de scheidsrechterlijke 
uitspraak strijdig zou zijn met de open
bare orde en zelfs met de internationale 
openbare orde; indien het arrest aldus 
moet worden uitgelegd dat het de erken
ning van de litigieuze scheidsrechterlijke 
uitspraken op basis van de Belgisch
Zwitserse Overeenkomst van 29 april 
1959 heeft geweigerd op grond dat die 
erkenning in strijd zou zijn met de 
internationale of interne openbare orde, 
het de louter dwingende aard van de wet 
van 27 juli 1961 miskent (schending van 
de in het middel vermelde bepalingen en 
inzonderheid van de artikelen 3, 6, 
1133 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 3, 
4 en 6 van de wet van 27 juli 1961), 

vierde onderdeel, mocht zelfs worden 
aangenomen, quod non, dat de wet van 
27 juli 1961, zoals ze is gewijzigd bij de 
wet van 13 april 1971, van openbare orde 
is, het echter enkel zou gaan om bepa
lingen van Belgische interne openbare 
orde, en niet van internationale open
bare orde; de Belgisch-Zwitserse Over
eenkomst van 29 april 1959 waarnaar het 
arrest verwijst, aileen de erkenning uit~ 
sluit van scheidsrechterlijke uitspraken 
die onverenigbaar zijn met de interna
tionale openbare orde van het land waar 
ze .worden ingeroepen, zodat het arrest 
indien het aldus moet worden uitgelegd 
dat het de erkenning van die scheids
rechterlijke uitspraken heeft geweigerd 
omdat ze onverenigbaar zijn met de 
Belgische internationale openbare orde 
de in het middel vermelde bepalinge~ 
van de wet van 27 juli 1961 ten onrechte 
als bepalingen van internationale open
bare orde zou hebben beschouwd 
(schending van de in het middel ver
melde bepalingen en inzonderheid van 
de artikelen 3, 6, 1133 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1, 2, 3, 4 en 6 van de wet van 
27 juli 1961); 

vijfde onderdeel, de vatbaarheid van 
het geschil voor arbitrage niet een van 
de voorwaarden is die door de Belgisch
Zwitserse Overeenkomst van 29 april 
1959 worden gesteld voor de erkenning 
van de scheidsrechterlijke uitspraken 
die in een van de Verdrag
sluitende Staten zijn gewezen; het in het 
arrest genoemde artikel 12 (2) van die 
overeenkomst de draagwijdte ervan niet 
beperkt en de rechtbanken van de 
Verdragsluitende Staten niet toestaat de 
erkenning van een op het grondgebied 
van een van die Staten gewezen scheids
rechterlijke uitspraak te weigeren onder 
aanvoering van voorwaarden die zouden 
gesteld zijn in andere internationale 
overeenkomsteri waarbij ze partij zijn; 
en die niet. voorkomen in de Belgisch-. 
Zwitserse Overeenkomst; ook al diende 
artikel 12 (2) in die zin te worden' 
uitgelegd, quod non, er echter moet 
worden vastgesteld dat de andere inter-: 
nationale overeenkomsten inzake de·. 
erkenning van scheidsrechterlijke uit
spraken waarbij Belgie en Zwitserland' 
partij zijn, namelijk het· Verdrag van· 
New York van 10 juni 1958 over de 
erkenning en tenuitvoerlegging van bui
tenlandse scheidsrechterlijke uitspraken 
en de. Europese Overeenkomst houdende 
eenvormige wet inzake arbitrage, onder
tekend te Straatsburg, op 20 januari 
1966, respectievelijk in hun artikelen 7 
(1) en 9 bepalen dat ze de toepassing. 
onverlet laten van bilaterale of multila
terale Verdragen die zijn aangegaan of 
mochten worden aangegaan tussende 
Verdragsluitende Partijen en ze, bijge
volg, onder meer geen afbreuk doen aan 
de Belgisch-Zwitserse Overeenkomst, 
waaruit volgt dat het arrest, indien het 
aldus moet worden uitgelegd dat het de 
erkenning van voormelde scheidsrech
terlijke uitspraken heeft geweigerd op 
grond dat het geschil niet aan arbitrage 
kon worden onderworpen, aan de Bel
gisch-Zwitserse Overeenkomst een 
voorwaarde zou hebben toegevoegd die 
er niet in voorkomt en, bijgevolg, niet 
wettig verantwoord zou zijn (schending 
van de in het middel vermelde bepalin
gen en inzonderheid van de artikelen 1, 
9 [1], 12 [2) van de Belgisch-Zwitserse 
Overeenkomst van 29 april 1959, 7 [1) 
van het Verdrag van New York van 
10 juni 1958, 9 van de Overeenkomst van 
Straatsburg van 20 januari 1966 en 
1723 van het Gerechtelijk Wetboek); 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1676, inzonderheid lid 1, 
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1703 van het Gerechtelijk Wetboek, 1 (1) 
van de Belgisch-Zwitserse Overeenkomst 
betreffende de erkenning en tenuitvoer
legging van rechterlijke beslissingen en 
scheidsrechterlijke uitspraken, onderte
kend op 29 april 1959 te Bern en 
goedgekeurd bij de wet van 21 mei 1962 
en, , voor zoveel nodig, uit de schending 
van die wet, 5, inzonderheid (2) van het 
Verdrag over de erkenning en tenuit
voerlegging van buitenlandse scheids
rechterlijke uitspraken, opgemaakt te 
New York op 10 juni 1958 en goedge
keurd bij de wet van 5 juni 1975 en, voor 
zoveel nodig, uit de schending van die 
wet, VI, inzonderheid 2, van het Euro
pees Verdrag inzake internationale han
delsarbitrage, opgemaakt te Geneve op 
21 april 1961 en goedgekeurd bij de wet 
van 19 juli 1975 en, voor zoveel nodig, uit 
de schending van die wet, 24 van de 
eenvormige wet gevoegd bij de Europese 
Overeenkomst inzake arbitrage, opge
maakt te Straatsburg op 20 januari 1966 
en goedgekeurd bij de wet van 
4 juli 1972, en, voor zoveel nodig, uit de 
schending van die wet, 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, respectievelijk gewijzigd 
bij de artikelen 1, 2, 3 en 6 van de wet 
van 13 april 1971 en, voor zoveel nodig, 
uit de schending van die artikelen, en 
van de artikelen 4 van die wet van 
27 juli 1961 en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat " de wet 
van 27 juli 1961 in artikel 6 elk gevolg 
ontzegt aan alle overeenkomsten die de 
concessiehouder v66r de afloop van het 
contract zou hebben gesloten in verband 
met zijn rechten inzake de aard van de 
voor onbepaalde tijd verleende concessie 
evenals inzake de opzegging en de 
diverse vergoedingen wegens de eenz.ij
dige beeindiging van de concessie; dat 
ten deze het scheidsrechterlijk beding 
dat v66r de afloop van het contract werd 
gemaakt en \nhoudt dat een dading kan 
worden aangegaan een verboden bepa
ling was; dat het geschil, dat hoofdzake
lijk betrekking heeft op de aard van het 
contract en op de gevolgen van de 
eenzijdige beeindiging ervan door de 
concessiegever, evenals de vorderingen 
die ermee in verband staan en er, 
bijgevolg, noodzakelijk mee samenhan
gen, derhalve niet door arbitrage kon 
worden beslecht; dat de politiewet van 
27 juli 1961 dus belet dat zowel de 
scheidsrech,terlijke uitspraak en de 
beshssing van de Tribunal Superieur te 
Zurich inzake de bevoegdheid als de 

scheidsrechterlijke uitspraak · over de 
grond van de zaak, in Belgie erkend 
worden en gezag van gewijsde krijgen >>, 
en aldus van oordeel is dat de geschillen 
inzake de voor onbepaalde tijd verleende 
concessies van alleenverkoop niet aan 
arbitrage kunnen worden onderworpen 
en daarom niet ingaat op h,et middel tot 
afwijzing van rechtsmacht en evenmin 
op de exceptie van het , rechterlijk 
gewijsde, die eiseres in haar oorspronke
lijke en aanvullende appelconc;:lusie had 
opgeworpen, althans, wat deze , tweede 
exceptie betreft, indien het arrest aldus 
moet worden uitgelegd · dat het. deze 
verworpen J;leeft omdat het geschil riiet 
voor arbitrage vatbaar is, 

terwijl geen enkele bepaling van de 
wet van 27 juli 1961, zoals ze gewijzigd is 
bij de wet van 13 april 1971, de partijen 
verbiedt een scheidsrechterlijk beding in 
hun contract inzake de voor onbepaalde 
tijd verleende concessie van· alleenver
koop op te nemen en de onderwer,ping 
van het geschil aan arbitrage bijgevolg 
niet strijdig is met de bepalingen van 
die wet en inzonderheid met het in het 
arrest vermelde artikel 6; zulks ook geldt 
zelfs indien in het scheidsrechterlijk 
beding wordt bepaald dat op .\let geschil 
een andere dan de Belgische wet van 
toepassing is; de bestaande internatio
nale overeenkomsten inzake arbitrage 
en inzonderheid de Belgisch-Zwitserse 
Overeenkomst van 29 april 1959, van het 
Verdrag van New-York van 10 juni 1958, 
het Europees Ver~drag van Geneve , van 
21 april 1961 inzake de internatio
nale handelsarbitrage en de Europese 
Overeenkomst van Straatsburg van 
20 januari 1966 houdende eenvormige 
wet inzake arbitrage geen beperking 
inhouden van de geldigheid of van de 
erkenning van de scheidsrechterlijke 
bedingen en van de uitspraken die op 
basis daarvan werden gewezen overeen
komstig de op het geschil toepasselijk 
verklaarde wet; het Verdrag van GenE'we 
van 21 april 1961 integendeel in artikel 
VII zegt dat de partijen vrij zijn . te 
bepalen welk recht de scheidslieden 
moeten toepassen ten aanzien van de 
grond van het geschil, waaruit volgt dat 
het arrest, door te beijlissen dat het 
geschil, ten deze, niet aan arbitrage kon 
worden onderworpen, aile in. het· middel 
vermelde bepalingen schendt : ' , 

W at het eerste onderdeel van het 
eerste middel betreft : 

Overwegende dat het arrest, op 
grond van de analyse van de Over
eenkomst tussen Belgie en Zwitser-
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land betreffende de erkenning en 
tertuitvoerlegging Van rechterlijke 
beslissihgen ·en· · scheidsrechterlijke 
uitspraken en van verscheidene 
andere internationale verdragen 
inzake arbitrage waarbij Belgie par
tij is, zegt << dat bijgevolg blijkt dat 
de internation~le verdragen en, in 
uitdrukkelijke bewoordingen, de 
Europese Overeenkoi:nst houden
de · · de eenvormige wet van 
20 januari 1966, de rechter van het 
land waar de scheidsrechte:rlijke 
uitspraak wordt aangevoerd, .uit
drukkelijk toestaan de uitspraak . te 
ver\verpeil . waarbij een · geschil 
wordt beslecht dat, krachtens zijn 
eigen recht, niet. aan arbitrage kan 
V.rorden onderworpen; dat een 
scheidsrechterlijke uitspraak in el):c 
geval enkel moet worden erkend 
indien ze .niet strijdig is met de 
openbare orde van .de Staat waar ze 
wordt ingeroepen, ~et name met de 
wetten van politie en veiligheid, ten 
deze de. wet van 27 juli 1961 >>; dat 
liet hof 'van beroep in het beschik
kende. gedeelte van het arrest zegt 
dat er geen termen. aanwezig zijn 
tot erkenning van de in he.t middel 
vermelde scheidsrechterlijke uit
spraken, daar deze . beslissingen 
Werden gewezen ingevolge een com
promis of · een scheidsrechterlijk 
beding die . volgens de erop van 
toepassing zijnde Belgische wet niet 
geldig zijn. en het voorwerp van die 
uitspraken. volgens dezelfde wet rtiet 
door arbitrage kan worden beslecht, 
en daar bovendien de erkenning 
v(;ln :die· beslissingen ktachtens de 
politie- en veiligheidswet van 
27 juli 1961 strijdig is met de 
Belgische ' internationale openbare 
orde; 

. Overwegende dat uit de overwe
gingen en uit het ,beschikkende 
gedeelte van het arrest blijkt dat 
h.et zijn beslissing ondubbelzinnig 
doet steunen op twee onderscheiden 
gronde:O.;' · · 

Dat dit onderdeel: van het middel 
fe1telijke grondslag mist; 

Ten· aan:iien van het vijfde orider
deel van het eerste middel en het 
tweede middel : : 

Overwegende dat. in het · vijf([e 
onderdeel van het ' eerste iniddel 
wordt betdogd dat het 'iurest, door 
zijn beslissing hierop te gronden dat 
het geschil niet door arbitrage ·kon 
worden beslecht, de erin aan-' 
gehaalde internationale' ·verdrageri 
inzake arbitrage en inzonderheid ·de 
Belgisch-Zwitserse Overeenkomst 
schendt; 

Overwegende dat 1voor de erkeri
ning van de b~itenlandse schei9.s~ 
rechterlijke uitspraken door de B<+ 
gische rechter, ')n" principe1 ' als 
voorwaarde. geldt' dat, volgeqs de 
Belgische wet, het ges<;:hil. dooi: arbi
trage kan. worden beslecht en dus 
aan de techtsmacht vim de recht.:. 
banken kan worden onttrokken; . ' 

Overwegende dat · de Overe~n~ 
komst tussen Belgie en Zwitser~9tncl 
betreffende de erkenning en tenuit.,
voerlegging van rechterlijke beslis'
singen en scheidsrechterlijke. Uit.,
spraken, ondertekend · op 29 1<;1pril 
1959. te Bern en goedgekE:mrd bij de 
wet van 21 mei 1962,, niet, ~fvvijkt 
van deze regel, die van toepassing ii 
zelfs' indien hij riiet uitdnikkelijk' '!n 
de internationale verdragen ge
schreven · staat; 

' Dat . deze regel wordt bevestigcl 
door het Verdrag .over de erke:r:l.ning 
en tenuitvoerlegging van puiten, 
landse scheidsrechterlijke uitspra-, 
ken, opgemaakt te New York op 
10 juni 195,8 e'n' goedg~keurd bij de 
wet. van 5 juni 1975, .dat in ar-, 
tikel 5.2, a, bepaalt dat de erkeri
ning en tenuitvoerlegging van eeri 
scheidsrechterlijke uitspraak kan 
worden geweigerd indieh d~ 
bevoegde autoriteit van het land 
waar de erkenning en tenuitvoerleg:.. 
ging wordt verzocht, constateert dat 
het onderwerp· van het geschil vol:.. 
gens het recht van dat land 'niet 
vatbaar is voor beslissing door arbi'-' 
trage; dat dit verdrag door Zwitser-' 
land ·is belm1chtigd; 

Dat dit onderdeel van het middel 
naar recht faalt;• 
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Overwegende dat in het tweede 

middel wordt betoogd dat het arrest, 
door te beslissen dai het geschil ten 
deze niet door arbitrage kon worden 
beslecht, alle in het middel ver
melde bepalingen schendt; 

Overwegende dat de wet van 
27 juli 1961 betreffende eenzijdige 
beeindiging van de voor onbepaalde 
tijd verleende concessies van alleen
verkoop, gewijzigd bij de wet van 
13 april 1971, in artikel 4 bepaalt dat 
de benadeelde concessiehouder, bij 
de beeindiging van een verkoopcon
cessie met uitwerking voor het 
gehele Belgische grondgebied of een 
deel daarvan, in elk geval de con
cessiegever in Belgie kan dagvaar
den, hetzij voor de rechter van zijn 
eigen woonplaats, hetzij voor de 
reenter van de woonplaats of zetel 
van de concessiegever, en dat, in
geval het geschil voor een Belgische 
rechtbank wordt gebracht, deze uit
sluitend de Belgische wet zal· toe
passen; 

Dat, krachtens artikel 6 van 
dezelfde wet, de bepalingen van 
deze wet van toepassing zijn niet
tegenstaande hiermede strijdige 
overeenkomsten gesloten v66r het 
einde van het contract waarbij de 
concessie is verleend; 

Overwegende dat die dwingende 
bepalingen ertoe strekken, in alle 
gevallen, de concessiehouder het 
recht te verzekeren om zich op de 
bescherming van de Belgische wet 
te beroepen, behalve wanneer hij 
daarvan heeft afgezien in een over
eenkomst gesloten na het einde van 
het contract waarbij de concessie is 
verleend; 

Overwegende dat een geschil over 
de beeindiging door de concessiege
ver van een contract inzake een 
concessie van alleenverkoop met 
uitwerking voor het gehele Belgi
sche grondgebied of een deel ervan 
derhalve niet vatbaar is voor 
beslechting door een arbitrage die 
v66r het einde van het contract is 
overeengekomen en tot doel en 
gevolg heeft dat een buitenlandse 
wet wordt toegepast; 

Overwegende dat het arrest, ten 
deze, vaststelt dat het tussen par
tijen bestaande contract inzake con
cessie van alleenverkoop in arti
kel 16 een scheidsrechterlijk beding 
bevat waarbij bevoegdheid wordt 
gegeven aan een te Zurich gevestigd 
scheidsrechterlijk college en dat in 
artikel 15 van het contract wordt 
gezegd dat het recht van de Bonds
republiek Duitsland van toepassing 
is; 

Dat het arrest er bovendien op 
wijst dat hetzelfde artikel 15 van 
het contract stipuleert dat de ver
bintenis moet worden uitgevoerd op 
de hoofdzetel van eiseres, in Duits
land; dat het arrest dienaangaande 
overweegt dat dit beding in strijd is 
met de aard van de zaak, vermits de 
concessie op het Belgische grondge
bied moest worden uitgevoerd, dat 
het enkel een listig middel is orri 
aan de toepassing van de Belgische 
wet te ontsnappen, zoals met name 
blijkt uit de bewoordingen van een 
brief van eiseres, en, dientenge
volge, beslist dat dit beding alleen 
kan worden uitgelegd als een ont
duiking van de wet; 

Overwegende dat uit de voor
gaande overwegingen volgt dat het 
arrest, door de erkenning van de in 
het middel vermelde scheidsrechter
lijke uitspraken te weigeren en 
eraan het gezag van gewijsde te 
ontzeggen op grond dat het geschil 
ten deze, volgens de Belgische wet 
niet door arbitrage kon worden 
beslecht, zijn beslissing wettelijk 
verantwoordt; 

Dat het tweede middel niet kan 
worden aangenomen; 

Wat het tweede, het derde en het 
vierde onderdeel van het eerste 
middel betreft : 

Overwegende dat het arrest, zoals 
uit de voorgaande overwegingen 
bhjkt, het gezag van gewijsde wettig 
heeft ontzegd aan de aangevoerde 
scheidsrechterl!jke uitspraken, zo
dat het eerste middel, ook al was 
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het in zijn tweede, ci..orde en vierde 
onderdeel gegrond, niet tot cassatie 
van de bestreden beslissing kan 
1eiden; 

Dat het middel in deze onderde
len bij gebrek aan · belang niet 
ontvankelijk is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6, 1133, 1134, 
1167, 1321, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 2 en 5, inzonderheid 1°, van het 
Verdrag tussen de Lid-Staten van de 
Europese Economische Gemeenschap 
betreffende de rechterlijke bevoegdheid 
en de tenuitvoerlegging van beslissingen 
in burgerlijke en handelszaken, onderte
kend te Brussel op 27 september 1968 en 
goedgekeurd bij de wet van 
13 januari 1971 en, voor zoveel nodig, uit 
de schending van die wet en van 
artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, ter verwerping van 
de door eiseres in haar appelconclusie 
opgeworpen exceptie van onbevoegdheid, 
beslist dat de Belgische rechtbanken op 
grond van artikel 5, 1o van het Verdrag 
van Brussel van 17 september 1968 
bevoegd zijn, daar Belgie de plaats van 
uitvoering van de litigieuze verbintenis 
is, en dus geen rekening houdt met 
artikel 15 van het contract inzake de 
concessie van alleenverkoop van 
14 augustus 1971 waarin bepaald werd 
dat Neckarsulm de plaats van uitvoering 
van dat contract was, op grond dat « de 
keuze van een Duitse stad als plaats van 
uitvoering van ·een overeenkomst inzake 
een verkoopconcessie op een ander 
grondbegied dan dat van de Bondsrepu
bli.ek Duitsland (Belgische provincies en 
Groothertogdom Luxemburg) in strijd is 
met de aard der zaken en enkel een 
listig middel is om te ontsnappen aan de 
toepassing van de Belgische wet inzake 
de voor onbepaalde tijd verleende con
cessie en aileen kan worden uitgelegd 
als een ontduiking van de wet die op 
zichzelf de nietigheid van artikel 15 van 
·het contract ten gevolge heeft », en 
dientengevolge beslist << dat de plaats 
van uitvoering van de verbintenissen 
van appellante jegens gelntimeerde gele
gen was in Belgie », en niet in Duitsland 
zoals in het concessiecontract werd 
bepaald en dat « krachtens artikel 5, lo, 
van het E.E.G.-Verdrag, zoals het door 
het Hof van Justitie wordt uitgelegd, de 
eerste rechter territoriaal bevoegd was >>, 

dat het arrest derhalve arhkel 15 van het 

concessiecontract verwerpt en nietigver
klaart op grond dat het een ontduiking 
van de Belgische wet inhoudt, 

terwijl de wettig aangegane civereen~ 
. komsten verbindende kracht hebben; de 
theorie inzake de ontduiking van de wet 
in het interne recht niet wordt ·aangeno
men behalve in het ten deze niet 
toepasselijke geval van bedi:ieglijke 
benadeling van de rechten van derden, 
waaruit volgt dat het arrest door aan 
artikel 15 van het concessiecontract geen 
gevolg te willen geven, de verbindende 
kracht ervan miskent (schending van 
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek) 
en in elk geval die weigering niet wettig 
verantwoordt (schending van alle in het 
middel vermelde bepalingen) : 

Overwegende dat uit de in het 
antwoord. op het tweede middel 
vermelde gronden van het arrest 
blijkt dat het hof van beroep van 
oordeel was dat het beding in 
artikel 15 van het contract inzake 
de concessie van alleenverkoop, 
waarin de plaats van uitvoering van 
de verbintenis is vastgesteld, een 
buitenlands element wilde simule
ren dat niet strookte met de werke
lijkheid en dat het · aldus de bedoe
ling van eiseres was geweest door 
een listig middel de normaal toepas
selijke Belgische wet uit te schake
len ten voordele van een buiten,-, 
landse wet; 

Dat het arrest beslist dat dit 
beding, hetwelk een ontduiking van 
de wet inhoudt, nietig is; 

Dat het arrest aldus. zijn beslis
sing wettig verantwoordt; 

Dat het mid del niet kan worden· 
aangenomen; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1247, inzon~' 
derheid lid 2, van het Burgerlijk Wet
hoek, 2, 5, 1o en 5°; van het Verdrag 
tussen de Lid-Staten van de Europese 
Economische Gemeenschap betreffende 
de rechterlijke bevoegdheid en tenmt 
voerlegging van beslissingen in burger
lijke en handelszaken, ondertekend · te 
Brussel op 27 september 1968 en goedge 
keurd bij de wet van 13 januari 1971, en, 
voor zoveel nodig, uit de schending van. 
d1e wet, en van de artikelen 1, 2, 3 en. 
6 van de wet van 27 juh 1961 betreffende 
eenz1jdige beemd1ging van de voor on be-' 
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paalde tijd verleende concessies van 
alleenverkoop, respectievelijk gewijzigd 
bij de artikelen 1, 2, 3 en 6. van de wet 
van 13 april 1971 en, yoor zoveel nodig, 
uit de schending van die artikelen en 
van de , artikelen , 4, van die wet van 
27 juli 1961. en 97 van de Grondwet, 

doo!'dat het arrest beslist dat « appel
lante (thans eiseres) vruchteloos aan
voert dat haar verbintenis - opzeg
gingstermijn of vergoeding - alternatief 
is, daar de betaling van de vergoeding de 
gelijkwaardige uitvoering is van de niet 
of slecht uitgevoerde verbintenis om een 
redelijke opzeggingstermijn te geven die 
in Belgie moet :worden uitgevoerd en 
bijgevolg zelf niet ergens anders kan 
worden uitgevoerd dan in Belgie; dat het 
beginsel van de haalbaarheid van de 
schuld niet van toepassing is op de 
verbintenissen die, wat specifiek is voor 
de alleenverkoopconcessie, noodzakelijk 
worden uitgevoerd op de plaats waar de 
concessie wordt geexploiteerd ''• dat 
bijgevolg de plaats van uitvoering van de 
litigieuze verbintenis, namelijk de beta
ling van de vergoeding bedoeld bij 
artikel 2 van de wet van 27 juli 1961, 
Belgie is, dat de Belgische rechtbanken 
bevoegd zijn om kennis te , nemen van 
het geschil en daarom de door eiseres 
opgeworpen exceptie van onbevoegdheid 
afwijst; 

tel'Wijl, ee!'ste ondel'deel, zoals eiseres 
in haar appelconclusie betoogde, de ver
bintenis tot betaling van de .vergoeding 
bedoeld in artikel 2 van de wet van 
27 juli 1961, zoals het gewijzigd is bij de 
wet van 13 april 1971, een autonome 
verbintenis is ten opzichte van de ver
bintenis tot het geven van een redelijke 
opzeggingstermijri, waarvan sprake in 
hetzelfde artikel, en niet een compensa
tie is zoals het arrest zegt; bijgevolg de 
plaats van uitvoering van de verbintenis 
tot betaling van die vergoeding de 
bevoegdheid van de rechtbanken bepaalt 
op grand van artikel 5, 1', van het 
Verdrag van Brussel, waaruit volgt dat 
het arrest, door te beslissen dat de 
verbintenis tot betaling van de krachtens 
artikel 2 van de wet van 27 juli 1961 
verschuldigde vergoeding een compensa
tie is van de in hetzelfde. artikel vastge
stelde verbintenis om een redelijke 
opzeggingstermijn te geven en door 
daarom deze ,laatste verbintenis. in aan
merking te nemen tot staving· van de 
bevoegdheid van de Belgjsche rechtban
ken, de in het middel vermelde bepalin" 
gen en mzonderheid .de, ,art1kelen 5, 1', 

van het Verdrag van Brussel van 
27 september 1968 en 2 van de wet van 
27 juli 1961 schendt; 

tweede ondel'deel, zoals eiseres oak in 
haar appelconclusie betoogde, de verbin
tenis tot betaling van een vergoeding 
een betaling is die, krachtens arti
kel 1247, lid 2, van het Burgerlijk 
Wetboek, moet worden gedaan ter woon
plaats van de schuldenaar; dit 
artikel 1247, lid 2, immers van toepas
sing is op alle verbintel)issen tot beta
ling, met inbegrip van die welke ont
staan bij de beeindiging van een con
tract inzake een voor onbepaalde tijd 
verleende concessie van alleenverkoop; 
geen enkele bepaling van de wet van 
27 juli 1961, gewijzigd bij de wet van 
13 april 1971, van dat artikel 1247 afwijkt 
voor de betalingen van de krachtens die 
wet verschuldigde vergoedingen; der
halve, ten deze, de autonome verbintenis 
tot betaling van de vergoeding moet 
worden uitgevoerd op de hoofdzetel van 
eiseres, dit is in Duitsland, en bijgevolg 
alleen de Duitse rechtbanken bevoegd 
waren, zoals eiseres aanvoerde, waaruit 
volgt dat het arrest, door de door eiseres 
in haar appelconclusie opgeworpen 
exceptie van onbevoegdheid te verwer
pen op grand dat de verbintenis tot 
betaling van de vergoeding, bedoeld in 
artikel 2 van de wet van 27 juli 1961, 
moet worden uitgevoerd op de plaats 
waar de concessie werd geexploiteerd, 
dit is in Belgie, de in het middel 
vermelde bepalingen en inzunderheid de 
artikelen 1247 van het Burgerlijk Wet
hoek en 2 van de wet van 27 juli 1961 
schendt: 

Overwegende dat eiseres, die in 
dit middel geen kritiek uitbrengt op 
de beslissing van het arrest dat de 
Belgische wet van toepassing is, 
aanvoert dat, aangezien de verbin
tenis tot betaling van de vergoeding, 
bedoeld bij artikel 2 van de wet van 
27 juli 1961 betreffende eenzijdige 
beeindiging van de voor onbepaalde 
tijd verleende concessies van alleen
verkoop, krachtens de bepalingen 
van deze wet en van artikel 124 7 
van het Burgerlijk Wetboek moet 
worden uitgevoerd op de hoofdzetel 
van eiseres in Duitsland, alleen de 
Duitse rechtbanken en niet de Bel
gische rechtbanken, op grond van 
artikel 5, 1', van het Verdrag van 
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Brussel van 27 september 1968 tus
sen de Lid-Staten van de Europese 
Economische Gemeenschap betref
fende de rechterlijke bevoegdheid 
en de tenuitvoerlegging van beslis
singen in burgerlijke en handelsza
ken, goedgekeurd bij de wet van 
13 januari 1971, bevoegd zijn om 
kennis te nemen van de rechtsvor
' dering tot betaling van die vergoe
ding; 

Overwegende dat artikel 5, 1°, van 
het Verdrag van Brussel bepaalt dat 
« de verweerder die woonplaats 
heeft op het grondgebied van een 
Verdragsluitende Staat in een 
andere Verdragsluitende Staat voor 
de navolgende gerechten kan wor
den opgeroepen : 1 o ten aanzien van 
verbintenissen uit overeenkomst, 
voor het gerecht van de plaats waar 
de verbintenis is uitgevoerd of moet 
worden uitgevoerd >>; 

Overwegende dat, zoals het Hof 
van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen in zijn arrest 
nr. 14/76 van 6 oktober 1976 besliste 
in een geschil tussen de houder van 
een concessie van alleenverkoop en 
zijn concessiegever aan wie hij ver
wijt de concessie van alleenverkoop 
te hebben geschonden, met de term 
<< verbintenis » in artikel 5, 1o, wordt 
bedoeld de contractuele verbintenis 
die aan de vordering in rechte ten 
grondslag ligt, dat wil zeggen de 
verbintenis van de concessiegever 
welke de· keerzijde vormt van het 
contractuele recht waarop de con
cessiehouder zich voor zijn vorde
ring beroept; 

Dat, in een geschil over de gevol
gen van de schending van een 
alleenverkoopovereenkomst door de 
concessiegever, zoals de betaling 
van schadevergoeding of de ontbin
ding van de overeenkomst, voor de 
toepassing van artikel 5, sub 1°, van 
het Verdrag moet worden gezien 
naar de verbintenis die uit de over
.eenkomst voortvloeit ten laste van 
de concessiegever en waarvan de 
niet-nakoming wordt aangevoerd 
door de concessiehouder voor zijn 

vordering tot. schCJ.devergoeding of 
tot ontbinding van de overeen
komst; 

Overwegende dat, volgens het 
stelsel van de wet van 27 juli.1961, 
zoals wordt bevestigd in de · wetsge
schiedenis van die wet en van de 
wet van 13 april 1971, wanneer een 
van de partijen een voor onbepaalde 
tijd verleende concessie v,an alleen
verkoop beeindigt, de toekenning 
van een redelijke opzeggingstermijn 
de regel is en dat slechts bij ont
stentenis van een opzeggingstermijn 
een vergoeding voor de voordelen 
van een opzegging moet worden 
toegekend die berekend wordt op 
grond van die voordelen; 

Dat de verplichting tot betaling 
van de opzeggingsvergoeding be
paald bij artikel 2 van de wet. dus 
geen autonome contractuele verbin
tenis is, doch een verbintenis die in 
de plaats treedt van de niet nage
komen contractuele · verbintenis 
een redelijke opzeggingstermijn te 
geven; 

Dat laatstgenoemde verbintenis 
voor de concessiegever bestaat in de 
voortzetting, tijdens de opzegging, 
van de uitvoering van zijn hoofdver
bintenis, te weten de aan de conces
siehouder verleende alleenverkoop 
in het in concessie gegeven gebied 
te eerbiedigen, en · dus ten deze, 
zoals de hoofdverbintenis van eise
res, in Belgie moet uitgevoerd wor
den; 

Dat het arrest, zonder .de in het 
u'J.iddel aangevoerde bepalingen te 
schenden, beslist dat de verbintenis 
tot betaling van de vergoeding, 
waarvan sprake is in artikel 2 van 
de wet van 27 juli 1961, in Belgie 
moet worden uitgevoerd; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Om die rederien, y~rwerpt ·de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten, behalve • die van de 
memorie van · repliek; · veroordeelt 
verweerster in laatstgenoemde 
kosten. 
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28 juni 1979 - 1' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Meeus, waarne
mend voorzitter - Gelijkluidende con
clusie van de h. Krings, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Simont en 
VanRyn. 

1' KAMER - .28 juni 1979 

(TWEE ARRESTEN.) 

1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN - GEMEENTEBELASTINGEN 
- BELASTING ANALOOG MET HET PATENT -
BEG RIP. 

2° GEMEENTEVERORDENING - VER
ORDENINGEN EN BESLUITEN VAN EEN RAAD 
OF EEN COLLEGE VAN EEN AGGLOMERATIE 
OF FEDERATIE VAN GEMEENTEN- KONINK

LIJK BESLUIT 26 MEl 1972 BETREFFENDE DE 
BEKENDMAKING VAN DIE VERORDENINGEN 
EN BESLUITEN - WETTIGHEID. 

3° CASSATlEMIDDELEN - GEMEENTE
EN PROVINCIEBELASTINGEN - GEMEENTE
VERORDENING VERORDENINGEN EN 
BESLUITEN VAN DE RAAD OF HET COLLEGE 
VAN EEN AGGLOMERATIE OF FEDERATIE VAN 
GEMEENTEN - BEKENDMAKING - MIDDEL 
DAT KRITIEK OEFENT OF DE FEITELIJKE 
OMSTANDIGHEDEN BETREFFENDE DE 
BEKENDMAKING, OMSTANDIGHEDEN DIE NIET 
UIT DE BESTREDEN BESLISSING BLIJKEN -
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

4° GEMEENTE AGGLOMERATIE OF 
FEDERATIE VAN GEMEENTEN - BEVOEGD
HEID- BOUW- EN VERKAVELINGSVERORDE
NING - VERORDENING INZAKE AANPLAKBOR
DEN- WETTIGHEID. 

5° GEMEENTJ<,- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN- GEMEENTEBELASTING
BELASTING - VERORDENING VAN EEN 
AGGLOMERATIE VAN GEMEENTEN- VEROR-. 
DENING TOT HEFFING VAN BELASTING OP DE 
AANPLAKBORDEN - DRAAGWIJDTE. 

1" Een met het patent analoge belasting 
is een belasting die, op grand van 
aanwijzingen, de belastingplichtige 
treft wegens de uitoefening van zijn 

nijverheid, handel of beroep, ongeacht 
de daarbij behaalde winsten of baten 
{1). (Tweede zaak.) 

2" Door te bepalen dat de bekendma
king, van de verordeningen en beslui
ten van de raad of het college van 
een agglomeratie of een fede
ratie van gemeenten, gebeurt door 
aanplakking ten zetel van de agglome
ratie of federatie en het voorwerp en 
de datum van de beslissing omvat en, 
in voorkomend geval, de datum van de 
goedkeuring door de toezichthoudende 
overheid of van het verstrijken van de 
termijn voor goedkemingsonthouding, 
alsmede de vermelding dat het publiek 
kennis en afschrift van de tekst kan 
nemen ter sec1·etarie van de agglo
meratie of federatie, is het KB. 
26 mei 1972 (dat de wijze van bekend
making voorschrijft} niet stzijdig met 
art. 129 Gw. en evenmin met art. 45, 
§ 2, wet 26 juli 1971 houdende organi
satie van de agglomeraties en fede
raties van gemeenten (2). 

3" Het middel dat de feitelijke omstan
digheden bekritiseert waadn de aan
plakking van een besluit van een 
agglomeratie van gemeenten ten zetel 
van de agglomeratie is gebeurd, terwijl 
die omstandigheden niet blijken uit de 
bestreden beslissing en evenmin uit de 
gedingstukken, verplicht ertoe het Hof 
feitelijke gegevens te onderzoeken en 
is derhalve niet ontvankelijk (3). 

(1) Cass., 4 feb. 1946 (Bull. en Pas., 1946, I, 
57); 8 mei 1951 (ibid., 1951, I, 615); 20 feb. 
1958 (ibid., 1958, I, 675); 24 okt. 1967 (A.C., 1968, 
198); 29 maart 1972 (A.C., 1972, I, 727); 8 dec. 
1972 (A.C., 1973, 351); 20 nov. 1975 (ibid., 1976, 
359-363); 18 juni 1976 (ibid,, 1976, 1169). 

(2) Over het vermoeden << iuris et de iure » 
dat alle burgers geacht worden de wetten en 
besluiten te kennen, raadpl. DE PAGE, III, 
biz. 904, noot 2; DABIN, La technique de 
I'elaboration du droit positif, biz. 262, 271, 277, 
278; THONISSEN, La Constitution beige annotee, 
1876, biz. 220; over de tijdens de oorlog in het 
buitenland genomen besluiten, zie Cass., 
11 feb. 1919 (Bull. en Pas., 1919, I, 9); 6 nov. 
1944 (ibid., 1945, I, 23); 3 juni 1946 (ibid., 1946, 
I, 229); 8 dec. 1947 (ibid, 1947, I, 526); 
15 maart 1948 (ibid., 1948, I, 173); 19 aug. 
1948 (ibid, 1948, I, 474). 

(3) Over het bewijs van bekendmaking van 
de gemeentebesluiten en verordeningen, zie 
Cass., 28 mei 1849 (Bull. en Pas., 1849, I, 243 en 
vlg.); 6 okt. 1854 (ibid, 1854, I, 432); 2 jan. 
1866 (ibid, 1866, I, 95); 29 april 1895 (ibid., 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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4" Nu de bevoegdheden van de gemeen

ten inzake bouw- en verkavelingsver
ordeningen, als bepaald bij art. 60 wet 
29 maart 1962 Ruimtelijke Ordening 
en Stedebouw, zijn overgedragen aan 
de · agglomeratie of aan de federatie 
van gemeenten krachtens art. 4, § 2, 
4", wet 26 juli 1971 houdende organisa
tie van de agglomeraties en federaties 
van gemeenten, kunnen de verorde
ningen van die agglomeraties en 
federaties met name betrekking heb
ben op de aanplakborden, daar die 
aanplakborden reclame-inrichtingen 
zijn in de zin van art. 59 van voor
noemde.wet van 29 maart 1962 (1). 

5" Een belasting op de aanplakborden 
wordt. niet'geheven van de reclame of 
de aanplakking als dusdanig (2). 

Eerste zaak 

(BELGUM SERVICE P.V.B.A. 
T. BRUSSELSE AGGLOMERAT~ERAAD) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; -:- Gelet op het bestre
den besluit, op 2 maart 1978 door de 
Bestendige Deputatie van de Pro
vincieraad van Brabant genomen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97, 129 van 
de Grondwet en 45, § 2, van de wet van 
26 juli 1971 houdende organisatie van de 
agglomeraties en federaties van gemeen-

1895, I, 165); 8 mei 1905 (ibid., 1905, I, 216); 
20 juli 1951 (ibid., 1951, I, 794); 14 jan. 
1952 (ibid., 1952, I, 256); 12 juni 1955 (ibid., 
1955, I, 998); 16 mei 1961 (ibid., 1961, I, 998); 
3 nov. 1975 (A.C.1 1976, 206) en 29 jan. 
1979 (ibid., 1978-79, nr. 283); SERESIA, Dmit de 
police des conseils communaux, nr. 33, biz. 37; 
een artikei in Revue de ]'Administration, 1887, 
biz, 337; GIRON, Droit Administratif, II, blz. 249, 
nr. 755; noot get. R.H. (Bull., 1952, I, 158); zie 
Cass., 15 okt. 1951 (Bull. en Pas., 1952, I, 77), 
3 april 1950 (ibid., 1950, I, 548); 2 feb. 
1978 (A.C., 1978, 660) : de wettelijke en 
openbare bescheiden worden beschouwd als 
door de rechter . te onderzoeken gedingstuk
ken. « Over de Rechtsstaat », plechtige ope
ningsrede van de proc.-gen. Dumon voor het 
Hof van 1 sept. 1979. 

(l) en (2) Vgl. Raad van State, 29 juni 1976, 
R.v.S., 1976, blz. 665 e.v.; zie TAPIE, « Les 
competences respectives de !'agglomeration de 
Bruxelles et des communes qui la composent 
devant le Conseil d'Etat », AdministratiOn 
publique, 1978-1979, blz. 90 e.v. 

ten, en ook van het koninklijk beslult 
van 26 mei 1972 betreffende de bekend
making van verordemngen en besluiten 
van de raden en colleges van de agglo
meraties en federaties van gemeenten, 

doordat de belastingverordenmg van 
15 oktober 1975 · niet regelmatig werd 
bekendgemaakt in de zin van de 
artikelen 129 van de Grondwet en 45 van 
de wet van 26 juli 1971, en zelfs niet in 
de zin van de bepalingen van het 
koninklijk besluit van 26 mei 1972, zodat 
die verordening nooit verbindend is 
geworden en dat de van eiseres gevor
derde belasting niet verschuldigd was : 

Overwegende dat artikel 97 van 
de Grondwet niets uitstaande heeft 
met de in het. middel aangehaalde 
grief; 

Qverwegende dat naar luid van 
artikel 129 van de Grondwet geen 
wet, geen besluit of verordening van 
algeme,en, .· provinciaal of gemeente
lijk bestuur verbindend is dan na te 
zijn bekendgemaakt in de vorm bij 
de wet bepaald; 

Overwegende dat krachtens die 
bepaling de volledige tekst van de 
wet, de verordening of het besluit 
moet worden bekendgemaakt en dat 
de vorm van de bekendmaking door 
de wet moet worden bepaald; 

Overwegende dat volgens arti
kel 45, § 2, van de wet van 
26 juli 1971 houdende organisatie 
van de agglomeraties en federaties 
van gemeenten, de Koning de 
nadere regelen bepaalt voor de 
bekendmaking van de verordenin
gen en besluiten van het college van 
een agglomeratie of een federatie; 

Overwegende dat krachtens de 
artikelen 1 en 2 van het koninklijk 
besluit van 26 mei 1972 betreffende 
de bekendmaking van verordenin
gen en besluiten van de raden en 
colleges van de agglomeraties en 
federaties van gemeenten, die 
bekendmaking gebeurt door aan
plakking ten: zetel van de agglome
ratie of federatie; dat zij omvat 
voorwerp en datum van de beslis
sing, vqorwerp en, in voorkomend 
geval, datum van de goedkeurin6 
door de · toezichthoudende overheia 
of van het verstrijken van 
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de, termijn voor goedkeuringsont
houding, alsmede de vermelding dat 
het publiek van de tekst kennis en 
afschrift kan nemen ter. secretarie 
van de agglomeratie of federatie; 

Overwegende dat die nadere rege...: 
len van de bekendrriaking, die 
krachtens de wet zijn vastgesteld, 
een' geheel vormen en tot doel en 
gevolg hebben de volledige tekst 
van de besluiten en verordeningen 
van de agglomeraties en federaties 
van. gemeenschappen ter kennis van 
het publiek te brengen; dat de 
aridere vormen van openbaarma
king waarvan sprake is· in artikel 4 
van genoemd. besluit vreemd zijn 
aan de eigenlijke bekendmaking; 

Dat het koninklijk besluit van 
26 inei 1972 ·door de vaststelling van 
die • vorm van bekendmaking noch 
artikel 129 van de Grondwet hoch 
artiker 45, '§ 2, van de wet van 
26 juli 1971 heeft overtredeh; 

Dat het middel naar recht faalt; 
.. Overwegende dat het mid del. voor 
h~~' overige, in ~overre eiseres de 
feW:!Fjke omstandigheden .bekriti
s'eert .waarin de aanplakking ten 
zetel van . de ' agglomeratie is 
gebeurd, het Hof ertoe verplicht 
feitelijke gegevens ha te gaan: . 
'' Dat h~t dienaangaande feiten en 
recht vermengt en dus niet ontvan-
)c{eiijk i~; · 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
qe schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en . 4 van de . wet van 
26 juli 1971 houdende organisatie van de 
aggloineraties en federaties van gemeen
tep., 

· doordat de belastingverordening van 
15' 'oktober 1975 van de Brusselse Agglo
ineratieraad « op de aariplakborden >> 

een jaarlijkse rechtstreekse belasting 
heft « op elke constructie in onverschil
lig welk materiaal, geplaatst langs de 
openbare weg of op een plaats in open 
lucf\t die zichtbaar is vanaf de openbare 
weg, waa,rop reclame wordt aangebracht 
door aanplakking, vasthechting, schilde
:ririg of . door elk ander middel, met 
in be grip' ·van muren of gedeelten van 
muren en de omheiningen die gehimrd 
of gebruikt worden om er de reclame op 

aan te brengen, met uitzop.dering van 
aanplakborden waarop lichtreclames . of 
-plakkaten, . ofwel verlicht,. ofwel ver-
toond aangebracht zijn >>, · · 

terwijl de wet van 7 juli 1972 ·de 
belastingbevoegdheid van de agglomera
ties en federaties van gemeenten 
begrenst tot de belastingen welke 
betrekking hebben op de bevoegd~eden 
die hun werkelijk zijn overgedragen met 
toepassing van artikel 4 van de .wet van 
26 juli 971 en terwijl de aangelegenheid 
aanplakking. als dusdanig niet ,werd 
overgedragen aan de bevoegdheid van de 
agglomeraties ingevolge voornoemd 
artikel 4, § 2, van de wet van 26 JU!i 1971 
aan de agglomeraties onder · meer 
overdraagt: 4" de bouw- en verkavelings
verordeningen; 9" de beveiliging en de 
bescherming van het leefmillieu,. hierin 
begrepen de groene zones, de bestrijding 
van het gerucht en de bezoedeling, 
alsook de vernieuwing van het land
schap; de Raad van State. in zijn arrest 
nr. 18292 van 2. jm:ii 1977 inzake de 
naamloze vennootschap Belgaffiche 
tegen de Brusselse Agglomeratie en de 
Belgische Staat allereerst erop wijst dat 
de bevoegdheid inzake bouwverordenin
gen waarva:n sprake is in artikel 4, § 2, 
4", van de wet van 26 juli 1971, de 
bevoegdheid is welke artikel 60 van de 
wet van 29 maart 1962 houdende organi
satie van de ruimtelijke ordening en de 
stedebouw aan de gemeenteraden toe
kende, met name de bevoegdheid .. om 
bouwverordeningen vast te stellen en de 
voorschriften van de algemene verotde
ningen in deze aan te wllen; 'die 
bevoegdheid, wat haar onderwerp 
betreft, niet ruimer kan zijn dan die 
welke artikel 59 . van de genoemde ·'wet 
aan de Koning toekent eri cruder meer 
niet onder die bevoegdheid 'vallen. de 
aanplakking en reclame zonder: gebruik
making . vim een inrichting of. • met 
gebruikmaking van een bestaande 
inrichtihg, terwijl het politiereglement 
van 15 oktober )975 politiemaatregeleri 
heeft uitgevaardigd die in algemerie' zin 
op aanplakking .en reclame toepassing 
vinden; de Raad van. State, betreffende 
artikel 4, § 2, 9", van de wet van 
26 juli 1971 preciseerde dat de gemeen~ 
ten geen specifieke bevoegdheid hadderi 
met betrekking tot het ' · esthetische 
aspect van het leefmilieu; op dat gebied 
hun geen bevoegdheid zou. kunnen gege
ven worden dan. ter aanvulling. van·· de 
bevoegdheid inzake algemene adminis
tratieve politie of inzake wegen; de Raad 
van State verder oo'rdeelde dat de aggio
meratieraad een algehele regelirtg had 



- 1317-
uitgevaardigd in een aangelegenheid, 
namelijk aanplakking ~n reclame, die 
slechts ten dele onder haar ressorteerde 
en in het politiereglement van 
15 oktober 1975 de met machtsover
schrijding vastgestelde bepalingen niet 
te onderscheiden zijn van de andere; de 
door eiseres geplaatste buitenreclame 
precies is aangebracht op bestaande 
constructies en inrichtingen en dat zulks 
bijgevolg een aangelegenheid betreft 
waarvan het politieaspect niet door de 
agglomeraties mag worden gereglemen
teerd; het bijgevolg uitgesloten is dat de 
agglomeratie op dezelfde grondslag een 
belasting zou mogen heffen : 

Overwegende .dat het in het mid
del aangevoerde artikel 97 van de 
Grondwet niets uitstaande heeft 
met de, in dit middel aangevoerde 
grief; , · 

Overwegende dat de belastingver
Qrdening op de aanplakborden, die 
op 15 . oktober 1975 door de Brus
selse Agglomeratieraad werd gena
men tenyoordele van de genoemde 
agglomeratie, een jaarlijkse recht
streekse belasting heft van de aan
plakborden voor een periode van 
vijf jaar vanaf 1 januari 1976 tot 
31 december 1980; dat artikel 2 van 
het besluit, in de in het middel 
aangehaalde bewoordingen, het 
begrip aanplakbord omschrijft zoals 
het in het genoemd besluit moet 
y.rorqen begrepen; 

Overwegende dat krachtens de 
wet van 7 juli 1972 tot vaststelling 
van de grenzen van de belastingbe
voegdheid van agglomeraties en 
federaties van gemeenten, die 
agglomeraties of federaties, met uit
shiiting van de gemeenten die er 
det:H van uitmaken, belastingen kun
nen heff~n welke betrekking heb
ben op de bevoegdheden die hun 
werkelijk zijn overgedragen met 
toepassing van artikel 4 van de wet 
van' 26 juli 1971 houdende organisa
tie 'Van de agglomeraties en fede'
raties .van gemeenten; 
· Overwegende dat krachtens al'ti
ke~ r 4, § 2, 4", van laatstgenoemde 
w!;!t de bevoegdheden van de 
gemeenten inzake bouw- en verka
velingsverordeningen overgedragen 

worden aan de agglomeratie of 
federatie; dat die bevoegdheden die 
zijn welke artikel 60 van de wet van 
29 maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en de 
stedebouw, gewijzigd bij de wet van 
22 december 1970, aan de gemeen
teraden toekende, met name de 
bevoegdheid om bouwverordeningen 
vast te stellen en de voorschriften 
van de algemene verordeningen in 
dezen aan te vullen; dat uit 
artikel 59 van dezelfde wet volgt 
dat die verordeningen met name 
betrekking kunnen hebben op de 
reclame-inrichtingen; dat de aan
plakborden reclame-inrichtingen 
zijn; 

Dat daaruit volgt dat de agglome
raties en federaties van gemeenten, 
met uitsluiting ·van de gemeenten 
die er deel van uitmaken, belastin
gen kunnen heffen welke betrek
king hebben op de aanplakborden; 

Overwegende . dat het middel 
enkel betoogt dat de aangelegenheid 
aanplakking als dusdanig slechts 
ten dele onder de agglomeraties van 
gemeenten ressorteert en dat de 
reclame die wordt aangebracht op 
bestaande constructies en inrichtin
gen niet tot die · . bevoegdheid 
behoort, wat het geval zou zijn met 
de door eiseres geplaatste buitenre
clame; 

Overwegende dat de litigieuze 
belasting niet wordt geheven van de 
reclame of de aanplakking als dus
danig, doch van de aanplakborden, 
een aangelegenheid die verschilt 
van de aanplakking en die door de 
agglomeratie of federatie van 
gemeenten kan worden gereglemen
teerd; 

Dat de aangevoerde grief vreemd 
is aan de door het middel bekriti
seerde beslissing, die het bezwaar 
van eiseres verwerpt tegen · de haar 
door de Brusselse Agglomeratieraad 
opgelegde belasting op de aanplak
borden; 

Dat het middel bijgevoig niet 
, ontvankelijk is; 
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En overwegende dat uit de regel

matlg voorgelegde stukken niet 
bhjkt dat een middel dat de open
bare orde raakt ambtshalve moet 
worden opgeworpen; 

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

28 juni 1979- 1' kamer- Voorzitter: 
de h. Meeus, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : baron Vin9otte - Gelijk
luidende conclusie van de h. Krings, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Dassesse en Blontrock, Brussel. 

Tweede zaak 

(ROSSEL C0 N.V. 
T BRUSSELSE AGGLOMERAT!ERAAD) 

ARREST (vertaling) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den besluit, op 2 maart 1978 door de 
Bestendige Deputatie van de Pro
vincieraad van Brabant genomen; 

Over het middel van niet-ontvan
kelijkheid dat door verweerster tegen .de 
voorziening is opgeworpen en hieruit is 
afgeleid dat de belasting op de voor 
reclame bestemde aanplakborden, vast
gesteld bij verordening van 15 okto
ber 1975 van de Brusselse Agglomeratie
raad, analoog is met het patent, zodat de 
bestreden beslissing, die uitspraak doet 
over het bezwaar van de eisende naam
loze vennootschap tegen de genoemde 
belasting, niet in laatste aanleg is gewe
zen: 

Overwegende dat een met het 
patent analoge belasting een belas
ting is die, op grond van aanwijzin
gen, de belastingplichtige treft 
wegens de uitoefening van zijn nij
verheid, handel of beroep, ongeacht 
de winsten of baten die werden 
verwezenlijkt; 

Overwegende dat de belastingver
ordening op de aanplakborden, die 
op 15 oktober 1975 door de Brus
selse Agglomeratieraad werd aange
nomen, een jaarlijkse rechtstreekse 
belasting heft van de aanplakborden 

en in artikel 4 zegt dat · het bedrag 
van de belasting jaarlijks wordt 
bepaald en vastgesteld op 100 frank 
per vierkante meter of per gedeelte 
van vierkante meter nuttige opper
vlakte van het bord; dat, volgens 
artikel 5, hoofdzakelijk belasting
plichtig is de natuurlijke of rechts
persoon. die over het recht om 
gebruik te maken van het aanplak
bord beschikt en, in bijkomende 
orde, als de gebruiker onbekend is, 
de eigenaar van de grond of van de 
muur waarop het bord zich bevindt; 

Dat daaruit volgt dat de belasting
verordening geen rekening houdt 
met de uitoefening van een nijver
heid, handel of beroep door de 
belastingplichtige, nu de taks de 
eigenaar van een grond of een muur 
in die hoedanigheid kan treffen en 
zelfs verschuldigd is wanneer het 
bord voor een publiciteit zonder 
professioneel karakter dient; dat het 
bijgevolg niet gaat om een met het 
patent analoge belasting; 

Dat het middel van niet-ont
vankelijkheid niet kan aangenomen 
worden; 

Over het eerste iniddel ... (Voor het 
overige komt de tekst van het arrest 
overeen met die van de eerste zaak.) 

28 juni 1979 - 1' kamer - Voorzitter : 
de h. Meeus, waarnemend voorzitter -
Verslaggever : baron Vin9otte - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Krings, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Dassesse en Blontrock, Brussel. 

Op dezelfde dag zijn elf arresten in ge~ 
lijkaardige bewoordingen gewezen als in de 
tweede zaak, in zake Belgian Outdoor Adverti
sing N.V.; Publicite HBP, N.V.; Belgaffiche 
N.V.; Publicite Bronckxon N.V.; Panno N.V.; 
Publicite Gi!quin N.V.; Affichage Hermia N.V.; 
Publifer N.V.; Sape Belgium N.V.; L'Efficience 
publicitaire N.V. t. Brusselse Agglomeratie
raad, op voorziening t. besluiten van de 
Bestendige Deputatie van dezelfde datum van 
de Provincieraad van Brabant. 
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1° KAMER - 28 juni 1979 

1" VOORZIENING IN CASSATIE 
DIRECTE BELASTINGEN - IVIIDDEL VAN 
NIET-ONTVANKELIJKHEID HIEROP GEGROND 
DAT HET AAN DE VERWEERDER AFGEGEVEN 
AFSCHRIFT VAN HET CASSATIEVERZOEK
SCHRIFT DOOR DE ElSER NIET IS ONDERTE
KEND - · AFSTAND DOOR DE VERWEERDER 
VAN DAT MIDDEL - HET HOF MAG DAT 
IVIIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID NIET 
AIVIBTSHALVE OPWERPEN. 

2° RECHTBANKEN - ONAFHANKELIJK

HEID EN ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER 
- ALGEIVIEEN RECHTSBEGINSEL. 

3° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJ
DIGHEID VAN DE RECHTER - ALGEMEEN 
RECHTSBEGINSEL. 

4° CASSATIE - BEVOEGDHEID - DIRECTE 

BELASTINGEN - VERSCHRIJVING IN DE 
BESTREDEN BESLISSING - BEVOEGDHEID 
VAN HET HOF OIVI DIE VERSCHRI.JVING TE 
VERBETEREN. 

5° CASSATIEMIDDELEN - · DIRECTE 
BELASTINGEN - IVIIDDEL WAARIN SLECHTS 
SCHENDING WORDT AANGEVOERD VAN WET
TELIJKE BEPALINGEN DIE GEEN BETREKKING 
HEBBEN OF DE VOORGEDRAGEN GRIEF -
NIET ONTV ANKELIJK MID DEL. 

1" Wanneer de verweerder tegen de 
voorziening een middel van niet
ontvankelijkheid opwe1pt op grand dat 
de eiser het aan de verweerder bij de 
betekening aigegeven aischriit van 
diens cassatieverzoekschrift niet heeit 
ondertekend en vervolgens verklaart 
aistand te doen van dat middel, mag 
het Hoi zodanig middel niet ambts
halve opwe1pen (1). 

2" en 3" Hoewel art. 6 Europees Verdrag 
Rechten van de Mims niet toepasselijk 
is in belastingzaken, is de regel dat de 
rechter onaihankel1jk en onpartijdig 
moet zijn, als algemeen rechtsbeginsel, 
van toepassing op aile rechtscolleges 
(2). 

(1) Raadpl. Cass., 16 juli 1925 (Bull. en Pas., 
1925, I, 361) en noot 1. 

(2) Raadpl. Cass., 8 april 1976, (A.C., 1976, 
913). 

4" Bij de beoordeling van een cassatw
middel 1s het Hoi bevoegd om een 
verschnjvmg in de bestreden beslis~ 
sing te verbeteren, wanneer die dwde
lijk blijkt uit de gedmgstukken (3). 

5" Inzake directe belastingen is niet 
ontvankelijk het middel hie1·uit aige
leid dat de eiser die ter zake van de 
met de inkomstenbelastingen gelijkge
stelde belastingen is aangeslagen, niet 
om dezelfde redenen in de inkomsten
belastingen kan worden belast, als het 
enkel schending aanvoert van de artt. 
45 en 52 W.lB. en van art. 220 
E.E.G.- Verdrag. 

(GERARD T. BELGISCHE STAAT
MINISTER VAN FINANCIEN) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den rest, op 8 juni 1978 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel van niet-
ontvankelijkheid door verweerder tegen 
de voorziening opgeworpen en afgeleid 
uit het feit dat eiser het aan verweerder 
afgegeven afschrift van de voorziening 
voor het Hof niet met de hand heeft 
ondertekend en, bijgevolg, dat de bete
kening van die voorziening nietig is en 
dat artikel 289 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, gewijzigd bij 
artikel 48 van de wet van 3 novem
ber 1976, niet in acht is genomen : 

Gelet op het verzoekschrift van 
eiser waarin het door verweerder 
overgelegde afschrift van de voor
ziening van valsheid wordt beticht; 

Gelet op de verklaringen die 
namens verweerder door mr. Fally, 
advocaat bij het Hof van Cassatie, 
en door de h. Mignon, gewestelijk 
directeur der belastingen, in de 
procedure inzake valsheidsincident 
werden ondertekend en waarbij 
binnen de voorgeschreven termijn 
te kennen wordt gegeven dat zij 
zich niet van het van valsheid 
betichte stuk willen bedienen; 

(3) Cass., 26 nov. 1976 (AC,, 1977, 342). 
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Overwegende dat uit die verkla~ 
ringen dient te worden afgeleid dat 
de verweerders ervan afzien zich 
op het middel van niet-ont
vankelijkheid te beroepen; 

Dat er geen termen aanwezig zijn 
om ambtshalve een middel van 
niet-ontvankelijkheid op. te werpen; 

Over het eerste middel,. afgeleid uit de 
schending van de artikelen 8 van de 
Grondwet en 6 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
ondertekend op 4 november 1950 te 
Rome en goedgekeurd bij de wet van 
13 mei 1955, doordat eiser, om redenen 
onafhankelijk van zijn wil, niet in ken
nis werd gesteld van de datum waarop 
zijn voorziening bij het hof van beroep 
door dat hof zou worden opgeroepen en 
onderzocht en de regie der posterijen 
van zijn woonplaats hem niet heeft Iaten 
weten dat de griffie van het hof van 
beroep hem bij aangetekende brief een 
oproeping had gezonden : 

In zoverre het middel schending 
van artikel 8 van de Grondwet 
aanvoert: 

Overwegende dat, volgens het 
middel, eiser aileen betoogt dat hij 
niet de mogelijkheid heeft gehad 
om voor het hof van beroep . te 
verschijnen, omdat hij wegens de in 
het middel vermelde omstandighe
den niet in kennis werd gesteld van 
de terechtzitting waarop de zaak 
voor dat rechtscollege is behandeld; 
dat deze grief niets te maken heeft 
met artikel 8 van de Grondwet; 

In zoverre het middel schending 
van artikel 6 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van 
de Mens en de Fundamentele Vrij
heden aanvoert : 

Overwegende dat, hoewel deze 
bepaling niet toepasselijk is in be
'lastingzaken, de regel, volgens 
'welke de rechter onafhankelijk en 
onpartijdig moet zijn, van toepas
sing is op alle rechtscolleges, omdat 
hii een algemeen rechtsbeginsel is; 

Overwegende dat eiser niet preci
seert in welk opzicht dit beginsel 
zou geschonden zijn;. 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
het feit dat de door eiser voor het hof 
van beroep ingestelde voorziening geen 
betrekking had op de belasting van zijn 
inkomsten voor het aanslagjaar 1973 en 
dat hij, derhalve, zelfs niet impliciet 
heeft kunnen erkennen dat hij voor dat 
aanslagjaar een beroepsactiviteit had 
uitgeoefend : 

Overwegende dat, na te hebben 
gezegd dat « de voorziening gericht 
is tegen de beslissing van de. direc
teur der directe belastingen van de 
provincie Luik betreffende de aan
slagen in de personenbelasting >> te 
weten « van het aanslagjaar 1972 die 
vermeld zijn onder artikel 338.642 
van het voor de gemeente Herstal 
opgemaakt kohier "• het arrest de 
grondslag van die voorziening 
onderzoekt onder de titel : << Wat het 
dienstjaar 1973 (artikel 338.642) 
betreft >>; 

Overwegende dat de vermelding 
van het dienstjaar 1973 duidelijk 
een verschrijving is die eiser geen 
nadeel kon berokkenen; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het de1'de middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 45, 52 van 
het Wetboek van de met de inkomsten
belastingen gelijkgestelde belastingen en 
220 van het Verdrag tot oprichting van 
de Europese Economische Gemeenschap, 
ondertekend op 25 maart 1957 te Rome 
en goedgekeurd bij de wet van 
2 december 1957, doordat, nu de inkom
sten van eiser voor het aanslagjaar 
1972 bij de bron in de belasting op het 
spel en weddenschappen waren aange
slagen, het arrest niet kon beslissen dat 
er een tweede recht moest worden 
geheven; in belastingzaken als beginsel 
geldt niet te redeneren uitgaande van 
een door de wet bepaald geval naar een 
door de wet niet bepaald geval en . te 
beslissen bij analogie, daar in belasting
wetten evenals in strafwetten, datgene 
dat niet is bepaald, voorgeschreven of 
verboden, toegestaan is en niet mag 
worden geeist of verboden : 

I 

Overwegende dat het middel 
hierop neerkomt dat eiser die in de 
met de inkomstenbela.stingen gelijb 



- 1321 
gestelde belastingen we.rd aapgesla
gen niet voor hetzelfde' m de mkom
stenbelastingen: mag worden aange
slagen; dat deze grief geen betrek
king heeft op de artikelen 45 en 
52 van het Wetboek van de met de 
inkomstenbelastingen gelijkgestelde 
belastingen en op artikel 220 van 
het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeen
schap; 

Dat het middel niet m1tvankelijk 
is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten, met inbegrip van de kosten 
ten gevolge van het verzoekschrift 
inzake het valsheidsincident voor 
het Hof. 

28 juni 1979- 1' kamer- Voorzitter: 
de h. · Meeus, waarneniend voorzitter -
Verslaggever : de h. Closon - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-gen~raal- Advoca<1t: mr. Fally. 

2' KAMER - 28 juni 1979 

1° GEZONDHEIDSPOLITIE VAN DE 
HUISDIE:R,EN ~ RUNDERBRUCELLOSE -

VERGOEDINGEN BEPAALD BIJ 1\RT. 20 VAN 
1 HET K.B. 8 SEPT. 1969 BETREFFENDE DE 

BESTRIJDING VAN DE RUNDERBRUCELLOSE, 
ZOALS DIT K.B. GEWIJZIGD WERD BIJ 

K.B. 20 S~PT. 1972, VOOR RET SLACHTEN 

VAN DOOR BRUCELLOSE AANGETASTE RUN
DEREN OF VAN TOT EEN BRUCELLOSEHAARD 
BEHORENDE RUNDEREN "....:_ VERGOEDINGEN 
DIE MOETEN WORDEN BETAALD VOOR ZOVER 
DE AFSLACHTING WERD UITGEVOERD IN DE 

BI; DE ARTIKELEN 22, 23, 24 EN 26, EERSTE 

LID, VAN HET GENOEMDE K.B. BEPAALDE 
VOORWAARDEN. 

2° BURGERLIJK~ REGHTSVORDE-' 
RING ;-"" DOOR EIFN . MISDRIJF VEROOR
ZAAKTE SCHADE -BEG RIP. 

1" De vergoedingen bepaald b1j art. 20 
KB .. 8 september 1969 betreffende de 
bestrijding van de runderbrucellose, 

. zoals dit KB. gew1jzigd werd b1;; KB 

20 september 1972 (1), voor het slach-
. ten van door brucellose aangetaste 
runderen of van tot een brucellose
haard behorende runderen, moeten 
worden betaald vo01· zover de afslach
ting werd uitgevoerd in de bij de 
artikelen 21 tot 24 en 26, eerste lid, 
van het genoemde KB. bepaalde voOJ'
waarden. 

2" Vermits overtreding van artt. 25 KB. 
· 8 sept .. 1969 betreffende de bestrijding 
van de runderbrucellose, zoals dat 
bewijzigd werd b1j KB. 20 sept. 
1972 (2), en 41 KB. 10 mei 1963 
houdende maatregelen tot bestrijding 
van de rundertuberculose, niet uitsluit 
dat de overeenkomstig art. 20 van 
voonneld · KB. van 8 sept. 1969 ver
schuldigde vergoedingen VOOJ' het 
slachten van door brucellose aange
taste of tot een brucellosehaard beho
rende runderen worden toegekend, is 
elke beslissing onwettelijk die, na de 
beklaagde wegens overtreding van de 
artt. 25 van voormeld KB. 8 sept. 
1969 en 41 van voormeld KB .. 
10 mei.1963 te hebben veroordeeld, de 
burgerlijke rechtsvordering die erop 
gericht is de beklaagde tot betaling 
van die vergoedingen te . doen veroor
delen, toewijst op grand dat de door 
hem gepleegde misdrijven tot gevolg 
zouden hebben gehad dat de bwger
lijke part1j die ve1goedingen heeft 
moeten derven. 

(DEGROOTE T. LHOTE) 

ARREST 

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

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

(1) (2) Het rbestreden arrest stelde vast dat 
de aan eiser ten laste gelegde feiten gepleegd 
werden op 26 en 27 sept. 1973 .en tussen 
26 sept. en 5 okt. 1973, en dus v66r de 
inwerkmgtreding op 10 a\lg. 1974 van het K.B. 
16 JUii 1974 tot wtjzigmg van het K.B. 8 sept. 
1969 betreffende de bestnJdmg van de runder
brucellose. 
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a) de verjaring van de strafvorde
ring vastgesteld wordt of eiser vrij
gesproken wordt : 

Overwegende dat de voorziening 
bij gemis aan belang niet o:ritvanke
lijk is; 

b) eiser veroordeeld wordt : 

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 
civielrechtelijke vordering : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26 van het koninklijk besluit van 
8 september 1969 betreffende de bestrij
ding van . de runderbrucellose, zoals 
gewijzigd door de artikelen 2 van het 
koninklijk besluit van 20 septem
ber 1972, 1 van het koninklijk besluit 
van 1 maart 1973, en vervangen door de 
artikelen 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 van het 
koninklijk besluit van 2 augustus 1976, 
en 41 van het koninklijk besluit van 
10 mei 1963 houdende maatregelen tot 
bestrijding van de rundertuberculose, 

doordat het arrest, na eiser in zaak I, 
op strafrechtelijk gebied te hebben ver
oordeeld wegens het plegen van de 
feiten omschreven in de tenlasteleggin
gen 2 en 4, namelijk : nagelaten te 
hebben, als verantwoordelijke voor 22 af 
te slachten runderen, aan de vroegere 
eigenaar Toussaint Guy (die de dieren 
zelf kocht van de burgerlijke partij 
Lhote Anatole) een getekende verklaring 
te overhandigen waarbij hij erkent op de 
hoogte te zijn van de opgelegde bestetn
ming van deze dieren en van de ver
plichting deze dieren te slachten of te 
doen slachten overeenkomstig artikel 23 
en binnen de terrnijn voorgeschreven bij 
artikel 24, lid 4, van het koninklijk 
besluit van 8 september 1969, en zulks 
met vermelding van de datum waarop 
het dier het bednjf heeft verlaten -
mbreuk op de artlkelen 25 en 51 van het 
komnkhjk besluit van 8 september 1969, 
gew!Jzigd door het koninkhjk besluit van 
20 september 1972, 4, 6 en 7 van de wet 
van 30 december 1882 - evenals nagela
ten te hebben het nummer van de 
mdiv1duele eenzelv1gheidskaart van elk 
rund uuder dan zes maanden, dat h1j 
koopt of verkoopt, m te schrijven m 

het boekje bedoeld in artikel 29bis van 
het besluit van de Regent van 12 mei 
1950 betreffende de diergeneeskundige 
politie van de jaarmarkten, markten en 
verzamelplaatsen van huisdieren 
inbreuk op de artikelen 41 en 46 van het 
koninklijk besluit van 10 mei 1963, 4, 6 
en 7 van de wet van 30 december 1882 -
en na hem (eiser) te hebben vrijgespro
ken - erga omnes - van de feiten van 
de tenlasteleggingen 1, 3 en 5 in zaak I, 
zowel in de oorspronkelijke als de her
gekwalificeerde omschrijving - waaron
der de inbreuken op de artikelen 24 en 
26 van het koninklijk besluit van 8 
september 1969 - beslist dat « de 
vordering van de burgerlijke partij in 
zaak I als gegrond voorkomt en dient 
ingewilligd te worden; dat de burgerlijke 
partij, indien beklaagde aan de betrok
ken wettelijke verplichtingen had vol
daan, haar recht op de slachtingspremie 
voor 22 runderen had kunnen Iaten 
gelden en de wetsovertredingen vanwege _ 
beklaagde de oorzaak zijn van de door 
de burgerlijke partij opgelopen schade >>, 

terwijl, luidens artikel 20 van het 
koninklijk besluit van 8 september 1969 
betreffende de bestrijding van de run
derbrucellose, zoals gewijzigd door 
artikel 2 van het koninklijk besluit van 
20 september 1972, het erkend verbond 
aan de !eden van de erkende vereniging 
of aan de krachtens het koninklijk 
besluit van 7 mei 1963 erkende veehan
delaar een vergoeding betaalt, voor zover 
de afslachting is uitgevoerd in de bij de 
artikelen 21, 22, 23, 24 en 26, lid 1, 
bepaalde voorwaarden; dit artikel enkel 
-kan worden uitgelegd in die zin dat, 
zodra de bepalingen van de opgesomde 
artikelen worden nageleefd, het erkend 
verbond wettelijk ertoe gehouden is de 
afslachtingsvergoeding aan de rechtheb
bende uit te betalen, ook al werden 
andere verplichtmgen niet nageleefd, 
zoals de verplichting een getekende ver
klaring te overhand1gen aan de vroegere 
e1genaar, bepaald door artlkel 25 van 
voornoemd konmkhjk beslmt, of de ver
plichting het nummer van de mdividuele 
eenzelvighe1dskaart van elk af te slach
ten rund m te schnJven m het daartoe 
bestemde boekJe bepaald door artikel 41 
van het komnkhJk besluit van 
10 mei 1963, deze mterpretatie, voor 
zoveel nodig, wordt bevestigd door 
artikel 27 van -hetzelfde koninklijk 
beslmt van 8 september 1969, waarm, 1n 
afWlJkmg naar artlkel 20, hm1tat1ef de 
gevallen worden opgesomd waarb!J, met-
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tegenstaande alle voorwaarden van 
artikel 20 vervuld zijn, toch geen vergoe
ding verschuldigd is; eiser door het hof 
van beroep erga omnes werd vrijgespro
'ken, zonder kosten, van de feiten van de 
tenlasteleggingen 1, 3 en 5 in zaak I, 
waaronder inbreuken op de artikelEm 24 
en 26 van voormeld koninklijk besluit, 
en eiser geen enkele inbreuk op de 
artikelen 21, 22 of 23 ten laste werd 
gelegd; eiser in zaak I enkel schuldig 
werd verklaard aan inbreuk op artikel 25 
van het koninklijk besluit van 
8 september 1969; bijgevolg, de schade, 
geleden door de burgerlijke partij Lhote 
Anatole, te wijten is aan het niet
uitvoeren van een wettelijke verplichting 
waartoe het erkend verbond, bepaald in 
artikel 20 van voormeld koninklijk 
besluit, gehouden was, ook al werd eiser 
veroordeeld wegens de hiervoren 
beschreven, wetsovertredingen; het hof 
van beroep derhalve hieruit niet wette
lijk heeft kunnen afleiden dat deze 
wetsovertredingen vanwege eiser de 
noodzak;elijke oorzaak zijn zonder welke 
de door de b.urgerlijke partij opgelopen 
schade, zoals ze · zich in concreto heeft 
voorgedaan, niet zou ontstaan zijn : 

Overwegende dat verweerder zich 
burgerlijke partij stelde in de zaak I 
ten lash~ van eiser; · 

Overwegende dat het arrest in 
deze zaak, na op strafgebied eiser 
slechts te hebben veroordeeld 
wegens overtreding van de arti
kelen 25 van het koninklijk besluit 
van 8 september 1969 betreffende de 
bestrijding van de runderbrucellose, 
gewijzigd bij de koninklijke beslui
ten van 20 september 1972 en 
1 maart 1973, (heromschreven 
telastlegging 2) en 41 van het 
koninklijk besluit van 10 mei 1963, 
houdende maatregelen tot bestrij
ding van· de rundertuberculose (her
omschreven telastlegging 4) de bur
gerlijke rechtsvordering van ver
weerder inwilligt op grond dat « de 
burgerlijke partij, indien beklaagde 
aan de betrokken wettelijke ver
plichtingen had voldaan, haar recht 
op de slachtingspremie voor twee
entwintig runderen had kunnen 
laten gelden en de wetsovertredin
gen vanwege beklaagde de oorzaak 
zijn van de door de burgerlijke 
partij opgelopen schade >>; 

Overwegende dat artikel 20 van 
het gen0emde, ten deze toepasselijk 
koninklijk besluit van 8 septem
ber 1969, zoals vervangen bij 
artikel 2 van het genoemd konink
lijk besluit van 20 september 1972, 
bepaalt dat de vergoedingen wegens 
de slachting van door brucellose 
aangetaste runderen of van tot een 
brucellosehaard behorende runde
ren, aangewezen in genoemd 
artikel 20, worden betaald voor 
zover de afslachting werd uitge
voerd in de bij de artikelen 21, 22, 
23, 24 en 26, eerste lid, van het 
genoemde koninklijk besluit be
paalde voorwaarden; 

Overwegende, dat, nu het arrest 
eiser niet veroordeelt wegens over
treding van de artikelen 21, 22, 23, 
24 en 26, eerste lid, van het 
genoemde koninklijk besluit van 
8 september 1969, het uit de veroor
deling van eiser wegens overtreding 
van de artikelen 25 van het 
genoemde koninklijk besluit van 
8 september 1969 en 41 van het 
genoemde koninklijk besluit van 
10 mei 1963 niet wettig heeft kun
nen: afleiden dat, zonder deze over
tredingen van eiser, verweerder zijn 
recht op de slachtingspremie voor 
tweeentwintig runderen had kunnen 
laten gelden; dat het arrest derhalve 
op grond van die enkele redenge
ving de vordering van verweerder 
niet wettig heeft kunnen inwilligen; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest voor zover het 
uitspraak doet over de door ver 
weerder tegen eiser ingestelde bur
gerlijke rechtsvordering; verwerpt 
de voorziening voor het ovenge; 
beveelt .dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt oP de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beshs
sing; veroordeelt eiser en verweer
der ieder m de helft van de kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Gent. 
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28 juni 1979 - 2'' kamer - Voorzitter 
en verslaggever : ridder de Schaetzen, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Tillekaerts - Advo
caat: mr. Butzler. 

1'' KAMER - 29 juni 1979 

1" INTERNATIONALE VERDRAGEN 
- BENELUX-OVERKOMST BETREFFENDE DE 

VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZE
KERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN - BIJ
LAGE BIJ DIE OVEREENKOMST - PROTOCOL 
VAN ONDERTEKENING BIJ DIE OVEREEN
KOMST - VOOR DE TOEPASSING VAN 

HOOFDSTUKKEN III, IV EN V VAN HET 

VERDRAG BENELUX-GERECHTSHOF ZIJN OF 
KUNNEN Dp; BEPALINGEN VAN DIE AKTEN 
VOOR BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND 
GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGELS ZIJN. 

2" VERZEKERINGEN W.A.M.-VER-

ZEKER!Nli BENELUX-OVEREENKOMST 
BETREFFENDE DE VERPLICHTE AANSPRAKE
LIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJ
TUIGEN - BIJLAGE BIJ DIE OVEREENKOMST 
- PROTOCOL VAN ONDERTEKENING BIJ DIE 
OVEREENKOMST - VOOR DE TOEPASSING 

VAN HOOFDSTUKKEN III, IV EN V VAN HET 

VERDRAG BENELUX-GEREC!ITSHOF ZIJN OF 
KUNNEN DE BEPALINGEN VAN DIE AKTE 
VOOR BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND 
GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGELS ZIJN. 

3" INTERNATIONALE VERDRAGEN -
VERDRAG BETREFFENDE DE INSTELLING EN 
HET STATUUT VAN EEN BENELUX
GERECHTSHOF - W.A.M.-VERZEKERING -

WET VAN 1 JULI 1956, ARTIKEL 4, § 1, 2"
DE REGEL VAN DIE BEPALING IS EEN VOOR 
BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND 
GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL DIE 
ALS DUSDANIG WORDT AANGEWEZEN KRACH

TENS ART. 1 VAN DAT VERDRAG. 

1° VERZEKERINGEN W.A.M.-VER-
ZEKERING - WET VAN 1 JULI 1956, 
ARTIKEL 4, § 1, 2° - REGEL VAN DIE 

BEPALING IS EEN VOOR BELGIE, LUXEMBURG 
EN NEDERLAND GEMEENSCHAPPELIJKE 
RECHTSREGEL DIE ALS DUSDANIG IS AANGE

WEZEN KRACHTENS ART 1 VERDRAG BENE

LUX-GERECHTSHOF 

5° INTERNATIONALE VERDRAGEN 
- VERDRAG BETREFFENDE DE INSTELLING 
EN HET STATUUT VAN EEN . 'BENELUX

GERECHTSHOF, ARTIKEL 6 - PREJUDICIEEL 

GESCHIL- VRAAG OM UITLEGGING VAN EEN 
VOOR BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND 
GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL DIE 
ALS DUSDANIG IS AANGEWEZEN KRACHTENS 

ART. 1 VAN DAT VERDRAG -· VRAAG OPGE

WORPEN IN EEN BIJ HET HOF VAN CASSATIE 
AANHANGIGE ZAAK- HET HOF VAN CASSA
TIE MOET IN DE REGEL DE VRAAG VOORLEG
GEN AAN BET BENELUX-GERECHTSHOF. 

1" en 2" De bepalingen van de Benelux
Overeenkomst betreffende de ver
plichte aansprakeilj'kheidsverzekeling 
inzake motorrijtuigen, van de bijlage 
bij die Overeenkomst en het Protocol 
van ondertekening, welke aktf;!n te 
Luxemburg zijn ondertekend op 
24 mei 1966, zijn goedgekeurd bij de 
wet van 19 feb. 1968 en ,in werking 
getreden op 1 juni 1976, zijn ingevolge 
art. 1 van het Protocol bij die Over
eenkomst, dat te Brussel op 26 t;ept. 
1968 ondertekend, bij de wet van 2 feb. 
1971 goedgekeurd, en op 1 juli 1976 in 
wez*ing getreden is, zijn v9or de 
toepassing van hoofdstukken III, IV en 
V van het Verdrag betreffende de 
instelling en het stat!Jut van een 
Benelux-Gerechtshof aangewezen als 
voor Belgie, Luxemburg en Nederland 
gemeenschappeiljke rechtsregels, voor 
zover, wat betz·eft de bepalingen van 
de bijlage, de inhoud ervan is opgeno
men in de wetgeving van de Staat, 
waar de vraag om uitlegging is gesteld. 

3" en 4" De regel van art. 4, §. 1, 2", 
W.A.M-wet, dat de echt.E?enoot van de 
sub 1" vermelde personen alsmede hun 
bloed- en aanverwanten in de rechte 
Jijn van het recht op uitkering kunnen 
worden uitgesloten, mits. zij bij hen 
inwonen en door hen worden onder
houden (1), is sinds 1 juli 1976 een 
vooz· Belgie, Luxemburg en Nederland 
gemeenschappelijke rechtsregel, die is 
aangewezen krachtens art. 1 van' het 
Verdrag betreffende de instelling en 
het statuut van een Benelux
Gerech tshof. 

(1) Zie Cass., 22 sept. 1972 (A.C., 1973, 87) en 
de noten (1) (2) en (3) en 18 JUlll 1976 (ibid., 
1976, 1175). 
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5" Wanneer een vraag om uHlegging van 

' een voor Belgie, Luxemburg en Neder
land gemeenschappelijke rechtsregel, 

, die als dusd<;mig is aangewezen krach
.tens art 1 Verdrag , betreffende de 
instelling en het statuut van een 
Benelux-Gerechtshof, voor het Hoi 
van Cassatie is opgeworpen, moet het 
Hoi die vraag in de regel aan het 
Benelux-Gerechtshof voorleggen. (Art. 
6 Ve1;drag betreffende de instelling en 
het statuut van een Benelux
Gerechtshof, te Brussel ondertekend 
op 31 maart 1965 en goedgekeurd bij 
de wet van 18 juli 1969.) 

(CENTRALE LEVENSVERZEKERINGSMAAT
SCHAPPIJ GR(JEP JOSI T. GENERAL ACCIDENT, 

FIRE AND LIFE INSURANCE N.V.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 6 september 1976 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Tongeren; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1134, 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 4, in 
het, bijzonder § 1, 2", van de wet van 
1 juli 1956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigeri en, voor zoveel als nodig, 
97 van de Grondwet, ' 

doordat de rechter in hoger beroep 
beslist dat de echtgenote van de verze
kerde van verweerster, in de rechten van 
welke echtgenote eiseres is gesubro
geerd, volstrekt is uitgesloten van het 
recht op uitkering van vergoeding voor 
de haar door de verzekeringnemer met 
zijn motorrijtuig berokkende schade, op 
grond dat : artikel 4, § 1, 2", van de wet 
van 1 juli 1956 de echtgenoot van de 
bestum'der van het voertuig dat de 
schade veroorzaakt de verzekeringne
i:ner, en allen wier burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid door de polis is 
gedekt, onvoorwaardelijk van het recht 
op een uitkering uitsluit; dat de Neder
landse tekst van voormeld artikel van de 
wet .van 1 juli 1956 daaromtrent geen 
twijfel laat bestaan; dat inderdaad de 
voorwaarde vari inwonen en onderhou
den enkel slaat op bloed- en a:anverwan
ten in rechte linie; 

terwijl, wat hu~ con~entionele uitslui
ting van he:tvoordeel van de verzekering 
betreft, de wetgever van 1 juli 1956 de 
echtge:p.oot im de bloed- en aanverwan-

ten van de verzekeringnemer op 
dezelfde voet heeft gesteld; in de opsorn~ 
ming 'van artikel 7 van de tussen 
Pascolo, echtgenoot van het slachtoffer, 
en verweerster gesloten verzekeringspo
lis, en van artikel 4 'van de wet van 
1 juli 1956, van de verscheiden,e catego:.. 
rieen van de van het recht op een 
uitkering uitgeslotenen, een enkele 
groep wordt onderworpen aan de, du])
bele voorwaarde van inwoning bij en 
onderhoud door de verzekeringnemer, 
welke groep is saniengeste!d uit diens 
echtgenoot, ' bloed- en , aimverwanten 
tesamen; de rechter in 'hoger beroep 
dienvolgens door niet te onderzoeken of 
de echtgenote van verweersters verze
kerde al dan niet inwoonde bij en werd 
onderhouden door deze verzekeringne
mer, en door niet daarvan - zoals in het 
geval van diens bloed- en aanverwanten 
- de beslissing omtrent de eventuele 
uitsluiting van het recht op uitkering te 
laten afhangen, 

eerste onderdeel, van de tussen 
Pascola, echtgenoot van het slachtof£er, 
en verweerster gesloten verzekeringspo,.
lis, een interpretatie geeft die met de 
termen ervan onverenigbaar is; en dus 
de bewijskracht ervan miskent (scherr
ding in het bijzonder ' van de 
artikelen 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek en, voor zoveel als 
nodig, 97 van de Grondwet), 

tweede onderdeel, minstens de bin~ 
dende kracht van een tussen partijen 
wettelijk gesloten verzekeringsovereeri
komst miskent, door te weigeren er de 
gevolgen aan toe te kennen die door 
partijen zelf waren bepaald (schending 
in het bijzonder van artikel 1134 van, het 
Burgerlijk Wetboek), 

derde onderdeel, ook van artikel 4, in 
het bijzonde·r § 1, 2", van de; voormelde 
wet van 1 juli 1956, wettelijke grondslag 
van de overeenkomst tussen de partijen, 
een interpretatie geeft die deze wettekst 
schendt (schending in het bijzonder van 
het artikel 4 van de wet van 1 juli 1956) : 

Overwegende dat artikel 4, § 1, 
van de wet van 1 juli 1956 betref
fende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrij-

, tuigen toelaat, van het recht op een 
uitkering uit te sluiten, en artikel 7 
van de onderwerpelijke polis inder
daad van dit voordeel uitsluit, de 
echtgenoot van de bestuurder van 
het motorrijtuig, alsmede zijn 
bloed- en aanverwanten in de 
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rechte linie, mits dezen bij hem 
inwonen en door hem worden 
onderhouden; 

Overwegende dat eiseres stelt en 
verweerster tegenspreekt dat,. nu 
deze bepalingen de echtgenoot en 
de bloed- en aanverwanten in een 
zelfde tekst op dezelfde voet · stellen, 
zowel· de echtgenoot als de bloed
en aanverwanten in rechte linie van 
de bestuurder, van het recht op een 
uitkering slechts worden ultgesloten 
indien zij bij laatstgenoemde inwo:
nen en door hem worden onderhou
den; 

Dat eiseres tevens staande houdt 
dat de · getroffene niet door haar 
echtgenoot werd onderhouden, aan
gezien zij . een eigen beroep uitoe
fende; 

Overwegende dat voormeld arti
kel 4, § 1, overeenstemt met 
artikel 4, § 1, van de Gemeenschap
pelijke Bepalingen behorende bij de 
Benelux-Overeenkomst betreffende 
de verplichte aansprakelijkheid.sver
zekering inzake motorrijtuigen; 

Overwegende dat luidens artikel 1 
van het Aanvullend Protocol bij 
bedoelde Benelux-Overeenkomst, 
als gemeenschappelijke rechtsregels 
voor de toepassing van . de 
hoofdstukken III, IV en V van het 
Verdrag betreffende de instelling en 
het statuut van een Benelux
Gerechtshof worden aa:ngewezen, de 
bepalingen van de Benelux
Overeenkomst betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzeke'
ring inzake motorrijtuigen, van de 
bijlage bij die overeenkomst en van 
het protocol van ondertekening, 
voor zover, wat betreft, de bepalin
gen van de bijlage, de inhoud daar
van is opgenomen in de wetgeving 
van de Staat, waarin de vraag van 
uitleg is gerezen; 

Overwegende dat de Benelux
Overeenkomst betreffende de ver
plicht~ aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen, de daar
bij behorende Gemeenschappelijke 
Bepalingen en het Protocol van 
ondertekening werden ondertekend 
te Luxemburg op 24 mei ).966, 

werden goedgekeurd door de wet 
van 19 februari 1968 en in werking 
zijn getreden op 1 juli 1976; 

Dat het aanvullend Protocol 
ondertekend werd te Brussel op 
26 september 1968, goedgekeurd 
werd door de wet van 2 februa
ri 1971 en in werking is getreden 
op 1 juli 1976; 

Overwegende dat de rechtsregel 
van artikel 4, § 1, 2", van de wet van 
1 juli 1956 sinds 1 juli 1976 een aan 
Belgie, Luxemburg en Nederland 
gemene rechtsregel is, aangewezen 
krachtens artikel 1 van het Ver
drag betreffende de instelling en 
het statuut van het Benelux
Gerechtshof; 

Overwegende dat een beslissing 
over de uitleg van dit artikel 4, § 1, 
2", noodzakelijk is om uitspraak te 
kunnen doen; dat het Hof derhalve 
verplicht is de vraag van uitleg aan 
het Benelux-Gerechtshof voor te 
leggen; 

Om die reder{en, schort de uit
spraak op; verzoekt het Benelux
Gerechtshof artikel 4, § 1, van de 
Gemeenschappelijke Bepalingen be
horende bij de Overeenkomst 
betreffende de verplichte aanspra
kelijkheidsverzekering inzake mo
torrijtuigen uit te leggen, meer 
bepaald te zeggen : a) of de uitslui
ting van de echtgenoot van de 
bestuurder van het motorrijtuig 
eveneens is onderworpen aan het 
vereiste dat deze echtgenoot bij de 
bestuurder inwoont en door hem 
wordt onderhouden; b) in bevesti
gend geval, wat bedoeld wordt met 
de woorden << door hem onderhou
den wordt >>, meer bepaald in · het 
geval de getroffene een eigen 
beroep uitoefent; stelt de uitspraak 
uit totdat het Benelux-Gerechtshof 
over de vraag van uitleg zal hebhen 
geoordeeld; houdt de kosten aan. 

29 juni 1979- 1' kamer- VooiozJtter: 
de h. de Vreese, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Janssens - Gelijk
lwdende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal- Advocaat: mr. Butzler 



1327-
1" KAMER-'-- 29 juni 1979 

1° HOGER BEROEP - TUCHTZAKEN 

ORDE \IAN ADVOCATEN - BESLISSING VAN 
EEN RAAD VAN DE ORDE- HOGER BEROEP

GERECHTELIJK WETBOEK, 'ARTIKEL 1068 
TOE TE PASSEN WETTELIJKE BEPALING. 

2° ADVOCAAT - UITSPRAAI( VAN EEN 

TUCHTRAAD VAN BEROEP VAN DE ORDE \IAN 
ADVOCATEN . OVER EEN HOGER BEROEP 
TEGEN ~EN BESLISSING VAN EEN RAAD VAN, 
DE ORDE - GERECHTELI.JK WETBOEK, 
ARTIKEL 1068 - TOE TE PASSEN WETTE~ 
LIJKE BEPALING. 

1'' en 2" De · bepalingen van art. 1068 
·Ger. W: lui dens welke hager beroep 
· tegen een eindvonnis of tegen een 
vonnis, alvorens recht te doen, het 
geschil zelf aanhangig maakt bij de 
rechter in hager beroep, zijn van 
toepassing op het hoge1· beroep tegen 
ef]n tuchtrechtelijke beslissing van een 
raad: van de Orde van Advocaten, 
gebracht vooz· de tuchtraad van beroep 
van die Orde (1). (Artt. 2 en 1068 
Ger.W.) 

(X... T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF 
VAN BEROEP TE ANTWERPEN) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op de bestre
den beslissing, op 31 oktober 1977 
gewezen door de Tuchtraad van 
Beroep van de Orde van Advocaten, 
zitting houdende te Antwerpen; 

Over het eerste middel, ... 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; · 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 417, 449, 
450, 456, vierde lid, 457, 460, 472, 473, 
475 en 1068 van bet Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat de beslissing, na de beroepen 
uitspraak van de raad van de Orde 
nietig te hebben verklaard, opnieuw 
re<;htdoende en beslissende over de 
grond van de zaak, aan eiser de tucht
straf oplegt van de schorsing voor een 
termijn van drie maanden, 

(1) Cass., 18 JUlll 1976 (A.C., 1976, 1164). 

terwijl eiser recht heeft op een behan
deling van de zaak in eerste .aanleg door 
zijn gelijken en deze waarborg en aanleg 
hem ten onrechte werden ontnomen 
door de beslissing de zaak, na nietigver
klaring van de beroepen · beslissing, 
onmiddellijk verder in boger beroep te 
behandelen, bij · toepassing van arti
kel 1068 van bet Gerechtelijk Wetboek, 
hoewel de gevolgen van deze bepaling, 
in disciplinaire zaken betreffende de 
Orde van de Advocaten niet kunnen 
worden toegepast : 

Overwegende dat artikel 417 van 
het Gerechtelijk Wetboek, dat trou
wens in boek II betreffende de 
gerechtelijke ambteri voorkomt en 
niet in boek III betreffende de balie, 
enkel betekent dat de tuchtvorde
ring kan worden ' uitgeoefend, 
ongeacht of er al dan nfet een 
strafvordering of een civielrechte
lijke vordering voor een rechtscol
lege aanhangig is; 

Overwegende dat kracht~ns arti
kel 2 van voormeld wetboek de 
hierin gestelde regels, onder andere 
artikel 1068, van toepassing zijn op 
alle rechtsplegingen, behoudens 
wanneer deze worden geregeld door 
niet uitdrukkelijk opgeheven wets
bepalingen of door rechtsbeginselen 
waarvan de toepassing niet verenig
baar is met de toepassing van de 
bepalingen van dit wetboek; 

Dat bedoeld artikel 1068 princi
pieel van toepassing is op het hoger. 
beroep tegen een in een disci!Hi
naire aangelegenheid gewezen .be-
slissing; . ' . 

Overwegende dat geen wetsbepa
ling, ten aanzien van een beslissing 
door de raad. van de .Orde .van 
Advocaten gewezen, van de bepalin
gen van voormeld artikel 1068 af
wijkt; 

Overwegende dat uit de door het 
middel aangevoerde regel geenszins 
het bestaan van een rechtsbeginse~ 
kan worden afgeleid waarvan . de. 
toepassing met artikel 1068 van het 
Gerechtelijk Wetboek niet verenig
baar zou zijn; 

Dat het middel naar recht faalt; 
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Om die redenen, verwerpt de 

voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

29 juni 1979- 1' kamer- Voorzitter: 
de h. de Vreese, afdelingsvoorzitter -
Versfaggever : de h. Sury - Gefijkfui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Houte
kier. 

1' KAMER - 29 juni 1979 

1" HUUR VAN GOEDEREN- PACHT

EXPLOITATIE VAN HET GEPACHTE GOED -
VRIJHEID VAN DE PACHTER OMTRENT DE 
WIJZE VAN BEBOUWING VAN DE GEPACHTE 
GROND - BEG RIP. 

2" HUUR VAN GOEDEREN - PACHT -

EXPLOITATIE VAN HET GEPACHTE GOED -
BESLISSING DIE DE ElSER ALS FOUT AANRE
KENT DAT HIJ VAN EEN LOODS EEN STAL 
HEEFT GEMAAKT EN DAT HIJ DIE LOODS 
DAARDOOR HEEFT BESCHADIGD - GEEN 

SCHENDING VAN ARTIKEL 24 PACHTWET. 

1" De vrijheid van de pachter omtrent 
de wijze van bebouwing van de 
gepachte grand waarvoor een pacht 
bestaat, impficeert niet dat de huurder 
aftijd het recht heeft bestaande fruit
bomen te doen verdwijnen. (Art. 24, 
Pachtwet.) 

2" Art. 24 Pachtwet wordt niet geschon
den door de besfissing die de pachter 
afs fout aanrekent dat hij van een 
foods een staf heeft gemaakt en dat hij 
die foods daardoor heeft beschadigd. 

(VANDENDRIESSCHE T. SLIEPERS M. E.A.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 17 februari 1978 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel; 

Over het eerste middel, ... 

Dat het middel feitelijke grand
slag m1st; 

Over het tweede middef, afgeleid uit 
de schending van artikel 24 van afdeling 
III van hoofdstuk II van titel VIII van 
hoek III van het Eurgerlijk Wetboek, 
houdende de regels betreffende de pacht 
in het bijzonder, 

doordat het vonnis de pachtovereen
komst tussen partijen ten laste van eiser 
« verbroken >> verklaart wegens een 
geheel van beweerde tekortkomingen 
van eiser aan zijn verbintenissen als 
huurder, en onder meer omdat eiser 
fruitbomen had Iaten verdwijnen en 
omdat een rij bosbomen langs de rand 
van een graanveld door eiser werden 
ontkopt en uitgedund omdat een deel 
van die bomen de normale uitbating 
hinderde, zulks hoewel in de pachtover
eenkomst was bedongen dat eiser de 
fruitbomen moest onderhouden en de 
uitgestorven fruitbomen moest vervan
gen, 

terwijl deze feiten als een fout van 
eiser beschouwen, onverenigbaar is met 
de hoger ingeroepen wettelijke bepaling, 
waardoor, spijts ieder strijdig beding, 
aan de pachter het recht wordt toege
kend, zonder enige beperking van zijn 
vrijheid, de verpachte gronden te exploi
teren op de wijze die hij verkiest : 

Overwegende dat de rechtbank 
een reeks vaststellingen van de 
gerechtelijke deskundige vermeldt 
die niet zovele tekortkomingen van 
de pachter zijn; dat pas verder in 
het vonnis de redenen van de 
gerechtelijke ontbinding van de 
pacht worden uiteengezet; dat het 
<< ontkoppen en uitdunnen >> van 
bosbomen wel bij de vaststellingen 
van de deskundige wordt vermeld, 
maar niet als tekortkoming van de 
pachter wordt aangemerkt; dat op 
dit punt het middel feitelijke grand
slag mist; 

Overwegende dat de verweerders 
in conclusie in hoger beroep aan 
eiser verweten << dat in de boom
gaard achter de bedrijfsgebouwen 
er nu nog slechts zes van de eenen
dertig fruitbomen staan >>; dat eiser 
hiertegen in hoger beroep niets 
heeft ingebracht; 

Dat, zoals mede uit de artike
len 28 en 29 blijkt, de in artikel 24 
bedoelde vrijheid, de gepachte 
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grond te bebouwen, niet inhoudt dat 
de pachter de bestaande fruitbomen 
steeds mag rooien; 

Dat het middel faalt naar recht; 
Over het derde middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 24 van afdeling III van hoofd
stuk II van titel VIII van boek III van 
het Burgerlijk Wetboek, houdende de 
regels betreffende de pacht in het bij
zonder, 870 en 871 van het Gerechtelijk 
Wetboek en van de eerbiediging van de 
rechten van de verdediging zoals zij door 
deze laatste twee artikelen zijn gewaar
borgd, 

doordat het vonnis de pachtovereen
komst tussen de partijen ten laste van 
eiser « verbroken '' verklaart wegens een 
geheel van beweerde tekcirtkomingen 
vim eiser aan zijn verbintenissen als 
hum·der, en onder meer omdat, volgE!ns 
de deskundige, eiser een deel van de 
roods als stal . had ingericht en de 
stabiliteit van de constructie iri gevaar 
werd gebracht, en omdat het die veran~ 
dering van bestemming van de loods was 
die de stabiliteit van de constructie in 
gevaar had gebracht, zulks hoewel in de 
pachtovereenkomst werd bedongen dat 
eiser zijn vruchten moest bergen in die 
loods, 

terwijl, eerste onderdeel, als een fout 
van eiser beschouwen het feit dat hij 
zijn vruchten niet in gezegde loods heeft 
geborgen onverenigbaar is met· voormeld 
artikel 24 van de regels betreffende de 
pacht in het bij:i:ondel:, waardoor, spijts 
ieder strijdig beding, aan de pachter het 
vrije beschikkingsrecht over zijn vruch
ten wordt verleend, 

en tweede onderdeel, de motiverfng 
van het :vonnis het niet mogelijk maakt 
te weten op welk regelmatig aan de 
rechter ond.erworpen bewijselement deze 
hebben gesteund om te beslissen .dat het 
de verandering van bestemming van de 
loods . is, ·die de stabiliteit van die 
cci!lstructie .in gevaar heeft gebracht, 
waaruit volgt dat die motivering het Hof 
. niet in de mogelijkheid stelt na te gaan 
of het vonnis al dan niet de rechten van 
de verdediging heeft geschonderi zoals 
die door de artikelen 870 en 871 van het 
Gerechtelijk Wetboek zijn gewaarborgd; 
die rriotivering derha1ve niet voldoet aan 
wat artikel 97 van de Grondwet vereist : 

:J ' 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het vonnis eiser 

verwijt van een gedeelte van de 
loods een stalling te he b ben 

gemaakt « met als gevolg een zoda
nige beschadiging van deze loods 
dat de stabiliteit ervan in gevimr 
werd gebracht »; 

Dat het vonnis, zonder schending 
van. voormeld artikel 24, zulks als 
een fout. van de pachter heeft kun
nen aanhouden; 

Overwegende dat het vonnis daar 
weliswa,a,r aan toevoegt dat de 
pachtovereenkomst « bovendien » 
bepaalt dat eiser de vruchten moest 
bergen in deze loods; 

Overwegende dat het onderdeel 
tegen een O'-:ertollige beschouwing 
van het ,vonnis is gericht, zodat het 
op dit punt, bij gemis aan belang, 
niet ontvankelijk is; 

Wat het 
betreft : 

tweede onderdeel 

Overwegende dat het vonnis de 
vaststellingen van de deskundige 
weergeeft als volgt : << 4" loods : een 
deel ervan werd ingericht als stal 
voor melkvee, voornamelijk door 
het maken van wanden rriet stroba
len --'-- de metalen pijlers en gebin
ten zijn zodanig door roest aange
tast, aan de voetstukken van de 
pijlers die rusten op betonnen slo
ven, dat de stabiliteit van de con
structie in gevaar wordt gebracht »; 
dat de rechtbank aldus aangeeft dat 
ze haar beslissing stoelt op de 
vaststellingen van het deskundigen-
verslag; · 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

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

29 juni 1979...,.... 1' kamer- VooJ'ZJtteJ': 
de h. de Vreese, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Janssens - Gelijk
luidende concli.J.sie van de h. Velu, advo
caat~generaal .::.__. Advocaten : mrs. Bayart 
en De Gryse. 
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1" KAMER - 29 juni 1979 

1" OPENBARE ORDE - BURGERLIJKE 

ZAKEN- REGELS BETREFFENDE DE ONTVAN
KEL!JKHEID VAN HET HOGER BEROEP -
REGELS VAN OPENBARE ORDE. 

2" HOGER BEROEP BURGERLIJKE 

ZAKEN - REGELS INZAKE DE ONTVANKE
LIJKHEID VAN HET HOGER BEROEP -
REGELS VAN OPENBARE ORDE. 

3° ·HOGER 'BEROEP BURGERLIJKE 

ZAKEN - RECHT VOOR DE ElSER IN CASSATIE 
ZICH TE BEROEPEN OP NIET-ONT-. 
VANKELIJKHEID VAN HET HOGER BEROEP, 
OOK AL WAS HIJ APPELLANT. 

4" CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - MIDDEL ,TEN BETOGE DAT 
HET HOGER BEROEP NIET ONTVANKELIJK IS 
'- MIDDEL ONTvANKEL!JK OOK AL WAS DE 

, ElSER APPELLANT. 

5° HOGER BEROEP BURGERLIJKE 

ZAKEN - BELANG OM HOGER BEROEP IN TE 
STELLEN ~ IMPLICEERT NIET NOODZAKELIJK 
EEN VEROORDELING VAN DE APPELLANT 
DOOR DE EERSTE RECHTER. 

6". HOGER BEROEP ,BURGERLIJKE 
ZAKEN - DEVOLUTIEVE KRACHT VAN HET 
HOGER BEROEP. 

1" .HOGER BEROEP BURGERLIJKE 

ZAj(EN - DEVOLUTIEVE KRACHT VAN HET 
HOGER BEROEP- GERECHTELIJK WETBOEK, 

ART. 1068, E~RSTE LID -,-,- DRAAGWiJDTE VAN 

DIE BEPALING. 

1" en 2" De wettelijke regels inzake de 
ontvankelijkheid van het hoge1· beroep 
in burgerlijke zaken raken de open
bareOI·de. {1). 

3" en 4" De eiser in . cassatie heeft het 
recht zich vo01· het Hof te be1:oepen op 
de niet-ontvankelijkheid van het hager 
beroep, ook al was hij appellant {2). 

(1) en (2) BRAAS, Pr. de Proc. civ., II, 
nr. 1191, biz. 620. Over de regel dat geen hoge;r 
beroep openstaat tegen een beslissing die 
krachtens de wet in laatste aanleg is 
gewezeh : zie Cass., 27 jan. 1966 (Bull. en Pas., 
1966,· I, 678), 3 nov. 1966 (A.C., 1967, 307) en 
16 dec. 1970 (ibid., 1971, 390); zie Cass., 29 jan. 
1926 (Bull. en Pas., 1926, I, 196) : de openbare 
orde wordt miskend als een niet-ontvankelijk 
'hoge'r bel'oep defectu summae ontvankelijk 
wordt verklaard; zie Cass., 21 jan. 1909 (ibid., 
1909, I, 107) en 25 sept. 1952 (ibid., 1952, I, 13) 
en· noot 2, get. R.H. : het buiten de wettelijke 
termijrien ingestelde hoger beroep moet 
wegens tardiviteit ambtshalve niet ontvanke
lijk worden verklaard. 

5" Het reeds verkregen en dadelijk 
belang dat overeenkomstig de artt. 17, 
18 en 1042 Ger. W. is vereist om hager 
beroep in te stellen, impliceert niet 
noodzakelijk dat de appellant door de 
eerste rechter is veroordeeld. 

6" Hoger beroep tegen een eindvonnis of 
tegen een vonnis alvorens recht te 
doen maakt het geschil zelf aanhangig 
bij de rechter in hager beroep (3). 
(Art. 1068, eerste lid, Ger.W.) 

7' Hoewel luidens art. 1068, eerste lid, 
Ger. W: het hager beroep tegen een 
eindvonnis of tegen een vonnis, alvo
rens recht te doen, het geschil zelf bij 
de rechter in hager beroep aanhangig 
maakt, staat het evenwel aan de 
partijen, door het hoofdberoep en het 
incidenteel beroep, de p,e1*en te bepa
len waarbinnen de rechter in hager 
beroep over de aan de eerste rec'l·Jter 
voorgelegde betwistingen . uitspraak 
moet doen {4). 

(VAN GILS, MACOTRA N.V. T. SOCIEDADE DE 
VESTUARIO S.A.R.L. CONVEX) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op de bestre
den arresten, op 28 april 1976 en 
15 februari 1978 door het Hof van 
f)eroep te Antwerpen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 17, 18, 1042, 
1050 en 1068 van het Gerechtelijk Wet
hoek alsook van het algemeen rechtsbe-
ginsel van de dubbele aanleg, ' 

doordat het hof van beroep, in het 
bestreden arrest van 15 februar:i 1978, op 
grand van de devohitieve kracht vi;m het 
door de eisers ingestelde hager beroep, 
de zaak in haar geheel aan zich trekt en 
ten laste van de eisers, zowel op grand 
van een wisselschuld als op andere 
gronden, veroordelingen uitspreekt, na 
in het bestreden arrest van 28 april1'976 
te hebben geoordeeld dat, in strijd met 
hetgeen door verweerster was gesteld, 
« eerste en derde appellanten >>, dit is 
eiser en de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Etoba, 
<< belang » hadden bij het instellen van 
hager beroep en het door heningestelde 
hager beroep derhalve ontvankelijk was, 
omdat zij << gedagvaard werden ,en aan-

(3) en (4) Cass., 24 nov. 1972 (A.C., 1973, 298). 
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wezig waren in het geding, ook wat de 
wisselvordering betreft » en gelet op 
« het verzoek van ge!ntimeerde (ver
weerster) om geheel het geschil tussen 
de partijen in hoger beroep te behande
len bij toepassing van artikel 1068, lid 1, 
van het Gerechtelijk Wetboek ''• 

terwijl, eerste onderdeel, het overeen
komstig de artikelen 17, 18 en 1042 van 
het Gerechtelijk Wetboek voor het 
instellen van hoger beroep vereiste 
belang impliceert dat de appellant door 
het vonnis van de eerste rechter nadeel 
heeft geleden dat hij door een gunstiger 
beslissing in hoger heroep wil · ongedaan 
maken en, terwijl in voorliggend geval 
alleen eiseres door het vonnis van de 
Rechtbank van Koophandel te Antwer
pen van 18 december 1974 werd veroor
deeld tot het hetalen. van. de wissel
schuld, zonder dat enige veroordeling 
werd uitgesproken ten laste van eiser 
en, terwijl. noch het !outer feit dat 
laatstgenoemde ook werd gedagvaard en 
aanwezig was in· het geding, noch het 
verzoek van de tegenpartij OJ1l geheel 
het geschil tussen de partijen .in hoger 
beroep te behandelen hij toepassing van 
artikel 1068, lid 1, van het Gerechtelijk 
Wetboek, het « belang » in de zin van de 
in het middel ingeroepen wetsbepalin
gen aantonen, zodat het arrest van 
28 april 1976, op grond van de daarin 
vermelde overwegingeri en vaststellin~ 
gen, niet wettelijk kon oordelen dat eiser 
belang had bij het instellen van het 
hoger heroep en het bijgevolg, evenals 
het arrest van 15 februari 1978, ten 
onrechte steunt op een « ontvankelijk » 
hoger heroep en laatstgenoemd arrest 
ten laste van eiser ten onrechte veroor
delingen uitspreekt (schending van de in 
het middel ingeroepen artikelen 17, 18, 
1042 en 1050 van het Gerechtelijk Wet
hoek), 

tweede onderdeel, overeenkomstig 
,artikel 1068, lid 1, van het Gerechtelijk 
Wetboek, het hoger beroep tegen een 
eindvonnis of tegen een vonnis, alvorens 
recht te doen, het geschil zelf slechts 
aanhangig maakt hij de rechter in hoger 
beroep voor zover het ingestelde hoger 
beroep ontvankelijk is, zodat de hestre
den arresten door tegenover eiser 
artikel 1068, lid 1, van het Gerechtelijk 
Wetboek toe te passen, wanneer het door 
eiser ingestelde hoger beroep, bij gebrek 
aan belang, niet ontvankelijk was, deze 
wetsbepaling schendt, 

derde onderdeel,. de devolutieve kracht 
van het hoger beroep en het recht voor 
de rechter in hoger ·beroep om de zaak 

aan zich te trekken, zoals vervat in 
artikel 1068, lid 1, van het Gerechtelijk 
Wethoek, niet- betekenen dat de rechter 
in hoger beroep, voor wie een hoger 
beroep, ingesteld tegen een eindvonnis 
over. een bepaald geschil (ten deze : een 
w:isselschuld) aanhangig wordt gemaakt, 
uitspraak kan doen over een ander 
geschil (ten deze : hetaling van facturen 
voor levering van goederen en betaling 
van saldo van rekening) waarover -
zoals ten deze - door de eerste rechter, 
op uitdrukkelijk verzoek van de oor
spronkelijke eiseres (verweerster), geen 
uitspraak werd gedaan, zodat het arrest 
van 28 april 1976 in de gegeven omstan
digheden niet wettelijk kon heslissen dat 
de zaak, bij toepassing van artikel 1068 
van het Gerechtelijk Wethoek, in haar 
geheel, inbegrepen derhalve het geschil 
betreffende beta ling van, bepaalde factu
ren en van een sal do . van rekening, 
diende te worden heslecht en het arrest 
van 15 fehruari 1978 evenmin, hij toepas
sing van dezelfde wetsbepaling, tegen
over de eisers veroordeling kon uitspre
ken wegens niet~betaling van facturen 
en van saldo van rekening (schending 
van artikel 1068 van het Gerechtelijk 
Wetboek) en de beslissingen, door aldus 
te oordelen, ten onrechte aan de eisers 
een aanleg ontnemen, derhalve schen
ding inhouden van het algemeen rechts
heginsel van de dubhele aanleg en van 
artikel 1050 van het Gerechtelijk Wet
hoek waarin dit beginsel bevat ligt : 

Overwegende dat uit de procedu
restukken blijkt : 1" dat verweerster 
de eisers en de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijk
heid Etoba dagvaardde, a) in ant
binding van een overeenkomst met 
schadevergoeding, b) in betaling van 
geprotesteerde geaccepteerde wis
selbrieven en c) in betaling van 
facturen; 2" dat verweerster in con
clusie voor de eerste rechter vroeg 
eiseres te veroordelen tot betaling 
van de wisselbrieven met de kosten 
en « de resterende· vorderingen voor 
verdere behandeling naar de bij'zon
dere rol te verzenden »; 3" dat de 
eisers en· voormelde vl'mnootschap 
Etoba, eveneens in conclusie, zich 
daartegen verzetten en cegenvorde
ringen tegen . verweerster instelden, 
bewerende dat de onderscheiden 
eisen en tegen:eisen in hun geheel 
dienden te worden beoordeeld; 4" dat 
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het beroepen vonnis recht deed op 
de vraag van verweerster, eiseres 
veroordeelde ~ tot betaling van de 
wisselbrieven en de overige betwis
tingen haar de rol verzond; 5" dat de 
eisers en de vennootschap Etoba 
hager beroep tegen voormeld vonnis 
instelden, doch enkel in zoverre het 
de eis van verweerster betreffende 
de wisselbrieven had ingewilligd; 
6" dat verweerster incidenteel beroep 
instelde, doch enkel in zoverre het 
beroepen vonnis de kosten had 
aangehouden, en vroeg dat eiseres 
tot deze kosten zou worden veroor
deeld; 7" dat verweerster ten slotte 
in . conclusie en onder de aanhef 
« Devolutieve kracht van het hager 
beroep en recht om de zaak aan 
zich te trekken - artikel 1068 van 
het Gerechtelijk W etboek » het hof 
van beroep verzocht voor recht te 
zeggen dat het gans geschil in hager 
beroep aanhangig werd gemaakt; 

Wat de eerste twee onderdelen 
betreft : 

Overwegende dat de niet-ont
vankelijkheid van. het hager beroep 
de openba:re orde'raakt, zodat eiser 
gerechhgd is die niet-ontvanke
lijkheid voor het Hof te doen gel
den, al was hij de eiser in hager be
roep; 

Overwegende dat eiser, eiseres 
en de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Etoba 
gedagvaard werden ten einde 
« hoofdelijk >> te worden veroordeeld 
tot betaling van de wisselschuld; dat 
overigens het verzoekschrift in 
hager beroep vermeldt dat eiser 
nijveraar is en verweerster een 
handelsvennootschap is; 

Dat in deze omstandigheden het 
hof van beroep wettelijk heeft kun
nen oordelen dat de eisers belang 
hadden bij hun beroep, nu ze (soli
dair) « gedagvaard werden en aan
wezig waren .in het geding, ook wat 
de wisselvordering betreft >>; 

' Dat de onderdelen niet kunnen 
worden aangenornen; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat zo, luidens 

artikel 1068 van het Gerechtelijk 
Wetboek, het hager b~rqep tegen 
een eindvonnis of tegen een vonnis, 
alvorens recht te doen, het geschil 
zelf bij de rechter in hager beroep 
aanhangig maakt, het evenwel 
steeds de partijen zelve zijn die 
door het hoofdberoep of het inci
denteel beroep de perken bepalen 
waarbinnen de rechter in hager 
beroep over de in eerste aanleg 
aanhangig gemaakte betwistingen 
uitspraak zal doen; 

Overwegende dat, zoals uit de 
hierboven uiteengezette gegevens 
van de procedure blijkt, de eisers 
geen hoofdberoep en verweerster 
geen incidenteel beroep hebben 
aangetekend tegen de beslissing van 
de eerste rechter waarbij, overeen
komstig de stelling van verweerster 
en in strijd met die van de eisers, 
de eis betreffende de wisselschuld 
van eiseres van de overige eisen en 
tegeneisen werd gesplitst met ver
wijzing van deze laatste eisen en 
tegeneisen naar de rol; dat de eerste 
rechter op dit geschilpunt zijn 
rechtsmacht had uitgeput; 

Overwegende dat, nu de eisers 
hun hager beroep hadden beperkt 
tot de veroordeling in verband met 
de wisselbrieven en nu verweerster 
geen incidenteel beroep instelde 
tegen de beslissing die haar stand
punt betreffende de splitsing 
beaamde en zulks trouwens niet 
kon doen, het hof van beroep niet 
wettelijk kon beslissen dat het, 
krachtens de devolutieve kracht van 
het hoger beroep, de overige voor de 
eerste rechter aanhangig blijvende 
betwistingen tussen de. partijen 
mocht beslechten; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest van 28 april 1976 in 
zoverre voor recht wordt gezegd dat 
de zaak in haar geheel. dient te 
worden beslecht bij toepassing van 
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artikel 1068 van het Gerechtelijk 
Wetboek; vernietigt dienvolgens het 
bestreden arrest van 15 februari 
1978, behalve in zoverre het uit
spraak doet over de wisselschuld 
van eiseres en zegt dat de kosten 
van verwittiging, bij toepassing van 
artikel 751 van het Gerechtelijk 
W etboek, door exploot van 
3 september 1976, ten laste van 
verweerster blijven; beveelt dat mel
ding van onderhavig arrest zal wor
den gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissin
gen; houdt de kosten aan en zegt 
dat erover door de feitenrechter zal 
worden . beslist; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

29 juni 1979- 1" kamer- Vool'Zitter: 
de h. de Vreese, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Sury - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Grys~ en VanRyn. 

1'' KAMER- 29 juni 1979 

1° EIGENLIJKE RECHTSPRAAK 
OJI!DERZOEK VAN DE ZAAK EN UITSPRAAK 
VAN DE BESLISSING IN OPENBARE TE;RECHT
ZITTING- TOEPASSINGSVOORWAARDE. 

2° RECHTEN VAN DE MENS- EURO
PEES VERDRAG R~CHTEN VAN DE MENS, 

ART. 6.1 - OPENBAARHEID - BEPALING NIET 
TOEPASSELIJK OP DE TUCHTPROCEDURES EN 
MET NAME NIET OP DE TUCHTPROCEDURE 
VOOR GENEESHEREN. 

3° GENEESKUNST- ORDE VAN GENEES
HEREN- TUCHT- RAAD VAN DE ORDE
OPENBAARHEID VOORGESCHREVEN BIJ 

ART. 6.1 EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN 
DE MENS - BEPALING NIET TOEPASSELIJK. 

4° GENEESKUNST- ORDE VAN GENEES
HEREN - BESLISSING VAN DE PROVINCIALE 
RAAD DAT ER EEN BELETSEL BESTAAT DAT 

' DE TUCHTVERVOLGING OPSCHORT EN DE 
RAAD NIET BEVOEGD IS OM EEN DESKUNDI
GENONDERZOEK TE BEVELEN - EINDBESLIS
SING IN DE ZIN VAN ART. 21 K.B. NR. 79, 
10 NOV. 1967. 

1" De openbaarheid van de terechtzittin
gen en de uitspraak van de vonnissen 
in openbare terechtzitting, voorge
schreven b1j de artt. 96 en 97 Gw. zijn 
rechtens aileen toepasselijk op de 
rechtbanken in de zin van dat woord 
in de artt. 92 en 93 Gw., dit is op de 
rechtbanken van de rechterl~jke 
macht; zij zijn op een tuchtgerecht 
slechts toepasselijk wanneer een bij
zondere wettelijke bepaling zulks 
voorschl'ijft (1). 

2" en 3" De bepaling van art. 6.1 Euro
pees Verdrag Rechten van de Mens 
betreffende de openbaarheid van het 
vonnis en de debatten is niet toepasse
lijk op een tuchtprocedure en met 
name niet op de tuchtprocedure vo01· 
de geneesheren (2). 

4" De provinciale raad van de Orde van 
Geneesheren die beslist dat er een 
beletsel bestaat dat de tuchtvervolging 
opschort en dat hij niet beFoegd is om 
een deskundigenonderzoek te bevelen, 
oefent zijn rechtsmacht volledig uit 
m.b.t. die geschilpunten, zodat zijn 
beslissing een eindbeslissing is in de 
zin van art. 21 KB. nr. 79, 10 nov. 
1967 betreffende de Orde der Genees
heren. 

(V ... T. DE ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 26 juni 1978 
gewezen door de raad van beroep, 
met het Nederlands als voertaal, 
van de Orde van Geneesheren; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6.1 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, ondertekend te Rome op 
4 november 1950, goedgekeurd door het 
artikel 1 van de wet van 13 mei 1955 en 
97 van de Grondwet, 

doordat de beslissing, waarbij aan 
eiser een schorsing van drie maand 
wordt opgelegd van het recht de genees
kunde uit te oefenen, genomen werd met 
gesloten deuren, 

(1) Cass., 1 dec. 1977 (A.C., 1978, 380} met 
cone!, proc.-gen. Delange, verschenen in Bull. 
en Pas., 1978, I, 362. 

(2} Cass., 8 feb. en 15 juni 1979, twee 
arresten (A.C., 1978-79, nrs. 312 en 582}. 
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terwijl eenieder, bij het vaststellen 

van zijn burgerlijke rechten en verplich
tingen, recht heeft op een openbare 
behandeling van zijn zaak en het vonnis 
in het openbaar moet worden g'ewezen, 
zodat de nederlandstalige raad van 
beroep van de Orde van Geneesheren, 
door zitting te houden met gesloten 
deuren, zonder vast te stellen dat de 
goede zeden, de openbare orde of 
's lands veiligheid, de belangen van 
minderjarigen of de bescherming van 
het prive-leven van partijen bij het 
proces dit eisten of dat openbaarmaking 
de belarigen van de rechtspraak zou 
schaden, de in het middel aangevoerde 
wetsbepaling schendt : 

Overwegende dat de beslissing in 
tuchtzaken uitspraak doet; dat het 
middel de beslissing bekritiseert in 
zoverre het tuchtcollege met geslo
ten deuren zitting heeft gehouden 
en in zoverre de beslissing zelf met 
gesloten deuren is gewezen; 

Overwegende, enerzijds, dat de 
openbaarheid van de terechtzittin
gen en de uitspraak in openbare 
terechtzitting, voorgeschreven door 
de artikelen 96 en 97 van de Grand
wet, slechts toepasselijk zijn op de 
rechtbanken in de zin van dit woord 
in de artikelen 92 en 93 van de 
Grondwet, dit is op de rechtbanken 
van de rechterlijke orde; dat zij 
voor andere rechtscolleges, en met 
name voor een tuchtcollege, slechts 
toepasselijk zijn wanneer een bij
zondere wetsbepaling dit oplegt; dat, 
luidens artikel 19 van het koninklijk 
besluit van 6 februari 1970, de raden 
van de Orde van Geneesheren zit
ting houden met gesloten deuren; 

Overwegende, anderzijds, dat de 
bepaling van artikel 6, lid 1, van het 
Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden, die door het 
middel wordt aangevoerd en luidens 
welke een ieder in de regel recht 
heeft op een openbare behandeling 
van zijn zaak en het vonrtis in het 
openbaar moet worden geweZE)n, 
niet van toepassing is in tuchtza
ken; 

Overwegende bovendien dat deze 
openbaarheid niet verenigbaar is 
met het rechtsbeginsel dat, zowel in 
het openbaar belang als in het 
belang van een ieder die bij een 
tuchtrechtelijk proces betrokken is, 
bij de behandeling en de uitspraak 
in tuchtzaken discretie moet worden 
in acht genomen; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 21 van het 
koninklijk besluit nr. 79 van 10 novem
ber 1967 en 19 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat de nederlandstalige raad van 
beroep van de Orde van Gerieesheren 
het hager beroep, ingesteld tegen de 
beslissing van de eerste rechter, ontvan
kelijk verklaart, zulks op grand dat deze 
beslissing wel degelijk een eindbeslis
sing is, dat de eerste rechter heeft 
beslist dat een deskundigenonderzoek 
onontbeerlijk is, dat hij dit zelf niet kan 
bevelen en dat hij dus, in afwachting 
van een onderzoek door eeri niet nader 
genoemde instantie, de zaak vooralsnog 
niet kan behandelen, dat, nu de eerste 
rechter aan geen enkele deskundige of 
instantie enige opdracht geeft en zich in 
concreto, in de motivering, daartoe 
onbevoegd verklaart, er wel degelijk een 
eindbeslissing is, 

terwijl de beslissing, waarbij de eerste 
rechter, vooraleer recht te sprekEm, eiser 
naar de bevoegde instantie verwees om 
hem voor te lichten nopens diens toere
kenbaarheid en aansprakelijkheid en de 
zaken onbepaald uitstelde om, in het 
bezit van dat deskundigenverslag, te 
beslissen als naar recht, geen eindbeslis
sing is; hager beroep tegen voorberei
dende beslissingen of onderzoeksbeslis
singen, aileen kan worden ingesteld 
samen met hoger beroep tegen de eind
beslissing, zodat de nederlandstalige 
raad van beroep van de Orde van 
Geneesheren, door het hoger beroep, 
ingesteld tegen de beslissing van de 
eerste rechter, ontvankelijk te verklaren, 
de in het middel aangevoerde wetsbepa
lingen schendt : 

Overwegende dat de beroepen 
beslissing vermeldt « dat de raad, 
thans zoals vroeger, moet vaststel
len dat de reacties van de beklaagde 
op klachten, evenals de uitlatingen 
die hij zich tegenover confraters 
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permitteert in het door hem onder 
eigen verantwoordelijkheid uitgege
ven schimpschrift, zo agressief en 1" REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 

ARRESTEN - DIENSTPLICHT - WDDEL 

NIET MEER TERZAKE DIENEND WEGENS DE 
OPLOSSING DOOR DE RECHTER AAN HET 
GESCHIL GEGEVEN - GEEN VERPLICHTING 
VOOR DE RECHTER OP DIT MIDDEL TE ANT-

zo heftig zijn, dat ze, afgezien van 
de grand van de klachten, een totaal 
gebrek aan zelfbeheersing bewijzen 
en gebrek aan toerekenbaarheid 
laten vermoeden; dat de raad 
daarom, vooraleer de grand van de 
klachten te onderzoeken, moet eisen 
door deskundigen nopens de aan
sprakelijkheid van de beklaagde te 
worden voorgelicht; dat deze eis 
prejudicieel is; dat de raad nochtans 
niet bevoegd is om zelf dat deskun
digenonderzoek te bevel en >>; 

Dat de provinciale raad dan 
beslist, vooraleer tuchtrechterlijk 
recht te. spreken, eiser te verwijzen 
« naar de bevoegde instantie >> om 
de raad nopens dezes toerekenbaar
heid en aansprakelijkheid .voor te 
lichten; 
' Overwegende dat, door eensdeels 

te oordelen dat · zijn « eis >> om 
deskundl.g te worden voorgelicht 
« prejudicieel >> is en door eiser naar 
<< de bevoegde instantie >> te verwij
zen, de raad te kennen geeft dat er 
een l:;>eletsel bestaat dat de tuchtver
volgingen opschort; dat, door ander
deels vast te stellen dat hij niet 
bevoegd is om zelf een deskundi
genonderzoek te bevelen, de raad 
zich over zijn · bevoegdheid uit
spreekt; 

Overwegende dat daaruit volgt 
dat de provinciale raad op voor
melde punten zijn rechtsmacht 
heeft uitgeput, zodat zijn beslissing 
een eindbeslissing is; 

Dat het mid del naar recht faalt; 

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

29 juni 1979 - 1' kamer - Voorzitter : 
de h. de Vreese, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Sury - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal -:- Advocaten : mrs. Butz
ler en De· Gryse. 

WOORDEN. 

2° DIENSTPLICHT - DOOR DE HOGE 
MILITIERAAD AANGESTELDE GENEESKUN
DIGE - MEDEDELING DOOR DE GENEESKUN
DIGE VAN ZIJN VERSLAG AAN DE HOGE 
MILITIERAAD - GEEN SCHENDING VAN HET 
BEROEPSGEHEIM. 

3° BEROEPSGEHEIM - DIENSTPLICIIT -

DOOR DE HOGE !VIILITIERAAD AANGESTELDE 
GENEESKUNDIGE - MEDEDELING DOOR DE 
GENEESKUNDIGE VAN ZI.JN VERSLAG AAN DE 
HOGE MILITIERAAD- GEEN SCHENDING VAN 
HET BEROEPSGEHEIM .. 

4° DIENSTPLICHT - HOGE MILJTIERAAD 

- GEEN VERPLJCHTING DE DIENSTPLJCHTIGE 
TE HOREN ALVORENS EEN GENEESKUNDIGE 
AAN TE STELLEN. 

5° CASSATIEMIDDELEN DIENST-
PLJCHT - HOGE MILJTIERAAD - RECHTEN 
VAN DE VERDEDIGING - MIDDEL HIERUIT 
AFGELEID DAT DE DIENSTPLICHTIGE GEEN 
INZAGE VAN DE VERSLAGEN VAN EEN 
GENEESKUNDIGE HEEFT GEKREGEN - MID
DEL VOOR HET EERST VOOR HET HOF VOOR
GEDRAGEN- NIET ONTVANKELJJK MIDDEL. 

6" RECHTEN VAN DE VERDEDIGING 
- DIENSTPLICHT - HOGE MILITIERAAD -
MIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT DE DIENST
PLICHTIGE GEEN INZAGE VAN DE VERSLA
GEN VAN EEN GENEESKUNDIGE HEEFT 
GEKREGEN - MIDDEL VOOR HET EERST 
VOOR HET HOF VOORGEDRAGEN - NIET 
ONTV ANKELIJK MID DEL. 

7° DIENSTPLICHT - HOGE MILITIERAAD 
- GEEN VERPLICHTING DE AANSTELLING 
VAN EEN GENEESKUNDIGE AAN DE DIENST
PLICHTIGE TE BETEKENEN. 

8° DIENSTPLICHT - HOGE MILITIERAAD 

- OPENBAARHEID VAN DE UITSPRAAK 
VERMELDING IN DE BESLISSING. 

9° CASSATIEMIDDELEN DIENST-
PLICHT - MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING 
HEEFT OP DE BETEKENING. VAN DE BESTRE
DEN BESLISSING- NIET-ONTVANKELIJKHEID. 
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1" De rechter is niet verplicht te ant

woOJ·den op een middel dat niet meer 
terzake dienend is wegens de oplos
sing die hij aan het geschil geeft (1). 
(Art. 97 Gw.) 

2" en 3" De ge.(leeskundige die dooT de 
Hoge MilitieTaad is aangesteld . met 
toe passing van de artt. 28, §3, en 37, 
§ 2, Dienstplichtwet om de gezond
heidstoestand van een gezinslid van 
de dienstplichtige te onderz01iken, 
schendt het beToep~EJeheim niet wan
neer hi}' de uitslag van dit onderzoek 
aan de Hoge Militieraad mededeelt. 

4" De Hoge Militieraad. is niet ertoe 
ve1plicht de dienstplichtige te h01·en 
alvorens lnj een geneeskundige aan
stelt met toepassing v~n de artt, 211, 
§ 3, en 37, § 2, Dien.Stplichtwet om de 
gezondheidstoestand van· een gezinslid 
van de dienstplichti{{£;! te. 'onderzoeken. 
(Art. 37, § 11 Dienstplichtwet.) .· · · 

p" en 6" Het middel dat, met schending 
· van de rechten van pe verdediging, de 

dienstplichtige · . geen inzage he(O!ft 
gekregen van de verslagen ·van een 
door de Hoge 11-filitier!wd aangestelde 
geneeskundige oveT de gezondheids
toestand van een gezinslid van de 
dienstplichtige, kan niet voor het eeJ'st 

· voor het Hoi worden voorgedragen (2). 
(Artt. 28, § 3, en 37, § 2, Dienstplicht
wet.) 

7" Het bepaalde in art. J7, .§ 4, l)Jepst
plichtwet, luidens hetr:velk de qeslis
singen van de Hoge JJ!lilitieTaad bin
nen acht dagen ter kennis van de 
betrokkene wordeii gebracht, i~ niet 
toepasselijk op de aanstelling van een 
geneeskundige, met. toepassin'g vah de 
arti. 28, § 3, en 37,. § 2, van. dezelfde 
wetten, om de gezondheidstoestand 
van een gezinslid van de dienstplich-
tige te onderzoek'E!n. · · ' · · ' ' 

' ' I 

8" De vermelding « openbare vergade
ring van », gevolgd door een. datum, 
bovenaan de beslissing .van de, Hoge 
Militieraad, dekt ook de uitspra[Jlc van 
de beslissing (3). (Art37, § 4, Di~nst-
plichtwet.) · · 

· (1) Vgl. Cass., 20 jan. e'n 28 feb. 1977 (A.C., 
1977, 565 en 702). ' · · I 

(2) :Z:ie Cass., 5 jan. en 18 mei 1977 {A.C., 
1977, 481 en 961). , 

(3) Cass., 17 aug: 1977 (A.C:, 1977, 1138) 
(redengeving). 

9" Niet ontvankelijk, tot staving van een 
voorziening tegen een beslissing van 
de Hoge Militieraad, is het middel dat 
enkel betrekking heeft op de beteke
ning van de bestreden beslissing (4). 

(SMOUT) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op de bestre,
den beslissing, op 6 juni 1979 door 
de Hoge Militieraad gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand~ 
wet; 

doordat, eerste onderdeel, de beslis
sing niet antwoordt op het door. eiser 
ontwikkelde middel, te weten dat de 
Militieraad van de provincie Antwerpen 
ten onrechte had geoordeeld dat de in 
artikel 17, § 2, van de gecoiirdineerde 
dienstplichtwetten · bedoelde gelijkstel
ling de persoon in kwestie zelf dient te 
betreffen; de Hoge Militieraad weliswi:tar 
de stelling van eiser schijnt. bij te vallen, 
maar niet op ondubbelzinnige en ade~ 
quate wijze antwoordt · op de juridische 
gegrondheid ervan; 

tweede onderdeel, de beslissing . ten 
onrechte steunt op het verslag van de 
door de Hoge Militieraad aangestelde 
deskundige, dr. De Smedt, nu 1" dr. De 
Smedt niet gerechtigd was de bevindin
gen van zijn onderzoekmee te delen aan 
derden, aangezien hij hiertoe noch 
gerechtigd was door de vader van eiser, 
noch een gerechtelijke uitspraak hem 
hiertoe verplichtte, en hij zijn beroeps
geheim heeft geschonden; 2" het deskun
digenverslag enerzijds stelt dat de vader 
van eiser meer dan 66 percent arbeids
ongeschikt is en slechts in staat admi- · 
nistratief werk te verrichten, maar an
derzijds niet als verloren voor het 
gezin dient te worden ,bescbouwd; dit 
een contradictio in terminis is, zodat 
de Hoge Militieraad, door zijn beslissing 
op dat verslag te baseren, dat met 
zichzelf in tegenspraak is, onvoldoende 
is gemotiveerd : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiser, wiens 

moeder overleden is, maar wiens 
vader nog leeft, verzocht · had om 
vrijlating op grond van artikel 12, 

(4) Cass., 4 jan. 1978 (A. C., 1978, 527). 
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§ 1, 9", van de gecoordineerde 
dienstplichtwetten; dat deze bepa
ling onder meer als voorwaarde 
stelt dat de . di~nstpli~htige ' wees is 
van vader en moeder; dat eiser voor 
de Hoge Militieraad de stelling 
bestreed dat, voor de toepassing van 
die bepaling, een nog levende ouder 
niet overeenkomstig artikel 17, § 2, 
van dezelfde. wetten kan. worden 
gelijkgesteld . met een overleden 
familielid; 

Overwegende dat de Hoge Militie
raad onderzoekt of de vader van 
eiser als verloren voor het gezin, in 
de zin van de bepalingen van 
artikel 17, § 2, kan worden 
beschouwd, beslist dat zulks niet 
het geval is, en weigert eiser de 
vrijlating op morele grond, bepaald 
bij artikel12, § 1, 9", te verlenen; 

Dat d~ ntad, wegens de oplossing 
die hij aldus aan het geschil gaf, 
niet verder hoefde in te gaan op de 
vraag of de door eiser bestreden 
stellin& al dCJ.n, niet juist was; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is bij · gebrek aan belang; 

' 

Wat :het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat dr. De Smedt 
door de Hoge Militieraad als 
geneesheer-deskup.9cige was aange
steld met toepassing van de 
artikelen 28, § 3, en 37, § 2, van de 
Dienstplichtwet, Olfl de gezond
heidstoestand v~m de vader van 
eiser te onderzoeken; dat de aange
wezen geneeskundige, die de uitslag 
van dit onderzoek aan de raad 
meedeelt, het beroepsgeheim niet 
schendt; 

Overwegende dat volgen!S het 
advies van de deskundige de vader 
van ,eiser meer dan 66 percent, 
maar · zeker niet 100 percent ar
beidsongeschikt was en dat admi
nistratief werk en toezicht op het 
wetk z~ker nog. mogelijk was, zodat 
'hij volgens de geest van artikel 17, 
§ 2, van de gecoordineerde dienst
plichtwetten niet als verloren voor 
het gezin }{on word,en beschouwd; 

Dat dit geen tegenstrijdigheid 
inhoudt, zodat de beslissing, in 
zoverre zij op het deskundigenver
slag steunt, evenmin tegenstrijdig 
is; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de· schending van de rechten van de 
verdediging, ' 

doordat, eerste onderdeel, in strijd 
met artikel 37, § 1, van de gecoordi
neerde dienstplichtwetten, dr. De Smedt 
als deskundige wet:d aangesteld op 
24. juli 1978, terwijl eiser slechts op 
14 maart 1979 voor de eerste maal werd 
gyhoord; 

tweede onderdeel, het verslag van dr. 
De Smedt niet vooraf aan eiser of diens 
ra~dsman werd meege9eeld : 

Wathet eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, luidens 'arti

kel 37, § 1, van de Dienstplichtwet, 
de Hoge Militieraad geen uitspraak 
mag doen 1zonder de betrokkene te 
hebben opgeroepen om hem, zijn 
advocaat of zijn gevolmachtigde · te 
horen en het he:q1 mogelijk te 
maken een memorie of verweer
schrift in te dienen; 

Dat deze bepaling de Hoge Mili
tieraad niet ertoe verplicht de 
dienstplichtige te horen, alvorens 
hij een geneesheer-deskundige aan
stelt met toepassing van de 
artikelen 28, § 3, en 37, § 2, van 
dezelfde wetten om de gezondheids
toestand van een gezinslid van de 
dienstplichtige te onderzoeken; 

Wat het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat eiser, bijgesta<:m 
door zijn advocaat, verschenen is en 
gehoord werd op de vergaderingen 
van de Hoge Militieraad vall 
14 maart en 6 juni 1979; dat hij in 
zijn voorziening vermeldt dat op de 
vergadering van 14 maart 1979 een 
bijkomend · . onderzoek naar · de 
gezondheidstoestand vm- zijn vader 
werd bevolen; 

Dat eiser niet beween en uit de 
~tukken, · waarop het Hof vermag 
acht te slaan, niet blijkt dat eiser 
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voor de Hoge Militieraad heeft aan
gevoerd dat hij geen inzage heeft 
gekregen van de verslagen van de 
geneeskundige; 

Dat eiser het onderdeel, dat 
steunt op de rechten van de verde
diging, niet voor het eerst voor het 
Hof kan inroepen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 37, § 4, van 
de Dienstplichtwet, gecoordineerd op 
30 april 1962, 

doordat, eerste onderdeel, de beslis
sing van 24 maart 1978, waarbij dr. De 
Smedt als deskundige werd aangesteld, 
en die van 14 maart 1979, waarbij een 
bijkomend onderzoek werd bevolen, niet 
aan eiser werden betekend; 

tweede onderdeel, de bestreden beslis
sing niet vermeldt dat zij in openbare 
vergadering werd uitgesproken; 

derde onderdeel, de beslissing, hoewel 
ze dateert van 6 juni 1979, aan eiser 
slechts betekend werd op 18 juni 1979, 
dit wil zeggen niet binnen de voorge
schreven termijn van acht dagen : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het bepaalde in 
artikel 37, § 4, van de Dienstplicht
wet, luidens hetwelk de beslissingen 
van de Hoge Militieraad binnen 
acht dagen ter kennis van de 
betrokkene worden gebracht, niet 
toepasselijk is op de aanstelling van 
de geneesheer-deskundige, met toe
passing van de artikelen 28, § 3, 
en 37, § 2, van dezelfde wetten, om 
de gezondheidstoestand van een 
gezinslid van de dienstplichtige te 
onderzoeken; 

Wat het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat boven aan de 
tekst van de beslissing vermeld is : 
« Openbare vergadering van 
6 juni 1979 >>; dat die vermelding de 
uitspraak van de beslissing dekt; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel, 
dat enkel betrekking heeft op de 
betekening van de bestreden beslis-

sing, niet gericht is tegen deze 
beslissing en derhalve niet ontvan
kelijk is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

20 juli 1979 - Vakantiekamer 
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal. 

V AKANTIEKAMER - 20 juli 1979 

VOORZIENING IN CASSATIE - TER

MIJN - STRAFZAKEN - ARREST DAT EEN 
VONNIS BEVESTIGT WAARBIJ EEN VERZOEK 
TOT VERWLJZING NAAR EEN RECHTSCOLLEGE 
MET EEN ANDERE VOERTAAL WORDT AFGE
WEZEN VOORZIENING VOOR DE EINDBE
SLISSING - NIET ONTVANKELIJK CASSATIE
BEROEP. 

Niet ontvankejjjk is de voorziening die 
v66r de eindbeslissing is ingesteld 
tegen een arrest dat een vonnis beves
tigt waarbij een verzoek tot verwijzing 
naar een rechtscollege met een andere 
voertaal wordt afgewezen en de her
opening van de debatten wordt bevo
Jen (1). (Art. 416 Sv.; art. 23 wet 
15 juni 1935.) 

(BRUWIER) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 mei 1979 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Overwegende dat eiser, met ande
ren vervolgd wegens een jachtmis,.. 
drijf, voor de Correctionele Recht
bank te Hasselt de verwijzing van 
de zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Luik vroeg op grond 
dat hij de Nederlandse taal niet 
machtig was; dat de rechtbank bij 
vonnis van 29 maart 1979 z~jn ver
zoek verwierp en, wat eiser betrof, 
de heropening van de debatten 
beval; 

(1) Cass:, 26 feb. 1974 (A.C., 1974, 709) 
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Overwegende dat, uitspraak doen:.. 
de op het hoger beroep van eiser 
tegen die beslissing, .het bestreden 
arre,st zich ertoe beperkt, na het 
hoger beroep te hebben ontvangen, 
het vonnis van de eerste · rechter te 
bevestigen, . met veroordeling van 
eiser in kosten van de · strafvorde
ring in hoger beroep; 

Dat zodanige beslissirlg geen 
eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek . van 
Strafvordering en geen uitspraak 
doet over een geschil inzake 
bevoegdheid; 

Dat de voorziening, irigesteld v66r 
de. eindbeslissing, niet ontvankelijk 
is; 

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

20 juli 1979 - Vakantiekamer 
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat~generaal. 

VAKANTIEKAMER- 20 juli 1979 

VOORZIENING IN CASSATIE - TER-, 

MIJN - STRAFZAKEN - BESLISSING W AARBIJ 
EEN BIJKOMEND ONDERZOEK WORDT GEWJiJ
GERD, DE ZAAK NAAR EEN LATERE TERECHT: 
ZITTING WORDT VERWEZEN EN DE KOSTEN 
WORDEN AANGEHOUDEN - VOORZIENING 
V00R DE EINDBESLISSING - NIET ONTVAN
KELIJKE VOORZIENING. , 

Niet ontvankelijk is de voorziening v66r 
de eindbeslissing ingesteld tegen een 
beslissing die, zonder uitspraak · te 
doen over een geschil inzake bevoegd
heid, ertoe beperkt is een vraag van 
de beklaagde tot het instellen van een 
bijkom(!nd onderzoek te verwe1pen, de 
zaak tot verdere behandeling naar een 
Jatere terechtzitting te verwijzen en de 
kosten aan te houden (1). (Art. 416 Sv.) 

(1) Zie Cass., 7 okt. 1969 (A.C., 1970, 138), 
8 nov. 1976 (ibM., 1977, 281) en 3 jan. 
1978 ('ibid., 1978, 520). 

(MOREELS T. VAN VOSSEL) 

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

20 juli 1979 - Vakantiekamer -
Voorzitte1· : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Lebbe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Westerlinck, Dendermonde. 

' 
V AKANTIEKAMER .- 20 juli 1979 

1° CASSATIEMIDDELEN DIENST-
PLICHT - MIDDEL GEGROND OP STUKKEN 
DIE NIET AAN DE HOGE MILITIERAAD ZIJN 
OVERGELEGD 
DEL. 

NIET ONTVANKELIJK MID-

2° DIENSTPLICHT - UITSTEL EN VRIJLA

TING VAN DIENST OP MORELE GROND -
ONMISBAARHEID VOOR EEN BEDRJJF - IN 
CASSATIE ONAANTASTBARE BEOORDELING. 

1" Niet · ontvankelijk is het cassatiemid
del dat gegrond is op stukken die niet 
aan de Hoge Militieraad zijn oveige
Jegd(2). 

2~' De feitelijke beoordeling of een 
dienstplichtige al dan niet onmisbaar 
is vom· een Jandbouw-, nijverheids- of 
handelsbedrijf, dat hij voor eigen 
rekening of vom· rekening van zijn 
ouders drijft, is in cassatie onaantast
baar (3). (Art. 10, § 1, 7", Dienstplicht
wet.) 

(BOONEN) 

Met de notities overeenstemmend arrest. 

20 juli 1979 - Vakantiekamer -
Voorzitte1· : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Sury Gelijklui
dende · conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal. 

(2) Cass., 12 juni 1978 (A.C.., 1978, 1197). 

(3) Cass., 24 maart 1969 (A.C., 1969, 687). 
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V AKANTIEKAMER - 20 juli 1979 

1" BELASTING OVER DE TOEGE
VOEGDE WAARDE - MOGELIJKHEID 

OM RECHTEN EN BOETEN B!J WEGE VAN 
DWANGBEVEL IN TE VORDEREN - GEEN 
BELETSEL OM EEN BURGERLI.JKE RECHTS
VORDERING IN TE STELLEN. 

2" BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - BELASTING OVER DE TOEGE
VOEGDE WAARDE - MOGELIJKHEID OM 
RECHTEN EN BOETEN B!J WEGE VAN DWANG
BEVEL IN TE VORDEREN - GEEN BELETSEL 
OM EEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
IN TE STELLEN. 

1" en 2" De mogelijkheid voor de Staat 
om belasting over de. toegevoegde 
waarde en wegens niet-betaling daar
over verschuldigde administratieve 
geldboeten bij wege van dwangbevel 
in te vorderen, met toepassing van 
artikel 85 van het Wetboek van de 
Belasting over de Toegevoegde 
Waarde, is geen beletsel om een bur
geTlijke rechtsvordering in te stellen, 
wanneer de wanbetaling een misdrijf 
is (1). 

(D'HEYGERE T. BELGISCHE STAAT- MIN. VAN 
FINANCIEN; BELGISCHE STAAT - MIN. VAN 

FINANCIEN T. D'HEYGERE E.A.) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 4 mei 1979 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen; 

I. Op de voorziening van D'Hey
gere Jean-Marie : 

II. Op de voorziening van de 
Belgische Staat : 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 93 van de Grand
wet en 85 van de wet van 3 juli 1969 tot 
invoering van het Wetboek van de Belas
ting over de Toegevoegde Waarde, 

doordat het hof van beroep zich onbe
voegd verklaart om recht te spreken 
over de vordering van de Staat als 
burgerlijke partij, op grond dat 

(1) Zie Cass., 24 nov. 1892 (Bull. en Pasic., 
1893, I, 30), 15 april 1975 (A.C., 1975, 890), 
28 juni 1976 (ibM., 1976, 1220) en 14 sept. 
1976 (ibid.; 1977, 45). 

artikel 85 van de genoemde wet van 
3 juli 1969 de procedure bepaalt die 
dient gevolgd te worden ter inning door 
de Staat van bedoelde rechten, interes-

. ten en fiscale boeten en dat in de 
mogelijkheid tot inning van voornoemde 
bedragen door de Staat bij wijze van 
burgerlijke partijstelling voor de straf
rechtbank niet voorzien is, 

terwijl het in het arrest aangehaalde 
artikel 85 weliswaar in de mogelijkheid 
van inning door uitvaardiging van een 
dwangbevel voorziet, maar niet bepaalt 
dat deze inningswijze de enig mogelijke 
is, zodat het arrest het aangehaalde 
artikel 85 schendt door daaraan een 
uitlegging te geven die met de inhoud 
van de tekst niet overeenstemt en tevens 
artikel 93 van de Grondwet schendt, 
doordat het aan de Staat de toegang tot 
de gewone rechter ontzegt : 

Overwegende dat eiser, als bur
gerlijke partij, van de verweerders 
als beklaagden betaling vorderde 
van de rechten die zij verschuldigd 
waren ingevolge artikel 50, § 1, 4", 
van het Wetboek van de Belasting 
over de Toegevoegde W aarde en van 
de boeten verschuldigd ingevolge 
artikel 70, § 1, van hetzelfde wet
hoek; dat het arrest de strafrechter 
onbevoegd verklaart om van zoda
nige eis kennis te nemen op grond 
van de overwegingen vermeld in het 
middel, waaraan het arrest nog 
toevoegt dat de strafrechter onbe
voegd is om over de genoemde eis 
uitspraak te doen, nu . eiser niet 
vergoeding van schade uit het mis
drijf, maar uitsluitend betaling van 
rechten, interesten en boeten vor
dert; 

Overwegende dat artikel 85 van 
het W etboek van de Belasting over 
de Toegevoegde Waarde aan de 
Minister van Financien bevoegdheid 
verleent om de verschuldigde rech
ten en boeten in te vorderen bij 
wijze van dwangbevel, maar hem de 
toegang tot de rechter door middel 
van de gewone rechtspleging niet 
ontzegt; 

Overwegende dat, nu de rechters 
vaststellen dat de wanbetaling door 
verweerders een misdrijf uitmaakt, 
het arrest, door de strafrechter 
onbevoegd te verklaren om van de 
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vordering van eiser, ingesteld bij 
wijze van burgerlijke partijstelling, 
kennis te nemen om de enkele 
reden dat eiser een dwangbevel kan 
uitvaardigen met betrekking tot de 
rechten en boeten en dat deze 
derhalve geen schade uitmaken die 
voortvloeit uit het misdrijf, zijn 
beslissing niet wettelijk verant
woordt; 

Dat het middel in zoverre 
gegrond is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening van D'Heygere Jean
Marie; vernietigt het arrest in 
zoverre het uitspraak doet op de 
civielrechtelijke vordering; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt D'Heygere Jean-Marie 
in de kosten van zijn voorziening en 
de verweerders in de kosten van de 
voorziening van de Belgische Staat; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

20 juli 1979 - Vakantiekamer -
Voorzitter : baron Richard - Verslagge
ver : de h. Soetaert - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Claeys 
Bouuaert en Degrauwe, Antwerpen. 

V AKANTIEKAMER - 17 augustus 1979 

1° HOF VAN ASS IS EN - BELUISTEREN 

VAN EEN BAND WAAROP VERKLARINGEN VAN 
EEN BESCHULDIGDE VOOR EEN OFFICIER VAN 
GERECHTELIJKE POLITIE ZIJN OPGENOMEN 
EN DIE REGELMATIG BIJ DE GEDINGSTUKKEN 
IS GEVOEGD - WETTIGHEID - VOORWAAR
DEN. 

2° BEWIJS - STRAFZAKEN - HOF VAN 

ASSISEN VERKLARINGEN VAN EEN 
BESCHULDIGDE OP BAND OPGENOMEN DOOR 
EEN OFFICIER VAN GERECHTELIJKE POLITIE 
VOOR WIE ZIJ WERDEN AFGELEGD -
BEWIJSWAARDE- ONAANTASTBARE BEOOR
DELING DOOR HET HOF VAN ASSISEN. 

3° DESKUNDIGENONDERZOEK 
STRAFZAKEN - HOF VAN ASSISEN - DES
KUNDIGE DIE KRITIEK OEFENT OP DE VERDE-

DIGING VAN DE BESCHULDIGDE- EUROPEES 
VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS, 
ARTIKEL 6.1 - BESCHULDIGDE DIE VOOR 

HET HOF VAN ASSISEN DE VASTSTELLINGEN 
EN BESLUITEN VAN !lET DESKUNDIGENVER
SLAG HEEFT MOGEN BETWISTEN - EERLIJKE 
BEHANDELING VAN DE ZAAK ALS BF.DOELD 

IN ART. 6.1 VAN DAT VERDRAG. 

4° RECHTEN VAN DE MENS - EURO

PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 

ART. 6.1 - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE 
ZAAK- BEG RIP. 

1" De mondelinge behandeling van een 
zaak voor. het hof van assisen verzet 
zich niet tegen het beluisteren van een 
band waarop ve1klaJingen van een 
beschuldigde vo01· een of/icier van 
gerechtelijke politie zijn opgenomen 
en die regelmatig b1j de gedingstuk
ken is gevoegd (1 ). 

2" Het hof van assisen beoordeelt in 
Ieite en derhaive 'ap onaantastbare 
wijze de wettelijke bewijswaarde van 
de hem overgelegde gegevens, met 
name die van de verklalingen van de 
beschuldigde die op band z~jn opgeno
men door de officier van gerechtelijke 
politie voor wie zij werden afgelegd 
(2). 

3" en 4" Uit het feit aileen dat een 
deskundige op een bepaald ogenblik 
kritiek heeft geoefend op het systeem 
van verdediging van de beschuldigde, 
kan niet worden afgeleid dat die 
deskundige niet meer de vereiste 
waarborg van onpartijdigheid hood e1~ 
dat d~zaak dus niet eerlijk is behan
deld, als vereist bij art. 6.1 Europees 
Verdrag Rechten van de l!!Jens, wan
neer de beschuldigde voor het hoi van 
assisen de vaststellingen en besluiten 
'van de deskundige heeft mogen be
twisten (3). 

(1) Vgl. Cass., 21 mei 1962 (Bull. en Pas., 
1962, I, 1073). 

(2) Vgl. Cass., 31 okt. 1978 (A.C, 1978 79, 
nr. 134); 21 nov. 1978 (ibid., 1978-79, nr. 164), 
28 feb. 1979 (ibid., 1978-79, nr. 365) 

(3) Z1e Cass., 22 me1 1978 (A.C, 1978, 1109) 
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(MICCICHE, HILDESHEIM) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 juni 1979 gewezen 
door het Hof van Assisen van Bra
bant, zitting houdend te Brussel; 

I. Op de vporziening van beschul
digde Micciche : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 317, 318, 
341 en 477 van het Wetboek van Straf
vordering en van het beginsel van het 
mondeling debat voor het hof van assi
sen, van de artikelen 952 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 6, inzonderheid 
6.1. van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fun
damentele Vrijheden ondertekend te 
Rome op 4 november 1950, goedgekeurd 
bij akte van de wetgevende macht van 
13 mei 1955 en van het algemeen 
rechtsbeginsel inzake de eerbiediging 
van de rechten van de verdediging, 

doordat, om eiser schuldig te verkla
ren aan de bij artikel 34 7 his van het 
Strafwetboek gestrafte misdaad en om 
hem uit dien hoofde te veroordelen tot 
levenslange dwangarbeid, het hof van 
assisen in openbare terechtzitting van 
6 juni 1979 kopieen van magneetbanden 
heeft beluisterd, waarop een confrontatie 
was opgenomen, welke de gerechtelijke 
politie op 20 januari 1977 in de loop van 
het onderzoek tussen eiser en de mede
beschuldigde Murielle Florent had doen 
plaatsvinden; 

terwijl, eerste onderdeel, het hof van 
assisen door het beluisteren, a! is het 
maar ter inlichting, van de tijdens het 
onderzoek op magneetband opgenomen 
ondervraging van een beschuldigde of 
van een confrontatie tussen beschuldig
den, het beginsel van het mondeling 
debat voor het hof van assisen schendt, 
ongeacht of die opname door de onder
zoeksrechter of door een officier van de 
gerechtelijke politie gedaan werd; de 
wetgever met het opleggen van het 
mondeling debat de waarborg heeft wil
len scheppen dat de gezworenen hun 
overtmgmg zouden vormen op grond van 
een loyaal debat onder le1ding van de 
voorz1tter, ten overstaan van het open
baar mm1stene en de raadsheden van de 
beschuld1gde en met eerb1ed1gmg van de 
rechten van de verdediging; het begmsel 
van het mondelmg debat er m cnmmele 
zaken toe strekt de volstrekte voorrang 

van het onderzoek ter terechtzitting 
boven het voorbereidend onderzoek te 
waarborgen en aldus noodzakelijker
wijze samenhangt met het bewijs op 
grand van gemoedelijke overtuiging; zo 
de loutere voorlezing van een proces
verbaal van de politie niet strijdig is met 
het beginsel van het mondeling debat, 
dat komt doordat die verrichting de 
indrukken van de terechtzitting in de 
geest van de gezworenen niet kan uit
wissen; het beluisteren, daarentegen, 
van de bandopname van een ondervra
ging of van een confrontatie op de 
gezworenen dezelfde indruk kan maken 
als de verklaringen die ter terechtzitting 
worden afgelegd; zo de wet a! de vporle
zing verbiedt van een door de onder
zoeksrechter al dan niet onder eed 
afgenomen verklaring wegens de indruk 
die deze voorlezing op de gezworenen 
zou kunnen maken, zij a fortiori het 
beluisteren van magneetbanden uitsluit 
waarop verklaringen van de beschuldig
den tijdens het onderzoek werden opge
nomen, 

waaruit volgt dat door het beluisteren 
ter terechtzitting van 6 juni 1979 van de 
band waarop de confrontatie op 
20 januari 1977 tussen eiser en de 
medebeschuldigde Murielle Florent was 
opgenomen, het beginsel van het monde
ling debat voor het hof van assisen niet 
is in acht genomen en de in het middel 
vermelde artikelen van het Wetboek van 
Strafvordering zijn geschonden, 

en terwijl, tweede onderdeel, nu in 
strafzaken daaromtrent geen regeling 
bestaat zoals in burgerlijke zaken, het 
ter terechtzitting horen van getuigen of 
beklaagden door middel van opname op 
magneetband van de door hen tijdens 
het vooronderzoek of het onderzoek 
afgelegde verklaringen, moet verboden 
worden vermits het geen waarborgen 
biedt voor de rechten van de verdedi
ging; deze zaak daarvan een sprekend 
bewijs is; immers : 1" in de processen
verbaal van de confrontatie tussen eiser 
en Murielle Florent voor de gerechtelijke 
politie (nr. 555 van 20 januari 1977 en 
nr. 650 van 21 januari 1977, stukken 
285 en 286 van het dossier van het 
onderzoek) niet vermeld wordt dat de 
verklarmgen van de verdachte op band 
werden opgenomen en evenmin dat de 
verdachten van dat feit op de hoogte 
werden gesteld; Munelle Florent in haar 
conclus1e wellswaar heeft toegegeven dat 
ziJ wist dat haar verklarmgen waren 
opgenomen, doch dat niet het geval was 
voor eiser; 2" het hof van ass1sen, onder 
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verwerping van de conclusie van 
Murielle Florent, die zich verzette tegen 
het beluisteren van de bandopname, bij 
tussenarrest van 6 juni 1979 beval dat 
« de onder het nr. 5565/79 bij de 
overtuigingsstukken neergelegde ban
den >> in. open bare terechtzitting zouden 
beluisterd worden; 3" de verdediging van 
l\!Iurielle Florent, naar aanleiding van 
het beluisteren van de opnamen ter 
terechtzitting van 6 juni 1979, conclusie 
nam om te wijzen op de verschillen 
tussen de door het hof beluiste1:de ban
den en de door de onderzoeksrechter op 
yerzoek van de verdediging bevolen 
woordelijke overschrijving van ·de 
bandopname .(zie proces-verbaal nr. 
3.356 van 2 mei 1979); zij iri het bij~ 
zonder aanvoerde « dat om een onver
klaarbare reden de getypte tekst meer
dere passages bevatte, welke uiteraard 
overgeschreven waren · bij het begin van 
de authentieke. geluidsband, maar niet 
meer. voorkwamen op de (door het hof 
beluisterde) geluidsband of meermaals 
vervangen . waren door een storend 
gekraak. »; de verdediging van Murielle 
F~orent het hof vroeg " een qeskundi
genonderzoek te bevelen van de onder 
het nr .. 5565/79 bij de overtuigingsstuk
ken neergelegde geluidsband om uit te 
maken of in de band al dan niet 
coupures. waren aangebracht en of, in 
bevestigend geval, die coup:ures aan een 
ongeluk te wijten waren »; 4" .het hof dat 
verzoek om een deskundigenonderzoek 
afwees op de grond dat « niets erop wijst 
dat door een deskundigen onderzoek 
kan uitgemaakt worden of de coupures 
al dan niet aan een ongeluk te wijten 
zijn » met welke grond het hof althans 
impliciet aannam dat de coupures even
tueel met opzet werden aangebracht; 
5" opperadjudant Camby ter terechtzit
ting van 6 juni 1979, zoals dOOr het 
arrest van 7 juni 1979 wordt vastgesteld, 
verklaard heeft dat de op die dag door 
het hof van assisen beluisterde banden 
de oorspronkelijke banden waren; hij 
nadien op die verklaring is teruggeko
men tei· terechtzitting van 7 juni 1979 en 
verklaard heeft dat de door het hof 
beluisterde banden kopieen waren en 
niet de originele banden, zonder dat 
nochtaps in zijn verklaring of in enig 
gegeven van het dossier de reden wordt 
aangegeven waarom de gerechtelijke 
politie van de oorspronkelijke opname 
kopieen had laten maken; 6" ter terecht
zitting van 7 juni 1979 << aan de verschil
lende betrokken partijen akte werd ver
leend van het feit dat een band werd 
afgedraaid, welke partijen voor de origi-

nele hielden, wat niet het geval was », 
Vervolgens « aan de verdediging van .de 
beschuldigde Florent Murielle akte werd 
verleend van het feit dat de jury er niet 
van verwittigd werd dat het ging om een 
kopie van de opname »; 7" het hof van 
assisen bij voormeld arrest van 7 juni 
1979 << de neerlegging van die originele 
band bij de overtuigingsstukken » beval 
« om de verdedigin:g in de mogelijkheid 

. te. stellen na- te gaan of het proces

. verbaal van overschrijving overeen
stemde met de originele band »; .li" inge
volge dat arrest, vier nieuwe magneet
banden bij de overtuigingsstukken wer
den neergelegd (proces-verbaal nr. 3.817 
van 7 juni 1979), terwijl blijken~ bet 
proces-verbaal nr. 3.356 de oorspronke
lijke bandopname (of althans de 

' opname, die op bevel van de onderzoeks
rechter woordelijk werd overgeschreven) 
bestond uit zeven banden; die veelvul~ 
dige onregelmatigheden en de inciden
ten welke daaruit volgden, duidelijk 
aantonen welke gevaren verbonden zijn 
aan het beluisteren, door .een vonnisge
recht, van het tijdens het vooronderzoek 
of het onderzoek op magneetba·nd ver
richte opname van de ondervraging van: 
getuigen of verdachten; het beluisteren 
van dergelijke bandopnamen. bij ont
stentenis van een nauwkeurig uitge
werkte wettelijke regeling naar analogie 
van die welke bij artikel 952 van bet 
Gerechtelijk Wetboek voor burgerlijke 
zaken ingevoerd werd, geen enkele 
waarborg biedt dat de rechten: van de 
verdediging worden geerbiedigd en dus 
niet in overeenstemming is met de 
vereisten van een eerlijk · proces eri a 
priori dient achterwege gelaten te wor
den, 

waaruit volgt dat, door ter terechtzit
ting van 6 juni 1979 de bandopname te 
beluisteren van de confrontatie, op 
20 januari 1977, tussen eiser en de 
medebeschuldigde Murielle Florent, het 
hof van assisen artikel 6.1 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech~ 
ten van de Mens en de Fundamentele 

. Vrijheden, waarin het recht op een 
eerlijk proces is neergelegd, alsmede het 
algemeen rechtsbeginsel inzake de eer
biediging vah de rechten van de verdedi~ 
ging en artikel 952 van het Gerechtelljk 
Wetboek heeft geschonden .: 

Wat het ·eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de bandopname 
van de door een officier van de 
gerechtelijke politie afgenomen ver-



-1344-
klaringen regelmatig deel uitmaakt 
van de stukken van de rechtsple
ging en het beluisteren daarvan, 
evenmin als de voorlezing van de in 
een proces-verbaal vermelde verkla
ringen of van de overschrijving van 
de opname, indruist tegen het 
beginsel van het mondeling debat; 
dat enkel de schriftelijke, onder eed 
afgelegde en door de onderzoeksma
gistraat afgenomen verklaringen, 
krachtens artikel 317 van het Wet
hoek van Strafvordering niet mogen 
voorgelezen worden en krachtens 
artikel 341 niet mogen overhandigd 
worden aan de jury; 

Wat het 
betreft : 

tweede onderdeel 

Overwegende dat, wanneer de wet 
in strafzaken geen bijzonder bewijs
middel voorschrijft, de feitenrechter 
op onaantastbare wijze en in feite 
de bewijswaarde beoordeelt van de 
gegevens welke hem werden voor
gelegd, onder meer van de door een 
officier van de gerechtelijke politie 
afgenomen en op magneetband 
opgenomen verklaringen van de 
beschuldigde; dat hij door een der
gelijke beoordeling noch de rechten 
van de verdediging noch het recht 
op een eerlijk proces miskent; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 6, inzon
derheid 6.1 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, onderte
kend te Rome op 4 november 1950 
goedgekeurd bij akte van de wetgevend~ 
macht van 13 mei 1955, van de algemene 
rechtsbeginselen dat een ieder recht 
heeft op een eerlijk proces en dat de 
deskundige onpartijdig moet zijn; welk 
laatstgenoemd beginsel met name neer
gelegd. is in de artikelen 828 en 966 van 
het Ger.echtelijk Wetboek, 

doordat het hof van assisen, om eiser 
schuldig te verklaren aan de bij 
artikel 34 7 bis van het Strafwetboek 
gestrafte misdaad en om hem uit dien 
hoofde te veroordelen tot levenslange 
dwangarbeid, ter terechtzitting van 
30 mei 1979 de dokters Dumont en 

Legein heeft verhoord die voor het hof 
van assisen de eed en als getuige en als 
deskundige hebben afgelegd, 

te1wijl de dokters Dumont en Legein 
op 30· november 1978 aan de onderzoeks
rechter een brief hebben gericht waarin 
zij met name verklaarden : « betreffende 
de brief (vari eisers raadsman) denken 
wij vooreerst dat het normaal is dat de 
verdediging van een beklaagde op aile 
mogelijke wijzen de in haar bezit zijnde 
gegevens aahwendt, en dat desnoods 
doet op een vertekende, gedeeltelijke of 
kwaadwillige wijze ... Blijven we aileen 
stilstaan bij .\let feit dat (die raadsman) 
meent het door ons opgemaakte deskun
digenverslag te moeten afkammen en in 
diskrediet te brengen en het feit dat wij 
het medisch dossier van de gevangenis 
betreffende (eiser) niet zouden geraad
pleegd hebben als een grove leemte 
meent te moeten bestempelen. Wij zijn 
beslist gewoon aan dat soort onzin en 
hebben reeds onder andere omstandig
heden de gelegenheid gehad om de 
kwaadwilligheid veeleer dan de ogen
schijnlijke nai'viteit daarvan in het Iicht 
te stellen ... ;. de beschuldiging (van die 
raadsman) ... is pure nonsens »; die 
verklaringen buiten de opdracht van de 
deskundigen vielen, vermits hun 
gevraagd werd eisers geestestoestand te 
beoordelen en niet een waardeoordeel 
uit te spreken over diens verdediging; de 
dokters Dumont en Legein door dat 
standpunt in te nemen niet meer de 
nodige waarborgen van onpartijdigheid 
bezaten; het hof van assisen hun der
halve niet :inocht toestaan de eed als 
deskundige af te leggen en hen in die 
hoedanigheid niet mocht verhoren; het 
daarbij van weinig belang is dat eiser 
voor het hof van assisen niet meer werd 
bijgestaan door de advocaat op wie de 
brief van 30 november 1978 doelt, maar 
door andere raadslieden; de dokters 
Dumont en Legein immers, onder de 
dekmantel van aanval op een vroegere 
raadsman van eiser, in werkelijkheid 
diens verdediging in de hierboven weer
gegeven bewoordingen hebben gecen
sureerd: 

Overwegende dat de dokters 
Dumont en Legein up 30 novem
ber 1978 aan de onderzoeksrechter 
een brief hebben gericht die in 
zulke bewoordingen was gesteld dat 
eiser daaruit meent te kunnen aflei
den dat die psychiaters-deskun
digen niet meer de vereiste waar
borgen van onpartijdigheid bezaten; 



-1345-
Overwegende dat uit de enkele 

omstandigheid dat de psychiaters
deskundigen op een bepaald ogen
blik de verdediging van eiser heb
ben aangevallen, niet de gevolgtrek
king mag worden gemaakt dat zij · 
niet meer de vereiste waarborgen 
van onpartijdigheid bezaten, vermits 
eiser voor de feitenrechter de moge
lijkheid had het deskundigenverslag 
betrekkelijk de vaststellingen en de 
bevindingen van de deskundigen te 
betwisten; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 458 van het 
Strafwetboek en 19 van het koninklijk 
besluit van 31 mei 1885 houdende goed
keuring der nieuwe onderrichtingen 
voor de geneesheren, de apothekers en 
de drogisten, 

do01·dat het hof van assisen, om eiser 
schuldig te verklaren aan de bij 
artikel 34 7 his van het Strafwetboek 
gestrafte misdaad en om hem uit dien 
hoofde te veroordelen tot levenslange 
dwangarbeid, met name gesteund heeft 
op het door de dokters Dumont en 
Legein opgemaakte psychiatrisch des
kundigenverslag, dat berustte in de stuk
ken van het dossier welke aan de jury 
werden overhandigd, 

terwijl de dokters Dumont en Legein 
in een op 30 november 1978 aan de 
onderzoeksrechter gerichte brief toege
ven dat zij van eisers dossier kennis 
hebben genomen bij professor Sorel, die 
hem sedert november 1971 behandelde, 
en zij met een van de medewerkers van 
professor Sorel mondeling en schriftelijk 
lange discussies hebben gevoerd over 
eisers geval; geen enkele wettelijke 
bepaling een gerechtelijk deskundige 
toestaat inlichtingen bekend te maken 
welke gedekt zijn door het beroepsge
heim; een mededeling aan een gerechte
lijk deskundige immers niet met een 
getuigenis in rechte kan worden gelijk
gesteld; in strijd met wat de dokters 
Dumont en Legein beweren, ten deze uit 
geen enkel stuk van het dossier blijkt 
dat eiser aan professor Sorel toestem
ming zou hebben gegeven zijn medisch 
dossier aan de deskundigen mede te 
delen; aan de hand van de stukken van 
de rechtspleging dus niet kan worden 
uitgemaakt of professor Sorel en zijn 
medewerker, door de mededeling van de 

inlichtingen al dan niet het beroepsge
'heim hebben geschonden, de regelmatig
heid van het verslag derhalve niet blijkt 
uit de stukken van de rechtspleging; het 
hof van assisen onder die omstandighe
den, zelfs ambtshalve, het deskundigen
verslag diende te weren : 

Overwegende dat uit de brief van 
30 november 1978 blijkt, zonder dat 
deze bevestiging wordt betwist, dat 
de psychiaters-deskundigen met 

· instemming van eiser van diens 
dossier inzage hebben genomen bij 
zijn behandelend geneesheer en 
zich met een medewerker van deze 
geneesheer over hem hebben onder
houden; dat de vereisten om te 
kunnen spreken van schending van 
het beroepsgeheim derhalve niet 
aanwezig zij n; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

II. Op de voorziening van 
Hildesheim : 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

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 
voorzieningen; veroordeelt eisers in 
de kosten. 

17 augustus 1979 - Vakantiekamer -
Voorzitte1· : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Mahillon -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Kirkpatrick. 
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VAKANTIEKAMER- 17 augustus 1979 

1° GENEESKUNST- VERHANDELEN VAN 
VERDOVENDE MIDDELEN - KONINKLIJKE 
BESLUITEN TER UITVOERING VAN DE WET 

VAN 24 FEB. 1921 BETREFFENDE HET VER

HANDELEN VAN GIFTSTOFFEN, SLAAPMIDDE
LEN EN VERDOVENDE MIDDELEN, ONTSMET
T!NGSSTOFFEN EN ANTISEPTICA - OVERTRE
DING VAN DIE KONINKLIJKE BESLU!TEN 
GEPLEEGD NA DE INWERKINGTREDING VAN 

DE WET VAN 9 JULI 1975 TOT WIJZIGING VAN 

DE WET VAN 24 FEB. 1921- TOE TE PASSEN 
STRAFFEN. 

2° STRAF - GENEESKUNST - VERHANDE-
LEN VAN VERDOVENDE MIDDELEN 
KONINKLIJKE BESLUITEN TER UITVOERING 
VAN DE WET VAN 24 FEB. 1921 BETRJ;;FFEN
DE HET VERHANDELEN VAN. GIF'tSTOFFEN, 
SLAAPMIDDELEN EN VERDOVENDE MIDDE
LEN, ONTSMETTINGSSTOFFEN EN ANTISEP

TICA - OVERTREDINGEN VAN DIE KONINK
LIJKE BESLU!TEN GEPLEEGD NA DE INWER

KINGTREDING VAN DE WET VAN 9 JULI 1975 
TOT WIJ~IGING VAN DE WET VAN 

24 FEB. 1921 - TOE TE PASSEN STRAFFEN. 

1" en 2" De overtredingen van de bepa
lingen van de koninklijke besluiten ter 
uitvoel'ing van de wet van 24 feb. 
1921 betreffende het verhandelen van 
giftstoffen, slaapmiddelen en verdo
vende middelen, ontsmettingsstoffen 
en antiseptica, die zijn gepleegd na de 
inwerkingtreding van de wet van 
9 juli 1975 tot wijziging van de wet van 
24 feb. 1921, worden gestraft met de 
straffen gesteld bij de wijzigrmde wet 
van 9 juli 1975 en niet bij die van de 
gewijzigde wet van 24 feb. 1921, ook al 
zijn de overtreden koninklijke beslui
ten genomen v66r de wijziging van de 
wet van 24 feb. 1921 door de wet van 
9 juli 1975. 

(SUAREZ TORREZ) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 mei 1979 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen 
als rechtscollege waarnaar de zaak 
verwezen is; 

Gelet op het · arrest van het Hof 
van 7 maart 1979 (1); 

(1) A.C., 1978-79, nr. 379. 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 1, 2 van de wet van 24 februari 1921 
betreffende het verhandelen van giftstof
fen, slaapmiddelen en verdovende mid
delen, ontsmettingsstoffen· en antisep~ 
tica, 2 van de wet van 9 juli 1975 waarbij 
artikel 2bis werd ingevoegd in genoemde 
wet van 24 .februari 1921, 28 van het 
koninklijk besluit van 31 december 1930 
omtrent de handel in slaap- en verdo
vende middelen en 1 van het koninklijk 
besluit van 31 mei 1976 tot reglemente
ring van sommige psychotropische stof-
fen, 

doordat het bestreden arrest eiser 
veroordeelt tot de straf bepaald bij 
artikel 2bis dat bij artikel 2 van de wet 
van 9 juli 1975 in de wet van 
24 februari 1921 werd ingevoegd, wegens 
overtreding van bepalingen van de 
krachtens die wet uitgevaardigde 
koninklijke besluiten met betrekking tot 
slaapmiddelen, verdovende middelen als
ook tot andere psychotrope stoffen die 
afhankelijkheid kunnen teweegbrerigen 
en waarvan de lijst door de Koning 
wordt vastgesteld, 

terwijl eiser de handel ten laste wordt 
gelegd van stoffen die in het k?ninklijk 
besluit van 31 december 1930 zlJn opge
nomen en niet van stoffen opgenomen in 
bet koninklijk besluit dat na de wet van 
9 juli 1975 en ter uitvoering van die wet 
werd uitgevaardigd : 

Overwegende dat door invoeging 
van artikel 2bis in de wet van 
24 februari 1921 en met de bepaling 
dat de in dat artikel 2bis, § 1, 
vermelde straffen zullen worden 
toegepast op de overtreding van de 
naar de inhoud gepreciseerde bepa
lingen van de ter uitvoering van 
« deze >> wet uitgevaardigde konink
lijke besluiten, de wetgever van 
9 juli 1975 de overtredingen van de 
koninklijke besluiten ter uitvoering 
van de wet van 24 februari 1921 
beoogd heeft welke werden begaan 
na de inwerkingtreding van die wet 
van 9 juli 1975, onverschillig of die 
besluiten dagtekenen van v66r dah 
wel van na de in de wettekst 
aangebrachte wijzigingen. 

Dat het middel faalt naar recht; 
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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 (j.e 
kosten. 

17 augustus 1979 - Vakarttiekamer -'
Voorzitter : de 'h. Wauters, eerste voor
zitter ~ Verslciggever : de h. Bosly -
Gelijkluidende conclusie van mevr.' Lie
kendael, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Houyoux, Brussel. 

VAKANTIEKAMER- 17 augustus 1979 

1° TAALGEBRUIK- VERlVIELDING IN HET 

ARREST VAN DE AitTIKELEN VAN DE 

TAALWET 15.JUNI 1935- NIET OP STRAFFE 
VAN NIETIGHEID VOORGESCHREVEN. 

2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- lVIIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP EEN 
BESCHIKKING VAN 'DE BESTREDEN BESLIS
SING WAARDOOR.DE ElSER .NIET KAN BENA
DEELD ZIJN- NIET ONTvANKELIJK lVIIDDEL. 

3" MUNTEN EN BANKBILJETTEN -
STRAFWETBOEK, ARTT. ·P1 EN 178 - UIT
GIFTE EN IN OlVILOOP BRENGEN. OA VAN 
NAGE!VIAAKTE OF VERVALSTE BANKBILiET· 
TEN - DAT MISDRIJF KAN WORDEN OPGELE
VERD DOC)R UITGIFTE. OF IN . OlVILOOP BREN
GEN VAN EEN ENKEL NAGEMAAKT OF VER
V ALST BANKBILJET. 

1" De vermelding, in een arrest, van de 
artikelen van de Taalwet in gerechts
zaken waarvan toepassing wordt 

· gemaakt, is niet .. voorgeschreven op 
straffe van nietigheid (1). (Art. 
41 Taalwet 1935.) 

2" Niet ontvankelijk, weg(ms het optbre
ken van belang, is het middel dat 
kritiek oefent op een beschikking van 
de bestreden beslissing waardoor de 
eiser niet kan benadeeld zijn (2). 

(1) Cass., 24 mei 1977 (A.C., 1977, 977). 

; (2) Cas~.; 5 april ' 1978 (A.C., 1978, 890); 
raadpl. Cass., 7 feb. 1978-79, nt.· 311). · 

3" De artikelen 177 eil 178 Sw. stellen 
straf op de uitgifte en het in omloop 
brengen o.m. van nagemaakte of ver
valste bankbiljetten, ongeacht het·aan
tal of. de waarde van de gebruikte 
valse biljetten; uitgifte of in omloop 
brengen van slechts een enkel nage
maakt of vervaLst bankb1Jjet ]evert dus 
een overtreding op van die bepalingen 
(3). 

(POITOUX, DOUXFILS) 

ARREST ( 'verta]ing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 juni .1979 door het 
Hof van Bero.ep te Luik gewezen; 

L Betreffende <le voorziening van 
Poitoux: 

Ovei' het eel'Ste middel, hieruit afge-' 
leid dat, nu · het hof van beroep · de 
nietigheid van het vonnis had vastge
steld welke voortvloeit uit het feit dat de 
eerste rechter niet vemeld had van 
welke bepalingen van de wet van 
15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken toepassing was · gemaakt; 
het hof niet kon volstaan met die 
nietigheid te dekken, maar het vonnis 
had moeten vernietigen en de zaak aan 
zich had moeten trekken : 

Overwegende dat de vermelding, 
in een vonnis, van de artikelen van 
de wet op het gebruik der talen in 
gerechtszaken waarvan toepassing· 
wordt gemaakt, · niet is voorgeschre
ven op straffe van nietigheid; 

Dat de niet-naleving door de eer
ste rechter van de bepaling van 
artikel 41 van genoemde wet n:iet 
geleid heeft tot de nietigheid van 
het vonnis; ' 
· Dat het arrest verkeerdelijk « de 
nietigheid van het beroepen vonnis 
dekt >>; · 

Maar overwegende dat eiser door 
die vermelding in het beschikkende 
gedeelte van het arrest . in genen 
dele benadeeld wordt; 

Dat het • middel. niet cihtvankelijk 
is bij gebrek aan belang; · · 

I ' ' ' 

(3) Vgl. Cass., 7 jan. 1957 (Bull. en Pas., 1957, 
I, 497). 
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Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 177, tweede lid, 
van het Strafwetboek, doordat het hof 
van beroep eiser heeft veroordeeld ter 
zake dat hij een door de Franse staat 
uitgegeven bankbiljet aan toonder, waar
van de uitgifte door de wet is toegelaten, 
ten deze een nagemaakt bankbiljet van 
100 nieuwe Franse frank, heeft ontvan
gen of zich heeft aangeschaft met het 
oogmerk het in omloop te brengen, 

terwijl voormelde wetsbepaling op dat 
feit slechts straf stelt indien meerdere 
biljetten nagemaakt of vervalst werden : 

Overwegende dat de artikelen 177 
en 178 van het Strafwetboek tot 
doel hebben de uitgifte en het in 
omloop brengen van onder meer 
nagemaakte of vervalste bankbiljet
ten te bestraffen; dat het misdrijf 
bestaat ongeacht het aantal of de 
waarde van de aangewende valse 
biljetten; 

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

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

II. Op de voorziening van 
Douxfils: 

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, en zonder acht 
te slaan op de memorie van eiser 
Douxfils, welke pas op 9 augustus 
1979 op de griffie van het Hof is 
ingekomen, dit is buiten de termijn 
bepaald bij artikel 420 bis, eerste lid, 
van het W etboek van Strafvorde
ring, verwerpt de voorzieningen; 
veroordeelt iedere eiser in de kosten 
van zijn voorziening. 

17 augustus 1979- Vakantiekamer
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Bosly -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advo
caten : J:ll.rS.· Houssa en de Beer de Laer, 
Luik. 

V AKANTIEKAMER - 17 augustus 1979 

1" NONNISSEN EN ARRES';t.'EN 
STRAFZAKEN - COMMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPJJ - DOOR DE 
COMMISSIELEDEN NIET ONDERTEKENDE 
BESLISSING - GEVOLG VOOR DE GELDIG
HEID VAN DE BESLISSING. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ (WET TOT) - BESLISSING 
VAN EEN COMMJSSIE TOT BESCHERMING VAN 
DE MAATSCHAPPIJ - DOOR DE COMMJSSIE
LEDEN NIET ONDERTEKENDE BESLISSING -
GEVOLG VOOR DE GELDIGHEID VAN DE 
BESLJSSJNG. 

1" en 2" Nietig is de beslissing van een 
commissie tot bescherming van de 
maatschappij, wanneer zij enkel door 
de secretaris van de commissie is 
ondeitekend, en niet door de commis
sieleden, door wie ZJj is gewezen, 
hoewel niet is vastgesteld dat de ]eden 
in de onmogelijkheid verkeerden zulks 
te doen (1); met de vermelding «met 
verlof » kan niet worden volstaan om 
die onmogelijkheid vast te stellen. 
(Artt. 12, 16 en 31 W.Besch.Maatsch.;. 
artt. 782 en 785 Ger.W.) 

(BACQ) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF;- Gelet op de bestre
den beslissing, op 10 juli 1979 gewe
zen door de commissie tot bescher
ming van de maatschappij bij de 
psychiatrische afdeling van de 
gevangenis te N amen, uitspraak 
doende als rechtscollege waarnaar 
de zaak werd verwezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 21 maart 1979; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 12, 16, 
31 van de wet tot bescherming van de 
maatschappij, 782, 785 en 786 van het 
Gerechtelijk Wetboek : 

Overwegende dat de bestreden 
beslissing, welke bij het dossier is 
gevoegd, slechts door de secretaris 
van de commissie tot bescherming 
van de maatschappij werd onderte-

(1) Cass., 15 maart 1976 (A.C., 1976, 811); vgl. 
Cass., 23 maart 1976 (ibid., 1976, 857}. 
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kend in zijn naam en « voor de 
plaatsvervangende voorzitter met 
verlof »; 

Overwegende dat, wanneer de 
beslissing van een commissie tot 
bescherming van de maatschappij 
niet is ondertekend door een van de 
drie leden, die ze hebben uitgespro
ken, terwijl niet tevens wordt vast
gesteld dat die leden in de onmoge
lijkheid verkeerden zulks te doen, 
die beslissing elk authentiek karak
ter mist en nietig is; dat dienaan
gaande in de bestreden beslissing 
niets vermeld staat wat de advocaat 
en de geneesheer als leden betreft; 
dat wat de voorzitter betreft, de 
vermelding dat hij « met verlof is >> 

niet voldoende is om die onmoge
lijkheid vast te stellen; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek 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. 

17 augustus 1979- Vakantiekamer
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Sace -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Lorent, Charleroi. 

VAKANTIEKAMER- 17 augustus 1979 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- BETE
KENING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING -

VORMVOORSCHRIFTEN VAN ARTIKEL 97 
GRONDWET - NIET VOORGESCHREVEN OP 
STRAFFE VAN NIETIGHEID. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - VER
DACHTE DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER, 
BINNEN VIERENTWINTIG UREN NA ZIJN AAN
HOUDING DOOR DE POLITIE, ERVAN VERWIT-

TIGD DAT HIJ ONDER BEVEL TOT AANHOU
DING STOND EN VAN DE REDEN VAN DIE 
MAATREGEL- BETEKENING VAN HET BEVEL 
TOT AANHOUDING DOOR EEN AGENT VAN DE 
OPENBARE MACHT, KORT NA DE TERMIJN 
VAN VIERENTWINTIG UREN TE REKENEN VAN 
DE AANHOUDING - WETTIGHEID VAN DE 
HECHTENIS. 

1" De vonnvoorschriften van art. 97 Sv. 
vo01· de betekening van het bevel tot 
aanhouding zijn noch substantieel 
noch voorgeschreven op straffe van 
nietigheid; verzuimen daa1·van brengt 
slechts nietigheid van de betekening 
en onwettigheid van de aanhouding 
mede als daaz·door de rechten van de 
verdediging zijn miskend of de aan
houding willekeurig is (1). 

·2" Als de verdachte, na zijn verhoor en 
inbeschuldigingstelling door de onder
zoeksrechter binnen vierentwintig 
uren na zijn aanhouding door de 
politie, door de onderzoeksrechter 
ervan verwittigd is dat hij onder bevel 
tot aanhouding staat en op de hoogte 
is gebracht van die maatregel, maakt 
de omstandigheid, dat de betekening, 
door een agent' van de open bare 
macht, van de beschikking van de 
rechter tot aanhouding heeft plaatsge
had kart na de termijn van vieren
twintig uren na de aanhouding, die 
aanhouding niet onwettig (2). (Art. 7 
Gw.) 

(FADOUI) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 13 juli 1979 door de 
kamer van inbeschuldigingstelling 
van het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 7 van de Grondwet, van 
de substantiiHe of op straffe van nietig
heid voorgeschreven rechtsvormen in 
strafzaken en van de algemene beginse
len van het strafrecht, 

doordat het arrest de beschikking van 
de raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel, waarbij het 
door de onderzoeksrechter tegen eiser 

(1) Cass., 4 jan. 1960 (Bull. en Pas., 1960, I, 
487) en 27 mei 1975 (A.C., 1975, 1024). 

(2) Cass., 4 jan. 1960 voormeld; vgl. Cass., 
26 sept. 1910 (Bull. en Pas., 1910, I, 419). 
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verleende bevel tot aanhouding werd 
bevestigd, niet heeft gewijzigd, terwijl 
dat bevel pas op 3 juli 1979 te 16 uur 
40 is betekend aan eiser die reeds op 
2 juli 1979 te 16 uur 15 van zijn vrijheid 
was beroofd en de kennisgeving door de 
onderzoeksrechter tijdens de ondervra
ging van eiser gedaan v66r het verstrij
ken van de termijn van vierentwintig 
uren; niet kan worden beschouwd als 
een betekening in de zin van de wet : 

Overwegende dat artikel 7 van de 
Grondwet ertoe strekt de vrijheid 
van de persoon te waarborgen; dat 
het nergens bepaalt in welke vorm 
het aanhoudingsbevel binnen vier
entwintig uren · na de aanhouding 
aan de verdachte dient te worden 
betekend; dat · h.et dienaangaande 
noodzakelijkerwijze verwijst naar 
artikel 97 van bet Wetboek van 
Strafvordering; 

Overwegende dat de bij laatstge
noemd artikel voor de betekening 
van bet aanhoudingsbevel opgelegde 
vormen niet substantieel zijn en 
evenmin op straffe van nietigheid 
zijn voorgeschreven; dat . het ver
zuim ervan slecbts leidt tot de 
nietigheid van de betekening en 
derhalve tot de nietigbeid van de 
door de recbter bevolen aanhou
ding, voor zover · dat verzuim de 
rechten van de verdediging heeft 
miskend of de aanbouding willekeu
rig heeft gemaakt; 

Overwegende dat de beschikking 
erop wijst dat bet tegen eiser ver~ 
leende bevel tot medebrenging hem 
op 2 juli 1979, te 16 uur 15, werd 
betekend en de onderzoeksrechter 
aan eiser van het bevel tot aanhou
ding kennis heeft gegeven op 
3. juli 1979, te 16 uur 10; 

Dat uit de stukken betreffende de 
tenuitvoerlegging blijkt dat een 
onderoffiCier van de rijkswacht het 
bevel tot aanhouding van eiser op 
verzoek van de procureur des 
Konings heeft betekend op 3 juli 
1979, te 16 uur 40; 

Overwegende dat uit ·de regelma
tig aan het Hof voorgelegde stukken 
blijkt, .enerzijds, dat eiser binnen 
vierentwintig.uren na de betekening 

van bet bevel tot medebrenging ter 
beschikking is gesteld van de rech
ter, door hem is ondervraagd en 
ervan is verwittigd dat hij ond~r 
bevel tot aanbouding stond; dat 
eiser aldus binnen die termijn ervan 
op de hoogte was dat hij aangeh.ou
den was krachtens een beschikking 
van de rechter en dat zijn aanhou
ding gegrond was op de telastleg~ 
ging << doodslag >>; 

Dat hieruit, anderzijds, volgt dat 
de beschikking waarbij. de rechter 
tot de aanhouding had beslist, 
onverwijld aan eiser is betekend 
·door een agent van de · openbare 
macht die • hem tevens afschrift 
daarvan heeft gegeven; 

Overwegende dat de rechten van 
de verdediging bijgevolg geenszins 
zijn benadeeld en bet beginsel van 
de door de Grondwet gewaarborgde 
vrijheid van de persoon volledig. is 
gevrijwaard; dat derhalve het feit 
dat die betekening bij ~iser kort na 
vierentwintig uren na de betekening 
van bet bevel tot medebrenging is 
ingekomen, geen gevolgen heeft; nu 
eiser binnen ·de wettelijke termijn 
volledig op de hoogte was. gebracht;, 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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. 

17 augustus 1979 - Vakantiekamer -
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Mahillon ____:: 
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr .. P. Chome, Erussel. 


