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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE 

GERECHTELIJK JAAR 1979-1980 

Nr. 1 

2" KAMER - 4 september 1979 

1° BETEKENING VAN EXPLOTEN 
VERMELDING VAN DE NAAM, DE VOORNAMEN 
EN IN VOORKOMEND GEVAL DE HOEDANIG
HEID VAN DE PERSOON AAN WIE AFSCHRIFI' 
IS TER HAND GESTELD. 

2° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFI' -
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN- STRAFZA
KEN - VERMELDINGEN VAN EEN EXPLOOT 
VAN BETEKENING MOEILIJK TE LEZEN MAAR 
NIET ONLEESBAAR. 

3° BETEKENING VAN EXPLOTEN -
AFSCHRIFI' VAN HET EXPLOOT - VERMEL
DINGEN VAN HET ORIGINEEL EN HANDTEKE
NING VAN DE GERECHTSDEURWAARDER. 

4° BETEKENING VAN EXPLOTEN -
ONREGELMATIGHEID WEGENS HET GEBREK 
AAN OVEREENSTEMMING TUSSEN HET 
AFSCHRIFI' EN HET ORIGINEEL VAN HET 
EXPLOOT- NIETIGHEID- VOORWAARDE. 

1" Krachtens art. 43, 4", Ger. W. moet 
het exploot vail betekening, op straffe 
van nietigheid, de naam, de voorna
men en in vonrkomend geval de hoe
danigheid vermelden van de persoon 
aan wie afschrift is ter hand 
gesteld {1). 

2" Wanneer blijkens een exploot van 
betekening sommige vermeldingen 
van het exploot weliswaar moeilijk 
leesbaar maar niet onleesbaar zijn, 
wordt de bewijskracht van die akte 
niet miskend door de rechter die 
vaststelt dat die vermeldingen Jeesbaar 
zijn. 

(1) Cass., 18 nov. 1977 (A.C., 1978, 324). 

3" Krach tens art. 45 Ger. W. moet . het 
afschrift van het exploot "op straffe van 
nietigheid aile vermeldingen van het 
origineel bevatten en door de ge~ 
rechtsdeurwaarder getekend zijn. 

4" Nu de nietigheid ten gevolge van de 
onregelmatigheid wegens het gebrek 
aan overeenstemming tussen het 
afschrift en het origineel van het 
exploot van betekening niet een van 
de gevallen van nietigheid is die in 
art. 862, § 1, van hetzelfde wetboek 
worden opgesomd, kan zij krachtens 
art. 861 Ger. W. enkel door de rechter 
worden uitgesproken als zij de belan
gen schaadt van de partij die ze 
opwerpt. 

(ENGELS T. DALEMANS, 
« DE VERENIGDE MEESTERS » N.Y.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 juni 1979 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

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

Over het middel, hieruit afgeleid dat 
op de conclusie waarin eiser aanvoerde 
dat « het hem ter hand gestelde afschrift 
van het exploot weliswaar vermeldt dat 
het afgegeven werd op het politiecom
missariaat, doch de verder door de 
gerechtsdeurwaarder blijkbaar met de 
hand geschreven vermeldingen derwijze 
onleesbaar ZlJll, dat onmogehJk kan 
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worden uitgemaakt waar dit politiecom
missariaat is gelegen en evenmin aan 
wie het aldaar werd overhandigd; dat 
dientengevolge door deze betekening 
niet werd voldaan aan dwingende voor
schriften van de bepalingen van 
artikel 43, 4°, van het Gerechtelijk Wet
hoek; dat hieruit volgt dat de betekening 
van deze akte geacht moet worden niet 
te zijn geschied », het arrest antwoordt 
met de overweging « dat Em het origineel 
van het deurwaardersexploot en het 
afschrift dat beklaagde ter hand werd 
gesteld, vermelden dat het exploot afge
geven werd op het politiecommissariaat 
op het gemeentehuis te Leuven; dat uit 
het origineel van het deurwaarders
exploot van betekening blijkt dat dit 
exploot de naam, de voornaam en de 
hoedanigheid van de persoon aan wie 
het afschrift werd afgegeven, vermeldt; 
dat uit de enkele vaststelling dat de 
naam van de politieagent aan wie het 
afschrift werd afgegeven, moeilijk lees
baar is, tot geen nietigheid kan worden 
besloten; dat het afschrift van het 
exploot beklaagde ter hand werd gesteld 
op 27 december 1978; dat geen enkel 
belang ter zake werd geschaad, alle op 
straffe van nietigheid vereiste meldingen 
op het afschrift aangebracht zijnde; dat 
de rechten van verdediging ten volle 
werden gevrijwaard », 

terwi;1 enerzijds die louter feitelijke 
beoordeling door het hof van beroep van 
de op het origineel en op het aan eiser 
ter hand gestelde afschrift voorkomende 
vermeldingen flagrant in tegenstrijd is 
met de akten zelf, en anderzijds het 
politiecommissariaat te Leuven geens
zins is gevestigd in het gemeentehuis 
aldaar; dit feitelijkheden zijn die onder 
de controlebevoegdheid van het Hof van 
Cassatie vallen; het arrest gewaagt van 
« de vaststelling dat de naam van de 
politieagent aan wie het afschrift werd 
overhandigd, moeilijk leesbaar is », ter
wijl controle van het aan eiser ter hand 
gestelde afschrift uitwijst dat het 
integendeel totaal onleesbaar is, wat de 
identiteit betreft van de persoon aan wie 
deze akte werd overhandigd; dit ook een 
feitelijkheid is die onder de controlebe
voegdheid van het Hof van Cassatie valt; 
het arrest volledig is voorbijgegaan aan 
de essentie zelf van de door eiser in zijn 
conclusie in hoger beroep gestelde pro
blematiek, waardoor meteen de bepalin
gen worden geschonden van, enerzijds, 
artikel 97 van de Grondwet en, ander
zijds, de artikelen 32, 2°, 37, 43, 4°, en 
45 van het Gerechtelijk Wetboek; het 

arrest immers vaststelt dat er verschillen 
zijn in de vermelding voorkomende op 
het afschrift van het exploot van dag
vaarding, terwijl artikel 45 van het 
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het 
afschrift van het exploot op straffe van 
nietigheid alle vermeldingen van het 
origineel moet bevatten, en het vanzelf
sprekend is dat deze vermeldingen 
« leesbaar » moeten zijn, daar anders 
deze verplichting alle draagkracht ver
liest; dat het arrest ten onrechte stelt 
dat de vaststelling dat de naam van de 
politieagent aan wie het afschrift werd 
overhandigd, moeilijk leesbaar is, geen 
nietigheid meebrengt, terwijl in feite een 
totale onleesbaarheid voorhanden is en 
deze voor eiser meteen iedere mogelijk
heid uitsluit tot controle van de identi
teit en de hoedanigheid van hem aan 
wie dit afschrift ter hand werd gesteld, 
hetgeen een zelfs ambtshalve door de 
rechter uit te spreken nietigheid bete
kent; het vermelden van de naam en de 
voornaam van de persoon aan wie het 
afschrift wordt afgegeven in een onlees
baar handschrift immers gelijkstaat met 
het niet-vermelden ervan : 

Overwegende dat het arrest gewe
zen werd op het hoger beroep van 
eiser tegen een bij verstek ten 
aanzien van eiser uitgesproken von
nis van de Correctionele Rechtbank 
te Leuven; dat eiser de nietigheid 
van de gedinginleidende dagvaar
ding opwierp; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 43, 4°, van het Gerechtelijk 
Wetboek ieder exploot van beteke
ning de naam, de voornaam en in 
voorkomend geval de hoedanigheid 
van de persoon aan wie het 
afschrift ter hand is gesteld, moet 
vermelden; 

Overwegende dat het middel, met 
betrekking tot de op het origineel 
van het exploot aangebrachte ver
meldingen, hierop neerkomt dat de 
miskenning van de bewijskracht 
van het origineel wordt aangevoerd; 

Overwegende dat blijkens het ori
gineel van het exploot van dagvaar
ding de in betwisting zijnde vermel
dingen weliswaar moeilijk leesbaar, 
maar niet onleesbaar zijn; dat het 
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arrest door fn dezelfde zin te oorde
len de bewijskracht van de akte niet 
heeft miskend; 

Dat het middel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende dat uit het origineel 
blijkt dat de gerechtsdeurwaarder 
de betekening heeft gedaan en het 
afschrift heeft afgegeven op het 
politiecommissariaat te Leuven, 
zoals het arrest vaststelt; dat het 
middel, voor zover het gericht is 
tegen de vermelding « op het 
gemeentehuis >>, opkomt tegen een 
overtollig gedeelte van de redenge
ving en bij gebreke van belang niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat artikel 45 van 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt 
dat het afschrift van het exploot op 
straffe van nietigheid alle vermel
dingen van het origineel moet 
bevatten en door de gerechtsdeur
waarder getekend zijn; 

Overwegende dat de nietigheid 
ten gevolge van de onregelmatig
heid die voortvloeit uit het gebrek 
aan overeenstemming tussen het 
afschrift en het origineel van het 
exploot, niet een van de gevallen 
van nietigheid is die in artikel 862, 
§ 1, van het Gerechtelijk Wetboek 
worden opgesomd; dat derhalve de 
regel van artikel 861 van toepassing 
is; dat het arrest vaststelt dat geen 
enkel belang ter zake werd 
geschaad; 

Dat uit het voorgaande volgt dat 
het arrest de door het middel aan
gehaalde wettelijke bepalingen niet 
heeft geschonden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering : 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt om aan verweerder 
Dalemans een voorschot van vijf
tienduizend frank met interesten en 
kosten te betalen, voorts een des
kundigenonderzoek beveelt en zegt 
dat de zaak verder zal worden 
behandeld door de eerste rechter; 
dat zodanige beslissing geen eind
beslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering en geen uitspraak 
doet over een geschil inzake 
bevoegdheid; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

III. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de naamloze 
venootschap De Verenigde Mees
ters, vrijwillig tussengekomen par
tij : 

Overwegende dat tussen eiser en 
verweerster voor de feitenrechter 
geen geding werd gevoerd en het 
arrest geen veroordeling van eiser 
ten gunste van verweerster uit
spreekt; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

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

4 september 1979 - 2• kamer 
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Vei"slaggever : de h. Caenepeel - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. De Trog, 
Leuven. 

Nr. 2 

2" KAMER - 4 september 1979 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 

ART. 5.1.C, 3 EN 4 - ONDERZOEKSGERECH
TEN - BEVESTIGING VAN DE VOORLOPIGE 
HECHTENIS. 
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2° RECHTEN VAN DE MENS - EURO

PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 

ART. 5.1.C, 3 EN 4 - ONDERZOEKSGERECH
TEN - BEVESTIGING VAN DE VOORLOPIGE 
HECHTENIS. 

1" en 2" Art. 5.1.c, 3 en 4, Europees 
Verdrag Rechten van de Mens, dat o.a. 
toepasselijk is op de voorlopige hech
tenis, moet door de onderzoeksgerech
ten in acht worden genomen bij de 
beslissing over de bevestiging van het 
aanhoudingsbevel ( 1 ). 

(GALLEGUILLOS T.) 

ARREST 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 20 juli 1979 door het 
Hof van Beroep te Brussel, kamer 
van inbeschuldigingstelling, gewe
zen; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 5 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, ondertekend te Rome op 
4 november 1950 en goedgekeurd bij de 
wet van 13 mei 1955 : 

Overwegende dat eiser bij conclu
sie redenen aanvoerde waarom de 
beschikking van de raadkamer, 
houdende bevestiging van het bevel 
tot aanhouding ten laste van eiser, 
strijdig was onder meer met de 
artikelen 5.1, 5.3, 5.4, 6.2, 6.3.a, 6.3.b, 
6.3.c en 6.3.d van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van 
de Mens en de Fundamentele Vrij
hedenj 

Overwegende dat het arrest oor
deelt « dat artikel 6.3.b en de andere 
artikelen van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van 
de Mens en de Fundamentele Vrij
heden, in de conclusie van ver
dachte ingeroepen, het verdedi
gingsrecht betreffen voor het 
gerecht van wijzen en geenszins de 
preventieve hechtenis >>; 

Overwegende dat artikel 5 van 
het Verdrag, dat van toepassing is 
op de vrijheidsberoving door arres
tatie of gevangenhouding en der
halve op de voorlopige hechtenis, 

(1) Z1e Cass., 4 okt 1977 (A.C., 1978, 155) 

door de onderzoeksgerechten moet 
worden in acht genomen wanneer 
zij over de bevestiging van het 
aanhoudingsbevel beslissen; 

Dat het arrest, door te stellen dat 
artikel 5 van het Verdrag op de 
onderzoeksgerechten niet toepasse
lijk is, de bepalingen van dit artikel 
schendt; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van 
het thans gewezen arrest melding 
zal wurden gemaakt op de kant van 
de vernietigde beslissing; laat de 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de zaak naar het Hof van 
Beroep te Antwerpen, kamer van 
inbeschuldigingstelling. 

4 september 1979 - 2" kamer -
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Boon - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal. 

NL 3 
2• KAMER - 5 september 1979 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - OPENBAARHEID VAN DE 
TERECHTZITTING - VERVOLGINGEN WEGENS 
OVERTREDINGEN WEGVERKEERSREGL. TEN 
LASTE VAN MINDERJARIGEN VAN MEER DAN 
ZESTIEN JAAR EN MINDER DAN VOLLE ACHT
TIEN JAAR EN VAN MEERDERJARIGEN. 

?.0 JEUGDBESCHERMING - OVERTRE
DINGEN VAN WETTEN EN VERORDENINGEN 
INZAKE WEGVERKEER - VERVOLGINGEN TEN 
LASTE VAN MINDERJARIGEN VAN MEER DAN 
ZESTIEN JAAR EN MINDER DAN VOLLE ACHT
TIEN JAAR EN VAN MEERDERJARIGEN -
OPENBAARHEID VAN DE TERECHTZITTING. 

3° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - NIET 
BEPERKTE VOORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE - VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING -
GEVOLG VOOR DE EINDBESLISSING OP DE 
TEGEN HEM INGESTELDE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING. 
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4° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VOO:ll.
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE - VERNIETI
GING VAN DE BESLISSING OP DE STRAFVOR
DERING- VERNIETIGING VAN DE NIET DEFI
NITIEVE BESLISSING OP DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING. 

1° en 2° Het onderzoek van de vervolgin
gen ten laste van minderjarigen van 
meer dan zestien jaar en minder dan 
voile achttien jaar oud die voor de 
gemeenrechtelijke gerechten zijn inge
steld, ileeft in de gevallen van 
art. 36bis Jeugdbeschermingswet, nl. 
wegens overtreding van wetten en 
verordeningen inzake het wegverkeer, 
in raadkamer plaats; die procedure 
kan niet gelden voor andere personen 
die terzelfder tijd voor die gerechten 
worden vervolgd, zelfs indien die per
sonen en de minderjarigen bij een 
zelfde. exploot worden gedagvaard (1). 
(Art. 96 Gw.; art. 36b18 Jeugdbescher
mingswet.) 

3° VelTlietiging, op de niet beperkte 
voorziening van de beklaagde, va1,1 de 
beslissing op de strafvordering brengt 
vernietiging mede van de eindbeslis
sing op de tegen die eiser ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering die het 
gevolg is van de eerste beslissing (2), 
ook al is die vernietiging ambtshalve 
uitgesproken (3). 

4° Vernietiging, op het cassatieberoep 
van de beklaagde, van de beslissing op 
de strafvordering brengt vernietiging 
mede van de niet definitieve beslissing 
op de burgerlijke rechtsvordering, die 
het gevolg is van de eerste, hoewel het 
cassatieberoep tegen Jaatstgenoemde 
beslissing vooralsnog niet ontvankelijk 
is (4). 

(DAGRAIN T.V ... R ... , RIGUELLE) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 19 maart 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Charleroi; 

(1) en (3) Cass., 7 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 
MS). 

(2) Cass., 14 maa.rt 1979 (ibid., 1978-79, 
IW). 

(4) Cass., 18 okt. 1978 (ibid., 1978-79, 193}. 

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

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

Overwegende dat uit het vonnis 
en de stukken van de rechtspleging 
blijkt dat eiser en G ... V ... R ... zijn. 
vervolgd ter zake dat te Chil.telet, op 
27 april 1977, eerstgenoemde onop
zettelijk slagen of verwondingen 
heeft toegebracht aan de tweede en 
aan verweerster Monique Riguelle 
en heiden bovendien het Wegver
keersreglement hebben overtreden; 
dat verweerder F... V... R... is 
gedagvaard als burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij voor G ... V ... 
R ... ; dat laatstgenoemde geboren is 
op 20 augustus 1959 en dus meer 
dan zestien jaar en minder dan 
volle achttien jaar oud was op het 
ogenblik van de feiten, terwijl de 
andere partijen meerderjarig waren; 
dat op de terechtzitting van 
7 maart 1979 van de correctionele 
rechtbank het onderzoek van de 
zaak uitsluitend in raadkamer heeft 
plaatsgehad en dat daarna de debat
ten gesloten werden verklaard en 
de uitspraak van het vonnis op 
de openbare terechtzitting van 
19 maart 1979 was vastgesteld; 

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 
voor de gerechten, bevoegd op 
grond van het gemene recht tegen 
minderjarigen die op het ogenblik 
van de feiten meer dan zestien jaar 
en minder dan volle achttien jaar 
oud zijn, in de bij die wetsbepaling 
bepaalde gevallen in raadkamer 
plaatsheeft, uitsluitend strekt tot 
bescherming van de minderjarigen; 
dat die bepaling afwijkt van de 
regel van de openbaarheid van de 
terechtzittingen, neergelegd in 
artikel 96 van de Grondwet, zodat 
zij niet kan gelden voor andere 
personen die terzelfder tijd voor die 
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gerechten worden vervolgd, zelfs 
indien die personen en de minder
jarigen bij een zelfde exploot 
gedagvaard worden; 

Dat het onderzoek van de tegen 
eiser ingestelde vervolgingen onwet
tig in raadkamer is geschied; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering tegen 
eiser ingesteld : 

a) door verweerder F ... V ... R. .. : 
Overwegende dat de cassatie, op 

de voorziening van eiser, van de 
beslissing op de tegen hem inge
stelde strafvordering de vernietiging 
meebrengt van de beslissing op de 
door de burgerlijke partij F ... V ... 
R... tegen hem ingestelde burger
lijke rechtsvordering, welke beslis
sing het gevolg is van de eerste 
beslissing; 

b) door verweerster Monique 
Riguelle : 

Overwegende dat het vonnis eiser 
op die rechtsvordering veroordeelt 
om een provisioneel bedrag van 
24.000 frank aan de burgerlijke par
tij te betalen, een deskundige aan
wijst en beslist dat de zaak, wat het 
overige betreft, opnieuw voor de 
Politierechtbank te Charleroi zal 
worden gebracht; 

Dat die beslissing geen eindbe
slissing is in de zin van artikel 416 
van het W etboek van Strafvordering 
en evenmin uitspraak doet over een 
bevoegdheidsgeschil; 

Dat de voorziening te vroeg werd 
ingesteld en mitsdien niet ontvan
kelijk is; 

Overwegende dat de cassatie, op 
de voorziening van eiser, van de 
beslissing op de tegen hem inge
stelde strafvordering de vernietiging 
meebrengt van de niet definitieve 
beslissing op de door de burgerlijke 
partij Monique Riguelle tegen hem 
ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ring, welke beslissing het gevolg is 
van de eerste beslissing; 

Om die redenen, vernietigt het 
·bestreden vonnis in zoverre daarbij 
uitspraak wordt gedaan over de 
tegen eiser ingestelde strafvordering 
en over de tegen hem ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Bergen, zitting houdende in 
hoger beroep. 

5 september 1979 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Stranard -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal. 

Nr. 4 
'2• KAMER- 5 september 1979 

VERLATING VAN FAMILIE- ECHTGE
NOOT VEROORDEELD TOT BETALING AAN ZIJN 
ECHTGENOTE VAN EEN UITKERING TOT 
ONDERHOUD VAN HUN GEMEENSCHAPPELIJK 
KIND - VRIJWILLIGE NIET-UITVOERING 
GEDURENDE MEER DAN TWEE MAANDEN -

OVERTREDING VAN ART. 391BIS SW. - KIND 
TOEVERTROUWD AAN EEN TEHUIS DOOR DE 
JEUGDRECHTER DIE DE BIJDRAGEN VAN DE 
OUDERS IN DE ONDERHOUDSKOSTEN VAN 
HET KIND HAD BEPAALD. 

De echtgenoot die door een beslissing 
waartegen geen hager beroep of verzet 
meer openstaat, veroordeeld is om aan 
zijn echtgenote een uitkering tot 
onderhoud te betalen voor hun 
gemeenschappelijk kind, en die gedu
rende meer dan twee maanden vrijwil
Jig in gebreke blijft de termijnen 
ervan te kwijten, overtreedt 
art. 391 bis Sw.; de omstandigheid dat 
een kind aan een tehuis was toever
trouwd door de jeugdrechter die de 
bijdragen van de ouders in de onder
houdskosten van het kind had 
bepaalcl, stelt de vader niet vrij van de 
verplichting verder de beslissing uit te 
voeren die de uitkering heeft toege
kend (1). 

(1) Zie Cass., 18 aug. 1970 (A.C., 1970, 1044) 
en 21 jan. 1974 (ibid., 1974, 561). 
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(POULAERT) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 maart 1979 door 
het Hof van Beroep te Bergen 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 71, 391bis van het 
Strafwetboek, 203 van het Burgerlijk 
Wetboek, 28, 1279, 1280 van het Gerech
telijk Wetboek, 36, 2°, 37, 3°, en 71 van 
de wet van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming, 

doordat het hof beslist dat het ten 
laste van eiser bewezen is dat hij van 
juni 1974 tot 12 december 1975 vrijwillig 
in gebreke is gebleven de termijnen te 
kwijten van de maandelijkse uitkering 
tot onderhoud van tweeduizend frank 
die hij aan verweerster verschuldigd is 
voor het onderhoud van hun gemeen
schappelijk kind, en hem uit dien hoofde 
veroordeelt tot een gevangenisstraf van 
drie maanden met uitstel gedurende. vijf 
jaar en tot een geldboete van honderd 
frank, en tevens tot betaling van een 
frank morele schadevergoeding aan ver
weerster, burgerlijke partij, op grond dat 
eiser bij beschikking van de voorzitter 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Bergen van 12 juni 1972 werd veroor
deeld tot een maandelijkse onderhouds
uitkering van tweeduizend frank voor 
het gemeenschappelijk kind, dat eiser 
van die rechter noch afschaffing noch 
verlaging van die uitkering heeft verkre
gen, dat deze beschikking niet werd 
ingetrokken door de beslissingen van de 
jeugdrechtbank en evenmin vervallen is; 
dat artikel 391bis van het Strafwetboek 
de onderhoudsplichtige straft die meer 
dan twee maanden in gebreke blijft de 
burgerrechtelijke beslissing, waartegen 
geen verzet of hoger beroep open staat, 
uit te voeren, bij welke beslissing hij 
veroordeeld wordt om een uitkering tot 
onderhoud te betalen en zulks zolang hij 
de intrekking ervan niet heeft verkregen 
door een nieuwe beslissing van de bur
gerlijke rechter, 

terwijl, eerste onderdeel, vermits het 
gemeenschappelijk kind bij beschikking 
van 6 juni 1974 van de Jeugdrechtbank 
te Bergen in een gezinsvervangend 
tehuis te Trazegnies uitbesteed was en 
de bijdragen van de ouders in de· 
onderhoudskosten van het kind bij de 
beschikkingen van 27 juni en 
10 oktober 1978 van dezelfde rechtbarrk 

waren vastgesteld, eiser jegens verweer
ster wettelijk niet meer verplicht was 
een uitkering tot onderhoud te betalen 
voor het gemeenschappelijk kind; die 
verplichting een essentieel bestanddeel 
is van het misdrijf en eiser derhalve ten 
onrechte is veroordeeld wegens verlating 
van familie (schending van de 
artikelen 391bis van het Strafwetboek, 
36, 2°, 37, 3°, 71 van de wet van 
8 april 1965, 203 van het Burgerlijk 
Wetboek, 28, 1279 en 1280 van het 
Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, ... 
Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat artikel 391bis 

van het Strafwetboek de onder
houdsplichtige straft die vrijwillig 
meer dan twee maanden in gebreke 
blijft de burgerrechtelijke beslissing 
waarbij hij veroordeeld wordt om 
een uitkering tot onderhoud te beta
len en die niet vatbaar is voor 
verzet of hoger beroep uit te voeren, 
zolang hij de intrekking daarvan 
niet heeft bekomen door een 
nieuwe beslissing van de burgerlijke 
rechter; 

Dat, nu het arrest oordeelt dat de 
beschikking van 12 juni 1972 haar 
volledige gelding behield zolang 
eiser er de herziening niet van had 
bekomen, het een juiste toepassing 
maakt van die wetsbepaling; 

Dat dit onderdeel van het middel 
faalt naar recht; 

Over het tweede onderdeel : 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

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

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

5 september 1979 - 2. kamer 
Voorzitter en verslaggever: de h. Legros, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Declercq, advocaat
generaal- Advocaat: mr. Houtekier 
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2 ·KAMER- 5 september 1979 

1° RECHTEN VAN DE MENS- EURO

PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 

ART. 6.1 - GEEN TOEPASSING OP DE RECH
TEN EN VERPLICHTINGEN DIE HUN OCR
SPRONG VINDEN IN HET BELASTINGRECHT. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN - EU
ROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 

ART. 6.1 - GEEN TOEPASSING OP DE RECH
TEN EN VERPLICHTINGEN DIE HUN OCR
SPRONG VINDEN IN HET BELASTINGRECHT. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN - BE
LASTINGVERHOGING ALS SANCTIE - TE 
LATE AANGIFTE. 

1 o en 2° De bepalingen van art. 6.1 
Verdrag Rechten van de Mens zijn 
niet van toepassing op de rechten en 
verplichtingen die hun oorsprong vin
den in het belastingrecht (1). 

3° De belastingverhoging als sanctie bij 
niet-aangifte is toepasselijk, ook a1 
wordt een aangifte ingediend na het, 
verstrijken van de termijn (2). 
(Art. 334, W.I.B.) 

(VERLAINE T. BELGISCHE STAAT
MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 1 december 1978 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Overwegende dat het arrest het 
beroep ongegrond verklaart dat 
eiser _had ingesteld tegen de door de 
directeur der belastingen te Brussel 
op 15 september 1975 in zijn zaak 
gewezen beslissing betreffende de 
aanslagen voor de aanslagjaren 
1969 en 1972, waarbij voor het 
vestigen van de aanslag voor het 
aanslagjaar 1969 toepassing was 
gemaakt van artikel 260 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen en waarbij voor het aanslagjaar 
1972 de aanslag van ambtswege was· 
gevestigd met toepassing van 
artikel 256 van dit wetboek; 

(1) Cass., 3 april 1976 (A.C:, 1976, 913). 

(2) Cass., 4 feb. 1969 (ibid., 1969, 535); zie 
Cass., 21 juni 1955 (Bull en Pas., 1955, I, 1145) 
en 17 okt. 1977 (A.C:, 1973, 212). 

1. In zoverre eiser zich beroept op 
de schending van artikel 6 van het 
Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden : 

Overwegende dat deze bepaling 
niet van toepassing is op de rechten 
en verplichtingen die hun oorsprong 
vinden in het belastingrecht; 

II. In zoverre eiser zich beroept 
op de schending van artikel 97 van 
de Grondwet : 

Over de middelen samen, ... 

IV. In zoverre eiser zich beroept 
op de schending van artikel 1322 
van het Burgerlijk Wetboek en van 
de bewijskracht van de akten : 

Overwegende dat de grieven het
zij afgeleid zijn uit schendingen van 
de artikelen 1315 en 1341 van het 
Burgerlijk Wetboek en derhalve niet 
afzonderlijk moeten worden onder
zocht, hetzij steunen op de niet
verbetering door de administratie 
van beweerde verschrijvingen en 
derhalve geen verband houden met 
een eventuele schending van de 
bewijskracht van de akten; 

Dat de middelen in dat opzicht 
niet kunnen worden aangenomen; 

V. In zoverre eiser zich beroept 
op de schending van de artike
len 1315, 1341 van het Burgerlijk 
Wetboek en 870 van het Gerechte
lijk Wetboek : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van die wetsbepalingen, 

doordat verweerder, om de echtheid 
en het bedrag van de bedrij.fslasten te 
bewijzen, enerzijds de bewijskracht 
heeft miskend van vermeldingen in het 
regelmatig gehouden dagboek, en in elk 
geval van de vermeldingen betreffende 
onbelangrijke uitgaven, welke anders 
onmogelijk kunnen worden verantwoord, 
en eveneens de bewijskracht heeft mis
kend van facturen en borderellen van 
het Bestuur der Postchecks in verband 
met het vegen van een schoorsteen; dat 
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verweerder anderzijds ook niet aangeno
men heeft bepaalde verschrijvingen van 
het dagboek te verbeteren : 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat « de bedrijfslasten werden 
aangenomen voor een bedrag ... dat 
veel hoger ligt dan de verantwoorde 
lasten >> en dat in die lasten zelfs 
« bepaalde kosten werden opgeno
men, waarvoor het bewijs niet kon 
worden overgelegd »; 

Overwegende dat eisers dagboek 
niet noodzakelijkerwijze bewijs op
leverde tegen de fiscus; 

Dat verweerder trouwens de ver
werping van de post « kosten voor 
schoorsteenvegen >> wettelijk verant
woord heeft door erop te wijzen dat 
het bedrijfsmatig karakter van die 
kosten niet was aangetoond; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van dezelfde wetsbepalin
gen, 

doordat de administratie verhogingen 
oplegt voor het aanslagjaar 1972 op 
grond dat het reeds de vierde overtre
ding betreft, terwijl die omstandigheid 
niet is aangetoond en de administratie 
dienaangaande op tegenstrijdige en dub
belzinnige wijze twee verschillende 
bescheiden aanvoert en gewag maakt 
van gewone attesten die ze aan zichzelf 
afgeeft: 

Overwegende dat het arrest de 
door de directeur vastgestelde ver
hoging van 30 pet. heeft bevestigd, 
op grond van de overweging dat dit 
percentage volkomen terecht wordt 
toegepast nu, zoals in deze beslis
sing wordt aangegeven, het ten deze 
reeds gaat om de vierde overtre
ding; 

Overwegende dat het hof van 
beroep op grond van een onaantast
bare beoordeling van de hem door 
de administratie voorgelegde be
wijselementen wettig heeft kunnen 
oordelen dat eiser reeds viermaal 
zijn aangifte te laat had ingediend, 
zonder dat het eerste verzuim noch
tans was bestraft; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

VI. In zoverre eiser zich beroept 
op artikel 334 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van die wetsbepaling, 

doordat in die wetsbepaling sprake is 
van niet-aangifte en niet van loutere 
vertraging bij het indienen van de aan
gifte, dat die tekst niet ruim mag 
worden uitgelegd, aangezien artikel 259 
van het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen uitdrukkelijk onderscheid 
maakt tussen niet-aangifte en laattijdige 
aangifte; 

Overwegende dat het arrest, met 
de vaststelling dat eiser zijn aan
gifte te laat had ingediend, zijn 
beslissing om een verhoging van 
30 pet. te behouden wettelijk ver
antwoordt; 

Dat de vertraging bij de indiening 
de aangifte onregelmatig maakt en, 
wat de gevolgen betreft, gelijk staat 
met niet-aangifte; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op de memorie van ant
woord welke eiser had neergelegd 
op 4 september 1979, dus zonder 
inachtneming van de vereisten van 
artikel 289 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

5 september 1979 - 2• kamer 
Voorzitter en verslaggever : de h. Legros, 
.ifdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Declercq, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Claeys 
Bouuaert. 

Nr. 6 
1• KAMER - 6 september 1979 

1° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN 

- TARIEF BETREFFENDE DE AKTEN VAN 

GERECHTSDEURWAARDERS IN STRAFZAKEN 

- VERVOERGELD- VAST TARIEF- ART. 23 
ALG. REGLEM. OP DE GERECHTSKOSTEN IN 

STRAFZAKEN, GEVOEGD BIJ K.B. 28 DEC. 

1950. 
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2° GERECHTSDEURWAARDER - GE

RECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN - VERVOER

GELD - VAST TARIEF - ART. 23 ALG. 
REGLEM. OP DE GERECHTSKOSTEN IN STRAF

ZAKEN, GEVOEGD BIJ K.B. 28 DEC. 1950. 

1° en 2o Het vervoergeld van de gerechts
deurwaarder voor zijn alden in straf
zaken wordt vast bepaald bij art. 23 
Alg. reglem. op de gerech tskosten in 
strafzaken, dat gevoegd is bij KB. 
28 dec. 1950; die bepaling voorziet 
slechts in een enkel vervoergeld voor 
aile akten die de gerechtsdeurwearde1· 
op een zelfde ronde bezorgt. 

(GYSEN T. BELGISCHE STAAT) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 3 mei 1978 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Ove1· het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 519, 520 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 97, 107 van de 
Grondwet, en voor zover nodig 11, 
12 van de wet van 5 juli 1963 tot regeling 
van het statuut der gerechtsdeurwaar
ders en 23 van het algemeen reglement 
op de gerechtskosten in strafzaken, 
gevoegd bij het koninklijk besluit van 
28 december 1950, 

doordat het arrest beslist dat het in 
strafzaken aan de gerechtsdeurwaarder 
toegekende vervoergeld berekend moet 
worden overeenkomstig voornoemd arti
kel 23 van het algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken << waarin 
wordt bepaald dat voor alle akten die de 
deurwaarder op een zelfde ronde 
bezorgt, hem enkel een vervoerrecht is 
verschuldigd >>, en aldus de regel mis
kent van artikel 520, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek volgens welke 
slechts een enkel vervoergeld wordt 
verleend << voor de gezamenlijke akten 
die de gerechtsdeurwaarder tijdens een 
zelfde reis en in een zelfde plaats heeft 
opgemaakt >>, 

te1wijl artikel 520 van het Gerechtelijk 
Wetboek, evenals artikel 12 van de wet 
van 5 juli 1963, dat het weergeeft, een 
algemene draagwijdte heeft en in straf
zaken van toepassing is; uit het tweede 
lid van artikel 520 van het Gerechtelijk 
Wetboek, volgens hetwelk het vervoer
geld in gelijke delen moet worden ver
deeld, wat veronderstelt dat de wette
lijke afstand voor elke akte dezelfde is, 
volgt dat het vervoergeld berekend moet 

worden per reis in een zelfde plaats 
overeenkomstig artikel 520, eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek; 

terw1jl het arrest bijgevolg geen toe
passing kon maken van artikel 23 van 
het algemeen reglement op de gerechts
kosten in strafzaken dat, in zoverre het 
een enkel vervoerrecht vaststelt voor een 
zelfde reis, ook wanneer die in verschil
lende plaatsen gebeurt, onverenigbaar is 
met de regel van artikel 12 van de wet 
van 5 juli 1963 weergegeven in 
artikel 520 van het Gerechtelijk Wetboek 
en dat bijgevolg impliciet werd opgehe
ven door die wettelijke bepalingen 
(schending van al de in het middel 
bedoelde bepalingen en inzonderheid 
van artikel 520 van het Gerechtelijk 
Wetboek) of, althans, onwettig is (schen
ding van al de in het middel bedoelde 
bepalingen inzonderheid van de arti
kelen 520 van het Gerechtelijk Wetboek 
en 107 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het koninklijk 
besluit van 28 december 1950 hou
dende algemeen reglement op de 
gerechtskosten genomen werd ter 
uitvoering van de wet van 
1 juni 1849 over de herziening der 
tarieven in strafzaken, nu bij de wet 
van 16 juni 1919 aan de regering 
machtiging werd verleend om aan 
de bepalingen betreffende onder 
meer de gerechtskosten in strafza
ken wijzigingen aan te brengen; 

Overwegende dat sinds de 
inwerkingtreding van het koninklijk 
besluit van 18 juni 1849, genomen 
ter uitvoering van de wet van 
1 juni 1849, de berekeningswijze van 
de vervoerkosten van de gerechts
deurwaarders in strafzaken onver
anderlijk en eenvormig is vastge
legd; dat artikel 23 van het alge
meen reglement op de gerechtskos
ten in strafzaken, gevoegd bij het 
koninklijk besluit van 28 decem
ber 1950, onder bijna letterlijke 
overname van artikel 82 van het 
koninklijk besluit van 18 juni 1849 
bepaalt dat << voor alle akten die de 
deurwaarder op dezelfde ronde 
bezorgt hen enkel een vervoerrecht 
verschuldigd is »; 

Overwegende dat eiser betoogt 
dat genoemd artikel 23 opgeheven 
zou zijn door artikel 520 van het 
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Gerechtelijk Wetboek, waarin de 
bewoordingen worden overgenomen 
van artikel 12 van de wet van 
5 juli 1963 tot regeling van het 
statuut van de gerechtsdeurwaar
ders; 

Overwegende dat de wet van 
10 oktober 1967 houdende het 
Gerechtelijk W etboek, hoewel zij 
uitdrukkelijk de artikelen 1 tot 
4 7 van de wet van 5 juli 1965 opheft, 
evenwel geen bepaling bevat waar
bij voornoemd artikel 23 uitdrukke
lijk wordt opgeheven; dat de bepa
lingen van dat artikel 23 en die van 
artikel 520 van het Gerechtelijk 
Wetboek op verschillende aangele
genheden toepasselijk zijn; dat, ter
wijl artikel 23 de vervoerkosten van 
de gerechtsdeurwaarders in strafza
ken beoogt, artikel 520 van het 
Gerechtelijk Wetboek betrekking 
heeft op dezelfde kosten in burger
lijke zaken; dat overeenkomstig de 
regel van artikel 2 van het Gerech
telijk Wetboek de door dit wetboek 
niet uitdrukkelijk opgeheven wets
bepalingen van toepassing blijven 
voor de daarin beoogde aangelegen
heden; 

Dat uit die overwegingen volgt 
dat alleen genoemd artikel 23 toe
passelijk is voor de berekening van 
de vervoerkosten van de gerechts
deurwaarders in strafzaken; 

Dat het arrest door aldus uit
spraak te doen zijn beslissing wette
lijk verantwoordt; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

6 september 1979 - 1' kamer -
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Clason -- Gelijkluidende conclusie van 
de h. Ballet, advocaat-generaal 
Advocaten : mrs. Simont en Butzler. 

Nr. 7 
1" KAMER - 6 september 1979 

lf' BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT -
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN- BURGER
LIJKE ZAKEN - OVEREENKOMST - UITLEG
GING VERENIGBAAR MET DE AKTE TOT VAST
STELLING VAN DIE OVEREENKOMST- GEEN 
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE 
AKTEN. 

2° OVEREENKOMST - VERBINDENDE 
KRACHT TUSSEN PARTIJEN - RECHTER DIE 
AAN DE OVEREENKOMST HET GEVOLG TOE
KENT DAT ZIJ, VOLGENS DE UITLEGGING DIE 
HIJ ERAAN GEEFT, WETTELIJK TUSSEN PAR
TIJEN HEEFT - GEEN SCHENDING VAN 

ART. 1134 B.W. 

3° OVEREENKOMST - OORZAAK - GEEN 
OORZAAK- BEG RIP. 

4° RECHTERLIJK GEWIJSDE - BUR

GERLIJKE ZAKEN - GEZAG VAN HET 
GEWIJSDE- BEGRIP. 

1" De bewijskracht van een overeen
komst betreffende de exploitatie van 
een uitvinding wordt niet miskend 
door de beslissing die aan de overeen
komst een uitlegging geeft die ver
enigbaar is met bewoordingen van de 
akte die ze vaststelt (1). 

2" De verbindende kracht van een over
eenkomst wordt niet miskend door de 
rechter die aan de overeenkomst het 
gevolg toekent dat zij, volgens de 
uitlegging die hij eraan geeft, wettelijk 
tussen de partijen heeft (2). (Art. 
1134 B.W.) 

3" Niet zonder oorzaak is een verbin
tenis uit een overeenkomst i. v.m. de 
exploitatie van een uitvinding met 
zodanige waarde dat de uitvinder 
recht heeft op een premie, ook al was 
het uitvindingsoctrooi nietig veklaard. 
(Artt. 108 en 1131 B.W.) 

4" Wanneer een eerste arrest heeft 
beslist dat een partij geen fout had 
begaan, wordt het gezag van gewijsde 
van die eerste beslissing niet miskend 
door het Jatere arrest waarin wordt 
beslist dat de medecontractant van die 
partij die met haar voile instemming 
heeft gehandeld, evenmin een fout 

(1) Zie Cass., 7 jan. 1977 (A.C, 1977, 490). 

(2) Cass., 26 april 1979 (ibid., 1978-79, 

1019}. 
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heeft begaan, omdat die beslissing niet 
impliceel't dat de eel'ste pal'tij een fout 
heeft begaan (1). 

(GOOSSENAERS, BETONMA INTERNATIONAL N.V. 
T. HANQUET, BEAUPAIN, LACROIX) 

ARREST ( vel'ta]ing) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 14 juni 1978 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Ovel' het eel'ste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1108, 1131, 
1134, 1135, 1319, inzonderheid eerste lid, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

dool'dat, nu het vaststaat : 1" dat bij de 
overeenkomst van 1 juli 1964 tussen de 
eiser Goossenaerts en Lacroix, eerstge
noemde (Goossenaerts) zich heeft ver
bonden om aan de tweede (Lacroix) een 
bedrag van 3 percent te betalen op de 
verkoopprijs van het toestel P A.B. 
genaamd, waarop de door de tweede 
uitgevonden bedieningsinrichting of 
enige daaruit voortvloeiende toepassing 
was aangebracht, laatstgenoemde zich 
heeft verbonden om de nodige maatrege
len voor de bescherming van de bewuste 
inrichting te nemen, er werd overeenge~ 
komen dat eerstgenoemde een onbe
perkt exploitatierecht bezat op elk 
octrooi van de tweede dat strekte tot 
bescherming van zijn uitvinding en dat 
de nummers van de genomen octrooien 
geleidelijk bij de overeenkomst zouden 
worden gevoegd; 2" dat ten tijde van de 
genoemde overeenkomst van 1 juli 1964 
voor die uitvinding geen octrooi meer 
kon worden genomen, zoals volgt uit het 
vonnis van 19 januari 1971 van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel 
in zake de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Betonma 
International en Lacroix, en uit het 
arrest van 14 november 1974 van het Hof 
van Beroep te Brussel tussen dezelfde 
partijen; 3" dat volgens dat arrest de in 
het debat bijgebrachte documenten aan
tonen dat Lacroix's uitvinding reeds 
gecommercialiseerd was niet enkel op 
het ogenblik van haar wettelijke 
bestaansdatum ... (28 april 1965), doch 
ook op het ogenblik van de overeen
komst aangaande haar overdracht 
(1 juli 1964) en dat daaruit volgt dat, 
toen Lacroix zijn uitvinding overdroe'g, 

(1) Zie Cass., 3 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 
257). 

deze reeds was aangetast door het 
gebrek dat de oorzaak was van de 
nietigheid van het octrooi dat er later 
voor zou worden genomen; 4" dat de 
onmogelijkheid een octrooi te nemen op 
de uitvinding aan Lacroix zelf te wijten 
was; 5" dat voornoemd arrest erop heeft 
gewezen dat noch de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
Betonma International noch Goosse
naerts een fout kon worden verweten bij 
de uitvoering van de litigieuze handels
verrichtingen waartoe Lacroix het ini
tiatief nam ... en wier verwezenlijking 
door zijn vakkennis werd vergemakke
lijkt; en doordat Goossenaerts en de 
personenvennootschap met beper~te 
aansprakelijkheid Betonma Internatw
nal in hun conclusie voor het hof van 
beroep hebben betoogd dat definitief 
werd beslist dat reeds v66r de overeen
komst van 1 juli 1964 geen octrooi meer 
kon worden genomen voor de uit
vinding van Lacroix (arrest van 
14 november 1974 van het Hof van 
Beroep te Brussel); dat volgens dat 
arrest de in het debat bijgebrachte 
documenten ... aantonen dat Lacroix's 
uitvinding reeds gecommercialiseerd 
was, niet enkel op het ogenblik 
van haar wettelijke bestaansdatum, die 
overeenstemt met de datum van de 
voorlopige neerlegging van de octrooi
aanvraag (28 april 1965), doch ook op het 
ogenblik van de overeenkomst inzake 
haar overdracht (1 juli 1964); dat Lacroix 
zich dus klaarblijkelijk door de overeen
komst van 1 juli 1964 niet kon verbinden 
om een octrooi te nemen op een uitvin
ding waarop op dat ogenblik reeds geen 
octrooi meer kon worden genomen; dat 
de conclusienemers hem verwijten dat 
door zijn toedoen of nalatigheid verhin
derd werd dat de uitvinding, waarvan 
sprake is in het contract, wettelijk zou 
beschermd worden, en dat hij zich had 
verbonden om een octrooi te nemen op 
zijn uitvinding als tegenprestatie voor 
het hem beloofde commissieloon ... ; dat 
Lacroix zich niet meer kon verbinden 
om een octrooi te nemen op zijn uitvin
ding ... ; dat in het litigieuze contract het 
commissieloon enkel bedongen werd 
wegens die verbintenis van Lacroix; dat 
de overeenkomst, aangezien die verbin
tenis onuitvoerbaar is, zonder oorzaak 
wordt en bijgevolg ook « ab initio >> 

nietig is zodat zij geen enkele uitwer
king kan hebben; dat, volgens het arrest 
van 14 november 1974, daaruit volgt dat 
Lacroix's uitvinding op het ogenblik van 
haar overdracht reeds was aangetast 
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door de gebreken die de oorzaak vorm
den van de nietigheid van het octrooi 
dat achteraf op haar zou worden gena
men; dat aan Lacroix slechts een com
missieloon werd toegekend in ruil voor 
het octrooi dat hij diende te bekomen; 
dat de overeenkomst van 1 juli 1964 dus 
duidelijk zonder oorzaak is; dat het 
bestreden arrest om de rechtsvordering 
van de verweerders in te willigen en in 
antwoord op de voormelde conclusie van 
Goossenaerts en de vennootschap 
Betonma International zegt dat zij ten 
onrechte aanvoeren dat hun verbintenis 
tot betaling van de commissielonen 
wegens de nietigheid van het octrooi 
zonder oorzaak zou zijn; dat het inder
daad buiten kijf staat dat de door 
Lacroix uitgedachte en verwezenlijkte 
bedieningsinrichting de door Goosse
naerts vervaardigde en verkochte toe
stellen gevoelig verbeterde en aldus op 
zichzelf een waarde had die de aan de 
uitvinder ervan toegekende premie 
rechtvaardigde, welke premie trouwens 
niet per periode werd berekend zoals de 
uitkering voor de exploitatie van het 
octrooi, doch per verkocht toestel dat 
met die inrichting zou uitgerust zijn, 

terwijl, eeJ"Ste onderdeel, naar luid van 
de artikelen 1108 en 1131 van het 
Burgerlijk Wetboek, de geldigheid van 
een juridische verrichting, inzonderheid 
van een overeenkomst, afhankelijk is 
van het bestaan van een oorzaak; die 
regel van toepassing is op alle rechts
handelingen, zowel eenzijdige als weder
kerige; ten deze het ontbreken van een 
oorzaak voor de verbintenis van Goosse
naerts jegens Lacroix krachtens de over
eenkomst van 1 juli 1964 en die nadien 
werd overgenomen door de personen
vennootschap met bepe'rkte aansprake
lijkheid Betonma International om aan 
Lacroix commissielonen te betalen, volgt 
uit het feit dat Goossenaerts en de 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Betonma Internatio
nal in ruil geen enkel regelmatig octrooi 
konden verkrijgen (schending van de 
artikelen 1108 en 1131 van het Burgerlijk 
Wetboek); het arrest bijgevolg aan de 
genoemde overeenkomst gevolgen hecht 
die zij volgens haar aard niet kon 
hebben (schending van de artikelen 1134 
en 1135 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, in geen vermelding 
van de overeenkomst van 1 juli 1964 
wordt bepaald dat de door Lacroix 
uitgedachte en verwezenlijkte bedie
ningsinrichting de door Goossenaerts • 
vervaardigde en verkochte toestellen 

gevoelig verbeterde en evenmin dat de 
commissielonen wegens de uitvinding 
zelf verschuldigd zijn, daaruit volgt dat 
het arrest de bewijskracht van de ver
meldingen van de genoemde overeen
komst schendt (schending van de 
artikelen 1319, inzonderheid eerste lid, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

derde onderdeel, uit de overeenkomst 
van 1 juli 1964 volgt dat Goossenaerts 
zich slechts heeft verbonden om de 
commissielonen te betalen op voor
waarde dat Lacroix de nodige maatrege
len zou nemen tot bescherming van de 
door hem uitgevonden bedieningsinrich
ting, zodanig dat, hoewel de uitvinding 
een noodzakelijke vereiste is voor het 
betalen van de commissielonen, zij geen 
voldoende vereiste is aangezien zij ook 
moet beschermd kunnen worden, dat wil 
zeggen dat daarvoor een octrooi moet 
kunnen genomen worden op het ogen
blik van de overeenkomst, wat ten deze 
geenszins het geval was, door bijgevolg 
te beslissen dat de door Lacroix uitge
dachte en verwezenlijkte inrichting op 
zichzelf een waarde bezat die de aan de 
uitvinder ervan toegekende premie 
rechtvaardigde, waardoor het oordeelt 
dat de uitvinding een voorwaarde 
vormde die op zichzelf volstond om de 
betaling van de overeengekomen com
missielonen te kunnen eisen, het arrest 
de bewijskracht van de genoemde over
eenkomst schendt (schending van de 
artikelen 1319, inzonderheid eerste lid, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek) en, hoe dan ook, de verbindende 
gevolgen ervan miskent waarin geen 
sprake is van betaling van de litigieuze 
commissielonen onder de voormelde 
voorwaarden (schending van de arti
kelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Over het middel in zijn geheel : 
Overwegende dat het arrest vast

stelt dat wijlen Lacroix, die als 
technisch directeur door eiser werd 
aangeworven, w~lke onder de firma 
Betonma International handel dreef, 
bij de uitoefening van zijn beroeps
bezigheden in eisers dienst een 
prototype heeft uitgedacht en ver
wezenlijkt voor de bediening van 
een « automatische sleepschop », dat 
die uitvinding het voorwerp vormde 
van een op 1 juli 1964 tussen eiser 
en Lacroix gesloten overeenkomst; 
d\lt eerstgenoemde zich verbond om 
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aan de tweede een bedrag te beta
len van 3 percent op de verkoop
prijs van het P.A.B.-toestel (auto
matische sleepschop Betonma), dat 
gebruik maakte van de door de 
tweede uitgevonden bedieningsin
richting of van enige toepassing 
daarvan; dat de tweede zich ver
bond om de nodige maatregelen te 
nemen voor de bescherming van de 
bewuste inrichting, waarbij werd 
aangenomen dat de eerste een 
onbeperkt exploitatierecht zou heb
ben op elk octrooi van de tweede 
dat de bescherming van zijn uitvin
ding beoogde; 

Overwegende dat, in strijd met 
hetgeen door het middel als vast
staande wordt beschouwd, noch het 
arrest van 14 november 1974 van 
het Hof van Beroep te Brussel noch 
het bestreden arrest beslissen dat 
het feit dat op de uitvinding geen 
octrooi kon worden genomen, aan 
Lacroix te wijten is; dat het arrest 
van 14 november 1974, hoewel het 
erop wijst dat Lacroix het initiatief 
heeft genomen tot de commerciali
satieverrichtingen die aan « de wet
telijke datum van de uitvinding 
voorafgingen », vaststelt dat « die 
verrichtingen gebeurden binnen het 
raam van de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst voor bedien
den, bij vo1ledige samenwerking 
tussen de aangestelde (Lacroix) en 
zijn werkgever (Goossenaerts) »; 

Overwegende dat, enerzijds, het 
bestreden arrest zegt dat « de appel
lanten (thans eisers) ten onrechte 
steunen op de nietigheid van het 
octrooi; dat immers de overeen
komst van 1 juli 1964, die thans in 
het geding is, geen betrekking heeft 
op het octrooi zoals die van 
7 januari 1969 doch op de uitvinding 
zelf; dat Lacroix zich naar luid van 
die overeenkomst ongetwijfeld heeft 
verbonden om daarvoor een octrooi 
te nemen; doch dat hij zich niet 
heeft verbonden om de geldigheid 
van genoemd octrooi te waarborgen, 
hetgeen duidelijk buiten de 
bevoegdheid zou gelegen hebben 
van die jonge technisch ingenieur 

die als technisch directeur werd~ 
aangeworven; dat de nietigheid van 
genoemd octrooi overigens enkel op 
initiatief van de tweede appellante 
zelf (thans eiseres) werd uitgespro
ken, zonder dat derden de geldig
heid ervan hebben betwist, doch 
zulks alleen met de bedoeling, zoals 
de eerste rechter terecht heeft vast
gesteld, de tegen haar ingestelde 
rechtsvordering tot betaling van uit
keringen te ontkrachten »; 

Dat, anderzijds, het arrest zegt 
« dat de appellanten verder ten 
onrechte betogen dat hun bij de 
overeenkomst bepaalde verbintenis, 
een commissieloon van 3 percent te 
betalen, door de nietigheid van het 
octrooi haar oorzaak zou verliezen; 
dat het inderdaad buiten kijf staat 
dat de door Lacroix uitgedachte en 
verwezenlijkte bedieningsinrichting 
een verbetering aanbracht aan de 
door Goossenaerts vervaardigde en 
verkochte toestellen en aldus op 
zichzelf een waarde had die het 
toekennen van een premie aan de 
uitvinder ervan rechtvaardigde, 
welke premie trouwens niet per 
periode wordt berekend, zoals bij de 
uitkering voor exploitatie van het 
octrooi, doch per verkocht toestei 
dat met die inrichting zou zijn 
uitgerust »; 

Overwegende dat het arrest door 
die consideransen de overeenkomst 
van 1 juli 1964 niet uitlegt op een 
wijze die onverenigbaar is met de 
bewoordingen ervan en de bewijs
kracht ervan niet miskent; 

Dat het arrest, op grond van die. 
bijgevolg onaantastbare uitlegging, 
zonder schending van de ar
tikelen 1108 en 1131 van het 
Burgerlijk Wetboek, kon beslissen 
dat de verbintenis van de eiseres 
niet zonder oorzaak is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 23, 24, 25, 
26 en 27 van het Gerechtelijk Wetboek 
en van het algemeen rechtsbeginsel van 
het gezag van gewijsde in burgerlijke 
zaken, 
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doordat het arrest de tegenvordering 
van Goossenaerts en van de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid Betonma International verwerpt, 
op grand dat de litigieuze commerciali
satieverrichtingen evenzer, zo niet meer, 
aan Goossenaerts te wijten zijn, 

terwijl het arrest van 14 novem
ber 1974 van het Hof van Beroep te 
Brussel in zake Lacroix, enerzijds, en de 
vennootschap Betonma International en 
Goossenaerts, anderzijds, heeft beslist 
dat noch aan de vennootschap Betonma 
International noch aan Goossenaerts 
enige fout kon worden verweten bij de 
uitvoering van de litigieuze commercii\le 
verrichtingen waartoe Lacroix het ini
tiatief nam ... ; de omstandigheid dat 
Lacroix handelde op bevel van zijn 
werkgever diens aansprakelijkheid niet 
in het gedrang bracht, aangezien hij 
naar luid van artikel III, b, van de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden, 
enkel over de uitvinding kon beschikken 
mits hij daartoe een voorafgaand 
akkoord sloot met Lacroix, die helemaal 
meester bleef over zijn uitvinding; het 
arrest, door te beslissen dat de litigieuze 
commercialisatieverrichtingen evenzeer, 
zo niet meer, aan Goossenaerts te wijten 
zijn, dus het gewijsde schendt van 
voornoemd arrest van 14 november 1974, ' 
waarin werd beslist dat de verrichtingen 
door Lacroix werden uitgevoerd en dat 
de werkgever (eerst Goossenaerts, 
daarna de vennootschap Betonma Inter
national) daarvoor geenszins aansprake
lijk was : 

Overwegende dat het arrest van 
14 november 1974, hoewel het 
beslist dat de eisers bij de uitvoe
ring van de commercialisatiever
richtingen door Lacroix niets kan 
worden verweten, eveneens vaststelt 
dat laatstgenoemde « met volle 
instemming van zijn werkgever 
(Goossenaerts) heeft gehandeld >>; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest, om te beslissen dat Lacroix 
geen fout heeft begaan, zegt « dat 
Lacroix's handelswijze in feite de 
voile instemming heeft weggedragen 
van zijn werkgever Goossenaerts; 
dat de litigieuze commercialisatie
verrichtingen evenzeer, zo niet 
meer, a an laatstgenoemde te wijten 
zijn;. dat het niet de taak van 

Lacroix was de rol van raadgever in 
octrooien te vervullen, waartoe hij 
uiteraard niet was opgeleid >>; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest, waarin niet wordt beslist dat 
de eisers een fout hebben begaan, 
aldus het gezag van gewijsde van 
het arrest van 14 november 1974 
niet miskend; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

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

6 september 1979 - 1• kamer -
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Meeus - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Ballet, advocaat-generaal 
Advocaten : mrs. Fally en Ansiaux. 

Nr. 8 
1" KAMER- 6 september 1979 

VONNISSEN EN ARRESTEN - BURGER
LIJKE ZAKEN - GERECHTELIJK WETBOEK, 

ART. 774, TWEEDE LID - VERPLICHTING 
VOOR DE RECHTER HEROPENING VAN DE 
DEBATTEN TE BEVELEN ALVORENS EEN VOR
DERING AF TE WIJZEN OP GROND VAN EEN 
EXCEPTIE DIE DE PARTIJEN VOOR HEM NIET 
HADEN INGEROEPEN - BEG RIP. 

Krach tens art. 774, tweede lid, Ger. W., 
dat ove1·eenkomstig al't. 1042 van dat 
wetboek toepasselijk is op de rechts
middelen, moet de rechter de herope
ning van de debatten bevelen alvorens 
de vordering geheel of gedeeltelijk af 
te wijzen op grand van een exceptie 
die de partijen voor hem niet hadden 
ingeroepen; die wetsbepaling tot vrij
waring van de rechten van de verdedi
ging is evenwel niet toepasselijk wan
neer de rechter, v66r de sluiting van 
de debatten, de partijen de gelegen
heid heeft gegeven hun opmerkingen 
te maken over de exceptie die tot 
afwijzing van de vordering Jeidt(1). 

(1) Vgl. Cass., 29 juni 1977 (A.C., 1977, 1121) 
en Cass., 3 feb. 1978 (ibid, 1978, 667). 
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(ROUSSEL T. WISER) 

ARREST ( vel'taJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 oktober 1978 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Ovel' het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 774 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

dool'dat het hof van beroep niet 
ambtshalve kon verklaren dat het recht 
van hoger beroep van eiseres vervallen 
was omdat zij nagelaten had dit ter 
kennis te brengen overeenkomstig de 
vormvereisten en binnen de termijn 
bepaald bij artikel 1273 van het Gerech
telijk Wetboek, welk middel door ver
weerder niet was aangevoerd, zonder de 
heropening van de debatten te bevelen : 

Overwegende dat, na te hebben 
vastgesteld dat « appellante (thans 
eiseres) geen acht heeft geslagen op 
het vormvereiste van artikel 1273 
van het Gerechtelijk Wetboek lui
dens hetwelk het hoger beroep 
tegen een vonnis, waarbij echtschei
ding wordt toegestaan, binnen acht 
dagen na de dag waarop het beroep 
is ingesteld bij deurwaardersexploot 
ter kennis moet worden gebracht 
van de griffier van de rechtbank die 
de bestreden beslissing heeft gewe
zen, en dat de partijen, aan wie 
daarover uitleg is gevraagd, ver
klaard hebben zich te refereren aan 
de wijsheid van de rechtbank », het 
arrest het hoger beroep van eiseres 
vervallen verklaart; 

Overwegende dat ingevolge arti
kel 774, tweede lid, van het Gerech
telijk Wetboek, dat overeenkomstig 
artikel 1042 van dat wetboek toepas
selijk is op de rechtsmiddelen, de 
rechter de heropening van de debat
ten moet bevelen alvorens de vorde
ring geheel of gedeeltelijk af te 
wijzen, op grond van een exceptie 
die de partijen voor hem niet had
den ingeroepen; 

Doch overwegende dat die wets
bepaling, die de eerbiediging van de 
rechten van de verdediging beoogt, 
niet van toepassing is wanneer de 
rechter, v66r de sluiting van de 

debatten, de partijen de gelegenheid 
heeft gegeven hun opmerkingen te 
maken over de exceptie die tot 
afwijzing van de vordering leidt; 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest volgt dat de 
rechter, v66r de sluiting van de 
debatten, de partijen gewezen heeft 
op de exceptie van niet-ontvan
kelijkheid van het hoger beroep 
waarop de beslissing van het arrest 
steunt, dat zij zich over dat punt 
hebben kunnen uitlaten en dat zij, 
door te verklaren zich te refereren 
aan de wijsheid van de rechtbank, 
dienaangaande zelfs geconcludeerd 
hebben; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

6 september 1979 - 1" kamer -
Vool'zittel' : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggevel' : baron 
Vin9otte - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Ballet, advocaat-generaal 
Advocaten : mrs. Ansiaux en Van Ryn. 

Nr. 9 . 
le KAMER- 6 september 1979 

MANDELIGHEID - VERPLICHTING VOOR 
DE MEDEEIGENAARS VAN EEN GEMENE MUUR 
BIJ TE DRAGEN IN HET HERSTEL OF DE 
WEDEROPBOUW VAN DIE MUUR- GRENZEN. 

De verplichting voor de medeiHgenaars 
van een gemene muur om, iedel' naal' 
evenredigheid van zijn J'echt, bij te 
dragen in het herstel of de wedel'op
bouw van die muur, heeft betrekking 
op werken die zijn vereist vool' het 
onderhoud van de muw· of die zijn 
vernietiging of verval moeten verhin
dei·en; daarin zijn niet begl'epen de 
werken die een van de medeeigenaal's 
heeft uitgevoerd of zal uitvoeren in 
zijn eigen belang, nl. wel'ken met het 
oog op de verbetering van de geluids
isolatie in het gebouw (1). (Art. 
655 B.W.) 

(1) Cass. fran<;., 18 maart 1872 (Bulletin, 
1872, nr. 55, 79); zie DE PAGE, Traite, V, 
nr. 1244, 1111. 
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(STAELENS T. MAGERAT) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 mei 1978 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Dinant; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 563, 820, 821, 822, 824, 825, 870, 
962, 1042, 1044, 1045 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 1337, 1338, 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek en van het 
algemeen rechtsbeginsel van de eerbie
diging van de rechten van de verdedi
ging, 

doordat het vonnis, enerzijds, de 
rechtsvordering van eiseres verwerpt tot 
veroordeling van verweerder, om op zijn 
kosten de eternieten bedekking te ver
vangen van de buitenmuur van zijn 
gebouw, gelegen te Leignon (Ciney), rue 
de l'Eglise, en tot aanstelling van een 
gerechtelijk deskundige om dienaan
gaande een verslag op te maken, en 
eveneens de vordering ongegrond ver
klaart die strekte tot betaling van scha
devergoeding door verweerder en, ander
zijds, eiseres veroordeelt om aan ver
weerder 5.000 frank schadevergoeding 
wegens tergend geding te betalen, op 
grond dat eiseres zelf voor de eerste 
rechter, nadat deze de plaats had 
bezocht, erkend heeft dat de eternieten 
platen, waarvan zij beweerde dat ze door 
verweerder werden weggenomen, in 
werkelijkheid werden afgerukt door een 
storm die de streek in de nacht van 
12 op 13 november 1972 heeft geteisterd, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres zowel 
in haar akte als in haar conclusie van 
hoger beroep uitdrukkelijk betoogde dat 
het oorzakelijkheidsverband tussen het 
wegnemen van de platen en de storm 
geenszins was aangetoond en dat de 
platen in werkelijkheid vrijwillig werden 
afgerukt; het vonnis, nu het dat verweer
middel niet onderzoekt, de rechten van 
de verdediging van eiseres schendt en 
niet wettelijk verantwoord is (schending 
van artikel 97 van de Grondwet en van 
het algemeen rechtsbeginsel}; 

tweede onderdeel, het feit dat eiseres 
voor de eerste rechter zou erkend heb
ben dat de platen door de storm werden 
afgerukt, niet impliceert dat zij afstand 
zou hebben gedaan van het door haar in 
hoger beroep aangevoerde middel vol
gens hetwelk verweerder de platen vrij
willig had weggenomen (schending van 

de artikelen 820, 821, 822, 824, 825, 1044, 
1045 van het Gerechtelijk Wetboek, 
1337 en 1338 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

derde onderdeel, noch de weigering 
een gerechtelijk deskundige aan te stel
len, noch de verwerping van de door 
eiseres gevorderde schadevergoeding, 
noch haar veroordeling tot het betalen 
van schadevergoeding aan verweerder 
wegens tergend geding, bijgevolg wette
lijk verantwoord zijn (schending van de 
artikelen 563, 870, 962, 1042 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet): 

Over het middel in zijn geheel : 
Overwegende dat eiseres voor de 

rechtbank van eerste aanleg 
betoogde dat niet werd aangetoond 
dat de eternieten platen, die de 
topgevel van haar huis bedekten, 
door een storm werden afgerukt en 
dat verweerder ze in werkelijkheid 
vrijwillig had afgerukt; 

Overwegende dat, door erop te 
wijzen dat volgt uit de conclusie 
door eiseres zelf voor de eerste 
rechter genomen, nadat deze de 
plaatsen had bezocht, dat zij erkent 
dat de eternieten platen door een 
storm zijn afgerukt in de nacht van 
12 op 13 november 1972, dat het 
proces op ingebeelde grieven steunt 
en dat noch de akte van hoger 
beroep noch de conclusie van eise
res enig « middel » bevatten tot 
staving van de kritieken tegen de 
beroepen beslissing, het vonnis niet 
beslist, ook niet impliciet, dat eise
res voor de rechtbank afstand zou 
hebben gedaan van voormeld mid
del dat zij in haar akte van hager 
beroep en in haar conclusie aan
voerde, doch de reden opgeeft 
waarop het steunt om die conclusie 
te verwerpen, en deze aldus beant
woordt; 

Dat het vonnis zodoende, zonder 
de rechten van verdediging van 
eiseres te miskennen, de in het 
middel bekritiseerde beslissingen 
wettelijk verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 
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Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 654, 655, 
656, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, 563, 870, 962, 1042 van het Gerech
telijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis, enerzijds, de 
rechtsvordering van eiseres verwerpt tot 
veroordeling van verweerder, om de 
scheidsmuur tussen de twee panden te 
verstevigen ten einde een voldoende 
geluidsisolatie te verzekeren, en tot aan
stelling van een gerechtelijk deskundige 
om dienaangaande een verslag op te 
stellen, en de vordering ongegrond ver
klaart die strekte tot betaling van scha
devergoeding door verweerder, en, 
anderzijds, eiseres veroordeelt om aan 
verweerder 5.000 frank schadevergoeding 
wegens tergend geding te betalen, op 
grand dat de scheidsmuur tussen de 
eigendom van eiseres en die van ver
weerder 61 centimeter dik is, dat niet 
wordt betoogd dat verweerder aan die 
muur een wijziging zou hebben aange
bracht die zou geleid hebben tot het 
door eiseres aangeklaagde gebrek aan 
geluidsisolatie, dat, zo de geluidsisolatie 
niet perfekt is, zulks te wijten is aan de 
twee 37 centimeter diepe muurkasten 
die aan de kant van eiseres in de muur 
werden aangebracht, 

terw1jl, eerste onderdeel, verweerder 
in zijn conclusie van hoger beroep toegaf 
dat de holten in die gemene muur langs 
de kant van eiseres vroegere deuren 
waren die werden dichtgemetseld en 
omgevormd tot muurkasten; het herstel
len en wederopbouwen van die muur 
ook ten laste van verweerder zijn, die 
medei\igenaar is, gelet op de oorspronke
lijke bestemming van die scheidsmuur 
(schending van de artikelen 654, 655 en 
656 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, noch de dikte van 
de gemene muur, noch het feit dat 
verweerder aan de muur geen wijzigin
gen betrekkelijk de geluidsisolatie zou 
hebben aangebracht, van die aard zijn 
dat zij verweerder ontslaan van zijn 
verplichting om naar evenredigheid van 
zijn recht van gemeenheid bij te dragen 
tot het herstellen en wederopbouwen 
van de muur (schending van de 
artikelen 654, 655, 656 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, noch de weigering 
een gerechtelijk deskundige aan te stel
len, noch de verwerping van de door 
eiseres gevraagde schadevergoeding, 
noch haar veroordeling om aan verweer
der schadevergoeding te betalen wegens 

tergend geding, bijgevolg wettelijk ver
antwoord zijn (schending van de 
artikelen 563, 870, 962, 1042 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet): 

Over het middel in zijn geheel : 
Overwegende dat de verplichting 

van de medeeigenaars van een 
gemene muur, om ieder naar even
redigheid van zijn recht bij te 
dragen tot het herstellen of weder
opbouwen van die muur, betrekking 
heeft op de werken die nodig zijn 
voor het onderhoud van de muur of 
die zijn vernietiging of verval moe
ten verhinderen; 

Dat daarentegen de werken, die 
een van de naburige medeeigenaars 
uitsluitend in zijn belang heeft uit
gevoerd of zal uitvoeren, volledig te 
zijnen laste zijn; 

Overwegende dat het vonnis niet 
vaststelt dat een verval van de muur 
herstellings- of wederopbouwings
werken vereist, doch enkel dat de 
door eiseres aangeklaagde gebrek
kige geluidsisolatie te wijten is aan 
het bestaan, aan de kant van haar 
pand, van twee diepe muurkasten 
die in de dikte van de muur zijn 
aangebracht; 

Dat het vonnis aldus het door het 
middel bestreden beschikkende 
gedeelte wettelijk verantwoordt, ook 
als die muurkasten voortkomen uit 
de omvorming van vroegere deuren 
die werden dichtgemetseld; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

6 september 1979 - 1' kamer -
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Versfaggever : baron 
Vin<;otte - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Ballet, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Houtekier. 
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Nr. 10 . 

1" KAMER - 7 september 1979 

1° ARBEIDSONGEVAL WERKMAN 

DOOR EEN ONDERNEMINGSHOOFD TER 
BESCHIKKING GESTELD VAN EEN ANDER 
ONDERNEMINGSHOOFD - GEEN ARBEIDS
OVEREENKOMST TUSSEN DE WERKMAN EN 
DIT TWEEDE ONDERNEMINGSHOOFD - AAN
SPRAKELIJKHEID VAN LAATSTGENOEMD 
ONDERNEMINGSHOOFD GEREGELD DOOR HET 
GEMEEN RECHT. 

2° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - MIDDEL DAT KRITIEK 
OEFENT OP OVERWEGINGEN DIE GEEN 
INVLOED HEBBEN OP DE WETTIGHEID VAN DE 
BESTREDEN BESLISSING - NIET ONTV ANKE
LIJK MIDDEL. 

1 o Wanneer een ondernemingshoofd een 
van zijn werklieden fer beschikking 
stelt van een ander ondernemings
hoofd voor de uitvoering van een 
bepaald werk maar er tussen die 
werkman en het tweede onderne
mingshoofd geen enkele arbeidsover
eenkomst bestaat, is laatstgenoemd 
ondernemingshoofd, onder de gelding 
v"!n de arbeidsong_evallenwet (1931} 
n1et het ondernemwgshoofd van die 
werkman in de zin van art. 19, derde 
lid, van de genoemde wet, ook al zou 
het tweede ondernemingshoofd de 
lasthebber geweest zijn van het eerst
genoemd ondernemingshoofd; zo er 
aan die werkman een ongeval over
komt terwijl hij ter beschikking is 
gesteld van het tweede ondernemings
hoofd, wordt de aansprakelijkheid van 
laatstgenoemde geregeld door het 
gemeen recht (1). (Art. 19 Sw.; K.B. 
28 sept. 1931; artt. 1382 en 1383 B.W.) 

2o Niet ontvankelijk, wegens het ontbre
ken van belang, is het middel dat 
kritiek oefent op overwegingen die 
geen invloed hebben op de wettigheid 
van de bestreden beslissing (2 ). 

(< GRAVER • N.V. T. CAERS, « ZURICH> N.V.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 juni 1976 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

(1) Zie Cass., 3 april 1913 (Bull. en Pas., 
1913, I, 168), 16 feb. 1953 (A.C. 1953 451) 
12 jan. 1971 (ibid., 1971, 450), en 3 maa;t 197l 
(ibid., 1971, 636) en de noot 3, get. L.F.D. Zie, 
onder de gelding van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971 : Cass., 17 nov. 1975 (A C. 
1976, 351). ' .• 

(2) Cass., 3 nov 1978 (A.C., 1978-79, 257). 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 19 van de op 
28 september 1931 gecoordineerde wet
ten op de herstelling van de schade 
voortspruitend uit arbeidsongevallen, 
1234, 1984, 1985 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, en van 
de algemene rechtsbeginselen betref
fende het begrip rechtshandeling, 

doordat, om te beslissen dat de vorde
ringen van de verweerders, strekkende 
tot vergoeding van de schade naar 
gemeen recht, gegrond voorkomen, het 
a~_rest, na te hebben vastgesteld, ener
ZlJds, dat de stelling waarvan Caers vie!, 
met gebreken in de zin van artikel 1384 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek: 
behept was en dat geen fout aan het 
slachtoffer kan worden verweten en 
anderzijds, dat de op het ogenblik va~ 
het ongeval toepasselijke wet artikel.19 
van de gecoordineerde wetten van 
28 september 1931 was, beslist dat « de 
toepasselijke wet op het ogenblik van 
het ongeval ... (artikel 19 van de gecoor
dineerde wetten van 28 september 1931), 
de voorwaarden voor aansprakelijkheid 
naar gemeen recht bepaalt en beperkt 
tot derden, zijnde anderen dan het 
ondernemingshoofd of diens aangestel
den, dat deze regels van aansprakelijk
heid op dit geval van toepassing blijven 
en niet door de latere wetgeving (artikel 
46 .. van de wet van 10 april 1971) 
bemvloed worden » en dat zelfs in de zin 
van artikel 46 van de wet van 
10 april 1971 die « ten opzichte van de 
-rechtstheorieen die reeds v66r (deze 
wet) het mandaat voorstelden als rechts
g~ond van de aansprakelijkheid en als 
mtleg voor de rechtsverhoudingen tus
sen de eigenlijke werkgever en de 
"tweede werkgever" bij het "in bruik
leen geven " van werknemers ... niets 
wijzigt aan de op het ogenblik van het 
ongeval bestaande rechtstoestand >>, op 
grond dat « afgezien van het feit dat 
geen formeel contract van lastgeving als 
zodanig werd gesloten, de overeenkomst 
van 24 augustus 1966 (waarin de naam
loze vennootschap Prefabec aan eiseres 
« de mondelinge bestelling bevestigt van 
19 dezer voor het leveren van het nodige 
personeel » ), niet de elementen van de 
lastgeving insluit; dat het mandaat nood
zakelijk een rechtshandeling tot voor
werp heeft; dat " de rechtshandeling " 
ten deze er niet in bestond een nieuw 
arbeidscontract te sluiten tussen " de 
tweede werkgever" en de werknemer· 
dat immers, zoals aangetoond door d~ 
eerste rechter, een definitief geworden 
vonnis heeft aangenomen dat aileen de 
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naamloze vennootschap Prefabec ver
bonden was door een arbeidscontract 
met de werknemer; dat de rechtshande
ling volgens de thesis (van eiseres) hier 
bepaald wordt door de juridisr.he onder
geschiktheid; dat de " juridische onder
geschiktheid " en de daaraan noodzake
lijk complementaire " leiding, gezag en 
toezicht " bestonden tegenover en bij de 
naamloze vennootschap Prefabec - der
halve als arbeidscontract - niet tegen
over en bij eiseres; dat de onderge
schiktheid als zodanig een feitelijke 
toestand is; dat het gezag, leiding en 
toezicht over een persoon kan afgestaan 
worden in feite; dat in de gegeven 
rechtsverhoudingen niet aangetoond 
wordt dat het gezag, leiding en toezicht 
- respectievelijk ondergeschiktheid -
werd afgestaan in rechte; dat integen
deel alle gegevens overeenstemmen met 
een afstand in feite; ... dat geen tegen
strijdigheid bestaat tussen de afwezig
heid van enig rechtsverband tussen de 
naamloze vennootschap Graver en Caers 
en het bestaan van de feitelijke leiding 
en het feitelijk toezicht, in feite aan een 
derde overgedragen, vermits juist 
daarom de niet contractuele aansprake
lijkheid ontstaan is ... », 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest in 
het onzekere laat wat het heeft willen 
beslissen, ofwel dat onder de toepassing 
van artikel 19 van de op 28 septem
ber 1931 gecoordineerde wetten de man
dataris van de werkgever niet de door 
dat artikel bepaalde bescherming geniet, 
ofwel dat eiseres niet als mandataris kan 
worden beschouwd, zodat het arrest het 
Hof in de onmogelijkheid stelt de wette
lijkheid van de bestreden beslissing na 
te gaan (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); voor zover het arrest beslist 
dat de mandataris van de werkgever die 
bescherming niet geniet, deze beslissing 
een schending uitmaakt van artikel 
19 van de gecoordineerde wetten van 
28 september 1931 (schending van 
artikel 19 van de gecoordineerde wetten 
en 97 van de Grondwet), 

tweede onderdeel, door impliciet doch 
zeker te beslissen dat de uitoefening van 
het uit arbeidsovereenkomst voort
vloeiende gezag, leiding en toezicht op 
zichzelf geen rechtshandeling, mogelijk 
voorwerp van een mandaat, kan uitma
ken; dat de afstand in rechte van het 
gezag, le1ding en toezicht, respectievelijk 
jundische ondergeschiktheid, enkel kan 
gebeuren door het slmten van een 
meuwe arbeidsovereenkomst tussen « de 
tweede werkgever » en de werknemer en 

dat alleen dit sluiten van een nieuwe 
arbeidsovereenkomst ten deze de rechts
handeling kon uitmaken welke noodza
kelijk is als element van de lastgeving, 
element dat de overeenkomst van 
24 augustus 1966 niet in zich sluit, het 
arrest de algemene rechtsbeginselen 
betreffende het begrip rechtshandeling 
en de artikelen 1234, 1984 en 1985 van 
het Burgerlijk Wetboek schendt, vermits, 
enerzijds, de uitvoering van de overeen
komst waarvan het uitoefenen van 
gezag, leiding en toezicht in het kader 
van een arbeidsovereenkomst deel uit
maakt, een rechtshandeling is en als 
zodanig het voorwerp van een mandaat 
kan zijn en, anderzijds, de rechtshande
ling welke erin bestaat in eigen naam en 
voor eigen rekening een arbeidsovereen
komst te sluiten, het weze een << nieuwe 
arbeidsovereenkomst » en het weze als 
« tweede werkgever », het voorwerp niet 
kan uitmaken van een mandaat (schen
ding van de algemene rechtsbeginselen 
betreffende het begrip rechtshandeling 
en van de artikelen 1234, 1984 en 
1985 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest de 

hypothese aanhoudt dat artikel 19 
van de wetten betreffende de ver
goeding der schade voortspruitende 
uit arbeidsongevallen, gecoi:irdineerd 
bij koninklijk besluit van 28 sep
tember 1931, de getroffene verhin
dert vergoeding voor de veroor
zaakte schade te eisen overeen
komstig de regels van het gemeen 
recht tegen de lasthebber van de 
werkgever; dat het arrest beslist dat 
eiseres geen lasthebber was; 

Dat derhalve de in het onderdeel 
aangevoerde onzekerheid en onmo
gelijkheid om de wettelijkheid van 
het arrest na te gaan, niet bestaan; 

Overwegende dat het hof van 
beroep niet beslist dat de lasthebber 
niet wordt beschermd door arti
kel 19, maar oordeelt dat eiseres, 
hoe dan ook, geen lasthebber is; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

W at het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat uit de niet aan
gevochten vaststellingen van het 
arrest blijkt : 1. dat verweerder een 
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arbeidsovereenkomst had gesloten 
met de naamloze vennootschap Pre
fabec; 2. dat verweerster de verze
keraar van deze vertnootschap was 
voor arbeidsongevalltom; 3. dat ver
weerder door de naamloze vennoot
schap Prefabec ter beschikking van 
eiseres werd gesteld en gedurende 
het werk van een stelling is geval
len; · 4. dat naar gemeen recht eise
res aansprakelijk zou zijn voor de 
schade veroorzaakt door het gebrek 
van de zaak, ten deze de stelling die 
zij onder haar bewaring had, zoals 
bedoeld in artikel 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek; 5.. dat het 
arbeidsongeval zich voordeed op 
16 december 1966; 

Overwegende dat het arbeidson
geval onder vigeur blijft van de bij 
koninklijk besluit van 28 septem
ber 1931 gecoordineerde wetten; dat, 
bij toepassing van deze wetgeving, 
wanneer een bedrijfshoofd zijn 
werknemer ter beschikking stelde 
van een ander bedrijfshoofd en de 
werknemer met dit tweede bedrijfs
hoofd geen arbeidsovereenkomst 
sloot, laatstgenoemd bedrijfshoofd 
niet « het bedrijfshoofd » was, 
bedoeld in artikel 19; dat de aan
sprakelijkheid van dit tweede 
bedrijfshoofd voor een arbeidsonge
val, dat de werknemer is overko
men, geregeld werd « overeenkom
stig de regels van het gemeen 
recht »; 

Overwegende dat, in de hypothese 
dat eiseres wel een lasthebber van 
het eerste bedrijfshoofd, de naam
loze vennootschap Prefabec, zou 
geweest zijn, de beslissing wettelijk 
verantwoord zou blijven, nu eiseres, 
ook als lasthebber, niet beschermd 
was door voormeld artikel 19; dat 
het onderdeel derhalve niet ontvan
kelijk is bij gebrek aan belang; 

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

7 september 1979 - 1• kamer -
Voorzitter : de h. Versee, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. J ans
sens - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Tillekaerts, advocaat-generaal 
Advocaten: mrs. Dassesse en VanRyn. 

Nr. 11 
1• KAMER - 7 september 1979 

1° STEDEBOUW - WET RUIMTELIJKE 

ORDENING EN STEDEBOUW, 29 MAART 1962, 
ART. 37, EERSTE LID, GEWIJZIGD BIJ ART. 177 
WET VAN 22 DEC. 1977 BETREFFENDE DE 

BUDGETTAIRE VOORSTELLEN 1977-1978 -
ART. 180 VAN DE GENOEMDE WET VAN 

22 DEC. 1977 - RECHTER BIJ WIE EEN 

VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING AAN

HANGIG WAS GEMAAKT V66R DE WIJZIGING 

VAN GENOEMD ART. 37, EERSTE LID, BIJ 

ART. 177 VAN DE GENOEMDE WET VAN 

22 DEC. 1977, DOCH DIE OVER DIE VORDE
RING UITSPRAAK DOET NA DE INWERKING
TREDING VAN LAATSTGENOEMDE BEPALING 
- RECHTER KAN NIET BESLISSEN DAT HET 
GEBRUIK WAARVOOR HET GOED DIENT OF 
NORMAAL BESTEMD IS, MOET WORDEN 
BEOORDEELD OP DE DAG VAN DE AANWIJ
ZING VAN DE ONTWERPER VAN HET PLAN 
WAARUIT HET BOUW- OF VERKAVELINGSVER
BODVOLGT. 

2° WETTEN EN BESLUITEN - TOEPAS

SING IN DE TIJD - STEDEBOUW - WET 

VAN 29 MAART 1962 · ... (ZIE VERDER 1° TOT 
EINDE). 

1° en 2° Nu art. 180 wet 22 dec. 
1977 betreffende de budgettaire voor
stellen 1977-1978 de · bepaling van 
art. 177 van die wet, waarbij art. 37, 
eerste lid, Wet Ruimtelijke Ordening 
en Stedebouw wordt gewijzigd, vav 
onmiddellijke • toepassing verklaart, 
oak op de reeds aanhangig gemaakte 
vorderingen tot schadevergoeding 
waarover nog geen in kracht van 
gewijsde gegane uitspraak bestaat, is 
onwettig het arrest dat, met betrek
klng tot een op grand van gerioemd 
art. 37, eerste lid, ingestelde vorderinlJ. 
tot schadevergoeding, na de inwer
kingtreding van genoemd art. 177, 
beslist dat het gebruik waarvoor het 
goed dient of normaal bestemd is, 
moet worden beoordeeld op de dag 
van de aanwijzing van de ontwerper 
van het plan waaruit het bouw- of 
verkavelingsverbod volgt, oak al werd 
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de vordering aanhangig gemaakt v66r 
de inwerkingtreding van genoemd 
art. 177. 

(c MAISONS ET TERRAINS MATER> N.V. 
T. GEMEENTE HERENTALS) 

ARREST 

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

Over de twee middelen samen, het 
eerste, afgeleid uit de schending van 
de artikelen 37 van de wet van 
29 maart 1962 houdende organisatie van 
de ruimtelijke ordening en de stede
bouw, zoals gewijzigd door de wetten 
van 22 april 1970, 22 december 1970 en 
22 december 1977, 177, 178, 180 van de 
wet van 22 december 1977 betreffende de 
budgettaire voorstellen 1977-1978 en 
2 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest de vordering tot 
schadeloosstelling van eiseres, gebaseerd 
op artikel 37 van de wet van 
29 maart 1962 houdende organisatie van 
de ruimtelijke ordening en de stede
bouw, ongegrond verklaart, zonder reke
ning te houden met de artikelen 177 en 
178 van de wet van 22 december 1977 
betreffende de budgettaire voorstellen 
1977-1978, waardoor voornoemd arti
kel 37 wordt gewijzigd en aangevuld, 

terwijl, nu luidens artikel 180 van de 
wet van 22 december 1977 betreffende de 
budgettaire voorstellen 1977-1978, de wij
zigingen en aanvullingen van de wet van 
29 maart 1962 houdende organisatie van 
de ruimtelijke ordening en de stede
bouw, van onmiddellijke toepassing zijn, 
ook op de reeds aanhangig gemaakte 
vorderingen tot schadevergoeding waar
over nog geen in kracht van gewijsde 
gegane uitspraak bestaat, en nu op de 
datum van publicatie en inwerking
treding van deze wet, dit is op 
24 december 1977, over de vordering tot 
schadevergoeding van eiseres nog geen 
in kracht van gewijsde gegane uitspraak 
bestond, het arrest rekening had moeten 
houden met de artikelen 177 en 178 van 
de wet van 22 december 1977 betreffende 
de budgettaire voorstellen 1977-1978, 
waardoor artikel 37 van de wet van· 
29 maart 1962 houdende organisatie van 
de ruimtelijke ordening en de stedebouw 
wordt aangevuld en gewijzigd, (schen
ding van alle in het middel aangehaalde 
wetsbepalingen); 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 37 van de wet van 
29 maart 1962 houdende organisatie van 
de ruimtelijke ordening en de stede
bouw, zoals gewijzigd door de wetten 
van 22 april 1970, 22 december 1970 en 
22 december 1977, 177, 178 en 180 van de 
wet van 22 december 1977 betreffende de 
budgettaire voorstellen 1977-1978, 

doordat het arrest de vordering tot 
schadeloosstelling van eiseres, gebaseerd 
op artikel 37 van de wet van 
29 maart 1962 houdende organisatie van 
de ruimtelijke ordening en de stede
bouw, ongegrond verklaart, zulks op 
grond : dat, behoudens ten deze niet 
toepasselijke uitzonderingen, de aanwij
zing van de ontwerper door de gemeen
teraad gedaan en goedgekeurd door de 
bevoegde minister v66r de inwerkingtre
ding van de wet van 29 maart 1962, 
definitief is; dat, nu de aanwijzing van 
de ontwerper door de gemeenteraad van 
Herentals van 30 januari 1947, goedge
keurd door de bevoegde minister op 
8 oktober 1947, haar uitwerking behield 
na de wet van 29 maart 1962, er geen 
spraak is van terugwerkende toepassing 
van die wet; dat de eerste rechter 
derhalve terecht de aard van de gronden 
heeft beoordeeld per 30 januari 1947, dit 
is de datum van de aanwijzing van de 
ontwerper door de gemeenteraad van 
Herentals, 

terwijl luidens artikel 37 van de wet 
van 29 maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en de stede
bouw, zoals gewijzigd door artikel 177 
van de wet van 22 december 1977 
betreffende de budgettaire voorstellen 
1977-1978, wijziging die luidens arti
kel 180 van dezelfde wet van onmid
dellijke toepassing is, schadevergoeding 
door de gemeente verschuldigd is, wan
neer het bouw- of verkavelingsverbod 
volgend uit een gemeentelijk plan van 
aanleg dat bindende kracht heeft verkre
gen, een einde maakt aan het gebruik 
waarvoor een goed dient of normaal 
bestemd is op de dag voorafgaand aan 
de inwerkingtreding van het plan; der
halve de aard van de kwestieuze gran
den niet mocht worden beoordeeld op 
30 januari 1947, dit is de datum van de 
aanwijzing door de gemeenteraad van 
Herentals van de heer Ritzen als ont
werper van het algemeen plan van 
aanleg, zoals het arrest doet, maar 
daarentegen de aard van deze gronden 
moet worden beoordeeld op 4 mei 1963, 
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dit is de dag voorafgaand aan de inwer
kingtreding van voormeld algemeen plan 
van aanleg (schending van aile in het 
middel aangehaalde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat 'naar luid van 
het oorspronkelijk artikel 37, eerste 
lid, van de wet van 29 maart 1962 
houdende organisatie van de ruim
telijke ordening en van de stede
bouw, schadevergoeding verschul
digd is door het Rijk, de vereniging 
van gemeenten of de gemeente, 
wanneer het bouw- of verkavelings
verbod, volgend uit een plan dat 
bindende kracht heeft verkregen, 
een einde maakt aan het gebruik 
waarvoor een goed dient of normaal 
bestemd is op de dag van de 
aanwijzing van de ontwerper van 
datplan; 

Overwegende dat artikel 177 van 
de wet van 22 december 1977 betref
fende de budgettaire voorstellen 
1977-1978 de voormelde woorden 
« op de dag van de aanwijzing van 
de ontwerper » heeft vervangen 
door de woorden « de dag vooraf
gaand aan de inwerkingtreding »; 

Overwegende dat artikel 180 van 
dezelfde wet van 22 december 1977 
bepaalt dat onder · meer de 
genoemde wijziging « van onmiddel
lijke toepassing » is « ook op de 
reeds aanhangig gemaakte vorde
ringen tot schadevergoeding waar
over nog geen in kracht van 
gewijsde gegane uitspraak bestaat »; 
dat de wet gepubliceerd is in het 
Staatsbladvan 24 december 1977, en 
geen bijzondere termijn bepaalt 
voor haar inwerkingtreding, zodat 
zij verbindend werd op 3 janua
ri 1978; 

Overwegende dat in hoger beroep 

Overwegende dat het arrest, nu 
het werd uitgesproken na de 
inwerkingtreding van de genoemde 
wet van 22 december 1977, niet 
meer kon beslissen, zonder de 
artikelen 177 en 180 ervan te schen
den, dat het gebruik waarvoor het. 
goed dient of normaal bestemd is, 
moet worden beoordeeld op de dag 
van de aanwijzing van de ontwerper 
van het plan; 

Dat de middelen gegrond zijn; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat de feitenrechter erover zal 
beslissen; verwijst de zaak naar het 
Hof van Beroep te Brussel. 

7 september 1979 - 1° kamer 
Voorzitter : de h. Versee, raadsheer, 
waarnemend voorzitter - Verslaggever : 
de h. Janssens - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Tillekaerts, advocaat
generaal - Advocaat : mr. De Baeck. 

Nr. 12 
1" KAMER -7 september 1979 

1° WETTEN EN BESLUITEN- BURGER

LIJK WETBOEK ART. 1162 -WET IN DE ZIN 

VAN ART. 608 GERECHTELIJK WETBOEK. 

2° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - MIDDEL WAARBIJ SCHEN-
DING WORDT AANGEVOERD VAN 

ART. 1162 BURGERLIJK WETBOEK- ONTVAN
KELIJK MIDDEL. 

de debatten werden gesloten op 3° OVEREENKOMST - UITLEGGING -
TWIJFEL BURGERLIJK WETBOEK 

ART. 1162- SCHULDENAAR VAN DE VERBIN-
TENIS - VERBINTENIS - BEG RIP. 

20 december 1977 en het arrest 
werd gewezen op 17 januari 1978; 
dat het arrest « de aard van de 
gronden » beoordeelt « per 

BURGER-30 januari 1947, datum van de 4o CASSATIEMIDDELEN 
aanwijzing, met toepassing van de LIJKE ZAKEN - MIDDEL WAARBIJ SCHEN-

DING VAN EEN WETTELIJKE BEPALING 
besluitwet van 2 december 1946, van WORDT AANGEVOERD, ZONDER NADER TE 
de heer Ritzen als ontwerper van BEPALEN WAARIN DIE SCHENDING BESTAAT 
het plan van aanleg »; - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 
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1' en 2' Ontvankelijk is het middel dat 

de schending aanvoert van al't. 1162 
B. W:, nu die bepaling een wet oplevert 
in de zin van art. 608 Ger. W: (1). 
(Impliciet.) 

3' In de zin van art. 1162 B. W: is degene 
die in een overeenkomst vrijstelling of 
beperking van aansprakelijkheid 
geniet, de partij die,. wat dit beding 
betl'eft, bedongen heeft, terwijl de · 
andel'e partij zich heeft verbonden (2). 

4' Niet ontvankelijk is het middel waar
bij de schending wordt aangevoerd 
van een wettelijke bepaling, als niet 
wordt bepaald waal'in deze schending 
bestaat (3). (Art. 1080 Ger.W.) 

(« ETABL!SSEMENTS MOORKENS > N.V. 
T. « GROEP EAGLE STAR-CB > N.V.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 maart 1978 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1134, 1135, 1137, 
1142, 1147, 1156 tot 1164, 1319, 1320, 1322, 
1382, 1383, 1927 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
om aan verweerster een bedrag te beta
len van 307.913 frank op grond : dat de 
bewaargeving van de wagen bewezen is; 
dat de clausules van de bestelbon en de 
facturen regelmatig zijn en ten deze 
toepasselijk in verband met het uitvoe
•ren van het nazicht; dat de clausules 
betreffende voorbehoud en beperking 
van a11nsprakelijkheid uiteraard beper
kend dienen te worden gei:nterpreteerd; 
dat, aangaande de door de koper te 
nemen verzekering, de formule '' het 
gevaar van diefstal, brand en bevriezing 
moet verzekerd worden door de 
eigenaar » een risicoverzekering bedoelt; 
dat het onderscheid tussen risico
verzekering en aansprakelijkheidsverze
kering essentiee~ is en ten deze niet 
vermengd werd; dat, aangaande de 

(1) Cass., 22 maart. en 27 april 1979 (A.C., 
1978-79, 860 en 1022). 

(2} Zie Cass., 22 maart 1979 (A.C., 1978-79, 
860) en noot 2. 

.(3) Cass., 19 april 1979 (A.C., 1978-79, 
n@). 

beperking van aansprakelijkheid, de 
clausule « dat de verantwoordelijkheid 
van de B.M.W.-verdeler in elke veron
derstelling beperkt is tot het ruilen door 
haar zorgen van de beschadigde onder
delen, zonder enige bijkomende schade
vergoeding, zelfs in geval van grove fout 
van de leden van haar personeel >>, het 
principe van een mogelijke aansprake
lijkheid van eiseres niet uitsluit maar 
integendeel postuleert, en overigens ten 
deze niets zegt omtrent de hier specifiek 
verweten fouten en verplichtingen van 
eiseres als bewaarnemer; dat de clausule 
« dit voertuig rijdt en parkeert op de 
verantwoordelijkheid van de eigenaar » 
evenmin duidelijk en zeker de rechtsver
houding tussen de garagist en zijn klant 
bedoelt, maar veeleer de aansprakelijk
heid tegenover derden; dat niet kan 
worden verondersteld dat partijen in dit 
contract bedoeld hebben dat de klant 
verantwoordelijk zou zijn voor de fouten 
van de garagist tegenover die klant; dat 

. de contractueel bedongen beperking van 
verantwoordelijkheid derhalve noch op 
het contractuele vlak, noch op het qua
si-delictuele vlak, op de ten deze verwe
ten fouten kan worden toegepast, 

terwijl, eerste ondel'deel, de clausules 
van beperking van aansprakelijkheid 
dienen te worden gei:nterpreteerd vol
gens de wil van de partijen en het 
arrest, door te beslissen dat deze clausu
les uiteraard beperkend moeten worden 
gei:nterpreteerd, ·de regels van interpre
tatie van de overeenkomsten miskent 
(schending van de artikelen 1134, 
1135 en 1156 tot 1164 van het Burgerlijk 
Wetboek), 

tweede ondel'deel, het arrest enerzijds 
vaststelt dat de clausules van beperking 
der aansprakelijkheid van eiseres ook 
toepasselijk zijn in verband met het 
nazicht van de wagen, maar anderzijds 
de toepassing ervan verwerpt, omdat 
deze clausules dit geval niet uitdrukke
lijk voorzien; dat die beweegredenen 
tegenstrijdig en duister zijn (schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 
1163 en 1164 van het Burgerlijk Wet
boek), 

derde ondel'deel, de beide clausules 
12 en 13, 3', samen gelezen, duidelijk 
aantonen dat eiseres haar niet
aansprakelijkheid bedongen heeft in 
geval van diefstal van het voertuig, zodat 
het arrest de bewijskracht van deze 
clausules miskent en eiseres ten 
onrechte veroordeelt (schending van de 
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artikelen 1136, 1137, 1142, 1147, 1319, 
1320, 1322, 1382, 1383, 1927 en 1928 van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, nu in de zin 
van artikel 1162 van het Burgerlijk 
Wetboek, degene die in een over
eenkomst vrijstelling of beperking 
van aansprakelijkheid geniet, de 
partij is die, wat dit beding betreft, 
bedongen heeft, terwijl de andere 
partij zich heeft verbonden, het 
motief volgens hetwelk de clausules 
betreffende voorbehoud of beper
king van aansprakelijkheid beper
kend dienen te worden gei:nterpre
teerd, slechts de in artikel 1162 van 
het Burgerlijk Wetboek neergelegde 
regel weergeeft en derhalve die 
wetsbepaling niet schendt; 

Overwegende dat eiseres niet 
nader bepaalt waarin de schending 
van de andere in het onderdeel 
vermelde wetsbepalingen zou be
staan; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel 
betreft : 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

Wat het derde onderdeel betreft: 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

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

7 september 1979 - 1" kamer -
Voorzitter : de h. Versee, raadsheer, 
waarnemend voorzitter - Verslaggever : 
de h. Janssens- Gelijkluidende conclu
sie van de h. Tillekaerts, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Houtekier 
en Dassesse. 

Nr. 13 
1• KAMER - 7 september 1979 

TUSSENKOMST - BURGERLIJKE ZAKEN -
CASSATIEGEDING - EIS TOT BINDENDVER
KLARING VAN HET ARREST INGESTELD DOOR 
DE ElSER TOT CASSATIE - ONTVANKELIJK
HEID- VOORWAARDE. 

Een door de eiser tot cassatie ingestelde 
eis tot bindendverklaring van het 
arrest is niet ontvankelijk wanneer 
niet blijkt dat die eiser er belang bij 
heeft het arrest bindend te doen 
verklaren voor de tot tussenkomst 
opgeroepen partij (1). 

(• TRANSPORT EQUIPMENT FINANCE COMPANY 
N.V. • T. HESSENATIE-NEPTUNUS N.V., MRS. JANS 
EN BORGERS, CURATOREN IN HET FAILLISSE
MENT < TRANSPORTS EUROPEENS ET DES EAUX 
MINERALES , P.V.B.A., GEBROEDERS L. & A 

GEUSSENS P.V.B.A.) 

7 september 1979 - 1 e kamer -
Voorzitter : de h. Versee, raadsheer
waarnemend voorzitter - Verslaggever : 
de h. Sury - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. van Heeke en De 
Baeck. 

Nr. 14 
3" KAMER - 10 september 1979 

1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE ONTSLAG VAN 
BESCHERMDE WERKNEMER OM ECONOMI
SCHE REDENEN- GEEN RAADPLEGING VAN 
HET PARITAIR COMITE - AANVRAAG OM 
HERPLAATSING VAN DIE WERKNEMER IN DE 
ONDERNEMING TE LAAT INGEDIEND - GEEN 
RECHT OP SPECIALE VERGOEDING VOOR DIE 
WERKNEMER. 

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE ONTSLAG VAN 
BESCHERMDE WERKNEMER OM ECONOMI
SCHE REDENEN - GEEN VOORAFGAANDE 
RAADPLEGING VAN HET PARITAIR COMITE
AANVRAAG OM HERPLAATSING VAN DE 
WERKNEMER IN DE ONDERNEMING TE LAAT 
INGEDIEND- BEWERING VAN DE WERKNE
MER ALS ZOU DE HERPLAATSING ONMOGE
LIJK ZIJN - OMSTANDIGHEID DIE DE WERK
NEMER NIET VRIJSTELT VAN DE AANVRAAG 
OM HERPLAATSING. 

(1) Cass., 22 feb. 1979 (A. C., 1978-79, 752). 
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1° De beschermde werknemer die om 

economische redenen, zondez· vooraf
gaande raadpleging van het paritair 
comite door zijn werkgever, is ontsla
gen, moet, om een speciale vergoeding 
te bekomen, zijn herplaatsing in de 
onderneming aanvragen binnen een 
termijn van dertig dagen na de ken
nisgeving van zijn ontslag. (Art. 21, 
§§ 2 tot 5 en 7, wet houdende organi
satie van het bedrijfsleven; art. 1bis, 
§§ 2 tot 5 en 7, Gezondheids- en 
Veiligheidswet.) ' 

2° De beschermde werknemer die om 
economische redenen, zonder vooraf
gaande raadpleging van het paritair 
comite, door zijn werkgever is ontsla
gen, is niet vrijgesteld van de aan
vraag om herplaatsing in de onderne
ming binnen de wettelijke termijn, 
ook al doet zich een omstandigheid 
voor waardoor die herplaatsing onmo
gelijk is. (Art. 21, §§ 2 tot 5 en 7, wet 
houdende organisatie van het bedrijfs
leven; art. lbis, §§ 2 tot 5 en 7, 
Gezondheids- en Veiligheidswet.) 

(FEDERAL MOGUL BELGIQUE N.V. 
T. BELTRAME E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 mei 1978 gewezen 
door het Arbeidshof te Luik; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 21, §§ 2 tot 5 en 7, 
van de wet van 20 september 1948 
houdende organisatie van het bedrijfsle
ven, gewijzigd bij artike~ 2 van de wet 
van 16 januari 1967, en; 1bis, §§ 2 tot 
5 en 7, van de wet van 10 juni 1952 
betreffende de gezondheid en de veilig
heid van de arbeiders, ,alsmede de salu
briteit van het werk Em van de werk
plaatsen, dat is ingevdegd bij artikel 5 
van de wet van 16 januari 1967, 

doordat, na te hebben vastgesteld dat 
de verweerders werknemers waren die 
door bovenvermelde wetsbepalingen 
werden beschermd, na te hebben beslist 
dat eiseres de ondernemingsraad voor 
het voldongen ·feit had gesteld dat de 
onderneming op 25 juli 1975 geheel werd 
gesloten en dat aldus de tussen de 
partijen bestaande arbeidsovereenkom
sten werden beeindigd, daar eiseres, in 
strijd met haar wettelijke verplichting, 
had beslist geen arbeid meer te ver
schaffen, na te hebben vastgesteld dat 
eiseres pas bij een latere brief van 

28 juli 1975 de economische redenen van 
de sluiting aan het paritiair comite had 
voorgelegd en dat op die brief geen 
eenparige beslissing kon worden gege
ven, en na te hebben gezegd dat eiseres 
bij brief van 3 september 1975 de 
verweerders had meegedeeld dat zij op 
7 september 1975 een einde maakte aan 
de tussen de partijen bestaande arbeids
overeenkomst, het arrest afwijzend 
beschikt op de conclusie waarin eiseres 
aanvoerde dat, indien was beslist dat de 
op 25 juli 1975 vastgestelde sluiting van 
de onderneming gelijkstond met de 
beeindiging van de arbeidsovereenkom
sten, hieruit zou volgen dat de aanvra
gen tot herplaatsing, als bedoeld in § 5 
van bovenvermelde wetsbepalingen, had
den moeten worden ingediend binnen 
dertig dagen na die sluiting, dat die 
aanvragen pas in september 1975 werden 
ingediend en dat de verweerders geen 
aanspraak konden maken op de vergoe
dingen waarvan sprake is in § 7 van 
bovenvermelde wetsbepalingen, en die 
beslissing hierop doet steunen dat de in 
de §§ 5 en 7 van voormelde wetsbepalin
gen voorgeschreven procedure inzake 
aanvraag tot herplaatsing niet van toe
passing is ingeval de werkgever door 
zijn eenzijdig en plotseling optreden een 
herplaatsing onmogelijk heeft gemaakt, 
daar die procedure krachtens die §§ 5.en 
7 impliceert dat herplaatsing mogelijk is, 
en dat er anders over beslissen zou 
neerkomen op het voorschrijven van een 
nutteloos formalisme, en hierop dat, in 
de onderstelling dat moet worden aange
nomen dat die procedure inzake aan
vraag tot herplaatsing moest worden 
gevolgd, de verweerders hun aanvraag 
binnen de wettelijke termijn hadden 
ingediend omdat zij eiseres hadden 
gevolgd in haar fictieve procedure die 
werd afgesloten door een fictief op 
7 september 1975 vastgestelde beeindi
ging, 

terwijl, eerste onderdeel, het instellen, 
binnen de termijn van § 5 van bovenver
melde wetsbepalingen, van een aanvraag 
tot herplaatsing, zelfs in de in het arrest 
vermelde omstandigheden, een noodza
kelijke voorwaarde vormt om bij de 
beschermde werknemers het recht op de 
vergoedingen van § 7 van die wetsbepa
lingen te doen ontstaan; 

tweede onderdeel, de aanvragen tot 
herplaatsing, ten deze, volgens § 5 van 
de aangevoerde wetsbepalingen moesten 
worden ingediend binnen dertig dagen 
na de datum van de beeindiging zonder 
opzegging, die volgens het arrest op 
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25 juli 1975 plaatsvond, en niet binnen 
dertig dagen na de datum van de 
beeindiging die, naar het arrest zegt, 
door eiseres fictief op 7 september 1975 
werd vastgesteld : 

Ten aanzien van de beide onder
delen samen : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiseres op 25 juli 1975 de 
arbeidsovereenkomsten tussen haar 
en alle werklieden, met inbegrip 
van de verweerders, heeft beeindigd 
en dat zij pas op 28 juli 1975 aan 
het bevoegd paritair comite heeft 
gevraagd om het bestaan te erken
nen van economische redenen die 
het ontslag van beschermde werk
nemers rechtvaardigden; 

Dat het arrest, dat er aldus op 
wijst dat eiseres de verweerders had 
ontslagen zonder vooraf het advies 
van het paritair comite te hebben 
ingewonnen, eiseres veroordeelt tot 
betaling aan de verweerders van de 
vergoeding bedoeld in de arti
kelen 21, § 7, van de wet van 
20 september 1948 houdende organi
satie van het bedrijfsleven en 1 bis, 
§ 7, van de wet van 10 juni 1952 
betreffende de gezondheid en de 
veiligheid van de arbeiders, alsmede 
de salubriteit van het werk en van 
de werkplaatsen; 

Overwegende dat die wetsbepalin
gen voorschrijven dat de werkgever 
de erin vastgestelde vergoedingen 
moet betalen wanneer hij weigerde 
de werknemers in de onderneming 
te herplaatsen binnen een maand 
na de aanvraag die zij daartoe heeft 
ingedierid, welke aanvraag moet 
worden gedaan binnen een maand 
na het ontslag; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de vakbondsorganisatie, 
waarbij de verweerders waren aan
gesloten, pas op 19 september 1975 
hun herplaatsing heeft aangevraagd; 

Dat het evenwel eiseres veroor
deelt om de speciale vergoedingen 
te betalen op grond, enerzijds, dat 
de herplaatsingsprocedure ten deze 
niet van toepassing was, daar de 

herplaatsing niet mogelijk was, en, 
anderzijds, dat de aanvraag tot her
plaatsing werd ingediend binnen 
een maand na de fictieve beeindi
ging van de overeenkomst; 

Overwegende dat het feit dat 
herplaatsing in de onderneming 
onmogelijk is geworden de onregel
matig ontslagen werknemer, die de 
bij weigering van de herplaatsing 
voorgeschreven vergoedingen wil 
ontvangen, niet vrijstelt om die 
herplaatsing binnen de wettelijke 
termijn aan te vragen; 

Overwegende dat het arrest, dat 
had beslist dat eiseres de tussen 
haar en de verweerders bestaande 
overeenkomsten effectief op 25 juli 
1975 had beeindigd en dat die 
beeindiging door eiseres fictief op 
7 september 1975 was vastgesteld, 
niet wettig kon beslissen dat de 
verweerders hun herplaatsing had
den aangevraagd binnen de wette
lijke termijn, daarvoor als datum 
7 september 1975 in aanmerking 
nemen; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat de feitenrechter erover zal 
beslissen; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Bergen. 

10 september 1979 - a· kamer -
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Closon 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Duchatelet, advocaat-generaal 
Advocaten : mrs. Bayart en Simont. 

Nr. 15 
3• KAMER - 10 september 1979 

CASSATIE - BEVOEGDHEID - DIENST

PLICHTZAKEN - OVERMACHT - TOEZICHT 
VAN HET HOF. 

Hoewel de rechter op onaantastbare 
wijze de feitelijke omstandigheden 
vaststelt waaruit hij het bestaan van 
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overmacht afleidt {1), onderzoekt het 
Hoi of overmacht uit die omstandighe
den wei wettig valt af te leiden (2). 

(HOMSANI P.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF;- Gelet op de bestre
den beslissing, op 15 mei 1979 door 
de Hoge Militieraad gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 1148 van het Burgerlijk 
Wetboek en van de algemene rechtsbe
ginselen, 

doordat de Hoge Militieraad als begin
sel doet gelden dat de dienstplichtige die 
in het buitenland verblijft rekening moet 
houden met de risico's die daaraan 
verbonden zijn en dat hij bijgevolg de 
burgeroorlog niet kan aanvoeren als een 
geval van overmacht om de onderbre
king van zijn verblijf in het buitenland 
te rechtvaardigen, 

terwijl voor het aldus aangenomen 
beginsel geen enkele wettelijke recht
vaardiging te vinden is die van het 
gemeen recht afwijkt, te meer omdat 
eisers verblijf in het buitenland niet van 
hem persoonlijk uitgaat, doch voor hem 
een verplichting is, daar hij natuurlijk 
verplicht is samen te wonen met zijn 
ouders die hun woonplaats in het bui
tenland hebben, en terwijl de burgeroor
log het geval van overmacht bij uitstek 
vormt waardoor degene die er het 
slachtoffer van is niet onder de toepas
sing valt van de gemeenrechtelijke 
regels : 

Overwegende dat uit de geding
stukken blijkt dat eiser aanvoerde 
dat zo hij zijn verblijfplaats buiten 
Europa had moeten verlaten en zich 
in de bevolkingsregisters in Belgie 
had moeten laten inschrijven, zulks 
te wijten was aan de burgeroorlog 
in Libanon die voor hem een geval 
van overmacht was geweest; 

Overwegende dat de beslissing 
zegt « dat de dienstplichtige die 
beslist in het buitenland te verblij
ven rekening moet houden met de 

(1) Zie Cass., 4 okt. 1977 (A.C., 1978, 152). 

(2) Zie Cass., 12 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 
39). 

risico's die daaraan verbonden zijn 
zowel voor het toestaan van de 
vrijlating als voor de intrekking 
ervan; dat het dus niet gaat om een 
geval van overmacht »; 

Dat de Hoge Militieraad dus in 
rechte beslist dat, wegens de risico's 
van een verblijf in het buitenland, 
een burgeroorlog nooit een geval 
van overmacht kan zijn voor dege
nen die deze verblijfplaats verlaat; 

Overwegende dat, hoewel de rech
ter op onaantastbare wijze in feite 
het bestaan van overmacht beoor
deelt, het Hof controle moet uitoefe
nen op de rechtsgronden waarop hij 
zijn beslissing steunt; 

Overwegende dat de Hoge Militie
raad uit de door hem gegeven 
overweging niet wettig kon afleiden 
dat er geen overmacht aanwezig 
was; 

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; ver~?.rijst de zaak 
naar de anders samengestelde Hoge 
Militieraad. 

10 september 1979 - 3" kamer -
Voorzitter en verslaggever : de h. 
Gerniers, afdelingsvoorzitter - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Duchatelet, 
advocaat-generaal. 

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin 
gewezen op voorziening van Homsani S. tegen 
de beslissing van dezelfde dag van de Hoge 
Militieraad. 

Nr. 16 
· 2• KAMER - 11 september 1979 

1° ONTUCHT EN PROSTITUTIE 
HOUDEN VAN EEN HUIS VAN ONTUCHT OF 

PROSTITUTIE - STRAFWETBOEK, ART. 380BJS 
-BEG RIP. 

2° ONTUCHT EN PROSTITUTIE -
HOUDEN VAN EEN HUIS VAN ONTUCHT OF 

PROSTITUTIE - STRAFWETBOEK, ART. 380BIS 
-BEGRIP. 
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3° CASSATIEMIDDELEN STRAFVOR-

DERING - EEN ENKELE STRAF UITGESPRO, 
KEN WEGENS VERSCHEIDENE MISDRIJVEN -
MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFT OP 
EEN VAN DIE MISDRIJVEN - STRAF WETTE
L!JK VERANTWOORD DOOR EEN ANDER MIS
DRIJF- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

1" Om het houden van een huis van 
ontucht of prostitutie, in de zin van 
art. 380 bis Sw., als bewezen te kunnen 
beschouwen, is niet vereist dat de 
houder van het huis persoonlijk ande
ren tot ontucht of prostitutie heeft 
aangezet; het is voldoende dat hij 
wetens en willens de ontucht of de 
prostitutie in zijn inl'ichting heeft 
toegelaten (1). (Art. 380bis, 2", Sw.) 

2" Het misdrijf van het houden van een 
huis van ontucht of prostitutie onder
stelt een zekere organisatie van blij
vende aard en herhaling van de han
delingen van ontucht of prostitutie in 
de inrichting (2). (Art. 380bis, 2", Sw.) 

3" Wanneer wegens verscheidene mis
drijven een enkele straf is uitgespro
ken, is niet ontvankelijk, wegens het 
ontbreken van belang, de vordering tot 
vernietiging van de beslissing op de 
strafvordering, gegrond op een middel 
dat enkel betrekking heeft op een van 
die misdrijven, als de uitgesproken 
straf wettelijk verantwoord blijft door 
een ander misdrijf (3). (Artt. 411 en 
414 Sv.) 

(DAVID) 

ARREST ( vel'ta]ing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 april 1979 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

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

Overwegende dat eiser, be
klaagde, geen hoedanigheid heeft 
om tegen die beslissing cassatiebe
roep in te stellen; 

(1) Zie Cass., 17 jan. 1955 (A.C., 1955, 377), 
18 april 1972 (ibid., 1972, 780) en 2 okt. 
1973 (ibid., 1974, 123). 

(2) Cass., 24 feb. 1976 (A.C., 1976, 734) en 
noot 4. 

t3) Cass., 6 feb. 1979 (A.C., 1979, 641). 

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

1" waarbij eiser wordt vrijgespro
ken van de telastleggingen A-1 en 
C, voor zover die telastleggingen 
feiten van v66r 1 januari 1975 te 
Sint-Denijs-Westrem betreffen, A-2 
en C, voor zover die telastleggingen 
feiten gepleegd te Sint-Martens
Latem beogen : 

Overwegende dat de voorziening, 
bij gebrek aan belang, niet ontvan
kelijk is; 

2" waarbij eiser veroordeeld wordt 
voor het overige van de telast
leggingen: 

Over de eerste drie middelen samen, 
het eerste middel, afgeleid uit de 

schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
om een huis van ontucht of prostitutie te 
hebben gehouden (telastlegging A-1) en 
om, als souteneur, te hebben geleefd op 
kosten van Denise V., Monique T. en 
Sonia D.M., wier prostitutie hij heeft 
geexploiteerd (telastlegging C), feiten 
gepleegd te Sint-Denijs-Westrem sedert 
1 januari 1975 tot heden, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
enkel als bewezen aanhoudt het eenma
lig en alleenstaande feit, dat plaatsvond 
in het jaar 1975 tussen de getuige R.V. 
en Monique T., zodat er tegenstrijdig
heid is tussen de redengeving van het 
arrest, waarin slechts een feit wordt 
aangehouden, en de beslissing waarbij 
een straf wordt uitgesproken wegens 
verscheidene feiten (misdrijven die een 
.voortzetting in de handelingen vereisen); 

tweede onderdeel, het arrest vaststelt 
dat na 1 augustus 1975 Denise V. alleen 
nog de exploitatie van de bar 
« Massanga >> waarnam en gescheiden 
leefde van eiser, haar echtgenoot, zodat 
er tegenstrijdigheid is tussen die vast
stelling en de veroordeling om, als 
souteneur, op kosten van Denise V. te 
hebben geleefd na 1 augustus 1975, en 
de vrijspraak, die op dat punt uit de 
vaststelling van het arrest had moeten 
volgen, milderend had moeten inwerken 
op de straftoemeting; 

het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 380bis, 2", van het 
Strafwetboek, 
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doordat het arrest eiser veroordeelt 

wegens het houden van een huis van 
ontucht of prostitutie, ofschoon hij zich 
persoonlijk geenszins aan ontucht of 
prostitutie heeft overgeleverd, en hij 
trouwens, wat de hem eveneens ten laste 
gelegde inbreuk op artikel 380quater van 
het Strafwetboek betreft, door de raad
kamer buiten vervolging werd gesteld, 
en het arrest zijn beslissing motiveert 
door de beschouwing dat de aanzetting 
tot ontucht geen bestanddeel van het 
aangehouden misdrijf uitmaakt, 

terwijl, eerste onderdeel, het misdrijf 
van het houden van een huis van 
ontucht of prostitutie vereist dat het 
vrouwelijk personeel, tewerkgesteld in 
de inrichting, tot ontucht werd aangezet; 
zoniet, de houder van het huis strafbaar 
zou kunnen worden gesteld voor een 
daad van prostitutie tijdens zijn afwezig
heid gepleegd door een lid van het 
personeel, hetgeen in strijd zou zijn met 
het persoonlijkheidsbeginsel gehuldigd 
in het Belgisch strafrecht; 

tweede onderdeel, het genoemde mis
drijf ook vereist dat verscheidene zeden
feiten tegen betaling werden gepleegd en 
ten deze het arrest slechts een feit van 
prostitutie aanhoudt, nu de andere feiten 
die het vermeldt, namelijk een vruchte
loos aanbod van een dienster, niet straf
rechtelijk vervolgde aanrakingen door 
een klant op beklede lichaamsdelen van 
een andere dienster, de subjectieve 
interpretatie van een bezoeker, het ver
bruiken van een fles champagne niet 
kunnen gelden als materiele bestandde
len van het misdrijf; 

het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 380bis, 3°, van het 
Strafwetboek, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
om als souteneur te hebben geleefd op 
kosten van personen wier prostitutie hij 
exploiteerde en hiertoe aanneemt dat 
het deel van de verdiensten die eiser 
zich van de toogontvangsten reserveerde, 
te weten zestig percent, verdiensten 
waren die voortkwamen uit prostitutie, 

terwijl dit laatste niet bewezen is en 
het genoemde misdrijf enkel betrekking 
kan hebben op ontvangsten die uit 
zedenfeiten voortkomen, zodat de ver
oordeling van eiser onwettig is : 

W at het eerste onderdeel van het 
tweede middel betreft : 

Overwegende dat de uitdrukkking 
<< houden van een huis van ontucht 
of prostitutie », die voorkomt in 

artikel 380bis van het Strafwetboek, 
niet door de wet is gedefinieerd; dat 
die uitdrukking moet worden ver
staan in de gebruikelijke betekenis; 
dat die betekenis niet inhoudt dat 
de houder van het huis, waar aan 
ontucht of prostitutie wordt gedaan, 
persoonlijk anderen tot ontucht of 
prostitutie moet hebben aangezet; 
dat het volstaat, opdat het misdrijf 
aan de houder van het huis zou 
worden toegerekend, dat hij wetens 
en willens de gelaakte handelingen 
in zijn inrichting heeft toegelaten; 

Dat het onderdeel derhalve faalt 
naar recht; 

W at het eerste onderdeel van het 
eerste middel en het tweede onder
dee! van het tweede middel betreft : 

Overwegende dat, zo het houden 
van een huis van ontucht of prosti
tutie, een zekere organisatie van 
blijvende aard en de herhaling van 
de handelingen van ontucht of 
prostitutie in de inrichting vereist, 
de feitenrechter nochtans op onaan
tastbare wijze in feite oordeElt of er 
herhaling van zulke feiten is 
geweest en of de herhaling van die 
aard was dat de inrichting, waar de 
feiten plaatshadden, als een huis 
van ontucht of prostitutie moet 
worden beschouwd; 

Overwegende dat het arrest 
vaststelt : dat de getuige R.V. tegen 
betaling met de dienster Monique in 
een kamer van eisers inrichting 
geslachtsbetrekkingen heeft onder
houden; dat aan dezelfde getuige, 
bij een later bezoek, door de dien
ster Renee aanbod werd gedaan met 
haar tot ontucht of prostitutie over 
te gaan, onder de bewoordingen 
zich af te zonderen om samen een 
fles champagne te drinken; dat de 
dienster Sonia, bij het betalen van 
ei:m fles champagne, zich met de 
klant terugtrok en aanrakingen op 
billen en borsten toeliet, en zulks 
meermalen plaats heeft gevonden; 
dat de getuige G.B. aan de verlich
ting van de inrichting, aan de kle
ding en de gedragingen van de 
diensters, erkende dat er in die 
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inrichting onzedelijke feiten gebeur
den; dat David Carl het huis in huur 
had genomen en de nodige plaatsen 
en accomodatie ter beschikking 
stelde van het door hem aangewor
ven vrouwelijk personeel; dat niet 
werd betwist dat het vrouwelijk 
personeel aan de klanten aanbod 
deed om samen een fles champagne 
te drinken, wat toch niet gebruike
lijk is in een gewoon baancafe, zoals 
eiser beweert, terwijl volgens de 
getuige R.V., het aanbieden van een 
fles champagne voorkomt als een 
bedekte vorm tot het vragen van 
geslachts be trekking en; 

Overwegende dat uit die vaststel
lingen blijkt dat het arrest ten laste 
van eiser niet aileen aanhoudt dat 
er zich op een bepaald ogenblik in 
de loop van het jaar 1975 in de door 
hem gehouden inrichting een feit 
van ontucht of prostitutie heeft 
voorgedaan, maar dat zulke feiten 
herhaald~ijk plaatsvonden, zodat 
het als bewezen voorkomt dat eiser 
de feiten, die hem ten laste zijn 
gelegd, met de vereiste voortzetting 
heeft gepleegd; 

Dat de onderdelen derhalve, in 
zoverre, feitelijke grondslag missen; 

Overwegende dat het tweede 
onderdeel van het tweede middel 
voor het overige opkomt tegen de 
onaantastbare beoordeling van de 
feiten door de feitenrechter en niet 
ontvankelijk is; 

Dat de onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel van het 
eerste middel en wat het derde 
middel betreft : 

Overwegende dat, nu het arrest 
eiser tot een enkele straf veroor
deelt wegens de telastleggingen 
A-1 en C samen en nu die straf 
wettelijk is verantwoord door het 
bewezen verklaren van de feiten 
van de telastlegging A-1 (beperkt), 
het tweede onderdeel van het eerste 
middel en het derde middel, die 
aileen betrekking hebben op de 

telastlegging C, zelfs indien zij 
gegrond zouden zijn, niet tot cassa
tie zouden kunnen leiden en der
halve, bij gebrek aan belang, niet 
ontvankelijk zijn; 

Over het vierde en het vijfde 
middel samen, 

Dat de middelen feitelijke grand
slag missen; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
geen onwettelijkheid bevat die eiser 
kan grieven; 

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

11 september 1979 - 2' kamer 
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Lebbe -
Gelijkluidende condusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Vanden Abeele, Gent. 

Nr. 17 
2" KAMER - 11 september 1979 

1° WEGVERKEER - WEGVERKEERSRE

GLEMENT, ART. 27.3.1 - PARKEERMETERS 
-BEGRJP. 

2° RECHTERLIJKE MACHT- GEPAST
HEID VAN EEN GEMEENTEVERORDENING -
GEEN TOEZICHT VAN DE RECHTERLIJKE 
MACHT. 

3° RECHTERLIJKE MACHT - GEEN 

TOEZICHT OP DE GEPASTHEID VAN EEN 
GEMEENTEVERORDENINQ- BEGRIP. 

4° WEGVERKEER- GEMEENTEVERORDE
NING - RECHTER DIE WEIGERT EEN GEMEEN
TEVERORDENING TOE TE PASSEN WAARBIJ 
HET GEBRU!K VAN PARKEERAUTOMATEN OP 
SOMMIGE PLAATSEN VAN DE OPENBARE WEG 
VERPLJCHT WORDT GESTELD - TOEZICHT OP 
DE GEPASTHEID VAN DIE GEMEENTEVEROR
DENING- MACHTSOVERSCH:fl.JJDJNG VAN DE 
RECHTER. 

5° RECHTERLIJKE MACHT BE-

VOEGDHEID VAN DE HOVEN EN RECHTBAN
KEN OM EEN GEMEENTEVERORDENING 
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ONDER MEER TE TOETSEN OP MACHTSAF
WENDING - MACHTSAFWENDING - VER
PLICHTING DE TOEPASSING VAN DIE VEROR
DENING TE WEIGEREN - BEG RIP. 

1 o Onder parkeermeter in de zin van 
art. 27.3.1 Wegverkeersregl. moet wor
den verstaan : een toestel waarvan de 
gebruiksmodaliteiten zodanig zijn dat 
daardoor de parkeertijd kan worden 
beperkt op de plaatsen waarop het 
betrekking heeft. Daaronder zijn mede 
begrepen de zogenaamde parkeerauto
maten die het parkeren afhankelijk 
stellen van het betalen van een 
geldsom door een of meer geldstukken 
te steken in een automaat die een 
parkeerbiljet aflevert waarop wei de 
toegestane parkeertijd maar niet de 
verstreken noch de resterende par
keertijd is aangeduid (1). 

2o Het staat niet aan de rechterlijke 
macht de gepastheid van een gemeen
tevei·ordening te beoordelen (2). 
(Impliciet.) 

3° en 4° De rechter beperkt zich niet tot 
het toezicht op de overeenstemming 
met de wet van een gemeenteverorde
ning waarbij voor motorrijtuigen het 
gebruik van pa1*eerautomaten op 
sommige plaatsen van de openbare 
weg verplicht is gesteld, doch beoor
deelt of zij opportuun is en over
schrijdt dus zijn bevoegdheid, wan
neer hij de toepassing van een derge
lijke verordening weigert op grond dat 
het invoeren van de genoemde par
keerautomaten nadelige gevolgen 
heeft voor het vei*eer in plaatsen 
buiten de betrok.ken parkeerplaatsen 
(3). 

(1) Art. 1 K.B. 8 juni 1979, gepubliceerd in 
het Belgisch Staatsblad van 20 juni 1979 en in 
werking getreden op laatstvermelde datum, 
heeft aan art. 2 van het Wegverkeersregle
ment, onder 2.29, een bepaling toegevoegd 
luidens welke « parkeermeter » is : elk ten 
behoeve van een parkeerplaats of van een 
geheel van parkeerplaatsen opgesteld toestel 
dat bestemd is om de parkeerduur aan te 
duiden die naar gelang van de betaalde som is 
toegestaan. 

5° Wanneer de rechter vaststelt dat een 
gemeenteverordening, die genomen is 
ter uitvoering van de wetten en regle
menten betreffende de politie over het 
wegverkeer, « eerder » tot doe] heeft 
de gemeente een nieuwe bron van 
inkomsten te bezorgen, stelt hij aldus 
niet wettelijk vast dat die verordening 
berust op een machtsafwending die 
hem ertoe verplicht de toepassing 
ervan te weigeren ( 4 ). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUGGE 
T. ROTSAERT) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 11 april 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brugge; 

Over het middel, door eiser afgeleid 
uit de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 27.3.1 van het Wegver
keersreglement en het enig artikel van 
de wet van 22 februari 1965, waarbij aan 
de gemeenten wordt toegestaan parkeer
geld op motorrijtuigen in te voeren, 1 en 
4 van het politiereglement van 
25 april 1978 van de stad Brugge op het 
parkeren bij parkeerautomaten op de 
openbare weg, 

doordat het vonnis verweerster vrij
spreekt van de haar ten laste gelegde 
overtreding van artikel 27 .3.1 van het 
Wegverkeersreglement, om als wegge
bruiker of bestuurder op de openbare 
weg een voertuig te hebben geparkeerd 
op een plaats voorzien van parkeerme
ters waar de parkeertijd is beperkt, en 
verzuimd te hebben de gebruiksmodali
teiten van deze toestellen na te leven, 
(onder meer) op de navolgende 
gronden : de verordening van de stad 
Brugge, van 25 april 1978 is onwettig; 
immers, de wet van 22 februari 1965 
bepaalt dat de verordeningen inzake 
stationeren (thans : parkeren) moeten 
worden vastgesteld volgens de wetgeving 
en de reglementen op de verkeerspolitie; 
noch artikel 2 noch artikel 27 van het 
Wegverkeersreglement omschrijven pre
cies wat een parkeermeter is, zodat 
inderdaad de tekst van artikel 27.3 van 
dat reglement grammaticaal te interpre
teren is; uit de omschrijving van de 

(2) Cass., 4 maart 1974 en 17 juni 1974, drie 
arresten (A.C, 1974, 726 en 1134), 16 sept. 
1974 en 23 jan. 1975, twee arresten (ibid., 1975, 
65 en 576). 1-----------------

(3) Zie de arresten vermeld in de noten 2 
en 3. 

(4) Zie Cass., 18 jan. 1977 (A.C, 1977, 553) en 
de noot 3 op biz. 554. 
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woorden « parkeermeter >> en « par
keerautomaat >> in de woordenboeken 
blijkt duidelijk dat er een onderscheid 
dient te worden gemaakt en dat het 
onderscheiden toestellen betreft; een 
parkeermeter is een individueel toestel 
dat de parkeertijd aangeeft van het 
voertuig dat ervoor staat en waarop men 
op ieder ogenblik de nog lopende par
keertijd kan aflezen; ten deze is het 
parkeren afhankelijk gesteld van het 
betalen van een geldsom door het voe
den van een automaat die een parkeer
biljet aflevert; dit toestel duidt de ver
streken noch de resterende parkeertijd 
aan; artikel 27.3 van het Wegverkeers
reglement voorziet enkel in een regeling 
.door middel van parkeermeters; de 
gemeenteraad van Brugge heeft derhalve 
zijn bevoegdheid overschreden door het 
gebruik van parkeerautomaten verplicht 
te stellen voor parkerende motorvoertui
gen, bromfietsen uitgezonderd, 

terwijl, nu de wet geen bepaling 
verstrekt van een << parkeermeter >>, de 
betekenis daarvan moet worden gezocht 
in het doel van de bedoelde wettelijke 
bepaling; dit doel duidelijk blijkt uit de 
tekst van die bepaling zelf, volgens 
welke een parkeermeter niets anders 
betekent dan een toestel dat dient om, 
op de plaatsen waarop het betrekking 
heeft, de parkeertijd te beperken volgens 
de gebruiksmodaliteiten van het toestel, 
welke aan geen enkel wettelijk voor
schrift zijn onderworpen; het in het 
vonnis gemaakte onderscheid derhalve 
zonder belang is en een parkeermeter 
evengoed een automaat is als het andere 
toestel : 

Overwegende dat artikel 27.3.1 
van het Wegverkeersreglement 
bepaalt : op alle plaatsen met par
keermeters is het parkeren beperkt 
volgens de gebruiksmodaliteiten van 
deze toestellen; dat uit de tekst en 
het doel van deze bepaling blijkt dat 
onder een parkeermeter moet wor
den verstaan een toestel waarvan de 
gebruiksmodaliteiten zodanig zijn 
dat daardoor de parkeertijd kan 
worden beperkt op de plaatsen 
waarop het betrekking heeft; 

Overwegende dat het vonnis uit 
de gegeven beschrijving van de 
parkeerautomaat niet wettig heeft 

kunnen afleiden dat zodanig appa
raat niet mede kan worden begre
pen onder de parkeermeter bedoeld 
in artikel 27.3 van het Wegverkeers
reglement; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 107 van de 
Grondwet, van het enig artikel van de 
genoemde wet van 22 februari 1965 en 
van de artikelen 27.3 van het Wegver
keersreglement, 1 en 4 van de genoemde 
verordening van 25 april 1978 van de 
stad Brugge : 

Overwegende dat het vonnis de 
vrijspraak van verweerster nog 
grondt op de navolgende over
wegingen : de bedoeling van de wet 
van 22 februari 1965 en van de 
betwiste politieverordening van 
25 april 1978 is het parkeren in de 
binnenstad te vergemakkelijken 
voor iedereen, door langparkeerders 
te weren; een blauwe zone lost niets 
op maar verlegt het parkeerpro
bleem; de betwiste politieverorde
ning bevat precies hetzelfde euvel; 
bovendien blijkt dat de door de 
automaten afgeleverde ticketten, 
gedurende de erop aangegeven par
keertijd, rechtsgeldig gebruikt kun
nen worden in iedere zone voorzien 
van parkeerautomaten; zulks is 
geenszins mogelijk met de gei:ndivi
dualiseerde parkeermeters waarin 
de wet voorziet; het lijkt dan ook 
duidelijk dat het invoeren van zones 
met parkeerautomaten eerder als 
bedoeling heeft een nieuwe bron 
van inkomsten te maken door het 
gebruik van deze zones aantrekke
lijker te maken; artikel 27.3 van het 
Wegverkeersreglement sluit alle 
dergelijke vormen van misbruik uit 
door individualisering van het toe
stel; de bestreden verordening van 
25 april 1978 miskent de doelstelling 
zelf van artikel 27.3 van het W egver
keersreglement en is om die reden 
strijdig met de wet van 22 fe
bruari 1965; 

Overwegende dat het vonnis op 
grond van de beschouwing dat het 
invoeren van de bedoelde parkeer
automaten nadelige gevolgen heeft 
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voor het verkeer in plaatsen buiten 
de betrokken parkeerplaatsen, 
welke beschouwing enkel de 
geschiktheid van de maatregel 
betreft, niet wettig heeft kunnen 
beslissen dat de verordening van 
25 april 1978 de doelstelling van 
artikel 27.3 van het Wegverkeersreg
lement miskent; dat de overweging 
dat de genoemde verordening « eer
der als bedoeling heeft een nieuwe 
bran van inkomsten te maken », 
evenmin volstaat om de beslissing 
te verantwoorden dat de stad 
Brugge, bij het uitvaardigen van die 
verordening, haar bevoegdheid niet 
heeft uitgeoefend ter verwezenlij
king van de essentiele doeleinden 
waarvoor ze haar bij de wet is 
toegekend; 

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 
Veurne, zitting houdende in hager 
beroep. 

11 september 1979 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Soetaert -
Gelijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal. 

Nr. 18 
2° KAMER - 11 september 1979 

1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - SCHADE VEROOR
ZAAKT DOOR EEN MISDRIJF - MORELE 
SCHADE EN MATERIELE SCHADE - AFZON
DERLIJKE SCHADEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING MORELE 
SCHADE EN MATERIELE SCHADE - VORDE
RING TOT AFZONDERLIJKE SCHADELOOS
STELLING - BEGRIP. 

1o en 2° De morele schade en de mate
riele schade van het slachtoffer van 
een foutieve daad leveren voor dat 

slachtoffer afzonderlijke schaden op, 
zodat de rechter, die de redenen niet 
opgeeft waarom hij afwijzend beschikt 
op de conclusie tot toekenning van een 
afzonderlijke vergoeding voor de 
morele schade, zijn beslissing niet 
regelmatig motiveert (1). (Art. 97 Gw.; 
artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(CHABOT T. DEDONCKER) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 6 maart 1979 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

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 hof van beroep verweer
der, reeds definitief veroordeeld op de 
strafvordering, ertoe veroordeelt om aan 
eiser de som van 400.000 frank te 
betalen tot vergoeding van de materiiHe 
en morele schade die het gevolg zijn van 
diens blijvende arbeidsongeschiktheid, 
zulks op grond dat, alle omstandigheden 
van de zaak in acht genomen, er geen 
aanleiding toe bestaat de door eiser ten 
gevolge van de behouden blijvende 
arbeidsongeschiktheid geleden materiele 
schade afzonderlijk en mathematisch te 
berekenen bij wijze van kapitalisatie op 
basis van het loon, dat het aangewezen 
is de materiele en morele schade te 
vermengen, dat het door verweerder 
voorgestelde bedrag van 400.000 frank 
een billijke vergoeding uitmaakt, 

terwijl, eerste onderdeel, de materiele 
en de morele schade van het slachtoffer 
van een schuldige daad afzonderlijke 
schaden zijn, de rechter verplicht is deze 
te scheiden wanneer de partijen, of een 
van hen, dit vragen, eiser in ~ijn regel
matig in hoger beroep genomen conclu
sie voor elke uit zijn blijvende arbeids
ongeschiktheid volgende schade een 
afzonderlijke schadeloosstelling eiste, 
waarvan hij de wijze van raming voor
stelde, zodat het hof van beroep, door de 
schadevergoeding, door verweerder aan 
eiser te betalen tot vergoeding van de 
vermengde materiele en morele schade 
ten gevolge van diens blijvende arbeids
ongeschiktheid, op 400.000 frank vast te 
stellen, zonder de redenen op te geven 
waarom het de conclusie van eiser 

(1) Cass., 12 april 1976 (A.C:, 1976, 928) en 
noot 1 op biz. 929. 
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verwerpt waarbij, voor de morele schade, 
een afzondetlijke vergoeding werd 
geiHst, waarvan daarin de berekening 
was vermeld, de veroordeling van ver
weerder tot betaling van de voornoemde 
schadeloosstelling niet wettelijk verant
woordt en niet regelmatig antwoordt op 
de conclusie van eiser (schending van 
alle in het middel aangevoerde wetsbe
palingen); 

tweede onderdeel, de rechter de 
schade, die door een onrechtmatige daad 
is veroorzaakt, slechts dan naar billijk
heid kan schatten als hij de redenen 
opgeeft waarom, enerzijds, de door de 
partijen voorgestelde ramingsgegevens 
moeten worden verworpen en, ander
zijds, de raming slechts naar billijkheid 
kan geschieden, zodat het hof van 
beroep, door zonder enige geldige moti
vering de materiiHe en de morele schade 
te vermengen en voor de aldus ver
mengde schade een naar billijkheid 
begrote vergoeding toe te kennen, de in 
het middel aangevoerde wetsbepalingen 
schendt: 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser in zijn 
conclusie voor het hof van beroep, 
met betrekking tot zijn blijvende 
arbeidsongeschiktheid van 16 per
cent, enerzijds, wegens zijn mate
rHHe schade tot de leeftijd van 
65 jaar twee bedragen eiste, te 
weten een bedrag voor de onge
schiktheid tot 1 januari 1979 en een 
ander voor de ongeschiktheid met 
ingang vanaf 1 januari 1979, waarbij 
hij telkens een wijze van bereke
ning op basis van zijn salaris voor
stelde en, anderzijds, wegens morele 
schade ten gevolge van de blijvende 
arbeidsongeschiktheid 128.000 frank 
als vergoeding eiste; dat hij aldus 
een afzonderlijke schadeloosstelling 
eiste voor, enerzijds, de materiele 
en, anderzijds, de morele schade 
voortvloeiende uit zijn blijvende 
arbeidsongeschiktheid; 

Overw.egende dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld dat eiser een 
blijvende arbeidsongeschiktheid 
overhoudt van 16 percent en dat hij, 
die op het ogenblik van het ongeval 
45 jaar oud was en op het ogenblik 
van de uitspraak 53 jaar oud is, 

onafgebroken als handelsvertegen
woordiger in dienst bleef van 
dezelfde werkgever als voorheen, 
sedert de consolidatie geen loonver
lies leed ten gevolge van het onge
val en ook niet te vrezen valt dat hij 
hierdoor loonverlies zal lijden, oor
deelt, enerzijds, dat, gelet op de 
leeftijd, het beroep en het verleden 
van eiser, moet worden aangeno
men dat zijn economische waarde 
op de algemene arbeidsmarkt niet 
aangetast of verminderd werd, zelfs 
niet in de huidige economische 
toestand, en, anderzijds, dat, nu 
vaststaat dat zijn fysieke integriteit 
werd aangetast en hij behept blijft 
met een gezichtshinder die hem bij 
de dagelijkse arbeid zal nopen tot 
het leveren van grotere fysie
ke inspanningen, deze materiele 
schade dient te worden vergoed; dat 
het vervolgens beslist dat, alle 
omstandigheden in acht genomen, 
er geen aanleiding toe bestaat de 
door eiser tot de leeftijd van 65 jaar 
geleden schade ten gevolge van 
de blijvende arbeidsongeschiktheid 
afzonderlijk en mathematisch te 
berekenen bij wijze van kapitalisa
tie op basis van het loon; dat het, na 
het bestaan van morele schade 
wegens blijvende arbeidsonge
schiktheid, naast de materiele 
schade, te hebben aangenomen, 
eisers vraag tot afzonderlijke begro
ting van de materiele en de morele 
schade afwijst op grand dat « het 
aangewezen is de materiele en 
morele schade te vermengen » en 
wegens die twee schadeposten 
samen een ex aequo et bono 
bepaald bedrag van 400.000 frank 
toekent; 

Overwegende dat de materiele en 
de morele schade, voortvloeiende uit 
de blijvende arbeidsongeschiktheid 
van het slachtoffer van een onrecht
matige daad, onderscheiden scha
den zijn; 

Dat het arrest, bij de verwerping 
van eisers omstandige vraag tot 
afzonderlijke raming van de morele 
schade, de reden niet opgeeft 



-36-
waarom het aangewezen is de 
materiele en de morele schade te 
vermengen; 

Dat het arrest derhalve artikel 97 
van de Groridwet schendt en het 
onderdeel in zoverre gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, doch slechts in 
zoverre het uitspraak doet over 
eisers materH~le en morele schade 
wegens zijn blijvende arbeidsonge
schiktheid tot de leeftijd van 
65 jaar, en hem veroordeelt in een 
vierde van de kosten van beide 
instanties; 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 het Hof van 
Beroep te Antwerpen. 

11 september 1979 - 2" kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Versiaggever : de h. Caenepeel 

Gelijkluidende conclusie van de 
h. Tillekaerts, advocaat-generaal 
Advocaten : mrs. Butzler en Simont. 

Nr. 19 

2" KAMER - 11 september 1979 

1° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN 
- STRAFVORDERING- VEROORDELING VAN 
VERSCHEIDENE BEKLAAGDEN - MISDRIJVEN 
GEPLEEGD DOOR ALLE BEKLAAGDEN - MIS
DRIJF GEPLEEGD DOOR EEN VAN HEN -
HOOFDEL!JKE VEROORDEL!NG VAN ALLE 
BEKLAAGDEN IN ALLE KOSTEN VAN EERSTE 
AANLEG EN HOGER BEROEP- VOORWAARDE. 

2° G ERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN 
- STRAFVORDERING- HOGER BEROEP VAN 
EEN VAN DE VEROORDEELDE BEKLAAGDEN 
EN VAN HET OPENBAAR MINISTER IE TEGEN 
HEN - VRIJSPRAAK DOOR DE RECHTER IN 
HOGER BEROEP - VEROORDELING, IN ALLE 
KOSTEN VAN HET HOGER BEROEP, VAN DE 
MEDEBEKLAAGDEN WIER VEROORDELING IS 
BEVESTIGD - ONWETTIGE BESLISSING. 

3° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN

VERNIETIGING VAN DE VEROORDELING IN DE 
KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING 
GEVOLG TA.V. DE VEROORDELING TOT LIJFS
DW ANG DIE ERUIT VOORTVLOEIT. 

1 o Niet wettig is de hoofdehjke veroor
deiing van aile beklaagden in de 
kosten van de strafvordering ais som
migen van hen siechts schuidig zijn 
bevonden aan. een gedeeite van de ten 
iaste van een van hen bewezen 
geachte misdrijven en de besiissing 
niet vaststelt dat aile kosten veroor
zaakt zijn door de misdrijven die door 
al de beklaagden werden gepieegd (1). 
(Art. 50 Sw.) 

2° Wanneer een veroordeelde hager 
beroep insteit en het openbaar minis
terie tegen hem in hager beroep komt, 
moeten de kosten van die hogere 
beroepen, in geval van vrijspraak, ten 
iaste van de Staat blijven en mogen zij 
niet ten iaste worden geiegd van de 
medebekiaagden wier veroordeling 
wordt bevestigd (2). (Art. 3 wet 
1 juni 1849.) 

3° Vernietiging van de veroordeiing in 
de kosten van de strafvordering brengt 
de vernietiging mee van de veroorde
ling tot iijfsdwang, die eruit voortvioeit 
(3). (Artt. 2, 3, 4 en 5 wet 27 juli 1871.) 

(OGUNDARE T. MINISTER V. FINANCIEN) 

ARREST 

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

Over het middei, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 50 van 
het Strafwetboek en 3 van de wet van 
1 juni 1849 betreffende de herziening 
van de tarieven in strafzaken : 

Overwegende dat het arrest, met 
gedeeltelijke bevestiging van het 
beroepen vonnis, eiser en drie 
medebeklaagden hoofdelijk in de 
kosten van eerste aanleg in de 
zaak 60.93.2406178, met uitzondering 
van de kosten van tolk, veroordeelt, 
hoewel het de beklaagden slechts 
ten dele aan dezelfde feiten schuldig 
verklaart en ten laste van een van 
de medebeklaagden een afzonderlijk 
feit aanhoudt; dat, nu noch het 

(1) Cass., 17 aug. 1978 (A.C., 1978-79, 1289); 
zie Cass., 28 okt. 1975 (ibid., 1976, 270), en 
20 sept. 1977 (ibid., 1978, 89). 

(2) Cass., 18 okt. 1977 (A.C., 1978, 221). 

(3) Ca.ss., 17 aug. 1978 (A.C., 1978-79, 1289). 
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beroepen vonnis, noch het arrest 
vaststellen dat alle kosten ondeel
baar werden veroorzaakt door de 
tegen alle veroordeelde beklaagden 
bewezen verlaarde feiten, het arrest 
artikel 50 van het Strafwetboek 
schendt; 

Overwegende dat het arrest, door 
in dezelfde omstandigheden, eiser 
en de bedoelde medebeklaagden 
hoofdelijk in de kosten van hoger 
beroep in de zaak 60.93.2406/78 te 
veroordelen, nogmaals voormeld 
artikel 50 van het Strafwetboek 
schendt; 

Overwegende dat het arrest eiser 
en de bedoelde medebeklaagden in 
de zaak 60.93.2406/78 bovendien ver
oordeelt in « al » de kosten van 
hoger beroep, behalve de kosten van 
tolk, hoewel het een andere mede
beklaagde, op zijn hoger beroep en 
op dat van het openbaar ministerie, 
vrijspreekt van de door de eerste 
rechter tegen hem bewezen ver
klaarde telastlegging; dat de kosten 
die werden veroorzaakt door de 
hogere beroepen van en tegen die 
vrijgesproken medebeklaagde even
wei, krachtens artikel 3 van de wet 
van 1 juni 1849, ten laste van de 
Staat dienden te blijven; 

Dat het arrest derhalve ook voor
melde wetsbepaling schendt; 

Overwegende dat de hierna uit te 
spre\<:en vernietiging, wat eiser 
betreft, van de beslissing over de 
kosten de vernietiging medebrengt 
van de beslissing over de te zijnen 
laste uitgesproken lijfsdwang; 

En overwegende, voor het overige, 
dat de substantii:~le of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechts
vormen in acht zijn genomen en de 
beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

aanleg, eiser hoofdelijk met mede
beklaagden veroordeelt in al de 
kosten van hoger beroep en lijfs
dwang uitspreekt ten laste van 
eiser; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt 
eiser in drie vierde van de kosten; 
laat de overige kosten ten laste van 
de Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Antwerpen. 

11 september 1979 - 2' kamer 
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Lebbe -
Gelijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal. 

Nr. 20 
2' KAMER - 11 september 1979 

VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL 
TOT AANHOUDING - BEVESTIGING - VER
DACHTE DIE ZIJN VERBLIJF IN BELGIE HEEFT 
- MOTIVERING- BEG RIP. 

Door, buiten het geval dat het feit 
vijftien tot twintig jaar dwangarbeid of 
een zwaardere straf ten gevolge kan 
hebben, enkel te vermelden dat de 
verdachte zijn verblijf in Belgie heeft 
maar dat hij, niettegenstaande de 
formele verklaringen van een derde, 
de feiten blijft loochenen, dat hij blijk 
geeft van halsstarrigheid ten aanzien 
van het feitenmateriaal, dat de feiten 
ter zake van de wapens ernstig zijn en 
dat, indien hij in vrijheid zou worden 
gestelc!, de verdachte het onderzoek 
zou kunnen belemmeren, omschrijven 
het bevel tot aanhouding en de beslis
sing van het onderzoeksgerecht waar
bij het bevel tot aanhouding binnen 
vijf dagen wordt bevestigd, geen ern
stige en uitzonderlijke omstandighe
den, eigen aan de zaak of aan de 
persoonlijkheid van de verdachte, die 
de openbare veiligheid dermate raken 
dat de voorlopige hechtenis is vereist 
(1). (Artt. 2 en 4 wet 20 april 1874, 
eerstgenoemd art. vervangen bij art. 2 

Om die redenen, vernietigt het wet 13 maart 1973.) 
bestreden arrest in zoverre het in I----------------
de zaak 60.93.2406/78, met bevesti
ging van het beroepen vonnis, eiser 
hoofdelijk met medebeklaagden ver
oordeelt in de kosten van eerste 

(1) Zie Cass., 5 maart en 7 mei 1974 (A.C:, 
1974, 740 en 1008), 3 sept. 1974 (ibid., 1975, 10), 
13 jum 1977 (ibid., 1977, 1049) en 22 maart 1978 
(ibid., 1978, 849). 
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(DE BRAUWER) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 augustus 1979 door 
het Hof van Beroep te Gent, kamer 
van inbeschuldigingstelling, gewe-
zen: 

Over het middel, am.btshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 2 van de 
wet van 20 april 1874 op de voorlopige 
hechtenis, vervangen bij artikel 2 van de 
wet van 13 maart 1973 tot wijziging van 
eerstgenoemde wet en tot aanvulling van 
artikel 447 van het Wetboek van 
Strafvordering : 

Overwegende dat op 26 juli 1979 
door de onderzoeksrechter te 
Brugge tegen eiser een bevel tot 
aanhouding werd verleend wegens 
diefstal, met braak en inklimming, 
van twee automatische pistolen, een 
aantal laders, een som geld van 
ongeveer 1.300 frank, een matrak en 
een dienstregenmantel ten nadele 
van de stad Brugge (politie); dat dit 
bevel bij beschikking van de raad
kamer te Brugge op 31 juli 1979 
werd bevestigd, bevestiging waar
tegen eiser boger beroep instelde; 

Overwegende dat het arrest het 
hoger beroep van eiser ongegrond 
verklaart en de genoemde beschik
king bevestigt op grond van de 
redenen aangehaald in de schrifte
lijke vordering van het openbaar 
ministerie; 

Overwegende dat die vordering 
als redenen enkel de vooraf 
gedrukte tekst vermeldt luidens 
welke « de wettelijke voorwaarden 
tot het uitvaardigen van het bevel · 
tot aanhouding voorhanden waren 
en de beweegredenen van dit bevel 
nog steeds bestaan en gegrond 
zijn »; 

Overwegende dat het bevel tot 
aanhouding als redenen vermeldt : 
« dat de telastlegging voldoende 
gegrond is en van die aard dat zij 
aanleiding kan geven tot een gevan
genisstraf van drie maanden of een 
zwaardere straf; dat verdachte ver
blijf in Belgie heeft, maar dat er, 

gelet op de hierna vermelde gege
vens, eigen aan de zaak of de 
persoonlijkheid van de verdachte, 
ter zake ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden voorhanden zijn 
waardoor, in het belang van de 
openbare veiligheid, de voorlopige 
hechtenis vereist is, namelijk dat, 
niettegenstaande de formele verkla
ring van V.K. Claude (P.V. 2221 van 
20 juni 1979) welke hij verder be
vestigt bij confrontatie (P.V. 2224 
van 24 juli 1979), de verdachte erin 
volhardt de feiten te loochenen. 
Gelet op de halsstarrigheid van de 
verdachte ten aanzien van het fei
tenmateriaal, de gewichtigheid van 
de feiten, ter zake de wapens, en 
dat hij tevens het verder onderzoek 
zou kunnen belemmeren, moest hij 
in vrijheid gesteld worden »; 

Overwegende dat het bevel tot 
aanhouding de gegevens, eigen aan 
de zaak of de persoonlijkheid van 
de verdachte, dient te preciseren die 
ernstige en uitzonderlijke omstan
digheden uitmaken en dermate de 
openbare veiligheid raken dat de 
voorlopige hechtenis vereist is; 

Overwegende dat de volharding 
van de verdachte in het loochenen 
van de feiten en. zijn halsstarrigheid 
ten aanzien van het feitenmateriaal 
niets uit te staan hebben met de 
openbare veiligheid en derhalve 
geen redenen kunnen opleveren om 
een bevel tot aanhouding tegen hem 
te verlenen; 

Overwegende dat, door de alge
mene verwijzing naar de « zwaar
wichtigheid van de feiten ter zake 
de wapens >>, het bevel tot aanhou
ding niet preciseert welke gegevens, 
eigen aan de zaak of de persoonlijk
heid van de verdachte, ten deze 
dermate de openbare veiligheid 
raken dat de voorlopige hechtenis is 
vereist; 

Dat de considerans dat de ver
dachte, indien hij in vrijheid zou 
worden gesteld, tevens het verder 
onderzoek zou kunnen belemmeren, 
bij gebreke van prec1sering, het Hof 
in de onmogelijkhe1d stelt te onder
scheiden of de rechter van oordeel 
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is dat de verdachte na zijn invrij
heidstelling het onde~zoek zou kun
nen belemmeren, bij voorbeeld door 
vlucht, bei:nvloeding van getuigen of 
het doen verdwijnen van bepaalde 
bewijzen, in welk geval dan nog 
gegevens eigen aan de zaak of de 
persoonlijkheid van de verdachte 
moeten aangehaald worden die de 
vrees voor zodanige gebeurtenissen 
doen ontstaan, dan wel dat de 
voorlopige hechtenis enkel geboden 
is om het nog niet voltooid onder
zoek te vergemakkelijken, in welk 
geval de omstandigheid, die eventu
eel de openbare veiligheid zou 
raken, vreemd is aan de zaak of de 
persoonlijkheid van de verdachte; 

Dat het arrest aldus niet voldoet 
aan de inzake voorlopige hechtenis 
door de wet opgelegde bijzondere 
motiveringsplicht; 

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

11 september 1979 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Boon -
Gelijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal. 

Nr. 21 

2" KAMER - 12 september 1979 

1° WEGVERKEER - BESTUREN VAN EEN 
MOTORVOERTUIG VAN EEN DER CATEGO
RIEEN WAAROP DE BESLISSING VAN VERVAL
LENVERKLARING SLAAT ZONDER HET OPGE
LEGD ONDERZOEK MET GOED GEVOLG TE 
HEBE EN ONDERGAAN- VOORW AARDE. 

2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
VERNIETIGING VAN HET VEROORDELEND 
VERSTEKVONNIS - BRENGT VERNIETIGING 
MEDE VAN HET VONNIS DAT HET VERZET 
UNGEDAAN VERKLAART 

1o Niet wettelijk verantwoord is de ver
oordeling van de beklaagde ter zake 
dat hij zonder het opgelegd onderzoek 
met goed gevolg te hebben ondergaan, 
een motorvoertuig heeft bestuurd van 
een der categorieen waarop de beslis
sing van vervallenverklaring slaat, 
wanneer het vonnis tot vervallenver
klaring het herstel in het recht een 
voertuig te besturen niet afhankelijk 
heeft gemaakt van het slagen voor dat 
onderzoek (1). (Artt. 47 en 48 Wegver
keerswet, gew. bij de wet 9 juli 1976.) 

2° Vernietiging, op de voorziening van 
- de veroordeelde, van een bij verstek 

gewezen veroordeling brengt vernieti
ging mede van het vonnis dat het 
verzet tegen het eerste vonnis onge
daan verklaart (2). 

(BAGNARA) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF;- Gelet op de bestre
den vonnissen, op 19 maart en 
21 mei 1979 in hoger beroep gewe
zen door de Correctionele Recht
bank te Charleroi; 

.I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen het bij verstek 
gewezen vonnis van 19 maart 1979 : 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 47 
en 48, 2°, van de op 16 maart 1968 
gecoordineerde wetten betreffende de 
politie over het wegverkeer, zoals gewij
zigd bij de wet van 9 juli 1976 : 

Overwegende dat het vonnis eiser 
op grond van artikel 48, 2o, van 
genoemde gecoordineerde wetten 
veroordeelt, ter zake dat hij op 
21 september 1978, zonder het bij 
artikel 4 7 opgelegd onderzoek met 
goed gevolg te hebben afgelegd, een 
motorvoertuig heeft bestuurd van de 
categorie waarop de beslissing van 
vervallenverklaring slaat, welke bij 
vonnis van 11 mei 1978 te zijnen 

(1) Over de inwerkingtreding van de wet 
van 9 juli 1976, zie K.B. 1 feb. 1977 (Belgisch 
Staatsblad, 8 feb. 1977, biz. 1482). 

(2) Cass., 12 okt. 1964 (Bull. en Pas., 1965, I, 
140) 
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laste was uitgesproken voor de duur 
van een maand met ingang van 
16 augustus 1978; 

Overwegende dat het vonnis van 
de Politierechtbank te Charleroi, 
waarbij dat verval van het recht tot 
sturen voor de duur van een maand 
tegen eiser werd uitgesproken, 
gewezen is op 11 mei 1978, dus na 
de inwerkingtreding, op 14 fe
bruari 1977, van de wet van 
9 juli 1976, en dat bij dit vonnis het 
herstel in het recht tot sturen 
krachtens artikel 38, . § 3, van 
genoemde gecoordineerde wetten, 
als gewijzigd bij artike1' 16 van de 
wet van 9 juli 1976, niet afhankelijk 
is gemaakt van het slagen voor een 
of meer van de in die wetsbepaling 
aangegeven onderzoeken; 

Dat hieruit volgt dat eiser bij het 
verstrijken van die vervaltermijn 
geen van die onderzoeken diende te 
ondergaan; dat het vonnis van 
19 maart 1979, nu het eiser veroor
deelt om een motorvoertuig te heb
ben bestuurd zonder dat hij voor 
het opgelegde onderzoek was 
geslaagd, de in het middel vermelde 
wetsbepalingen schendt; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen het verstekvonnis 
van 21 mei 1979 : 

Overwegende dat vernietiging van 
het op 19 maart 1979 gewezen 
vonnis vernietiging meebrengt van 
het vonnis van 21 mei 1979, dat het 
door eiser tegen de eerste beslissing 
gedane verzet ongedaan verklaart 
en dat het gevolg is van die eerste 
beslissing; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot toetsing van de 
door eiser voorgedragen middelen, 
die niet zouden kunnen leiden tot 
een ruimere cassatie; vernietigt de 
bestreden vonnissen; beveelt dat 
van dit arrest, in zoverre het hen 
betreft, melding zal worden 
gemaakt op de kant van elke van de 
vernietigde beslissingen, laat de 

kosten ten laste van de Staat; 
beslist dat er geen grond is tot 
verwijzing. 

12 september 1979 - 2• kamer -
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Charles, eerste 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Born, Charleroi. 

Nr. 22 
2• KAMER - 12 september 1979 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BESLIS
SING W AARBIJ RET BEROEPEN VONNIS 
WORDT BEVESTIGD - BEVESTIGING RIEROP 
GEGROND DAT DE MOTIVERING VAN RET 
VONNIS' GROTENDEELS GEPAST IS»- NIET 
REGELMATIG MET REDENEN OMKLEDE 
BESLISSING. 

2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
NIET BEPERKTE VOORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE - VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING - VER
NIETIGING DIENTENGEVOLGE VAN DE EIND
BESLISSING OP DE TEGEN DE BEKLAAGDE 
INGESTELDE BURGERLIJKE RECRTSVORDE
RING- ZELFS INDIEN DE VERNIETIGING VAN 
DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING OP 
EEN AMBTSRALVE OPGEWORPEN MIDDEL IS 
UITGESPROKEN (1). 

1 o Niet regelmatig met redenen omkleed 
is de beslissing die het beroepen 
vonnis bevestigt op grand dat de 
motivering van dat vonnis grotendeels 
gepast is, nu uit zodanige beslissing 
niet kan worden opgemaakt welk deel 
van de motivering van de eerste rech
ter in hager beroep als gepast in 
aanmerking is genomen (2). 

(MAIDA T. FAUVILLE, SIMOENS) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 7 mei 1979 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Charleroi; 

(1) Cass., 2 jllei en 13 juni 1979 (A.C., 
1978-79, 1044 en 1220). 

(2) Cass., 13 sept. 1976 (A. C., 1977, 39). 
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I. In zoverre de voorziening 

gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering jegens eiser : 

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

Overwegende dat de rechter ener
zijds niet kon verklaren dat de 
redengeving van de eerste rechter 
grotendeels passend is en ander
zijds alle beschikkingen van het 
beroepen vonnis niet kon bevesti
gen, zonder daardoor in tegenstrij
digheid te vervallen; 

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

Overwegende dat de cassatie, op 
de niet beperkte voorziening van 
beklaagde, van de beslissing op de 
tegen hem ingestelde strafvordering 
de vernietiging meebrengt van de 
beslissingen op de tegen hem inge
stelde burgerlijke rechtsvorderin
gen, welke beslissingen het gevolg 
zijn van de eerste beslissing, zelfs 
indien de cassatie van de beslissing 
op de strafvordering ambtshalve 
wordt uitgesproken; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
door eiser voorgedragen middel, dat 
niet zou kunnen leiden tot een 
ruimere cassatie of tot een cassatie 
zonder verwiJzmg; vernietigt het 
bestreden vonnis in zoverre daarbij 
uitspraak wordt gedaan over de 
strafvordering en over de burger
lijke rechtsvorderingen jegens eiser; 
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 de Correctionele Recht
bank te Bergen, zitting houdende in 
hoger beroep. 

12 september 1979 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. baron Richard, voorzit
ter - Verslaggever : de h. Stranard -

Gelijkluidende conclusie van de h. Char
les, eerste advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Hougardy, Blampain en Cuve
lier, Charleroi. 

Nr. 13 
2• KAMER - 12 september 1979 

1° UITLEVERING - VREEMDELING IN 

HECHTENIS OP GROND VAN EEN BUITEN
LANDS BEVEL TOT AANHOUDING UITVOER
BAAR VERKLAARD EN AAN DE BETROKKENE 
BETEKEND - BELGISCHE GERECHTEN NIET 
BEVOEGD OM DE INVRIJHEIDSTELLING TE 
BEVELEN (1). 

2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MIDDEL GEGROND OP EEN DOOR DE RECH
TER BEGANE WETSSCHENDING - SCHENDING 
ZONDER INVLOED OP DE WETTIGHEID VAN 
HET BESCHIKKENDE GEDEELTE - NIET ONT-
VANKELIJK MIDDEL. 

1" en 2" Niet ontvankelijk bij gebrek aan 
belang is het middel dat aan de 
rechter verwijt dat hij de wet heeft 
geschonden, als die schending geen 
invloed heeft op de wettigheid van het 
bestreden beschikkende gedeelte (2). 

(GYRIKIS) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 juli 1979 gewezen 
door de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van Beroep 
te Brussel, waarbij het verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling van 
eiser is afgewezen; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
s~aan, blijkt dat eiser in hechtenis is 

(1) Cass., 23 april 1900 (Bull. en Pas., 1900, I, 
214), 8 dec. 1930 (ibid., 1931, I, 9); zie Cass., 
31 jan. 1939 (ibid, 1939, I, 55), en de ~oot get. 
R.H.; Cass., 24 mei 1943 (ibid., 1943, I, 200} en 
6 sept. 1977 (A.C., 1978, 25); TROUSSE en 
VANHALEWIJN, Uitlevering en internationale 
rechtshulp in strafzaken, in A.P.R., 1970, 
nrs. 311 tot 315, 340 tot 345. De Belgische 
gerechten mogen de voorlopige invrijheidstel
ling van een vreemdeling wiens uitlevering is 
gevraagd slechts bevelen, wanneer hij in 
hechtenis is op grond van een voorlopig 
aanhoudingsbevel dat door een Belgische 
onderzoeksrechter is verleend, overeenkomstig 
art. 5, wet 15 maart 1874. 

(2) Cass., 28 maart 1977 (A.C., 1977, 814}. 
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op grond van een door het Landes
gericht fiir Strafsachen te W enen op 
16 mei 1979 verleend bevel tot 
aanhouding, dat overeenkomstig 
artikel 3 van de wet van 15 maart 
874 op de uitleveringen rechtsgeldig 
uitvoerbaar verklaard en naar beho
ren betekend is; 

Dat eiser aldus ter beschikking 
staat van de uitvoerende macht en 
dat alleen zij, na het advies van de 
kamer van inbeschuldigingstelling 
te hebben ingewonnen, kan beslis
sen of eiser al dan niet moet 
worden uitgeleverd aan het gerecht 
van hetland dat om zijn uitlevering 
verzoekt; 

Dat de rechterlijke macht niet 
bevoegd is om de door eiser 
gevraagde voorlopige invrijheidstel
ling toe te staan; 

Dat de middelen, waarin grieven 
naar voren worden gebracht welke 
geen verband houden met de wet
tigheid van de bestreden beslissing, 
niet ontvankelijk zijn; 

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

12 september 1979 - 2• kamer 
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Sace -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Risopoulos en Chome, Brussel. 

Nlr. 24 
1" KAMER - 13 september 1979 

BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT 

BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BURGER
LUKE ZAKEN - DESKUNDIGENVERSLAG -
UITLEGGING DIE NIET TE VERENIGEN IS MET 
DE BEWOORDINGEN VAN HET VERSLAG -
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE 
AKTEN. 

De bewijskracht van een deskundigen
verslag wordt miskend door de beslis
sing die hiervan een uitlegging geeft 

die niet te verenigen is met de 
bewoordingen ervan (1}. (Artt. 1319, 
1320 en 1322 B.W.) 

(< BONNE ESPERANCE BATTERIES BONNE FIN ET 
VIOLETTE » N.V. T. « LA FABRIQUE DE L'EGLISE 

SAINT-ETIENNE») 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 31 mei 1978 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1319, 1320, 1321 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, tot staving van zijn 
beslissing waarbij eiser wordt veroor
deeld tot betaling van een bedrag van 
4.860.000 frank, de kostprijs van de bouw 
van een vervangingslokaal, beslist dat : 
« de deskundige heeft vastgesteld, ener
zijds, dat het niet mogelijk was . de 
eredienst te blijven houden in de Smnt
Etiennekerk tijdens de definitieve her
stellingswerken en, anderzijds, dat in de 
omgeving geen enkel lokaal kon worden 
gevonden waarin de eredienst tijdens 
die herstellingen op behoorlijke wijze 
kon worden gehouden >>, 

terwijl de deskundige, aangezien hij in 
zijn verslag vaststelde dat de kostprijs 
van een louter tijdelijke nieuwe con
structie buitensporig zou zijn, van 
mening is geweest dat << gelet op die 
uitgave die ik voor een voorlopig lokaal 
overdreven acht, en op het bestaan van 
twee kerken in de vroegere gemeente 
Wandre die op 1.400 en 800 meter van 
het te vernieuwen gebouw zijn gelegen, 
... het redelijker zou zijn dat de diensten 
voor de Saint-Etienneparochie in de 
twee andere voornoemde kerken zouden 
gehouden worden ... >>; de deskundige 
bijgevolg, in strijd met de beslissing van 
het arrest, immers heeft vastgesteld dat 
er in de nabijheid van de te vernieuwen 
kerk wel degelijk andere behoorlijke 
lokalen - twee andere kerken -
bestonden waarin tijdens die vernieu
wing de erediensten konden worden 
gehouden (schending van de arti
kelen 1319, 1320, 1321 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek} : 

Overwegende dat in het verslag 
van de deskundige wordt vastge
steld « dat er in de vroegere 

(1) Cass., 28 jan. en 2 juni 1977 (A.C., 1977, 
599 en 1019). 
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gemeente Wandre twee kerken zijn 
op een afstand van 1.400 en 
800 meter van de Saint-Etienne
kerk » en wordt op gewezen dat 
<< behoudens de andere bestaande 
kerken op het grondgebied van de 
gemeente W andre in de nabijheid 
van de Saint-Etiennekerk geen 
enkel lokaal bestaat dat kan worden 
aanvaard >>; 

Overwegende dat volgens het des
kundigenverslag in de nabijheid van 
de te vernieuwen kerk wel degelijk 
behoorlijke lokalen bestonden, ten 
deze twee andere kerken, waar 
tijdens die vernieuwing de eredienst 
kon worden gehouden; 

Overwegende dat het arrest, door 
erop te wijzen dat de deskundige in 
zijn verslag heeft vastgesteld dat in 
de nabijheid van de te vernieuwen 
kerk geen enkel lokaal bestond om 
er tijdens de herstellingswerken 
behoorlijk de eredienst te houden, 
aan genoemd verslag een uitlegging 
geeft die niet verenigbaar is met de 
bewoordingen ervan en bijgevolg de 
bewijskracht miskent van de akte 
waarin ze zijn vervat; 

Dat 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 zegt dat de 
feitenrechter erover zal beslissen; 
verwijst de zaak naar het Hof van 
Beroep te Bergen. 

13 september 1979 - 1' kamer -
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. 
Raymond-Decharneux - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Van Ryn 
en Dassesse. 

Nr. lS 
1• KAMER - 13 september 1979 

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE - BUR
GERLIJKE ZAKEN- GESCHIL INZAKE OVER
DRACHT VAN EEN VERZEKERINGSPORTE
FEUILLE - VEROORDELING VAN DE VERZE
KERAAR OP DE HOOFDVORDERING VAN DE 

OVERDRAGER TOT GELDIGVERKLARING VAN 
DE OVERDRACHT - VERWERPING VAN DE 
VRIJWARINGSEIS VAN DE OVERDRAGER 
TEGEN DE VERZEKERAAR OP GROND DAT DE 
SCHADE NIET IS BEWEZEN - GEEN MISKEN
NING VAN HET GEWIJSDE VAN DE BESLISSING 
OP DE HOOFDVORDERING VAN DE OVERDRA
GER- BEG RIP. 

2° RECHTBANKEN BURGERLIJKE 
ZAKEN - ONDERZOEK VAN DE RECHTER, 
VOLGENS DE HEM REGELMATIG VOORGE
LEGDE GEGEVENS, NAAR DE GEGRONDHEID 
VAN DE VRIJWARINGSEIS EN VERWERPING 
VAN DIE EIS OM EEN DOOR DE VERWEERDER 
NIET AANGEVOERDE REDEN - DAARDOOR 
WERPT DE RECHTER NIET NOODZAKELIJK 
EEN BETWISTING OP DIE PARTIJEN BIJ CON
CLUSIE UITSLOTEN EN BESLIST HIJ NIET 
OVER NIET GEVORDERDE ZAKEN. 

1" Wanneer de appelrechter over een 
geschil inzake overdracht van een 
verzekeringsportefeuille, op een hoofd
vordering van .de overdrager tot gel
digverklaring van de overdracht, de 
verzekeraar heeft veroordeeld, en, op 
een vrijwaringseis van de overdrager 
ten gevolge van een hoofdvordering 
van de overnemer, beslist dat, bij 
gebrek aan bewijs van de gestelde 
schade, de verzekeraar niet kan wor
den veroordeeld om de overdrager te 
vrijwaren van de schadevergoeding 
waartoe de eerste rechter de overdra
ger jegens de overnemer bij een in 
kracht van gewijsde gegane beslissing 
heeft veroordeeld, wordt het gezag van 
gewijsde van de beslissing op de 
hoofdvordering van de overdrager niet 
miskend door de beslissing op de 
vrijwaringseis. 

2" Uit de enkele omstandigheid dat de 
rechter, zoals hij daartoe verplicht 
was, onderzoekt of volgens de hem 
regelmatig voorgelegde gegevens een 
vrijwaringseis gegrond is en dat hij 
die eis om een door de verweerder 
niet aangevoerde reden heeft verwor
pen, valt niet af te Jeiden dat hij een 
betwisting heeft opgeworpen die par
tijen in hun conclusie uitsloten en dat 
hij over niet gevorderde zaken heeft 
beslist (1). (Art. 1138, 2", Ger.W.) 

(1) Zie Cass., 31 maart en 3 mei 1978 (A.C., 
1978, 865 en 1035) en 29 sept. 1978 (ibid., 
1978-79, 140 ). 
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(BINARD T. ASSOCIATION D'ASSURANCES ET DE 

PREVOYANCE N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 30 december 1975 
door het Hof van Beroep te Bergen 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 23 tot 28 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 1350, 3°, van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest, terwijl het in de 
zaak nr. 1384 zegt dat de overeenkomst 
van 15 november 1968 waarbij eiser aan 
de beer S. zijn verzekeringsportefeuilles 
heeft afgestaan, geldig is en aan ver
weerster kan worden tegengesteld, ver- . 
volgens beslist in de zaak nr. 6890, dat 
eisers oproeping tot vrijwaring tegen 
verweerster voor alle veroordelingen die 
in de zaak nr. 6728 tegen hem zouden · 
worden uitgesproken ten voordele van 
de heer S., niet gegrond is, omdat 
verweerster terecht zegt dat genoemde 
overeenkomst wat haar betreft een « res 
inter alios acta , is die haar niet kan 
worden tegengesteld, 

terwijl dat motief het gezag van 
gewijsde schendt en tegenspreekt van de 
beslissing van het arrest waarbij, in de 
zaak nr. 1384, diezelfde overeenkomst 
« geldig en tegenstelbaar , aan verweer
ster wordt verklaard (schending van de 
artikelen 23 tot 28 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 1350, 3°, van het Burgerlijk 
Wetboek) en terwijl de beslissing die, in 
de zaak nr. 6890, eisers oproeping tot 
vrijwaring tegen verweerster gegrond 
verklaart, aldus berust op een motive
ring die, wegens haar tegenstrijdigheid 
met een andere beslissing van het 
arrest, gelijkstaat met het ontbreken van 
motivering (schending van artikel 97 van 
de Grondwet): 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat eiser bij een overeenkomst 
van 15 november 1968 zijn verzeke
ringsportefeuille aan Jean-Marie 
Sottiaux heeft overgedragen; dat 
eiser, aangezien verweerster zich 
tegen die overdracht had verzet, een 
rechtsvordering heeft ingesteld om 
de overdracht geldig en tegenstel
baar aan verweerster te doen ver
klaren en haar tot schadevergoeding 
te doen veroordelen; dat Sottiaux, 

onder aanvoering van de niet-afgifte 
van de polissen door eiser, deze 
gedagvaard heeft tot betaling van de 
in de overeenkomst van overdracht 
bepaalde schadevergoeding en dat 
eiser verweerster in vrijwaring 
heeft opgeroepen opdat zij zou ver
oordeeld worden om hem te vrijwa
ren voor elke eventueel tegen hem 
ten voordele van Sottiaux uitgespro
ken veroordeling; dat de eerste 
rechter de drie zaken heeft samen
gevoegd en de vorderingen gegrond 
heeft verklaard; dat hij met name 
eiser heeft veroordeeld tot betaling 
van 455.000 frank schadevergoeding 
aan Sottiaux en beslist heeft dat 
verweerster eiser voor die veroorde
ling moest vrijwaren; dat verweer
ster tegen dat vonnis hoger beroep 
heeft ingesteld, doch dat eiser zulks 
niet heeft gedaan en dat bij het hof 
van beroep dus geen voorziening 
aanhangig is tegen het beschik
kende gedeelte waarbij eiser tot 
schadevergoeding jegens Sottiaux 
wordt veroordeeld; 

Overwegende dat het arrest, zoals 
de eerste rechter, beslist dat de 
overdracht van een verzekerings
portefeuille, door eiser aan Sottiaux, 
geldig is en aan verweerster A.P.A. 
kan worden tegengesteld, doch pre
ciseert « dat die tegenstelbaarheid 
echter beperkt is en negatief bete
kent dat A.P.A. niet het recht heeft 
zich tegen die overdracht te verzet
ten, of positief dat zij Sottiaux 
voortaan als overnemer moet 
beschouwen >> en << dat A.P.A. 
terecht kan aanvoeren dat (voor het 
overige) de overeenkomst van over
dracht wat haar betreft een " res 
inter alios acta" is die haar niet 
kan worden tegengesteld >>; 

Dat het arrest bovendien erop 
wijst dat << Sottiaux zijn oorspronke
lijke vordering tot schadevergoeding 
nooit heeft ingesteld uitgaande van 
een gewone vertraging in de over
dracht van de portefeuille >>; dat hij 
zich heeft geplaatst in de toestand 
die de zijne zou zijn indien die 
overeenkomst werd beeindigd (zon
der die beeindiging trouwens te 
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vragen) en enkel een globaal bedrag 
heeft gevorderd dat, naar hij 
betoogt, in de overeenkomst was 
vastgelegd; ·dat eiser « die helemaal 
niet de beeindiging van de overeen
komst aanvoert, doch tegen A.P.A. 
een rechtsvordering instelt om te 
doen zeggen dat die overeenkomst 
geldig is, bijgevolg geen aanspraak 
kan maken op vrijwaring voor de 
gevolgen van zijn veroordeling ten 
aanzien van Sottiaux; dat, enerzijds, 
het onmogelijk is beide vorderingen 
van Binard (thans eiser) tegen 
A.P.A. te verzoenen; dat, anderzijds, 
de door Sottiaux aangevoerde 
schade nooit was betwist, hoewel 
zulks klaarblijkelijk had kunnen 
gebeuren; dat A.P.A. dus van elke 
veroordeling tot vrijwaring onthe
ven moet worden »; 

Overwegende dat het arrest aldus 
beslist dat verweerster, nu zij op 
eisers hoofdvordering was veroor
deeld tot erkenning van de geldig
heid van de overdracht en tot 
erkenning van Sottiaux als de over
nemer van de verzekeringsporte
feuille, op eisers vordering tot vrij
waring niet kan veroordeeld worden 
tot diens vrijwaring voor de schade
vergoeding waartoe hij jegens Sot
tiaux was veroordeeld omdat de 
overdracht niet zou plaatsgehad 
hebben; dat het arrest met andere 
woorden, uit zijn beschikkend 
gedeelte op de hoofdvordering, 
afleidt dat de schade, waarvan 
sprake is in de vordering tot vrijwa
ring, niet bewezen is; 

Dat het arrest dus niet aan de in 
het middel aangevoerde tegenstrij
digheid lijdt en dat zijn beslissing 
op de vordering tot vrijwaring het 
gezag van gewijsde niet miskent; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1101, 1134, 
1165, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest, na te hebben 
vastgesteld dat eiser in de zaak nr. 6728 
definitief werd veroordeeld om aan de 

heer S. 455.000 frank schadevergoeding 
te betalen wegens niet-uitvoering van de 
overeenkomst van 15 november 1968 
waarbij hij zijn verzekeringsportefeuilles 
aan de genoemde S. had overgedragen, 
vervolgens, bij de uitspraak in de zaak 
nr. 6890, eisers oproeping tot vrijwaring 
tegen verweerster niet gegrond ver
klaart, op grond enerzijds, dat verweer
ster terecht kan zeggen dat de overeen
komst tot overdracht van verzekerings
portefeuilles van 15 november 1968 wat 
haar betreft een « res inter alios acta >> is 
die haar niet kan tegengesteld worden, 
dat verweerster niets uitstaande heeft 
met de overdracht van andere porte
feuilles dan die van de polissen van haar 
maatschappij en met al de modaliteiten 
van de overdracht, hetzij de prijs of de 
conventionele raming van de door eiser 
bij niet-uitvoering van de overdracht 
verschuldigde schadevergoeding, en om 
de ten overvloede gegeven reden, ander
zijds, dat beide vorderingen van eiser 
tegen verweerster onmogelijk kunnen 
verzoend worden (zaken nrs. 1384 
en 6890), 

terwijl, eerste onderdeel, door bij dag
vaarding van 14 april 1972 in de zaak 
nr. 6890 en door zijn conclusie in eerste 
aanleg en in hoger beroep de vrijwaring 
door verweerster te vorderen voor alle 
veroordelingen die eventueel tegen hem 
konden worden uitgesproken in de zaak 
nr. 6728 ten voordele van de heer S., 
eiser niet de uitvoering nastreeft van de 
genoemde overeenkomst van 15 novem
ber 1968 tegen of ten laste van verweer
ster die daarbij geen partij was, doch 
haar veroordeling vorderde om hem te 
vrijwaren voor alle veroordelingen die in 
de rechtsvordering nr. 6728 tegen hem 
en ten voordele van zijn medecontrac
tant, de heer S., zouden uitgesproken 
worden wegens niet-uitvoering van de 
genoemde overeenkomst, welke volgens 
eiser te wijten was aan het feit dat 
verweerster weigerde te erkennen dat de 
overdracht van de bij haar geplaatste 
verzekeringspolissen, die deel uitmaak
ten van de portefeuilles die door eiser 
werden afgestaan aan de heer S., geoor
loofd en geldig was; terwijl verweerster, 
hoewel zij niets uitstaande had met de 
overeenkomst van overdracht, toch het 
bestaan van die overeenkomst en haar 
gevolgen tussen de contracterende par
tijen moest erkennen, en aldus eiser 
moest vrijwaren voor de schadelijke 
gevolgen van haar verzet tegen de goede 
en juiste uitvoering van de genoemde 
overeerikomst; en terwijl, bijgevolg, door 
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eisers oproeping tot vrijwaring tegen 
verweerster (zaken nrs. 6728 en 6890) 
ongegrond te verklaren op grand dat 
laatstgenoemde niets uitstaande heeft 
met de overeenkomst van overdracht en 
met al haar modaliteiten, bet arrest de 
wettelijke regels miskent inzake de 
gevolgen van de wettelijk gesloten over
eenkomsten (schending van de ar:ti
kelen 1101, 1134 en inzonderheid 
1165 van bet Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, verweerster slechts 
aansprakelijk kon worden gesteld voor 
bet gebrek aan uitvoering, ja zelfs voor 
de << beeindiging ,,, van de overeenkomst 
tot overdracht van de portefeuilles geslo
ten tussen eiser en de beer S., op 
voorwaarde dat die overeenkomst jegens 
haar geldig en tegenstelbaar werd ver
klaard zodat haar weigering het bestaan 
ervan te erkennen dus te haren laste 
kon worden gelegd, en terwijl, door te 
zeggen dat eisers oproeping tot vrijwa
ring tegen verweerster in het geschil 
tussen eiser en de beer S. onverenigbaar 
zou zijn met de dagvaarding van 
12 augustus 1969 die ertoe strekte de 
overdracht van de portefeuilles geldig en 
tegenstelbaar aan verweerster te doen 
verklaren, omdat eiser, naar werd 
beweerd, niet kon doen zeggen dat de 
overdracht geldig was en aan verweer
ster kon worden tegengeworpen en, 
terzelfder tijd, van haar de betaling 
vorderen van de schadevergoeding welke 
werd vastgesteld in geval van 
« beeindiging ,, van de genoemde over
eenkomst van overdracht, het arrest aan 
de dagvaarding van 12 augustus 1969 in 
de zaak nr. 1384, aan de dagvaarding van 
14 april 1972 in de zaak nr. 6890 en aan 
de conclusie van eiser met de oproeping 
tot vrijwaring tegen verweerster een zin 
geeft die onverenigbaar is zowel met 
hun voorwerp als met hun bewoordingen 
en aldus de bewijskracht van die akten 
van de rechtspleging miskent (schending 
van de artikelen 1319, 1320, 1322 van bet 
Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, de vorenvermelde en 
de overige motieven van het arrest niet 
antwoorden op bet middel uit eisers 
conclusie voor de feitenrechters, waarbij 
eiser de oproeping tot vrijwaring tegen 
verweerster verantwoordde, niet door 
een beding van de genoemde overeen
komst van overdracht van zijn verzeke
ringsportefeuilles aan de beer S., doch 
door de door verweerster begane quasi
delictuele fout ten onrechte te hebben 
geweigerd de geldigheid en de gevolgen 

van de genoemde overdracht te erken
nen en aan te nemen (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) en bijgevolg' 
de regel miskennen volgens welke hij, 
door wiens fout schade aan een ander 
wordt veroorzaakt, deze moet vergoeden 
(schending van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Over het middel in zijn geheel : 

Overwegende dat uit het ant
woord op het eerste middel volgt 
dat het arrest, ter verwerping van 
eisers vordering tot vrijwaring tegen 
verweerster, steunt op het feit dat, 
nu de overdracht van eisers verze
keringsportefeuille aan Sottiaux gel
dig en tegenstelbaar aan verweer
ster werd verklaard binnen de per
ken die het preciseert, de schade, 
waarop de vordering tot vrijwaring 
betrekking heeft en die het gevolg 
zou zijn van het gebrek aan uitvoe
ring van de overeenkomst van over
dracht, niet is bewezen; 

Overwegende dat het arrest door 
die motieven de in het middel 
aangevoerde conclusie beantwoordt 
en, zonder de gevolgen van de 
overeenkomst van overdracht, noch 
de bewijskracht van de in het 
middel bedoelde akten, noch de 
regels inzake de aquiliaanse aan
sprakelijkheid te miskennen, zijn 
beslissing wettelijk verantwoordt; 

Dat het middel niet kan aangeno
men worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de algemene beginselen 
van bet recht die verbieden uitspraak te 
doen over niet gevorderde zaken en tot 
eerbiediging van de rechten van de 
verdediging nopen en van de arti
kelen 774, tweede lid, en 1138, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat bet arrest, terwijl bet in de 
zaak nr. 1384 beslist dat de overeen
komst van 15 november 1968, waarbij 
eiser aan de beer S. zijn verzekerings
portefeuilles heeft overgedragen, geldig 
is en aan verweerster kan worden tegen
geworpen, vervolgens in de zaak nr. 6890 
zegt dat eisers oproeping tot vrijwaring 
tegen verweerster voor alle eventueel 
tegen hem ten voordele van de beer 
S. uitgesproken veroordelingen in de 
zaak nr. 6728 niet gegrond is, omdat de 
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door S. aangevoerde schadevergoeding 
« nooit werd betwist terwijl ... zulks had 
kunnen gebeuren . , en dat er een 
klaarblijkelijke tegenstrijdigheid bestaat 
tussen (eisers) vordering « die strekt tot 
uitvoering van de overdracht en de 
vordering van S. die schadevergoeding 
eist alsof de overeenkomst nooit zou 
worden uitgevoerd "• 

terwijl verweerster geen dergelijk ver
weer heeft gevoerd tegen eisers oproe
ping tot vrijwaring; zij in haar conclusie 
voor het hof van beroep enkel heeft 
betoogd dat de overeenkomst tot over
dracht van de portefeuilles tussen eiser 
en S. aan haar niet kon worden tegenge
worpen, en het arrest bijgevolg, door de 
afwijzing om bovenvermelde redenen 
van eisers oproeping tot vrijwaring 
tegen verweerster, de grenzen van het 
rechtsgeding heeft overschreden en een 
verweermiddel ten gronde heeft opge
worpen dat niet aanhangig was gemaakt 
en dat door de conclusie van de partijen 
was uitgesloten; dat het bijgevolg de 
rechten van verdediging van eiser heeft 
geschonden ( schending van het rechts
beginsel inzake de eerbiediging van de 
rechten van de verdediging) evenals het 
beginsel dat in burgerlijke zaken de 
rechter verbiedt een geschil op te wer
pen dat volgens de conclusie van de 
partijen niet bestond (schending van de 
artikelen 774, tweede lid, en 1138, 2°, van 
het Gerechtelijk Wetboek en van het 
algemeen rechtsbeginsel dat verbiedt 
uitspraak te doen over niet gevorderde 
zaken) : 

Overwegende dat het hof van 
beroep, door te steunen op de in het 
antwoord op het eerste middel 
weergegeven motieven, geen geschil 
heeft opgeworpen dat volgens de 
conclusie van de partijen niet 
bestond en evenmin uitspraak heeft 
gedaan over niet gevorderde zaken, 
doch enkel heeft nagegaan, wat zijn 
plicht was, of de oproeping tot 
vrijwaring gegrond was gelet op de 
regelmatig aan het Hof voorgelegde 
gegevens; 

Dat het aldus de rechten van de 
verdediging niet miskend heeft; 

Dat het middel niet kan aangeno
men worden; 

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

13 september 1979 - 1• kamer 
Vool'zittel' : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Vel'slaggevel' : de h. 
Meeus - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Velu, advocaat-generaal - Advoca
ten: mrs. DeBruyn en Houtekier. 

Nr. 26 

t• KAMER- 14 september 1979 

HUUR VAN GOEDEREN- HUUROVER
EENKOMST IN HET ALGEMEEN - TIJDELIJKE 
BEPERKING VAN DE HUURPRIJZEN - WET 
VAN 30 MAART 1976 BETREFFENDE DE 
ECONOMISCHE HERSTELMAATREGELEN, ART. 

38, §§ 2 EN 3 - VERLENGING VAN DE 
HUUROVEREENKOMST EN NIEUWE HUUR
OVEREENKOMST- BEG RIP. 

Vool' de toepassing van al't. 38, § 2, wet 
30 maal't 1976 betl'effende de economi
sche hel'stelmaatl'egelen moet ondel' 
« vel'lenging van de ovel'eenkomst » 
wol'den vel'staan elke vool'tzetting van 
een bestaande huul'ovel'eenkomst na 
de beiHndiging el'Van; oak al wol'dt de 
huul'pl'ijs gewijzigd en wol'dt een 
nieuwe ovel'eenkomst gesloten, dan 
nag kan men spl'eken van vool'tzetting 
van de vl'oegel'e ovel'eenkomst wan
neel' de « nieuwe » ovel'eenkomst, 
behalve de vool'melde wijziging, vel'del' 
hoofzakelijk de bepalingen van een 
vol'ige ovel'eenkomst ovel'neemt; geen 
« nieuwe ovel'eenkomst van huul' », in 
de zin van ad. 38, § 3, is del'halve de 
ovel'eenkomst tot vel'lenging van een 
huul'ovel'eenkomst, als bedoeld in 
art. 38, § 2 (1 ). 

(BROUWERIJ HAACHT N.V. T. VANLAER R. EA.) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 2 januari 1978 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt; 

(1) Zie Cass., 3 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 
257) met de cone!. van adv.-gen. Lenaerts 
v66r dat arrest, R. W: 1978-79, kol. 1023. 
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Over het middel, afgeleid uit de scherr

ding van de artikelen 38, §§ 1, 2, 3, van 
de wet van 30 maart 1976 betreffende de 
economische herstelmaatregelen, 5, 6, 
7 van de wet van 24 december 1976 
betreffende het behoud van de tewerk
stelling, de koopkracht en het concur
rentievermogen van de economie, 2, § 1, 
van de wet van 10 april 1975 betreffende 
de huurprijzen van woningen, 6, 1131, 
1133, 1134, 1135, 1709 van het Burgerlijk 
Wetboek, 23 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 1, 13, 14, 18, 19, 20 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, en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis eiseres veroordeelt 
om aan de verweersters als achterstal
lige huur over de periode van 
1 september 1976 tot 30 november 1977 
een som te betalen van 31.449 frank en 
de maandelijkse huurprijs vanaf 
1 januari 1977 vastlegt op 13.020 frank 
tot 31 december 1977 op grand dat : de 
betwisting loopt over de interpretatie 
van de artikelen 38, § 3, van de wet van 
30 maart 1976 en 6, § 1, 2°, van de wet 
van 24 december 1976 in verband met de 
vaststelling van de huurprijs betreffende 
een handelshuur over het goed, gelegen 
te Sint-Truiden, Luikerpoort, gekend als 
cafe « Waranda >>; de bestaande huur
overeenkomst zou eindigen op 
31 augustus 1976, maar ingevolge vonnis 
van de vrederechter te Sint-Truiden op 
6 januari 1976, werd hernieuwd met 
ingang van 1 september 1976 voor een 
termijn van negen jaar; het ten deze om 
een nieuwe huurovereenkomst gaat 
welke ontstaan is na 31 maart 1976, 
vermits ter interpretatie van artikel 38, 
§ 3, geen onderscheid behoeft gemaakt 
te worden tussen een eerste huurover
eenkomst of een vernieuwing van een 
bestaande; bij lezing van artikel 38, § 3, 
niet uitgesloten blijkt te zijn dat, bij het 
ontstaan van een nieuwe overeenkomst 
of de vernieuwing van een lopende 
overeenkomst, en in zoverre deze 
nieuwe huur begint te lopen na 
31 maart 1976 (artikel 38, § 1, vierde lid) 
de basishuurovereenkomst vrij tussen 
partijen mag worden vastgesteld; in de 
procedure over de huurhernieuwing de 
vrederechter op 6 januari 1976 een 
vonnis uitsprak waarbij de huurhernieu
wing werd toegestaan met ingang van 
1 september 1976 tegen 12.000 frank per 
maand; dit trouwens door de partijen 

bevestigd wordt in hun aanvullende 
overeenkomst van 8 april 1976; uit het
zelfde artikel 38, § 3, blijkt dat de aldus 
vastgestelde (nieuwe) basishuurprijs 
onveranderd moet blijven tussen 
1 april 1976 en 31 december 1976, dit wil 
zeggen dat elke indexaanpassing verba
den is, maar het tevens vaststaat dat de 
hernieuwde of « herziene >> huurprijs 
slechts zal ingaan op 1 januari 1977 
(artikel 38, § 1, vierde lid); er dus een 
duidelijk verschil is tussen, enerzijds, de 
mogelijkheid tot het vrij bedingen van 
de huurprijs (artikel 38, § 1, vierde lid) 
en, anderzijds, nog de bevriezing van 
deze basishuur, ongei:ndexeerd tot 
31 december 1976; niet alleen het van 
kracht worden van de nieuwe huurprijs, 
maar ook elke aanpassing opgeschort is 
tot na 1 januari 1977; het aldus krach
tens artikel 38, § 3, bekomen bedrag met 
ingang van 1 januari 1977 met 8,5 pet. 
verhoogd mag worden en aldus gehand
haafd blijft tot 31 december 1977 (wet 
van 24 december 1976, artikel 6, § 1, 2o ); 
aldus .ten deze de maandelijkse huur 
vanaf 1 januari 1977 meteen 12.000 frank 
+ 8,5 % = 13.020 frank bedraagt en dit 
tot 31 december 1977; de huurprijs van 
1 september 1976 tot 31 december 1976 
per maand 9.365 frank is; 

terwijl, eerste onderdeel ... 
tweede onderdeel, de door het vonnis 

van 6 januari 1976 van de Vrederechter 
van Sint-Truiden hernieuwde huurover
eenkomst, door de partijen in hun aan
vullende overeenkomst van 8 april 1976 
bevestigd, geen nieuwe huurovereen
komst is in de zin van artikel 38, § 3, 
maar integendeel een verlengde huur
overeenkomst is in de zin van artikel 38, 
§ 2, zodat ten deze vanaf 1 september 
1976 tot 31 december 1976 geen hogere 
huurprijs mocht overeengekomen wor
den dan 9.606 frank per maand (scherr
ding van de artikelen 38, § 1, eerste vier 
leden, § 2, van de wet van 30 maart 1976, 
2, § 1, van de wet van 10 april 1975, 6, 
1131, 1134, 1135, 1709 van het Burgerlijk 
Wetboek, 23 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 1, 13, 14, 18, 19 en 20 van de wet 
van 30 april 1951); 

Overwegende nochtans dat de in 
het tweede onderdeel ontwikkelde 
grief, volgens welke de bij vonnis 
van 6 januari 1976 van de Vrede
rechter van Sint-Truiden her
nieuwde huurovereenkomst door de 
partijen in hun aanvullende over
eenkomst van 8 april 1976 bevestigd, 
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geen nieuwe overeenkomst is in de 
zin van artikel 38, § 3, van de w~t. 
van 30 maart 1976 betreffende. 
de economische herstelmaatregelen, 
maar wel een verlengde huurover
eenkomst in de zin van artikel 38, 
§ 2, van die wet, zijn belang 
behoudt voor het onderzoek van het 
derde onderdeel; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het bestreden 

vonnis erop wijst dat de tussen de 
partijen bestaande handelshuur
overeenkomst zou eindigen op 
31 augustus 1976, maar ingevolge 
een vonnis van de Vrederechter te 
Sint-Truiden hernieuwd werd met 
ingang van 1 september 1976 voor 
een termijn van 9 jaar; dat, vermits 
de partijen geen akkoord bereikt 
hadden over de nieuwe huurprijs, 
de vrederechter de huurhernieu
wing toestond tegen de huurprijs 
van 12.000 frank per maand, door de 
partijen overigens bevestigd in hun 
aanvullende overeenkomst van 
8 april 1976; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis oordeelt dat het ten deze 
gaat om een << nieuwe » overeen
komst ontstaan na 31 maart 1976, 
<< vermits ter interpretatie van 
artikel 38, § 3, geen onderscheid 
hoeft gemaakt te worden tussen een 
eerste huurovereenkomst of een 
vernieuwing van een bestaande », 
dat bij lezing van laatstbedoelde 
wettelijke bepaling het niet uitge
sloten blijkt dat, in zoverre de 
nieuwe huur begint te lopen na 
31 maart 1976, de basishuurprijs vrij 
tussen de partijen mag worden vast
gesteld, maar dat, nu uit dezelfde 
wettelijke bepaling blijkt dat de 
aldus vastgestelde nieuwe basis
huurprijs onveranderd moet blijven 
tussen 1 april 1976 en 31 december 
1976, en dat het tevens vaststaat dat 
<< de hernieuwde of herziene huur
prijs slechts zal ingaan . op 
1 januari 1977 (artikel 38, § 1, v1erde 
lid) »; 

Overwegende 
vervolgens beslist 
tens artikel 38, 

dat het vonnis 
dat het « krach
§ 3, bekomen 

bedrag » van 12.000 frank per 
maand « met ingang van 1 Ja
nuari 1977 met 8,5 pet. mag worden 
verhoogd en ook gehandhaafd wordt 
tot 31 december 1977 (wet 
24 december 1976, artikel 6, § 1, 2° >>; 
dat het de maandelijkse huurprijs 
voor 1977 aldus bepaalt op 
13.020 frank; 

Overwegende dat voor de toepas
sing van artikel 38, § 2, van de wet 
van 30 maart 1976 betreffende 
de econoinische herstelmaatregelen 
onder « verlenging van de 
overeenkomst » moet worden ver
staan elke voortzetting van een 
bestaande huurovereenkomst na de 
beeindiging ervan; dat het niet uit
gesloten is dat, ook al werd de 
huurprijs gewijzigd, deze voortzet
ting het gevolg zou zijn van het 
sluiten van een nieuwe overeen
komst die verder hoofdzakelijk de 
bepalingen van een vorige overeen
komst overneemt; 

Dat een overeenkomst die strekt 
tot verlenging van een huurovereen
komst, in de zin van genoemd 
artikel 38, § 2, geen « nieuwe 
overeenkomst van huur » is in de 
zin van § 3 van dit artikel; 

Overwegende dat derhalve het 
bestreden vonnis uit de enkele vast
stellingen dat bij de bij vonnis va~ 
6 januari 1976 toegestane en blJ 
aanvullende overeenkomst van 
8 april 1976 bevestigde huurhernieu
wing, de huurprijs werd gewijzigd 
en dat het ten deze gaat om een 
overeenkomst ontstaan na 31 maart 
1976, niet wettig kon afleiden dat de 
bepaling van artikel 38, § 3, van de 
wet van 30 maart 1976 toepasselijk 
is op het geschil strekkende tot het 
vaststellen van de huurprijs van het 
kwestieuze goed; dat deze vaststel
lingen evenmin de beslissing ver
antwoorden dat het ten deze gaat 
om<< een verhuring of overeenkomst 
die een aanvang nam vanaf 
1 april 1976 », zoals bedoeld in 
artikel 6, § 1, 2°, eerste zin, van de 
wet van 24 december 1976 betref
fende het behoud van de tewerkstel
ling, de koopkracht en het concur
rentievermogen van de econom1e; 
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Overwegende dat het bestreden 
vonnis derhalve de beslissing niet 
wettelijk verantwoordt die eiseres 
veroordeelt om in het jaar 1977 een 
huurprijs te betalen van 13.020 
frank per maand; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis in zoverre het 
uitspraak doet over de in 1977 door 
eiseres aan de verweersters ver
schuldigde huurprijs en over de 
kosten; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; houdt de 
kosten aan en zegt dat erover door 
de feitenrechter zal worden beslist; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Tongeren, zitting houdende in 
hoger beroep. 

14 september 1979 - 1' kamer -
Voorzitter en verslaggever: de h. Versee, 
wnd. voorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Charles, eerste advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Houtekier 
en De Gryse. 

-----

Nr. 27 
1" KAMER- 14 september 1979 

[
0 VOORZIENING IN CASSATIE 
MIDDEL VAN N!ET-ONTVANKELIJKHEID 
BURGERLIJKE ZAKEN- MIDDEL VAN NIET
ONTVANKELIJKHE!D AMBTSHALVE ONDER
ZOCHT DOOR HET HOF. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE -
TERMIJN BURGERLIJKE ZAKEN 
ARREST DAT EEN ONDERZOEKSMAATREGEL 
BEVEELT - VOORZIENING V66R HET 
EINDARREST - NIET ONTVANKELIJKE VOOR

ZIENING (1). 
1" Het Hof beveelt verdaging van de 

zaak indien het een middel van niet
ontvankelijkheid ambtshalve wenst te 
onderzoeken (2). (Art. 1093, derde lid 
Ger.W.) 

(1) Cass., 12 jan. 1977 (A.C., 1977, 528). 

(2) Cass., 13 feb. 1978 (Ibid., 1978, 701); zie 
Cass., 12 Jan 1977, voormeld, alsmede de 
noten, en Cass., 21 sept 1978 (ibid., 1978 79, 
90) 

(MR. MEULEMANS Q.Q. T. EECKELERS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 21 juni 1977 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Antwerpen; 

Gelet op het arrest van dit Hof, 
op 25 mei 1979 gewezen; 

Overwegende dat bij toepassing 
van artikel 1097 van het Gerechte
lijk Wetboek het Hof de verdaging 
van de zaak heeft bevolen, daar het 
een middel van niet-ontvanke
lijkheid van de voorziening ambts
halve wenste te onderzoeken, met 
name aangaande de deskundigenop
dracht; 

Overwegende dat de deskundi
genopdracht niet het eigendoms
recht of het principieel gehouden 
zijn tot vergoeding betreft; dat in de 
verhouding tussen eiser en verweer
der de rechtbank, alvorens recht te 
doen over het bedrag verschuldigd 
door eiser aan verweerder, een 
voorafgaande maatregel beveelt om 
de hoegrootheid te onderzoeken; dat 
derhalve voor eiser het bevelen van 
dit onderzoek een uitspraak is alvo
rens recht te doen; dat op grond van 
artikel 1077 van het Gerechtelijk 
W etboek de voorziening in cassatie 
slechts openstaat na het eindvonnis, 
ten deze de uitspraak over het 
bedrag verschuldigd door eiser aan 
verweerder; 

Dat de voorziening op dit punt 
niet ontvankelijk is; 

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

14 september 1979 - 1' kamer -
Voorz1tter : de h. Wauters, eerste voor
zltter- Verslaggever: de h. Janssens
Gehjklwdende conclus1e van mevr. Lie 
kendael, advocaat-generaal - Advo
caten mrs. Houtekler en De Gryse. 
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Nr. 28 

3• KAMER- 17 september 1979 

GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN - GEMEENTELIJKE OPCENTIE
MEN OP EEN PROVINCIEBELASTING - VER
WERPING VAN BEZWAAR TEGEN PROVINCIE
BELASTING - GEEN REDEN TOT VERWER
PING VAN BEZWAAR TEGEN OPCENTIEMEN. 

De bestendige deputatie kan het 
bezwaar tegen gemeentelijke opcentie
men op een provinciebelasting niet 
verwerpen om de enkele reden dat het 
bezwaar tegen die provinciebelasting 
verworpen werd, ook al werden tegen 
beide belastingen dezelfde grieven 
aangevoerd. 

.(GROND-, BOUW- EN BAANONDERNEMINGEN 
P.V.BA. T. GEMEENTE ERPE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 14 april 1978 door 
de Bestendige Deputatie van de 
Provincieraad van Oost-Vlaanderen 
gewezen; 

Over het middel afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 93, 97, 107, 108, 
110, 113 van de Grondwet, 1 van de wet 
van 22 juni 1865, 8, 13 van de wet van 
5 juli 1871, zoals gewijzigd bij artikel 5, 
§ 3, van de wet van 6 september 1895, 65, 
86 van de Provinciewet, 75, 76, 138 en 
139 van de Gemeentewet, 

doordat de beslissing overweegt dat 
het slechts mogelijk is ontheffing van de 
onderhavige aanslag te verlenen, voor 
zover de belastingplichtige van het . 
bedrag der provinciale hoofdsom werd 
outlast, en dat dit niet is gebeurd, 
vermits het bezwaar tegen de aanslag in 
de provinciebelasting werd afgewezen, 

terwijl de aanslagen, enerzijds in de 
provinciebelasting, anderzijds in de 
gemeentebelasting (onderhavige aan
slag), twee verschillende aanslagen zijn, 
die ieder beheerst worden door de hun 
eigen specifieke wetteksten, zowel wat 
betreft de vestiging als wat betreft het 
bezwaar, zodat, zelfs wanneer een 
bezwaarschrift werd afgewezen inzake 
provinciebelasting op de drijfkracht en 
de werklieden, dan nog de aanslag en 
het bezwaar inzake gemeentebelastin
gen, bestaande uit opcentiemen op die 
provmciebelastmg, afzonderlijk en naar 
e1gen cntena moeten worden onderzocht 
en met e1gen motleven moeten worden 
afgewezen of beoordeeld; d1t des te meer 

klemt omdat voor elke belasting ook 
wetteksten toepasselijk zijn die verschil
len en wier toepassing ambtshalve moet 
worden onderzocht, zodat de beslissing 
onvoldoende is gemotiveerd en de zelf
standigheid van iedere belastingaanslag 
en van het ermee verband houdende 
geding miskent : 

Overwegende dat de verwerping 
van het bezwaar tegen de aanslag in 
het kohier van de provinciebelasting 
op zichzelf niet noodzakelijk de 
verwerping meebrengt van het 
bezwaar tegen de gemeentelijke 
opcentiemen op de provinciebelas
ting; dat het immers om twee 
onderscheiden aanslagen gaat, ge
vestigd volgens twee onderscheiden 
belastingverordeningen; 

Dat derhalve de bestendige depu
tatie het bezwaar tegen de gemeen
telijke opcentiemen niet mag ver
werpen om de enkele reden dat 
« het slechts mogelijk is ontheffing 
van deze gemeentelijke aanslag te 
verlenen voor zover de belasting-

. schuldige van het bedrag der pro
vinciale hoofdsom werd ontlast >>; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de 
bestreden beslissing; · beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; houdt de kosten 
aan en zegt dat erover door de 
feitenrechter zal worden beslist; 
verwijst de zaak naar de Bestendige 
Deputatie van de Provincieraad van 
West-Vlaanderen. 

17 september 1979 - 3' kamer -
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. J ans
sens - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Lenaerts, advocaat-generaal 
Advocaat : mr. Delafontaine, Kortrijk. 

Nr. 29 
3• KAMER - 17 september 1979 

VOORZIENING IN CASSATIE - VORM 
- DIRECTE PROVINCIE EN GEMEENTEBELAS 
TINGEN VOORZIENING INGESTELD DOOR 
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EEN GEVOLMACHTIGDE, TEGEN EEN BESLIS
SING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN 
EEN PROVINCIERAAD - OVERLEGGING VAN 
DE VOLMACHT- BEG RIP. 

Wanneer de voorziening tegen een 
beslissing van de bestendige deputatie 
van een provincieraad inzake directe 
gemeente- of provinciebelastingen 
wordt ingesteld door een andere gevol
machtigde dan een advocaat bij het 
Hof van Cassatie, moet de volmacht 
worden gehecht aan de verklaring van 
voorziening of ter griffie van het Hof 
worden neergelegd binnen de termijn 
bepaald bij art. 420bis, tweede lid, Sv. 
(1). (Art. 4 wet 22 jan. 1849; art. 2 wet 
22 juni 1865; art. 13 wet 5 juli 1871; 
art. 16 wet 22 juni 1877.) 

(GROND-, BOUW- EN BAANONDERNEMINGEN 
P.V.B.A. T. GEMEENTE NAZARETH) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op de bestre
den beslissing, op 22 september 1978 
gewezen door de Bestendige Depu- . 
tatie van de Provincieraad van 
Oost-Vlaanderen; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 4 van de wet van 
22 januari 1849, hetwelk toepasselijk 
is in zaken van directe provincie
en gemeentebelastingen ingevolge 
·de artikelen 2 van de wet van 
22 juni 1865, 13 van de wet van 
5 juli 1871 en 16 van de wet van 
22 juni 1877, de verklaring van 
beroep in cassatie wordt gedaan « in 
persoon of door een gevol
machtigde >>; 

Overwegende dat de lasthebber 
van zijn volmacht moet doen blijken 
en te dien einde, indien de volmacht 
niet aan de akte van cassatieberoep 
is gehecht, ze ter griffie van het Hof 
moet worden neergelegd binnen de 
bij artikel 240 bis, tweede lid, van 
het W etboek van Strafvordering 
bepaalde termijn, ten einde het Hof 
in de mogelijkheid te stellen de 
geldigheid en de draagwijdte ervan 
te beoordelen; 

(1) Cass., 24 apnl 1978 (A. C., 1978, 957, 966). 

Overwegende dat, nu de zaak op 
16 november 1978 ter griffie van het 
Hof op de algemene rol werd inge
schreven en de volmacht op 

/17 j anuari 1979 op dezelfde griffie 
werd neergelegd, deze rechtsvorm 
niet werd nageleefd; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op de memorie die door 
eiseres ter griffie van het Hof werd 
ingediend op 17 januari 1979, dit is 
na het verstrijken van de termijn 
bepaald door artikel 420 bis, tweede 
lid, van het W etboek van Strafvor
dering, verwerpt de voorziening; 
veroordeelt eiseres in de kosten. 

17 september 1979 - 3' kamer -
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter- Verslaggever: de h. Versee 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. Delafontaine, Kortrijk. 

Nr. 30 
3' KAMER - 17 september 1979 

GEZINSBIJSLAG - WERKNEMERS - VER
JARING - TERUGVORDERING VAN TEN 
ONRECHTE UITBETAALDE UITKERINGEN -
VIJFJARIGE TERMIJN - GEVALLEN WAARIN 
DE TERMIJN N!ET TOEPASSELIJK IS- VALSE 
VERKLARINGEN- BEG RIP. 

Voor de toepassing van artikel 120 bis 
van de gecoordineerde wetten betref
fende de kinderbijslag voor loonarbei
ders, luidens hetwelk de verjaringster
mijn van vijf jaar voor de terugvorde
ring van ten onrechte ontvangen uit
keringen niet toepasselijk is wanneer 
deze uitkeringen bekomen werden 
door bedrieglijke handelingen of door 
valse of opzettelijk onvolledige verkla
ringen, zijn valse verklaringen opzet
telijk onjuiste verklaringen. 

(COMPENSATIEKAS DER GEZINSVERGOEDINGEN 
VAN BRABANT T. DELANGHE) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op de bestre
den arresten, op 10 maart 1977, 
10 november 1977 en 26 januari 1978 
door het Arbeidshof te Gent gewe
zen; 
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Over het middel, afgeleid uit de schen

ding van de artikelen 50bis, 56bis, § 2, 
van de bij koninklijk besluit van 
19 december 1939 gecoordineerde wetten 
betreffende de kinderbijslag voor loonar
beiders - zoals deze bepalingen van 
kracht zijn geweest gedurende de jaren 
1967 tot en met 1969 overeenkomstig 
a) wat betreft artikel 50bis de 
artikelen 4 van de besluitwet van 
22 augustus 1946, 3, § 1, van het 
koninklijk besluit van 10 maart 1964, 
5 van het koninklijk besluit nr. 7 van 
18 april 1967 en 5 van het koninklijk 
besluit van 28 mei 1969, en b) wat betreft 
artikel 56bis, § 2 : de artikelen 29 van de 
wet van 27 maart 1951, 9, 1", van het 
koninklijk besluit nr. 7 van 18 april 1967 
en 5 van de wet van 4 juli 1969 - en 
inzonderheid 120bis in de voormelde 
gecoordineerde wetten, ingevoegd door 
artikel 23 van het koninklijk besluit 
nr. 68 van 10 november 1967, 

doordat, na te hebben aangenomen 
dat verweerster van januari 1967 tot 
december 1973 met een zekere A.M. een 
gezin vormde, zoals bedoeld in voormeld 
artikel 56bis, § 2, dat zij gedurende die 
periode ten onrechte bijdragen had ont
vangen aan het verhoogde barema 
bepaald bij voormeld artikel 50 bis en dat 
zij dienaangaande onjuiste verklaringen 
had afgelegd, het arrest van 
10 maart 1977 niettemin beslist dat het 
bewijs niet is aangebracht dat er door 
verweerster bedrieglijke handelingen 
werden gesteld of valse of op:iettelijk 
onvolledige verklaringen werden afge
legd welke als gevolg zouden hebben de 
toepassing uit te sluiten van de verjaring 
bepaald door voormeld artikel 120bis, op 
grand dat de bewering van verweerster 
als geloofwaardig voorkwam wanneer zij 
inriep dat zij lezen noch schrijven kon, 

doordat, na geconstateerd te hebben 
dat de verjaring niet werd gestuit op de 
wijze aangegeven door voormeld 
artikel 120bis, en na aan de voormelde 
beslissing van het arrest van 
lO maart 1977 te hebben herinnerd, het 
arrest van 10 november 1977 beslist dat, 
rekening houdende met de dagvaarding 
van 6 december 1974, verweerster het 
onrechtmatig uitgekeerde verschil tussen 
de wezenbijslag aan de verhoogde schaal 
en de kinderbijslag aan de gewone 
schaal verschuldigd bleef vanaf 
1 december 1969 tot 27 december 1973; 

en doordat, na opnieuw aan de voor
melde beslissing van het arrest van · 
10 maart 1977 te hebben herinnerd, het 
arrest van 26 januari 1978 beslist dat, 

met het oog op de verjaring ingevoerd 
door voormeld artikel 120bis, het bewijs 
nag steeds niet is aangebracht dat ver
weerster door bedrieglijke handelingen 
onrechtmatig gezinsbijslag heeft verkre
gen, dat de verjaring slechts gestuit 
werd door de dagvaarding van 
6 december 1974 en dat, dienvolgens, 
eiseres aan verweerster een bedrag van 
112.608 frank verschuldigd is, zijnde het 
verschil tussen de som van 209.407 frank, 
door eiseres verschuldigd voor de 
periode van 27 december 1973 tot 
31 oktober 1977, en de som van 
96.799 frank door verweerster te veel 
ontvangen gedurende de periode van 
1 december 1969 tot 30 november 1973, 

terwijl de valse verklaringen die, over
eenkomstig artikel 120bis van de voor
melde bij koninklijk besluit van 
19 december 1939 gecoordineerde wetten, 
de verjaring uitsluiten die door ditzelfde 
artikel is ingevoerd, niet noodzakelijk 
bedrieglijke handelingen of opzettelijk 
valse verklaringen moeten uitmaken nu, 
zoals het arrest van 10 maart 1977 
aanneemt, verweerster onjuiste verkla
ringen had afgelegd, zulks derhalve val
stand om ten deze de toepassing van 
gezegde verjaring te weren, en om aan 
eiseres toe te laten ook die bijdragen 
terug te vorderen welke verweerster 
v66r 1 december 1969 te veel · had 
ontvangen: 

Omtrent de ontVankelijkheid van 
het middel: 

Overwegende dat verweerster 
aanvoert dat het middel niet ont
vankelijk is, in zoverre het gericht 
is tegen het arrest van 10 maart 
1977, nu hierin niet de beslissing 
voorkomt dat, om de toepassing van 
artikel 120bis van de gecoordineerde 
wetten betreffende de kinderbijslag 
voor loonarbeiders te weren, de 
onjuiste verklaringen van verweer
ster bedrieglijk en opzettelijk 
onjuist moesten zijn; 

Overwegende dat het arrest van 
10 maart 1977 vooreerst eraan her
innert dat genoemd artikel 120bis, 
luidens hetwelk het recht op terug
vordering van de ten onrechte uit
betaalde uitkeringen verjaart door 
verloop van vijf jaar, niet toepasse
lijk is, indien die uitkeringen wor
den bekomen door bedrieglijke han
delingen of door valse of opzettelijk 
onvolledige verklaringen; 
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Dat het arbeidshof vervolgens 

vaststelt dat verweerster onjuiste 
verklaringen heeft afgelegd, maar 
niettemin oordeelt dat het bewijs 
niet is geleverd dat door verweer
ster bedrieglijke handelingen wer
den gesteld of valse of opzettelijk 
onvolledige verklaringen werden 
afgelegd; 

Dat het arbeidshof dienvolgens 
partijen verzoekt « te concluderen 
over en het bewijs aan te brengen 
van de verjaring of het stuiten van 
de verjaring », zoals bepaald door 
het voornoemde artikel 120 his; 

Overwegende dat het arrest van 
10 maart 1977 aldus duidelijk de 
beslissing inhoudt dat verweerster 
weliswaar onjuiste verklaringen 
heeft afgelegd, maar niettemin de 
uitkeringen niet bekomen heeft 
door bedrieglijke handelingen of 
door valse of opzettelijk onvolledige 
verklaringen en dat de toepassing 
van de eerste twee leden van 
artikel 120his derhalve niet is uitge
sloten; 

Dat het middel, dat tegen deze 
beslissing opkomt, dienvolgens ook 
ontvankelijk is, in zoverre het tegen 
het arrest van 10 maart 1977 gericht 
is; 

Omtrent het middel zelf : 
Overwegende dat voormeld artikel 

120his, laatste lid, de daarbij inge- . 
stelde verjaring uitsluit, « indien de 
ten onrechte uitbetaalde uitkeringen 
werden bekomen door bedriegelijke 
handelingen of door valse of opzet
telijk onvolledige verklaringen »; 

Overwegende dat uit de context 
en haar plaats in deze bepaling 
blijkt dat de uitdrukking << valse 
verklaringen » wordt gebruikt in de 
betekenis van verklaringen die 
opzettelijk in strijd zijn met de 
waarheid; 

Overwegemle dat het arbeidshof 
derhalve, na te hebben ~econsta
teerd dat v.erweerster, di.e lezen 
noch schnjven kan, onjuiste verkla
rmgen heeft afgelegd, wettel'1jk 
besl!st dat het bewijs ri1et '1s gele
verd dat verweerster bedriegliJke 

· handelingen heeft verricht of valse 
of opzettelijk onvolledige verklarin
gen heeft afgelegd, in de zin van 
genoemd artikel 120 his, en dat de 
toepassing van de in dit artikel 
bepaalde verjaring niet kan worden 
uitgesloten; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

17 september 1979 - 3• kamer 
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Mahil
lon - Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advo
caten: mrs. Bayart en Houtekier. 

Nr. 31 
2" KAMER - 18 september 1979 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
TERMIJN - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN CASSATIEBEROEP VAN RET 
GEMEENSC.\fAPPELIJK MOTORW AARBORG
FONDS - CASSATIEBEROEP TEGEN DE 
BESLISSING WAARBIJ DE BEKLAAGDE JEGENS 
DE BURGERLIJKE PARTIJ BIJ VERSTEK 
WORDT VEROORDEELD - CASSATIEBEROEP 
V66R RET VERSTRIJKEN VAN DE GEWONE 
TERMIJN VAN VERZET VAN DE BEKLAAGDE
NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE -
PERSONEN BEVOEGD OM ZICR IN CASSATIE 
TE VOORZIEN OF TEGEN WIE CASSATIEBE
ROEP KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZA
KEN - BURGERLIJKE RECRTSVORDERING -
BESLISSING WAARBIJ RET GEMEENSCRAPPE
LIJK MOTORWAARBORGFONDS, VR!JW!LLIG 
TUSSENGEKOMEN PARTIJ, JEGENS DE BUR
GERL!JK PARTIJ WORDT VEROORDEELD EN 
DE VERZEKERAAR VAN DE BEKLAAGDE, TOT 
TUSSENKOMST OPGEROEPEN, BUITEN DE 
ZAAK WORDT GESTELD- BESLISSING WAAR
BIJ ALDUS UITSPRAAK WORDT GEDAAN OVER 
RET GESCRIL TUSSEN RET GEMEENSCHAPPE
L!JK MOTORWAARBORGFONDS EN DE VERZE
KERAAR - CASSATIEBEROEP VAN RET FONDS 
TEGEN DE VERZEKERAAR- ONTVANKELIJK 
CASSATIEBEROEP. 

3° TUSSENKOMST - STRAFZAKEN -

BEPALINGEN VAN RET GERECRTELIJK WET
BOEK !NZAKE TUSSENKOMST- NIET TOEPAS
SELIJK VOOR DE STRAFGERECRTEN, BEROU
DENS ANDERSLU!DENDE BEPALING. 
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4° BURGERLIJKE 

RING - VOORWERP. 

RECHTSVORDE-

5° VERZEKERINGEN W.A.M.-VER-
ZEKERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING VAN DE GETROFFENE VOOR DE
STRAFRECHTER GEBRACHT EN GERICHT 
TEGEN DE VERZEKERAAR VAN DE BE
KLAAGDE - VOORWERP. 

6° NIEUWE VORDERING - STRAFZAKEN 
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - ElSER 
DIE ZICH VOOR DE EERSTE. RECHTER BUR
GERL!JKE PARTIJ HEEFT GESTELD TEGEN DE 
BEKLAAGDE EN TEGEN DE VERZEKERAAR 
VAN DE BEKLAAGDE - WIJZIGING OF UIT
BREIDING VAN DE VORDERING VAN DE BUR
GERLIJKE PARTIJ IN HOGER BEROEP- ONT
VANKELIJKE VORDERING- VOORWAARDEN. 

7° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- NIEUW MIDDEL - BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING - MIDDEL DAT DE OPENBARE 
ORDE NIET RAAKT OF GEEN BETREKKING 
HEEFT OP EEN DW!NGENDE BEPALING -
MIDDEL EVENMIN AAN DE FEITENRECHTER 
VOORGELEGD - NIET ONTVANKELIJK MID
DEL. 

1 o Niet ontvankelijk v66r het verstrijken 
van de gewone termijn van verzet van 
de beklaagde is het cassatieberoep van 
het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds tegen de beslissing waarbij 
de beklaagde jegens de burgerlijke 
partij bij verstek wordt veroordeeld 
(1). 

(1) I.e. heeft het Hof het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds niet ontvankelijk ver
klaard in zijn cassatieberoep, in zoverre dit 
gericht was tegen de beslissing op de rechts
vordering van de burgerlijke partij tegen 
beklaagde en zulks op de diepste grond; 
immers, aangezien het cassatieberoep was 
ingesteld v66r het verstrijken van de gewone 
termijn van verzet van de bij verstek veroor
deeltle beklaagde, was de tegen de beklaagde 
gewezen beslissing op de rechtsvordering van 
de burgerlijke partij geen eindbeslissing t.a.v. 
die partij (art. 416 Sv.). 

Het cassatieberoep van het Gemeenschappe
lijk Fonds had nochtans eveneens niet ontvan
kelijk verklaard kunnen worden, op grond dat 
zowel het Fonds als de voor de beklaagde 
burgerrechtelijk aansprakelijke en de verzeke
raar van de beklaagde niet bevoegd waren om 
m cassatie te gaan tegen de veroordeling van 
de beklaagde jegens de burgerlijke partij, die 
als dusdanig niets met hen te maken had. 
Immers, noch de voor de beklaagde burger
rechtelijk aansprakelijke partij, noch de verze
keraar van de beklaagde, noch het Fonds 
kunnen z1ch op de onwettlgheid van de 
veroordelmg van de burgerhjke partij beroe
pen dan voor zover die onwettJgheJd een 

2° De regel dat het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds, dat voor het 
strafgerecht vrijwillig is tussengeko
men, zich niet in cassatie kan voorzien 
tegen de verzekeraar van de beklaagde 
wanneer tegen hem ten gunste van de 
verzekeraar geen veroordeling is uit
gesproken (2), is niet toepasselijk als 
de beslissing, waarbij het Fonds 
jegens de burgerlijke partij wordt 
veroordeeld en de verzekeraar buiten 
de zaak wordt gesteld, aldus uitspraak 
doet over het geschil dat het Fonds en 
de verzekeraar in hun wederzijdse 
conclusie aan de rechter hadden voor
gelegd (3). (Impliciet.) 

3° Behoudens andersluidende bepaling 
van een bijzondere wet zijn de bepa
lingen van het Gerechtelijk Wetboek 
inzake tussenkomst niet toepasselijk 
in strafzaken (4). 

4° en 5° Wanneer de getroffene van een 
wegverkeersongeval een burgerlijke 
rechtsvorde1ing tegen de verzekeraar 
van de beklaagde voor het strafgerecht 
brengt, beoogt hij daarbij vergoeding 
van de schade die hij ten gevolge van 
het misdlijf van de beklaagde heeft 
opgelopen (5). (Art. 1382 B.W.; artt. 
3 en 4 wet 17 april 1878; artt. 6 en 
9 W.A.M.-wet.) (Impliciet.) 

6° Wanneer de getroffene van een weg
verkeersongeval zich voor de eerste 
rechter burgerlijke partij heeft gesteld, 
tegen de beklaagde en diens verzeke
raar, kan hij zijn vordering in hager 
beroep enkel wijzigen of uitbreiden 
mits hij zulks bij conclusie op tegen
spraak heeft gevraagd en de vordering 
gegmnd blijft op het aan de beklaagde 
telastgelegde misdrijf (6). (Art. 

weerslag heeft op hun eigen veroordeling 
jegens de burgerlijke partij. (Cf. Cass., 
22 dec. 1952 (Bull. en Pas., 1953, I, 271); 
13 maart 1961 (ibid., 1961, I, 764) en 8 mei 1967 
(~.c.. 1967, 1089):. 

(2) Cass., 10 jan. 1977 (A.C., 1977, 520) en de 
arresten vermeld in noot 4; raadpl. Cass., 
3 jan. 1972 (ibid., 1972, 422). 

(3) Zie Cass., 19 maart 1973 (A.C., 1973, 707) 
en noot 1 onder dat arrest. 

(4) en (5) Cass., 15 feb. 1978 (A.C., 1978, 714). 

(6) Onder de gelding van art. 464 van het 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering kon 
in de regel een vordering in hoger beroep niet 
worden uitgebreid of gewijzigd. 

Zie Cass., 22 sept. 1969 (A.C., 1970, 69) en in 
burgerlijke zaken, zie Cass., 20 sept. 1962 (Bull. 
en Pas., 1963, I, 83). 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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1382 B.W.; artt. 3 en 4 wet 
17 april 1878; artt. 6 en 9 W.A.M.-wet; 
artt. 2, 807 en 1042 Ger.W.) (Impliciet.) 

7" Niet ontvankelijk is het middel over 
de tegen eiser ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering, dat de openbare orde 
niet raakt en niet aan de feitenrechter 
is voorgelegd en evenmin door deze 
ambtshalve is opgeworpen (1). 

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORG
FONDS T. TAVERNIER, LUMPUNGU, ALGEMENE 
VERZEKERINGEN VAN FRANKRIJK N.V.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 januari 1979 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof, 
op 19 april 1977 gewezen (2); 

Overwegende dat het bestreden 
arrest enkel uitspraak doet over de 
civielrechtelijke vordering van eer
ste verweerder tegen eiseres, tegen 
tweede verweerder en tegen derde 
verweerster; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
door eerste verweerder tegen 
tweede verweerder ingestelde civiel
rechtelijke vordering : 

Overwegende dat het arrest ten 
opzichte van tweede verweerder bij 
verstek werd gewezen : dat de op 
~ februari 1979 ingestelde voorzie
ning, hetzij alvorens de gewone 
verzettermijn verstreken was, niet 
ontvankelijk is; 

Sinds de inwerkingtreding van het Gerech
telijk Wetboek is zulks echter, ingevolge de 
artt. 807 en 1042 van dat Wetboek, wei 
mogelijk. Zie Cass., 3 mei 1978 (A.C., 1978, 
1031), en de arresten van noot 1. Voor de 
strafrechter kan die wijziging of uitbreiding 
enkel worden aangenomen als zij vergoeding 
beoogt van de schade ten gevolge van het 
misdrijf. (Art. 3 en 4 wet 17 april 1878, Cass., 
15 feb. 1978, voormeld.) 

(1) Cass., 12 april 1978 (A.C., 1978, 923). 

(2) A.C., 1977, 857. 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
door eerste verweerder tegen derde 
verweerster ingestelde civielrechte
lijke vordering : 

Overwegende dat eiseres tegen 
derde verweerster geen middel aan
voert; 

III. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
door eerste verweerder tegen eise-1 
res ingestelde civielrechtelijke vor
dering: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 6, 9, vierde lid, van 
de wet van 1 juli 1956 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen, 15, 807, 812, 1138, 
2", van het Gerechtelijk Wetboek, en van 
het algemeen rechtsbeginsel betreffende 
de eerbiediging van de rechten van de 
verdediging, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
tot betaling aan eerste verweerder, oor
spronkelijke burgerlijke partij, van een 
bedrag van 2.381.810,50 frank, vermeer
derd met kosten en interesten, zijnde 
het bedrag van de vergoeding wegens 
schade door de oorspronkelijke burger
lijke partij geleden in eigen naam en als 
wettelijk voogd van zijn onbekwaamver
klaarde echtgenote, slachtoffer van een 
verkeersongeval, dat, luidens de vaststel
lingen van het arrest, niet door een 
verzekeringsovereenkomst was gedekt, 

terwijl uit de processtukken blijkt dat 
voor de rechter in eerste aanleg door de 
oorspronkelijke burgerlijke partij jegens 
eiseres, aangeduid als vrijwillig tussen
komende partij, enkel de gemeenverkla
ring van het tussen te komen vonnis 
werd gevraagd en het eerst in zijn 
aanvullende conclusie voor het hof van 
beroep, zitting houdende als rechter op 
verwijzing na cassatie, was dat de bur
gerlijke partij de veroordeling van eise
res tot betaling van de genoemde som
men heeft gevorderd; de rechter in 
hoger beroep wettelijk geen veroordeling 
kon uitspreken ten laste van eiseres, 
jegens wie in eerste aanleg slechts de 
gemeenverklaring van het tussen te 
komen vonnis was gevorderd, aangezien 
de vordering tot veroordeling van eiseres 
niet bij de rechter aanhangig werd 
gemaakt, zodat de vordering tot veroor
deling van eiseres een nieuwe vordering 
was en de veroordeling .derhalve scherr
ding inhoudt van de arhkelen 807, 1138, 
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2", en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek 
en van het algemeen rechtsbeginsel 
betreffende de eerbiediging van de rech
ten van de verdediging, alsook scherr
ding inhoudt van de artikelen 15 en 
812 van het Gerechtelijk Wetboek en van 
artikel 9, vierde lid, van de wet van 
1 juli 1956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen, aangezien een vordering 
tot tussenkomst, wanneer zij ertoe strekt 
een veroordeling te doen uitspreken, 
niet voor het eerst kan plaatsvinden i;n 
hager beroep en, meer in het bijzonder, 
de tussenkomst van een verzekeraar niet 
voor het eerst in hager beroep kan 
geschieden om zijn veroordeling te 
bekomen: 

Overwegende dat, behoudens een 
uit een bijzondere wet voortvloei
ende afwijking, de bepalingen van 
het Gerechtelijk Wetboek betref
fende de tussenkomst niet van toe
passing zijn op de strafgerechten; 

Overwegende, voor het overige, 
dat, enerzijds, verweerder en zijn 
echtgenote, verweerder thans han
delend in eigen naam en als wette
lijke voogd van zijn echtgenote ver
blijvende in een psychiatrische 
inrichting, zich voor de eerste rech
ter als burgerlijke partijen hebben 
gesteld tegen eiseres; dat ze 
zodoende op regelmatige wijze bij 
de eerste rechter reeds een vorde
ring aanhangig hebben gemaakt die 
gegrond is op de artikelen 6 en 
9 van de wet van 1 juli 1956; 

Overwegende dat, anderzijds, 
eiseres in hager beroep na verwrJ
zing de ontvankelijkheid van de 
door eerste verweerder gestelde eis 
tot veroordeling niet betwistte; 

Dat dienvolgens het middel over 
de tegen eiseres ingestelde civiel
rechtelijke vordering, dat de open
bare orde niet betreft en niet voor 
de feitenrechter werd opgeworpen, 
nieuw en derhalve niet ontvankelijk 
is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

18 september 1979 - 2• kamer -
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Boon - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Colard - Advocaten : mrs. De Gryse 
en Butzler. 

Nr. 32 
2" KAMER - 18 september 1979 

1° WEGVERKEER - WET BETREFFENDE 
HET WEGVERKEER - POLITIE OVER HET 
WEGVERKEER- VOORWERP. 

2° WEGVERKEER WEGVERKEERS-
REGLEMENT 1 DEC. 1975, ART. 35.1 - VER
PLICHTING TOT HET DRAGEN VAN EEN VEI
LIGHEIDSGORDEL- WETTIGHEID. 

3° GRONDWET - ART. 6 - GELIJKHEID 

VOOR DE WET- BEG RIP. 

'4° RECHTEN VAN DE MENS - VER
DRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECHTEN 
VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJ

HEDEN, ART. 8 - RECHT OP EERBIEDIGING 
VAN HET PRIVE-LEVEN - INMENGING VAN 
HET OPENBAAR 'GEZAG IN DE UITOEFENING 
VAN DIT RECHT- VOORWAARDE. 

5° RECHTERLIJKE MACHT - GEPAST
HEID VAN DE MAATREGELEN VAN DE UITVOE
RENDE MACHT - GEEN TOEZICHT VAN DE 
RECHTERLIJKE MACHT. 

1" De politie over het wegverkeer heeft 
onder meer tot doe] de verkeersveilig
heid te verzekeren (1). (Art. 1 Wegver
keerswet.) 

2" Wettig is de bepaling van art. 35.1 
Wegverkeersreglement die de bestuur
der en de passagier van de aan het 
portier grenzende voorzitplaats van de 
personenauto's verplicht de veilig
heidsgordel te dragen (2). 

3" De in art. 6 Gw. vervatte regel van -de 
gelijkheid van de Belgen voor de wet 
houdt in dat allen, die in dezelfde 
toestand verkeren, op dezelfde wijze 
worden behandeld, maar sluit niet uit 
dat een onderscheid wordt gemaakt 

(1) Cass., 23 nov. 1970 (A.C., 1971, 281); zie 
Cass., 11 april en 27 juni 1979 (A.C., 1978-79, 
971 en 1290 ). 

(2) Zie het arrest waarvan sprake is in noot 
1 i.v.m. de verplichting een valhelm te dragen. 
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naar bepaalde categorieen van perso
nen, op voorwaarde dat dit onder
scheid niet willekeurig is, dit wil 
zeggen dat het kan worden verant
woord (1). 

4° Zo artikel 8, lid 1, Europees Verdmg 
tot Bescherming van de Rechten van 
de Mens en de Fundamentele Vrijhe
den aan een ieder het recht erkent op 
eerbiediging van zijn prive-leven, staat · 
lid 2 van hetzelfde artikel nochtans de 
inmenging van het openbaar gezag in 
de uitoefening van dat recht toe wan
neer die inmenging b1j de wet is 
voorzien en een maatregel is die in 
een democratische samenleving nodig 
is in het belang van de openbare 
veiligheid en de bescherming van de 
gezondheid (2). 

5o Het staat niet aan de rechterlijke 
macht de geschiktheid te beoordelen 
van de verordeningen die door de 
uitvoerende macht ter uitvoering van 
de wet worden uitgevaardigd (3). 

(LOOTENS) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 28 februari 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Mechelen; 

Gelet op het arrest, op 
26 september 1978 door het Hof 
gewezen ( 4); 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 107 van de Grond
wet, 

doordat het vonnis eiser veroordeelt 
om, bij inbreuk op artikel 35.1, eerste lid, 
van het Wegverkeersreglement, op de 
openbare weg als bestuurder en/of pas
sagier van een aan het portier grenzende 
voorzitplaats van een personenauto of 
auto voor dubbel gebruik, die voor de 
~erste maal in het verkeer werd 
gebracht op 15 juni 1968, de veiligheids
gordel niet te hebben gedragen, en die 
beslissing stoelt op de overweging dat de 

Koning gerechtigd was de verplichting 
de veiligheidsgordel te dragen bij 
koninklijk besluit op te leggen, 

terwijl artikel 1 van de Wegverkeers
wet bepaalt : « De Koning stelt de 
algemene reglementen vast betreffende 
de politie over het verkeer op de wegen 
van de voetgangers, van middelen van 
vervoer te land en dieren alsmede van 
de middelen van vervoer per spoor die 
de openbare weg gebruiken ,; de 
bedoelde bepaling van artikel 35 van het 
Wegverkeersreglement geen betrekking 
heeft op de politie van het verkeer, maar 
alleen op de verhouding van de bestuur
der tegenover zichzelf; de Koning der
halve de hem gedelegeerde machten 
heeft overschreden zodat de hoven en 
rechtbanken, krachtens artikel 107 van 
de Grondwet, het genoemde artikel van 

· het Wegverkeersreglement niet mogen 
toepassen: 

Overwegende dat de hoven en 
rechtbanken, naar luid van ar
tikel 107 van de Grondwet, de 
algemene, provinciale en plaatse
lijke besluiten en verordeningen 
slechts toepassen in zoverre zij met 
de wetten overeenstemmen, en der
halve bevoegd zijn en verplicht om, 
wanneer een vervolging wegens 
overtreding van een van die beslui
ten of verordeningen bij hen aan
hangig is gemaakt, na te gaan of zij 
al dan niet genomen zijn met 
machtsoverschrijding en, aan de 
hand van de context ervan of van 
andere regelmatig overgelegde gege
vens, of zij al dan niet genomen zijn 
met machtsafwending; dat het hun 
nochtans niet staat te oordelen over 
de gepastheid van de te nemen 
maatregelen en desaangaande in de 
plaats te treden van de uitvoerende 
macht; 

Overwegende dat artikel 1 van de 
Wegverkeerswet, waarbij aan de 
Koning de macht is verleend de 

---------------~-1 algemene reglementen vast te stel
(1) Cass., 26 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 109). 

(2) Cass., 4 april 1977 (A.C., 1977, 839) en de 
noot; 26 sept. 1978 (ibid., 1978-79, 117). 

(3) Zie Cass., 18 jan. 1977 (A.C., 1977, 553) en 
11 sept. 1979 (A.C., 1979-80, nr 17). 

( 4) A. C., 1978-79, 116. 

len betreffende de politie over het 
verkeer op de wegen, onder meer 
tot doel heeft de veiligheid van het 
verkeer te verzekeren; dat hierin 
begrepen is de veiligheid van de 
bestuurders en van de vervoerde 
personen; 
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Overwegende dat artikel 35.1 van 

het Wegverkeersreglement de veilig
heid van de bestuurders van de 
autovoertuigen en van de vervoerde 
personen beoogt; 

Dat het arrest derhalve, door te 
oordelen dat de Koning, bij het 
opleggen van de bekritiseerde maat
regel, de hem gedelegeerde machten 
niet heeft overschreden daar die 
maatregel de veiligheid van het 
verkeer op de wegen tot doel heeft, 
zijn beslissing wettelijk verant
woordt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 6 van de 
Grondwet, 

doordat het vonnis eiser veroordeelt 
zoals gezegd, en hierbij oordeelt dat het 
bij artikel 35 van het Wegverkeersregle
ment gemaakte onderscheid tussen de 
voertuigen, die v66r of na 15 juni 1968 in 
het verkeer zijn gebracht, geen discrimi
natie inhoudt tussen de Belgische 
bestuurders in de zin van artikel 6 van 
de Grondwet, 

terwijl het genoemde artikel 6 de 
gelijkheid van de Belgen voor de wet 
poneert en artikel 35 van het Wegver
keersreglement, door een discriminatie 
in te voeren tussen de bestuurders, 
artikel 6 van de Grondwet schendt : 

Overwegende dat het beginsel van 
de gelijkheid van aile Belgen voor 
de wet betekent dat al degenen die 
in gelijke omstandigheden verkeren, 
op gelijke wijze moeten worden 
behandeld; dat dit niet uitsluit dat 
naar bepaalde categorieen van per
sonen een onderscheid gemaakt 
wordt, mits dit onderscheid kan 
verantwoord worden en derhalve 
niet willekeurig is; 

Overwegende dat het treffen van 
verschillende regelingen in verband 
met de politie over het verkeer op 
de wegen, naar gelang de bestuur
ders een autovoertuig besturen dat 
voor de eerste maal in het verkeer 
werd gebracht v66r dan wei na een 
bepaalde datum, geenszins met dit 
beginsel strijdig is, vermits die 
regelingen toepasselijk zijn op aile 
personen die zich, wat de datum 

betreft waarop het voertuig dat zij 
op de openbare weg besturen voor 
het eerst in het verkeer werd 
gebracht, in een gelijke situatie 
bevinden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 5 en 8 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, ondertekend te Rome op 
4 november 1950 en goedgekeurd bij de 
wet van 13 mei 1955, 

doordat het vonnis eiser veroordeelt 
zoals gezegd, op grond dat artikel 35 van 
het Wegverkeersreglement niet strijdig 
is met de artikelen 5 en 8 van het 
genoemde Verdrag, 

terwijl de verplichting een veiligheids
gordel te dragen een duidelijke tussen
komst betekent van de overheid in het 
prive-leven van de individuen; ieder 
individu immers het recht heeft zich 
naar goeddunken 'te gedragen voor zover 
hij geen schade aan derden berokkent; 
bovendien de bedoelde verplichting de 
vaardigheid van de bestuurder om zijn 
voertuig te besturen kan verminderen, 
met aile noodlottige gevolgen vandien 
voor hemzelf en voor derden; die ver

, plichting derhalve strijdig is met de 
artikelen 5 en 8 van het Verdrag die aan 

. de Staat verbieden tussen te komen 
derwijze dat de individuen schade zou
'den lijden : 

Overwegende dat, zo artikel 8, 
lid 1, van het genoemde Verdrag 
bepaalt dat een ieder recht heeft op 
eerbiediging van zijn prive-leven, 
lid 2 van hetzelfde artikel nochtans 
de inmenging van het openbaar 
gezag met betrekking tot de uitoefe
ning van het recht tot eerbiediging 
van het prive-leven toestaat voor 
zover bij de wet is voorzien en in 
een democratische samenleving 
nodig is onder meer in het belang 
van de openbare veiligheid en de 
bescherming van de gezondheid; 

Overwegende dat artikel 35 van 
het W egverkeersreglement, dat tot 
doel heeft de veiligheid van het 
verkeer op de wegen te verzekeren, 
met inbegrip van de eigen veiligheid 
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.-van de bestuurders en van de ver
voerde personen, derhalve met de 
evengenoemde bepaling van het 
Verdrag geenszins strijdig is; 

Dat artikel 5 van het Verdrag 
daaraan geen afbreuk doet; 

Dat het middel in zoverre faalt 
naar recht; 

Overwegende dat, zoals reeds in 
het antwoord op het eerste middel 
is gezegd, het aan de hoven en 
rechtbanken niei; staat de gepast
heid van de door de uitvoerende 
macht ter uitvoering van de wet. 
genomen reglementen te beoorde
len; dat deze regel van intern recht 
in overeenstemming is met de 
beginselen die in het genoemde 
Verdrag zijn gehuldigd; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
het middel dat, in zoverre het ertoe 
strekt te doen aannemen dat de bij 
artikel 35 van het Wegverkeersreg
lement bepaalde maatregel het 
beoogde doel niet ten goede komt, 
erop neerkomt de gepastheid van de 
door de Koning genomen maatregel 
te doen beoordelen, niet ontvanke
lijk is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

18_ september 1979 - 2• kamer -
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Lebbe - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Colard, advocaat-generaal 
Advocaat : mr. Gantman, Antwerpen. 

Nr. 33 

2• KAMER - 18 september 1979 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - WEGVERKEERS

ONGEVAL - BESLISSING WAARBIJ EEN BE
STUURDER ALLEEN AANSPRAKELIJK WORDT 
VERKLAARD VOOR DE SCHADE - GEEN 
VASTSTELLING WAARUIT KAN WORDEN 
AFGELEID DAT DE SCHADE ZICH OOK ZOU 
HEBBEN VOORGEDAAN ZONDER DE FOUT DIE 
TEN LASTE VAN DE ANDERE BESTUURDER IS 
VASTGESTELD - NIET WETTELIJK VERANT

WOORDE BESLISSING (1). 

(WITTENS T. THEUNIS, JANS, LANDSBOND DER 
CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 februari 1979 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

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

Overwegende dat eiser, als be
klaagde en als burgerlijke partij die 
niet in kosten van de strafvordering 
is veroordeeld, geen hoedanigheid 
heeft om tegen zodanige beslissing 
cassatieberoep in te stellen; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen eiser ingestelde strafvordering 
en op de door eiser en tegen eiser 
ingestelde civielrechtelijke vor
deringen: 

Overwegende dat de voorziening, 
in zoverre zij gericht is tegen de 
beslissing op de strafvordering, 
waarbij de ten laste van eiser 
gelegde verkeersovertreding ver
jaard wordt verklaard, niet ontvan
kelijk is bij gebrek aan belang; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 12, 16 (in het 
bijzonder 16.3), 19 (in het bijzonder 19.1) 
van het Wegverkeersreglement, 1 van de 

(1) Cass., 6 juni 1977 (A.C., 1977, 1029); 
16 nov. 1977 (ibid., 1978, 310); 31 jan., 23 mei en 
15 juni 1978 (ibid., 1978, 646, 1117 en 1209); 
1 dec. 1978 (ibid., 1978-79, 377); 13 feb. 1979 
(ibid., 1978-79, 684). 
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wet van 30 mei 1961, 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 418, 420 van het 
Strafwetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest eiser veroordeelt tot 
een geldboete van honderd frank wegens 
onopzettelijke slagen en verwondingen 
en, na de verjaring vastgesteld te hebben 
van overtredingen van het Wegverkeers
reglement, op burgerlijk gebied alle 
gevolgen van het ongeval uitsluitend ten 
laste van eiser legt op grond dat eiser 
een grove onvoorzichtigheid begaan 
heeft door in de gegeven omstandighe
den links in te halen in plaats van te 
wachten tot de verkeerssituatie was 
opgeklaard, zonder vast te stellen dat 
eerste verweerster, burgerlijke partij en 
rechtstreeks gedaagde, de richtingsver
andering naar links reeds had aangevat 
door zich naar links te begeven, en 
verder aanvaardt dat, indien eerste ver
weerster eiser niet gezien heeft, deze 
fout niet in oorzakelijk verband zou zijn 
met het ongeval, 

terwijl, eerste onderdeel, volgens 
artikel 16.3 van het Wegverkeersregle
ment, de verplichting rechts in te halen 
in plaats van links aileen bestaat wan
neer de in te halen bestuurder te 
kennen heeft gegeven dat hij voorne
mens is links af te slaan en zich naar 
links begeven heeft om deze beweging 
uit te voeren, 

tweede onderdeel, artikel 19.1 van het 
Wegverkeersreglement voorschrijft dat 
de bestuurder die naar links wil afslaan, 
zich vooraf ervan moet vergewissen dat 
hij dit kan doen zonder gevaar voor de 
andere weggebruikers, vooral rekening 
houdend met de vertragingsmogelijkhe
den van de achterliggers : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest erop 

wijst dat eiser een grote onvoorzich
tigheid heeft begaan door links in te 
halen in plaats van te wachten tot 
de verkeerssituatie was opgeklaard, 
nu verweerster terug in het normale 
verkeer was ingeschakeld en zij 
zonder ophouden het linker rich
tingslicht in werking liet om naar 
de Waterleidingsstraat af te draaien; 

Overwegende dat zodanige vast
stelling, waarbij het arrest impliciet 
verwijst naar de door arti
kel 16.4.1° van het Wegverkeersregle
ment aan de bestuurder opgelegde 
verplichting zich vooraf ervan te 
vergewissen dat hij zonder gevaar 

links kan inhalen, de beslissing dat 
eiser zich schuldig heeft gemaakt 
aan het onopzettelijk toebrengen 
van slagen of verwondingen en dat 
hij aansprakelijk is voor de schade
lijke gevolgen van het ongeval, wet
telijk verantwoordt; 

Dat het daarbij zonder belang is 
dat het arrest niet vaststelt dat 
verweerster de richtingsverandering 
naar links niet reeds had aangevat 
door zich naar links te begeven; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerster de wagen van 
eiser niet heeft gezien; 

Overwegende dat het aldus impli
ciet aanneemt dat verweerster, met 
overtreding van artikel 19.1 van het 

· Wegverkeersreglement, naar links 
heeft willen afslaan zonder zich 
vooraf ervan te vergewissen dat zij 
dit kon doen zonder gevaar voor de 
andere weggebruiker; 

Overwegende dat noch uit de 
overweging van het arrest dat ver
weerster is afgedraaid naar de 
W aterleidingsstraat zonder het ach
ter opkomende verkeer te hinderen 
en dan ook niet behoefde te ver
wachten dat zij onreglementair 
links zou worden ingehaald, noch 
uit enige andere vaststelling van het 
arrest kan worden afgeleid dat het 
ongeval zou plaatsgehad hebben 
zoals het zich heeft voorgedaan 
zonder het door verweerster aldus 
begane misdrijf; 

Dat het arrest bijgevolg niet wet
telijk beslist dat de omstandigheid, 
dat verweerster de wagen van eiser 
niet heeft gezien, geen invloed op 
de aanrijding heeft gehad en dat 
eiser aileen aansprakelijk is voor 
het ongeval; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
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En, overwegende, wat de strafvor

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

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, behalve in zoverre 
het uitspraak doet op de tegen eiser 
ingestelde strafvordering en behalve 
in zoverre het, met betrekking tot 
de civielrechtelijke vorderingen, 
vaststelt dat eiser een fout heeft 
begaan in oorzakelijk verband met 
het ongeval; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; beveelt dat 
melding van dit arrest zal worden 

. gemaakt op de kant van de gedeel-
telijk vernietigde beslissing; veroor
deelt eiser en verweerster elk in de 
helft van de kosten; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

18 september 1979 - 2• kamer -
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Boon - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Colard, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. De Baeck. 

Nr. 34 

2• KAMER - 18 september 1979 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING- VEROORDELING WAARBIJ EEN 
DOOR DE BEKLAAGDE AANGEVOERDE VER
SCHONINGSGROND OM TEGENSTRIJDIGE 
REDENEN WORDT AFGEWEZEN - NIET 
REGELMATIG GEMOTIVEERDE BliSLISSING 
(1 ). 

(VAN SETTEN) 

18 september 1979 - 2• Ieamer -
Voorzitter en verslaggever : ridder de 
Schaetzen, afdelingsvoorzitter - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Colard, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Daeseleire, Antwerpen. 

(1) Zie Cass., 8 nov. 1978 (twee arresten) 
(A.C., 1978-79, 278 en 289). 

Nr. 35 
2" KAMER - 18 september 1979 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
TERMIJN - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - BESLISSING DIE GEEN 
UITSPRAAK DOET OVER EEN GESCHIL INZAKE 
BEVOEGDHEID, MAAR ENKEL EEN PROVISIO
NELE VERGOEDING TOEKENT, DE KOSTEN 
AANHOUDT EN ZORGT DAT DE VERDERE 
BEHANDELING VAN DE ZAAK TEN VERZOEKE 
VAN DE MEEST GEREDE PARTIJ ZAL GEBEU
REN - VOORZIENING V66R DE EINDBESLIS
SING - NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBE
ROEP (2). 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
BURGERLIJKE ZAKEN INCIDENTEEL 
BEROEP- RECHTSVORDERING VAN EEN BUR
GERLIJKE PARTIJ ONGEGROND VERKAARD 
DOOR DE EERSTE RECHTER - HOGER 
BEROEP VAN EEN MEDEBEKLAAGDE EN VAN 
ANDERE BURGERLIJKE PARTIJEN - INCIDEN
TEEL BEROEP VAN DE EERSTE BURGERLIJKE 
PARTIJ TEGEN DE BEKLAAGDE DIE NIET IN 
HOGER BEROEP IS GEKOMEN - NIET ONT
VANKELIJK HOGER BEROEP. 

2" Wanneer de rechtsvordering van een 
burgerlijke partij tegen twee beklaag
den niet gegrond is vel'klaard t.a. v. een 
der beklaagden en enkel de veroor
deelde beklaagde en andere burger
Jijke partijen in hoger beroep zijn 
gekomen, kan de eel'ste burgerlijke 
partij geen incidenteel bel'oep instel
Jen tegen de beklaagde die niet in 
hoger beroep is gekomen (3). 
(Artt. 174, 199 en 203 Sv.) · 

(VAN GUYT 
T. CARROSSERIE MATTHIJS P.V.B.A., VINCENT) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 april 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Gent; 

Overwegende dat het vonnis, wat 
eiser betreft, nog enkel uitspraak 
doet over de tegen hem ingestelde 
civielrechtelijke vorderingen; 

(2) Cass., 8 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 293) en 
20 juli 1979 (ibid., 1978-79, 1338); zie Cass., 
24 april 1979 (ibid., 1978-79, 1005). 

(3) Zie Ca:ss., 25 juni 1974 (A.C., 1974, 1190), 
en 12 sept. 1978 (ibid., 1978-79, 35). 
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I. In zoverre de voorziening 

gericht is tegen de beslissing op de 
civielrechtelijke vordering van ver
weerder tegen eiser : 

Overwegende dat het vonnis, na 
vastgesteld te hebben dat eiser voor 
de helft aansprakelijk is voor de 
schade geleden door verweerder, 
aan deze laatste ten laste van eiser 
een voorschot van 1 frank toekent 
en de zaak onbepaald uitstelt voor 
verdere behandeling op burgerrech
telijk gebied; 

Overwegende dat zodanige beslis
sing geen eindbeslissing is in de zin 
van artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering; dat zij evenmin uit
spraak doet over een geschil inzake 
bevoegdheid; dat de voorziening 
mitsdien niet ontvankelijk is; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
civielrechtelijke vordering van ver
weerster tegen eiser : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 174 en 203 van het 
Wetboek van Strafvordering, 

doordat het vonnis het incidenteel 
hoger beroep van verweerster tegen 
eiser inwilligt, hoewel eiser tegen het 
vonnis van de politierechtbank geen 
hoger beroep had ingesteld, zodat ver
weerster ten opzichte van eiser niet de 
hoedanigheid van gedaagde had en zij 
dus geen incidenteel hoger beroep kon 
instellen tegen hem, doch haar hoger 
beroep had moeten instellen, overeen
komstig artikel 203, § 1, van het Wetboek 
van Strafvordering, uiterlijk tien dagen 
na de dag van de uitspraak, wat niet 
geschiedde, ofwel overeenkomstig ar- . 
tikel 203, § 2, van hetzelfde wetboek, 
uiterlijk vijftien dagen na het vonnis, 
wat evenmin geschiedde, 

terwijl het incidenteel hoger beroep 
met toepassing van artikel 203, § 4, van 
het Wetboek van Strafvordering enkel 
ontvankelijk is wanneer dit gericht 
wordt tegen een partij die zelf hoger 
beroep heeft ingeste~d. wat ten deze voor 
eiser niet het geval was : 

Overwegende dat de civielrechte-
lijke vordering van verweerster, 
burgerlijke partij, tegen eiser, 
beklaagde, door de eerste rechter 
als ongegrond werd afgewezen; dat 

enkel een medebeklaagde en andere 
burgerlijke partijen hoger beroep 
hebben ingesteld tegen de beslissing 
van de eerste rechter; 

Overwegende dat deze hogere 
beroepen de civielrechtelijke vorde
ring van verweerster tegen eiser 
niet voor de rechter in hoger beroep 
aanhanging hebben gemaakt; da~ 
derhalve het door verweerster op 
de terechtzitting ingestelde hoger 
beroep niet ontvankelijk was; 

Dat het vonnis, door dit inciden
teel hoger beroep ontvankelijk en 
gegrond te verklaren, de in het 
middel aangehaalde wetsbepalingen 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, in zoverre het 
uitspraak doet over de civielrechte
lijke vordering van de personenven
nootschap met beperkte aansprake
lijkheid << Carrosserie Matthijs >> 

tegen eiser; 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; zegt dat er geen aanleiding is 
tot verwijzing. 

18 september 1979 - 2• kamer -
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Boon - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Colard, advocaat-generaal - Ad
vocaat: mr. Van Hoecke, Gent. 

Nr. 36 
2• KAMER - 18 september 1979 

1° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN 

RECHT VAN PARTIJEN ZELF HUN CONCLUSIES 
EN VERWEERMIDDELEN VOOR TE DRAGEN -

GERECHTELIJK WETBOEK, ART. 758 - TOE

PASSELIJK IN STRAFZAKEN. 

2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING 
- STRAFZAKEN - RECHT VAN PARTIJEN 

ZELF HUN CONCLUSIES EN VERWEERMIDDE
LEN VOOR TE DRAGEN - GERECHTELIJK 
WETBOEK, ART. 758 - TOEPASSELIJK IN 

STRAFZAKEN. 
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3° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN -

RECHT VAN PARTIJEN EEN SCHRIFTELIJKE 
CONCLUSIE NEER TE LEGGEN - GERECHTE

L!JK WETBOEK, ART. 758- DRAAGWIJDTE. 

4° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING 
- STRAFZAKEN - RECHT VAN PARTIJEN 

EEN SCHRIFTELIJKE CONCLUSIE NEER TE 
LEGGEN GERECHTELIJK WETBOEK, 

ART. 758- DRAAGWIJDTE. 

5° CASSATIE - OMVANG- STRAFZAKEN

VONNIS TOT VEROORDELING VAN DE 
BEKLAAGDE NADAT DE RECHTER HEM B!J 
EEN VROEGERE BESLISSING ONWETTIG HET 
RECHT HEEFT ONTZEGD EEN SCHRIFTELIJKE 
CONCLUSIE NEER TE LEGGEN - VERNIETI
GING VAN HET VEROORDELEND VONNIS -
BRENGT VERNIETIGING MEDE VAN ALLES 
WAT AAN DAT VONNIS IS VOORAFGEGAAN, 
MET INBEGRIP VAN DIE BESLISSING. 

1" en 2" Ingevolge art. 2 Ger. W. is art. 758 
van hetzelfde wetboek toepasselijk in 
strafzaken; krachtens laatstgenoemd 
artikel mogen de partijen hun conclu
sies zelf voordragen. 

3° en 4° Hoewel de rechter krachtens 
art. 758, tweede lid, Ger. W: de uitoefe
ning van het recht, dat het eerste lid 
van dat artikel aan de par6jen toe
kent, kan ontzeggen, indien hi} 
bevindt dat zij door drift of onbedre
venheid buiten staat zijn hun zaak 
met de vereiste betamelijkheid of met 
de nodige duidelijkheid te bespreken, 
mag de strafrechter aan de beklaagde 
evenwel niet het recht ontzeggen een 
schriftelijke conclusie neer te leggen, 

5° Wanneer de strafrechter de beklaagde 
veroordeelt nadat hij hem onwettig, 
bij een vroegere beslissing, het recht 
heeft ontzegd een schriftelijke conclu
sie neer te leggen, brengt de vernieti
ging van het veroordelend vonnis ver
nietiging mede van alles wat eraan is 
voorafgegaan, met inbegrip van die 
beslissing (1). (Artt. 408 en 413 Sv.) 

(1) Zie Cass., 8 nov. 1943 (Bull. en Pas., 1944, 
I, 45) en noot 2; 16 nov. 1953 (ibid., 1954, I, 
204), 24 sept. 1956 (ibid., 1957, I, 34), 27 nov. 
1967 (A.C., 1968, 448), 29 jan. 1973 (ibid., 1973, 
546), 8 sept. 1975 en 18 mei 1976 (ibid., 1976, 
33 en 1033), 27 juni 1977 (ibid., 1977, 1113), 
22 maart en 2 mei 1978 (ibid., 1978, 848 en 
1022). 

(DE COCK G. E.A. T. DE BR6NE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 januari 1979 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

I. Op de voorziening van De Cock 
Gilbert: 

Overwegende dat uit de stukken, 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser, burger
lijke partij, zijn voorziening heeft 
doen betekenen aan de partijen 
tegen wie zij gericht is; dat de 
voorziening dienvolgens niet ont
vankelijk is; 

II. Op de voorziening van De 
Cock Hippoliet : 

A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen eiser ingestelde strafvorde
ring: 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 758 van het Gerechtelijk 
Wetboek en van het algemeen rechtsbe
ginsel betreffende de eerbiediging van 
de rechten van de verdediging, 

doordat op de terechtzitting van 
·a december 1978 van het hof van beroep 
aan eiser het recht werd ontzegd zijn 
conclusie neer te leggen, 

terwijl dat recht hem niet mag worden 
ontzegd: 

Overwegende dat uit de vermel
dingen van het proces-verbaal van 
de terechtzitting van 8 decem
ber 1978 van het hof van beroep 
blijkt : dat eiser wenst een conclu
sie neer te leggen; dat het hof van 
beroep vaststelt dat eiser door onbe
drevenheid buiten staat is zijn zaak 
met de nodige duidelijkheid te 
bespreken; dat hij wordt uitgeno
digd een raadsman te raadplegen 
ten einde zijn verdediging behoor
lijk voor te dragen; dat hij weigert 
en zijn conclusie wil neerleggen; dat 
het hof van beroep hem dit recht 
ontzegt om hogervermelde redenen 
en zich daartoe beroept op 
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artikel 758 van het Gerechtelijk 
Wetboek en, na beraadslaging, dien
aangaande een tussenarrest velt; 

Dat bedoeld tussenarrest van 
8 december 1978 aan eiser het recht 
ontzegt zijn conclusie neer te leggen 
op grond van de voormelde redenen; 

Dat het bestreden arrest naar het 
arrest van 8 december 1978 verwijst; 

Overwegende dat artikel 758 van 
het Gerechtelijk Wetboek, dat inge
volge artikel 2 van hetzelfde wet
hoek van toepassing is in strafza
ken, in zijn eerste lid bepaalt dat de 
partijen zelf hun conclusies en ver
weermiddelen mogen voordragen, 
tenzij de wet anders bepaalt; dat, 
luidens het tweede lid van dat 
artikel, de rechter evenwel de uitoe
fening van dit recht kan ontzeggen, 
indien hij bevindt dat zij door drift 
of onbedrevenheid buiten staat zijn 
hun zaak met de vereiste betame
lijkheid of met de nodige duidelijk
heid te bespreken; 

Overwegende dat het tweede lid 
van voormeld artikel 758 beoogt het 
goede verloop van de terechtzitting 
bij de behandeling van de zaak te 
verzekeren en de rechter de moge
lijkheid te bieden in voorkomend 
geval de tijdrovende en eventueel 
rustverstorende mondelinge uiteen
zettingen van partijen te beletten, 
wanneer die door drift of onbedre
venheid buiten staat zijn hun zaak 
met de vereiste betamelijkheid of 
met de nodige duidelijkheid te 
bespreken, doch de rechter niet 
machtigt aan de beklaagde het recht · 
te ontzeggen om een schriftelijke 
conclusie neer te leggen; 

Dat het middel gegrond is; 

Overwegende dat, krachtens de 
artikelen 408 en 413 van het Wet
hoek van Strafvordering, de hierna 
op de voorziening uit te spreken 
vernietiging van het bestreden 
arrest dient uitgebreid te worden tot 
al hetgeen aan dat arrest is vooraf
gegaan vanaf en inclusief het arrest 
van 8 december 1978; 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
door eiser tegen De Br6ne inge
stelde vordering : 

Overwegende dat uit, de stukken, 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser, burger
lijke partij, zijn voorziening heeft 
doen betekenen aan de partij tegen 
wie zij gericht is; 

Dat de voorziening dienvolgens 
niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, en ongeacht de 
overige middelen van eiser die niet 
tot cassatie zonder verwijzing kun
nen leiden, vernietigt het bestreden 
arrest in zoverre het uitspraak doet 
over de strafvordering tegen eiser; 
vernietigt binnen die perken al 
hetgeen aan dat arrest is voorafge
gaan vanaf en inclusief het arrest 
van 8 december 1978; verwerpt de 
voorzieningen voor het overige; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde arrest 
van 19 januari 1979 en van het 
vernietigde arrest van 8 decem
ber 1978; veroordeelt de eisers in de 
helft van de kosten; laat de andere 
helft van de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Antwerpen. 

18 september 1979 - 2• kamer 
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Boon - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal. 

Nr. 37 
2• KAMER - 19 september 1979 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN - VER

STEKVONNIS WAARTEGEN HET OPENBAAR 
MINISTERIE NIET IN HOGER BEROEP IS GEKO
MEN - VERZET VAN DE BEKLAAGDE - VER
ZET ONGEDAAN VERKLAARD - HOGER 
BEROEP VAN DE BEKLAAGDE EN VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE TEGEN DAT LAATSTE 
VONN!S- VERZWARING VAN DE STRAF DOOR 
DE RECHTER IN HOGER BEROEP - ONWET
TIGHEID. 
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Wanneer de beklaagde door de eerste 

rechter bij verstek is veroordeeld, het 
openbaar ministerie tegen dat vonnis 
niet in hager beroep gekomen en het 
verzet van de beklaagde ongedaan 
verklaard is, kan de appelrechter, op 
het hager beroep van de beklaagde en 
van het openbaar ministerie tegen dat 
vonnis, de door de eerste rechter 
uitgesproken straf niet verzwaren (1). 
(Artt. 187, 188, 202 en 203 Sv.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL 
T. MOREAU) 

19 september 1979 - 2• kamer 
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Bosly - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal. 

Nr. 38 
2• KAMER - 19 september 1979 

1° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN 

- TWEE BEKLAAGDEN VERVOLGD WEGENS 
VERSCHILLENDE FElTEN - VEROORDELING 
VAN DE ENE EN VRIJSPRAAK VAN DE ANDERE 
- VEROORDELING VAN DE EERSTGENOEMDE 
IN ALLE KOSTEN VAN DE STRAFVORDER!NG 
- VOORW AARDE. 

2° G ERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN 

-HOGER BEROEP VAN DE VEROORDEELDE
HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MI
NISTERIE TEGEN DE VEROORDEELDE EN 
TEGEN EEN VRIJGESPROKEN MEDEBE
KLAAGDE - BEVESTIGING DOOR DE RECHTER 
IN HOGER BEROEP- VEROORDELING VAN DE 
VEROORDEELDE IN ALLE KOSTEN VAN HET 
HOGER BEROEP - ONWETTIGE VEROORDE
LING. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE 
AFSTAND - STRAFZAKEN - VOORZIENING 
VAN DE BEKLAAGDE EN VAN DE BURGER
RECHTELIJK AANSPRAKELIJKE TEGEN DE 
BESLISS!NG OP DE BURGERLIJKE RECHTS
VORDERING - AFSTAND VAN DE VOORZIE
NING - AFSTAND GEGROND OP DE ENKELE 
REDEN DAT DIE BESLISSING GEEN EINDBE

SLISSING IS, IN DE ZIN VAN ART. 416 SV. -
hFSTAND DIE NIET ALS EEN BERUSTING KAN 
WORDEN BESCHOUWD - GEVOLG. 

1 • Wanneer twee beklaagden wegens 
versch1llende feiten vervolgd worden 
en de ene veroordeeld en de andere 
vrl}gesproken wordt, kan de rechter de 

(1) Zie Cass., 28 JUni 1977 (A.C., 1977, 1118). 

gezamenlijke kosten van de strafvor
del'ing slechts ten laste van de veroor
deelde Jeggen, mits hij vaststelt dat ze 
aile veroorzaakt zijn door het misdri.ff 
dat de veroordeelde heeft gepleegd (2). 
(Artt. 162 en 176 Sv.) 

2" Wanneer een veroordeelde hager 
beroep instelt en het openbaar minis
terie in hager beroep komt tegen hem 
en tegen een vl'ijgesproken medebe
klaagde, moeten de kosten van het 
hager beroep van het openbaar mi
nisterie tegen de laatstgenoemde, in 
geval van bevestiging van de vrij
spraak, ten laste van de Staat blijven 
(3). (Art. 3 wet 1 juni 1849.) 

3" Wanneer de beklaagde en de voor 
hem burgerrechtelijk aansprakelijke 
partij zich in cassatie hebben voorzien 
tegen de beslissing op de tegen hen 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering 
en zij vervolgens van hun voorziening 
afstand hebben gedaan om de enkele 
J'eden dat die beslissing geen eindbe
slissing is, in de zin van art. 416 Sv., 
kan die afstand niet als een berusting 
worden uitgelegd en wordt h1j door 
het Hoi niet vastgesteld indien het 
constateert dat die beslissing een 
. eindbeslissing is(~). 

(DELSEMME, DEPAIRE N.V. T. STOLSEN) 

19 september 1979 - 2• kamer 
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Stranard - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Krings, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Delfosse, Luik. 

Nr. 39 
2" KAMER- 19 september 1979 

1° STRAF - VERVALLENVERKLARING ALS 

STRAF- BESTANDDEEL VAN DE STRAF. 

2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN

STRAFVORDERING - VEROORDELING TOT 
EEN ENKELE GEVANGENISSTRAF EN EEN 
GELDBOETE WEGENS VERSCHEIDENE MIS
DRIJVEN - BOVENDIEN VERV ALLENVERKLA
RING VAN HET RECHT TOT STUREN WEGENS 
EEN ENKEL VAN DIE MISDRIJVEN - ONWET 
TIGHEID VAN DE VEROORDELING WEGENS 
DAT MISDRIJF- VOLLEDIGE VERNIET!GING. 

(2) en (3) Cass., 14 maart 1977 (A.C., 1977, 
763). 

(4) Cass., 21 jum 1978 (A.C., 1978, 1231); 
18 dec 1978 (ibid., 1978-79, 455). 
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3° CASSAT!E- OMVANG- STRAFZAKEN
BESLISSING WAARBIJ DE AANSPRAKELIJK
HEID VOOR DE SCHADE, DIE DE BURGERLIJKE 
PARTIJ HEEFT GELEDEN, WORDT VERDEELD 
TUSSEN DE BEKLAAGDE EN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ - VERNIETIGING OP HET CASSATIE
BEROEP VAN DE BEKLAAGDE VAN DE BESLIS
SINGEN OP DE STRAFVORDERING EN DE BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING - VERNIETI
GING DIE ZICH NIET U!TSTREKT TOT HET 
BESCHIKKENDE GEDEELTE DAT HET AAN
DEEL VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ IN DE 
AANSPRAKELIJKHEID VASTSTELT. 

4° VOORZIENING IN CAS SA TIE 
- PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSA
TIE TE VOORZIEN - STRAFZAKEN - BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING - CASSATIE
BEROEP VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE 
BESLISSING TOT VEROORDELING VAN DE 
VERZEKERAAR VAN ZIJN BURGERRECHTE
LIJKE AANSPRAKELIJKHE!D, VRIJWILLIG 
TUSSENGEKOMEN PARTIJ, TOT BETALING 
VAN EEN VERGOEDING TEN GUNSTE VAN DE 
BURGERL!JKE PARTIJ - NIET ONTVANKE
LIJK CASSATIEBEROEP. 

]
0 Vervallenverklaring van het recht een 

voertuig of een luchtschip te besturen, 
of een rijdier te geleiden, die overeen
komstig art. 38 Wegverkeerswet als 
straf is uitgesproken, is een hestand
dee! van de straf wegens een van de in 
art. 38 vermelde misdrijven en geen 
afzonderlijke straf(l). 

2o Wanneer de beklaagde is veroordeeld 
tot een enkele gevangenisstraf en een 
geldboete wegens verscheidene mis
drijven, en de rechter hem bovendien 
vervallen verklaart van het recht tot 
sturen met de vermelding dat zij enkel 
is uitgesproken wegens een van die 
misdrijven, brengt de vernietiging, · 
wegens de onwettigheid van de ver
oordeling ter zake van dat Iaatste 
misdrijf, vernietiging mede van de 
hele veroordeling en dus ook in 
zoverre zij betrekking heeft op de 
andere misdrijven (2). 

3° Wanneer de rechter de aansprakelijk
heid van de door de burgerlijke partij 
geleden schade heeft verdeeld tussen 
de beklaagde en de burgerlijke partij 
en de beslissingen op de tegen de 
beklaagde ingestelde strafvordering en 
burgerlijke rechtsvordering, strekt de 
vernietiging zich niet uit tot de 

(1) en (2) Zie Cass., 20 dec 1965 (Bull en 
Pass., 1966, 532); 27 mei 1968 (A.C., 1968, 1177); 
10 feb. 1976 (1bid., 1976, 677). 

beschikking dat de burgerlijke partij 
ten dele aansprakelijk is voor de 
schade die zij heeft geleden (3). 

(DEVOGHELE 
T. DEMOULIN, URBAINE - U.A.P. N.V.) 

ARREST ( vertafing) 

HET. HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 mei 1979 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de strafvordering jegens eiser, 

A. wegens de tenlastelegging C : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 34.3° van de wet 
betreffende de politie over het wegver
keer en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, om eiser te veroor
delen ter zake dat hij geweigerd heeft 
zich te onderwerpen aan de ademtest of, 
zonder wettige reden, geweigerd heeft 
een bloedmonster te laten nemen, erop 
wijst dat de hersenschudding die eiser 
had opgelopen « niet zo hevig was dat 
hij zijn wil niet kenbaar kon maken >>, 

terwijl, enerzijds, het arrest het ant
woord schuldig blijft op het verweermid
del waarbij eiser in zijn verzoekschrift, 
dat zijn middelen in hoger beroep 
bevatte, aanvoerde dat hij wegens zijn 
hersenschudding niet in staat was 
bewust te weigeren, en, anderzijds, die 
gronden van het arrest in het onzekere 
laten of het hof van beroep van oordeel 
was of eisers verklaringen al dan niet 
bewust waren, en het Hof niet in de 
mogelijkheid stellen zijn toezicht op de 
wettigheid van de beslissing uit te 
oefenen: 

Overwegende dat het arrest bene
vens de in het middel weergegeven 
considerans vermeldt dat « be
klaagde die zijn shocktoestand aan
voert, ... niettemin geweigerd heeft. 
zich te onderwerpen aan de alcohol
test en die weigering in het zieken
huis herhaald heeft, zoals hij ook de 
monsterneming stellig geweigerd 
heeft ofschoon hem de gevolgen van 
die weigering voor ogen werden 
gehouden »; 

(3) Zie Cass., 21 Jum 1976 (A.C., 1976, 1184) 
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Dat, nu het aldus gewezen heeft 

op de stellige en herhaalde weige
ringen van eiser om zich te onder
werpen aan de bij de wet voorge
schreven testen en op de omstan
digheid dat hem vooraf werd duide
lijk gemaakt waartoe die weigerin
gen zouden leiden, het arrest, met 
de vaststelling dat « de lichte her
senschudding die beklaagde wellicht 
had opgelopen ... niet zo hevig was 
dat hij zijn wil niet kenbaar kon 
maken », ondubbelzinnig, impliciet 
maar onmiskenbaar te kennen geeft 
dat eiser bewust heeft geweigerd en 
aldus antwoordt op het in het mid
del aangegeven verweermiddel; 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

Overwegende dat, wat die ten.: 
lastelegging betreft, de substanWlle · 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen; 

B. wegens de tenlasteleggingen A 
en B: 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319, 
1320 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, om eiser te veroor
delen wegens het besturen van een 
voertuig in staat van dronkenschap (ten
lastelegging B), enerzijds vermeldt dat 
volgens politieofficier Dehaen beklaagde 
in staat van dronkenschap verkeerde, en 
anderzijds dat « de lichte hersenschud
ding die beklaagde (thans eiser) wellicht 
heeft opgelopen ... in geen enkel dok
tersattest bevestigd wordt "• 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
aldus de bewijskracht schendt van het 
op 14 september 1977 door politieofficier 
Dehaen opgemaakte proces-verbaal 
waarin vermeld staat dat « naar onze 
bevindingen die bestuurder niet in staat 
was om te rijden zonder dat hij daarom 
evenwel in staat van klaarblijkelijke 
dronkenschap verkeerde » en van dat 
proces-verbaal een met de bewoordingen 
onverenigbare uitlegging geeft; 

tweede onderdeel, het arrest de 
bewijskracht miskent van het op 
14 september 1977 door de· opgevorderde 
geneesheer Y. Van de Gucht opgemaakte 

verslag; dit verslag immers een dok
tersattest is waarin de hersenschudding 
en het verband met de beschreven 
symptomen uitdrukkelijk bevestigd 
worden: 

Over beide onderdelen samen : 

Overwegende dat het op 
14 september 1977 door de adjunct
commissaris van politie Charles 
Dehaen opgemaakte en onderte
kende proces-verbaal vermeldt dat 
<< naar onze bevindingen die 
bestuurder (thans eiser) niet 
geschikt was om te rijden zonder 
dat hij daarom evenwel in klaarblij
kelijke staat van dronkenschap 
verkeerde >>; 

Overwegende dat het medisch 
verslag waarnaar het middel ver
wijst, sub littera d/2, onder meer 
spreekt van « amnesie hersen
schudding » en, sub littera b, van de 
algemene conclusies van « verschil
lende symptomen van hersenschud
ding »; 

Dat het arrest, door enerzijds vast 
te stellen « dat volgens de politieof
ficier Dehaen beklaagde in staat 
van dronkenschap verkeerde » en 
anderzijds « dat de lichte hersen
schudding die beklaagde wellicht 
heeft opgelopen, in geen enkel dok
tersattest bevestigd wordt », de 
bewijskracht van die akten schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Overwegende dat het arrest een 
enkele straf uitspreekt wegens over
treding van de artikelen 418 en 
420 van het Strafwetboek (tenlaste
legging A) en van artikel 35 van de 
wet betreffende de politie over het 
wegverkeer (tenlastelegging E) en 
daarbij aangeeft dat eiser wegens 
de tenlastelegging B vervallen wordt 
verklaard van het recht tot sturen 
voor een duur van zes maanden; 

Dat dit verval van het recht tot 
sturen een bestanddeel is van de 
aan eiser wegens de tenlasteleggin
gen A en B opgelegde straf; dat de 
onwettigheid daarvan de onwettig
heid van de gehele straf meebrengt; 
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II. In zoverre de voorziening 

gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van ver
weerster, burgerlijke partij, jegens 
eiser : 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de tegen eiser 
wegens de tenlasteleggingen A en B 
ingestelde strafvordering de vernie
tiging meebrengt van de beslissing 
op de burgerlijke rechtsvordering 
tot herstel van de schade veroor
zaakt door de misdrijven waarop de 
strafvordering betrekking heeft; 

III. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de vrijwillig tussen
gekomen partij, verzekeraar van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
van eiser : 

Overwegende dat de voorziening 
niet ontvankelijk is bij gebrek aan 
belang; 

Maar overwegende dat, hoewel de 
naamloze vennootschap Urbaine 
U.A.P., die voor de feitenrechter 
vrijwillig is tussengekomen als ver
zekeraar van eisers burgerrechte
lijke aansprakelijkheid voor het 
gebruik van het motorrijtuig dat hij 
bestuurde, zich niet in cassatie 
heeft voorzien, de hierna op eisers 
voorziening uitgesproken vernieti
ging de bestaansreden ontneemt 
aan de beslissing waarbij die partij 
veroordeeld wordt tot schadevergoe
ding ten gunste van de burgerlijke 
partij, verweerster; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot toetsing van de 
andere tot staving van de voorzie
ning aangevoerde middelen, welke 
niet zouden kunnen leiden tot rui
mere cassatie of tot cassatie zonder 
verwijzing, vernietigt het bestreden 
arrest, behalve in zoverre daarbij 
uitspraak wordt gedaan over de 
tegen eiser wegens de tenlasteleg
ging C ingestelde strafvordering, in 
zoverre beslist wordt dat Patrick De 
Bosscher, minderjarige zoon van 
verweerster, burgerhjke partij, die 

optreedt als beheerder van de goe
deren en de persoon van laatstge
noemde, aansprakelijk is voor ten 
minste de helft van de geleden 
schade en in zoverre het bedrag van 

·die schade bepaald wordt, zodat de 
beslissing op de burgerlijke rechts
vordering van Viviane Demoulin 
tegen verweerster, die vrijwillig is 
tussengekomen, haar bestaansreden 
verliest; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt eiser in een 
vijfde van de kosten; laat de overige 

· kosten ten laste van de Staat; ver
wij st de aldus be per kte zaak naar 
het Hof van Beroep te Bergen. 

19 september 1979 - 2' kamer -
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Stranard -· Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Krings, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Thiebaut, Brussel. 

Nr. 40 
~~MER - 19 september 1979 

1° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT -
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - STRAFZA
KEN - PROCES-VERBAAL MET DE VERKLA
RINGEN VAN DE BEKLAAGDE. 

2° BEWIJS - STRAFZAKEN - GEVAL 
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER BEWIJS
MIDDEL VOORSCHRIJFT - ONAANTASTBARE 
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER (1). 

1" De bewijskracht van een proces
verbaal met de verklaringen van de 
beklaagde wordt niet miskend door 
het vonnis dat aan die beklaagde geen 
verklaringen toeschrijft die hij niet 
heeft afgelegd. 

(FABRI T. CHARLOT, HEROLD N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 14 mei 1979 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Luik; 

(1) Cass., 3 apnl 1979 (A.C., 1978 79, 913). 
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A. In zoverre de voorziening 

gericht is tegen de beslissing op 
de strafvordering jegens medebe
klaagde Charlot : 

Overwegende dat eiseres niet 
bevoegd is om tegen die beslissing 
cassatieberoep in te stellen; 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de strafvordering en de burgerlijke 
rechtsvorderingen jegens eiseres : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de bewijskracht van de 
akten, 

doordat het vonnis, om eiseres zowel 
op de tegen haar ingestelde strafvorde
ring als op de burgerlijke rechtsvorde
ringen te veroordelen, vermeldt « dat de 
klacht van Charlot, volgens welke hij 
door Fabri gehinderd werd, gestaafd 
wordt door haar verklaring dat een 
onbekende getuige haar is komen zeg
gen dat zij voor het ongeval aansprake
lijk was», 

terwijl de in een strafprocedure afge
nomen verldaringen e€m geheel vormen 
en de correctionele rechtbank derhalve 
die verklaring van eiseres niet los mocht 
beschouwen van de overige verklarin
gen, en eiseres eraan had toegevoegd dat 
« zij (haar) weg had voortgezet, vermits 
zij van oordeel was dat zij in deze zaak 
niet aansprakelijk was » : 

Overwegende dat het vonnis door 
de vermelding van de in het middel 
weergegeven consideransen eiseres 
geen verklaringen in de mond legt 
die zij niet heeft afgelegd; dat het 
derhalve de betekenis van die ver
klaringen en de bewijskracht ervan 
niet miskent; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, de feitenrechter in strafzaken 
op onaantastbare wijze de be
wijswaarde van de verklaringen van· 
de beklaagde beoordeelt, als hij 
maar de bewijskracht niet miskent · 
van de akten, welke die verklarin
gen bevatten; dat, bijgevolg, in 
zoverre het middel aan het vonnis 
verwijt dat het de verklar1ng van 
eiseres omtrent de beweringen van 
een onbekende getuige verkiest 
boven de verklaring waarbij zij haar 
aansprakelijkheid betwistte, het niet 
ontvankelijk is; 

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

doordat het vonnis de veroordeling 
van eiseres grondt op de enkele overwe
ging « dat de klacht van Charlot, volgens 
welke hij door Fabri gehinderd werd, 
gestaafd wordt door haar verklaring dat 
een onbekende getuige haar is komen 
zeggen dat zij voor het ongeval aanspra,
kelijk was >>, 

terwijl de verklaringen van beide weg-
gebruikers en hun inzittenden tegen

. strijdig waren, de getuige nooit was 
verhoord en men dus onmogelijk kon 
weten of hij het ongeval persoonlijk had 
gezien en uit welke gegevens hij de 
aansprakelijkheid van eiseres voor dat 

· ongeval had kunnen afleiden : 

Overwegende dat, wanneer de wet 
geen bijzonder bewijsmiddel voor
schrijft, de feitenrechter in strafza
ken op onaantastbare wijze, in feite, 
de bewijswaarde beoordeelt van de 
hem regelmatig voorgelegde gege
vens, waarop hij zijn overtuiging 
steunt en waarover de partijen 
tegenspraak hebben kunnen voeren; 

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

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

19 september 1979 - 2' kamer -
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Hum
blet, Luik. 

Nr. 41 
2" K}\.MER - 19 september 1979 

1° BESC~ERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - BESL!SSING VAN DE COM
MISSIE TOT BESCHERM!NG VAN DE MAAT
SCHAPPIJ WAARBIJ AAN DE GEINTERNEERDE 
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VERLOF WORDT GEWEIGERD - CASSATIEBE
ROEP - NIET ONTV ANKELIJK CASSATIEBE

ROEP. (1). 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBE
ROEP KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZA
KEN- BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ 
- BESLISSING VAN DE COMMISSIE TOT 
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ WAAR
BIJ AAN DE GE'iNTERNEERDE VERLOF WORDT 
GEWEIGERD- CASSATIEBEROEP- NIET ONT

VANKELIJK CASSATIEBEROEP (1). 

(DIRIKS) 

19 september 1979 - 2' kamer -
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Stranard - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Krings, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Christine Jeegers-Blank, Brussel. 

Nr. 42 
2".KAMER - 19 september 1979 

1° SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN 
-WET VAN 24 OKTOBER 1902 OP HET SPEL 
- BEVOEGDHEID DER GEMEENTEOVERHEID 
OM AANVULLENDE POLITIEVERORDENINGEN 
UIT TE VAARDIGEN. 

2° GEMEF.NTEVERORDENING - WET 
VAN 24 OKTOBER. 1902 OP HET SPEL -
BEVOEGDHEID DER GEMEENTEOVERHEID OM 
AANVULLENDE POLITIEVERORDENINGEN UIT 
TE VAARDIGEN. 

3° GEMEENTEVERORDENING - VER

ORDENING WAARBIJ DE AANWEZIGHEID VAN 
SPEELAPPARATEN VAN EEN BEPAALD TYPE 
OP ZEKERE PLAATSEN VERBODEN IS - VER
ORDENING TOT BESCHERMING VAN DE OPEN
BARE ORDE - VERORDENING WAARBIJ DE 
GEMEENTERAAD ZIJN POLITIEBEVOEGDHEID 
NIET OVERSCHRIJDT. 

4° RECHTERLIJKE MACHT - WEIGE

RING VAN DE RECHTER EEN GEMEENTEVER
ORDENING TOE TE PASSEN - TOEZICHT OP 
DE GEPASTHEID VAN DE VERORDENING :__ 
MACHTSOVERSCHRIJDING VAN DE RECHTER. 

5° RECHTERLIJKE MACHT DE 

6° RECHTERLIJKE MACHT- GEPAST

HEID VAN EEN GEMEENTEVERORDENING -
GEEN TOEZICHT VAN DE RECHTERLIJKE 
MACHT. 

1o en 2o De wet van 24 oktober 1902 op 
het spel, aangevuld bij die van 
19 april 1963, heeft noch opheffing 
noch beperking tot gevolg van de 
bevoegdheid der gemeenteoverheid om 
in die aangelegenheden aanvullende 
politieverordeningen uit te vaardigen 
(2) (3). 

3° De gemeenteraad blijft binnen de 
perken van zijn politiebevoegdheid 
wanneer hij een gemeenteverordening 
uitvaardigt waarbij de aanwezigheid 
van speelapparaten van een bepaald 
type verboden is op voor het publiek 
toegankelijke plaatsen alsmede in die 
waar men toegang heeft onder 
bepaalde voorwaarden, op grand dat 
bewezen is dat de openbare orde kan 
worden verstoord door de snelle ver
spreiding van dat type speelapparaten, 
a.m. omdat daardoor ruzies en vecht
partijen kunnen ontstaan (4). 

4° Bij het onderzoek van de overeen~ 
stemming met de wet van een 
gemeenteverordening waarbij de aan
wezigheid van speelapparaten van een 
bepaald type op zekere plaatsen ver
boden is, beoordeelt de rechter de 
gepastheid van de verordening en 
overschrijdt hij zijn bevoegdheid, 
indien hij de toepassing van zodanige 
verordening weigert op gmnd dat, 
hoewel volgens de gemeenteoverheid 
de openbare orde kan worden ver
stoOJ·d door de snelle verspreiding van 
dat type speelapparaten, er zich op het 
grondgebied van de gemeente geen 
wanordelijkheden voorgedaan hebben 
ten gevolge van de aanwezigheid van 
dat type apparaten, en niets aantoont 

{2) en {3) Cass., 23 jan. 1975 (A.C., 1975, 576); 
over de draagwijdte van art. 3 wet 
22 nov. 1974, zie de voorbereiding van de wet 
en o.a. het verslag van de h. Dua, Gedr. St. 
Senaat, zitt., 1973-1974, nr. 141, het verslag van 
de h. Ryckmans, Gedr. St. Kamer, 
zitt. 1974-1975, nr. 171, en de verklaring van de 
minister van Justitie voor de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, Pas., 1974, blz. 1098. 

(4) {5) (6) en (7) Cass., 23 jan. 1975, voormeld. 
HOVEN EN RECHTBANKEN HEBBEN HET 
RECHT NA TE GAAN OF DIE VERORDENING 
AAN MACHTSAFWENDING LIJDT. Vgl. R.S. 15 jan: 1976, J.T. 1977, blz. 6 en noot 

C. Daillie; zie A. VAN WELKENHUYZEN en 
-------------------1 A. VAN SoLINGE, « Du controle des motifs des 

(1) Cass., 20 JUlll 1979 (A.C., 1978 79, 1263). 
actes administratifs >>, Adm. pub!., 1976-1977, 
blz. 77. 
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dat er wanordelijkheden konden ont
staan, de gemeenteverordening der
halve op een onjuiste reden is gegrond 
(5). 

5" De hoven en rechtbanken voor wie 
een overtreding van een gemeentever
ordening vervolgd wordt, zijn bevoegd 
om aan de hand van de context van de 
verordening of van andere regelmatig 
voorgedragen gegevens na te gaan of 
die verordening niet aan machtsaf
wending Jijdt (6). (Impliciet.) 

6" De rechterlijke macht vermag niet te 
beoordelen of een gemeenteverorde
ning al dan niet gepast is (7). (Art. 
107 Gw.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK T. GENON) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 6 april 1979 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Luik; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97, 107 van de 
Grondwet, 78 van de Gemeentewet, 
50 van het decreet van 14 december 1789 
en 3 van titel XI van het decreet van 
16-24 augustus 1790, 

doordat het vonnis de verordening van 
de stad Luik van 2 oktober 1978, hou
dende verbod van speelapparaten van 
het type « roulettes Saturne » en « rou
lettes Opta >> in de voor het publiek 
toegankelijke plaatsen of in die waar 
men toegang heeft onder bepaalde voor
waarden, bijvoorbeeld tegen betaling van 
een toegangsrecht of een aansluitings
geld, onwettig verklaart en weigert toe te 
passen op grond « dat ten gevolge van de 
aanwezigheid van roulettes Opta te Luik 
geen openbare wanordelijkheden, die de 
materHHe orde verstoren, zijn vastge
steld; dat er redelijkerwijze geen enkele 
aanleiding is om te vrezen dat er een 
imminent gevaar voor dergelijke wanor
delijkheden aanwezig is, zodat de 
gemeenteverordening op een onjuiste 
grond berust >>, 

terwijl het weliswaar aan de rechtban
ken staat de wettigheid van een gemeen
teverDrdenmg na te gaan uit het drie
VQ:!ldige oogpunt van bevoegdhe1d, 
mhoud P.n vorm, maar ZlJ ·met bevoegd 

zijn om te oordelen over de gepastheid 
of de intrinsieke waarde van de 
gemeenteverordening : 

Overwegende dat de bekritiseerde 
gemeenteverordening steunt op 
artikel 78 van de Gemeentewet, 
waarbij aan de gemeenteraad 
bevoegdheid wordt toegekend om 
verordeningen van gemeentepolitie 
te maken, op de wet van 24 okto
ber 1902 op het spel, alsmede op de 
artikelen 50 van het decreet van 
14 december 1789 en 3 van titel XI 
van het decreet van 16-24 augustus 
1790 waarbij aan de gemeenteover
heid de taak wordt opgedragen op 
haar grondgebied de orde in de 
openbare plaatsen te handhaven, 
door daartoe de meest geschikte 
politiemaatregelen te treffen; 

Dat de verordening is uitgevaar
digd op grond « dat men heden ten 
dage af te rekenen heeft met een 
snelle toename van de speelappara
ten van het type " roulettes 
Saturne " en " roulettes Opta ", ... 
dat vaststaat dat die snelle versprei
ding van dit type speelapparaten 
het risico inhoudt van verstoring 
van de openbare orde, met name 
omdat daardoor ruzies en vechtpar
tijen kunnen ontstaan; dat het tref
fen van politiemaatregelen voor de 
handhaving van de openbare orde 
niet aileen tot de bevoegdheid van 
de wetgever behoort maar ook een 
plicht is van de gemeenteoverheid >>; 

Overwegende dat de wet van 
24 oktober 1902 op het spel, aange
vuld bij de wet van 19 april 1963 en 
gewijzigd bij de wet van 
22 november 197 4, niet tot gevolg 
heeft de bevoegdheid van de 
gemeenteoverheid op te heffen of te 
beperken om in die aangelegenhe
den aanvullende politieverordenin
gen uit te vaardigen; dat inzonder
heid artikel 3 van de wet van 
22 november 1974 luidens hetwelk 
de gemeentebesluiten uitgevaardigd 
met toepassing van het decreet van 
14 december 1789 en van artikel 3 
van titel XI van het decreet van 
16-24 augustus 1790 ophouden van 
toepassmg te ZIJn, wat betreft de 
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exploitatie en de plaatsing van 
speelautomaten, bij het in werking 
treden van deze wet, niet de strek
king had, zoals blijkt uit de wetsge
schiedenis, deze bevoegdheid van de 
gemeenteoverheid voor de toekoryst 
uit te sluiten; ' 

Overwegende dat, door de veror
dening van 2 oktober 1978 op grond 
van de hierboven vermelde redenen 
uit te vaardigen, de gemeenteraad. 
van de stad Luik binnen de grenzen 
van zijn politiebevoegdheid is geble
ven; 

Dat de correctionele rechtbank 
door om de in het middel weergege
ven gronden de toepassing van die 
verordening te weigeren, zich niet 
ertoe heeft beperkt de overeenstem
ming van die gemeenteverordening 
met de wet na te gaan, maar heeft 
geoordeeld over de gepastheid 
ervan, hetgeen niet tot de bevoegd
heid van de rechter behoort; 

Dat de correctionele rechtbank, 
bijgevolg, door aldus uitspraak te 
doen, haar bevoegdheden te buiten 
is gegaan en de in het middel 
aangegeven grondwettelijke en wet
telijke bepalingen heeft geschonden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; laat de kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Hoei, zitting houdend in hoger 
beroep. 

19 september 1979 - 2' kamer 
Vool'Zitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Charles, eerste 
advocaat-generaal. 

Op dezelfde dag zijn drie arresten in 
dezelfde zin gewezen op voorzieningen van de 
proc. des Konings te Luik tegen vonnissen van 
6 april 1979 van de Correctionele Rechtbank te 
Luik, rechtdoende in hoger beroep. 

Nr. 43 

1• KAMER- 20 september 1979 

Voltallige terechtzitting 

1° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE GRONDWET, ART. 11 
« BILLIJKE • (1) EN VOORAFGAANDE SCHA
DELOOSSTELLING - « BILLIJKE • VERGOE
DING- BEG RIP. 

2° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE - AAN DE ONTEIGENDE VER
SCRULDIGDE « BILLIJKE" (1) VERGOEDING
SCRULDVORDERING VAN DE ONTEIGENDE
VOORWERP VAN DIE SCRULDVORDER!NG. 

3° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE - AAN DE ONTEIGENDE VER
SCRULDIGDE « BILLIJKE , (1) VERGOEDING 
- BEPALING VAN RET BEDRAG VAN DE 
VERGOEDING- RAMING VAN DE SCHADE
SCRATTING VAN RET BEDRAG VAN DEVER
GOEDING TEN TIJDE VAN DE UITSPRAAK VAN 
DE RECRTER. 

4° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE - AAN DE ONTEIGENDE VER

SCRULDIGDE • BILLIJKE • (1) VERGOEDING 
- VERMINDERING VAN DE KOOPKRACRT 
VAN DE MUNT OF STIJGING VAN DE IMMOB!
LIENMARKT - DE RECRTER MOET DAARMEE 
REKENING RODDEN BIJ DE SCRATTING VAN 
DE AAN DE ONTEIGENDE VERSCRULDIGDE 
VERGOEDING. 

5° VOORZIENING IN CASSATIE -
VORM - BURGERLIJKE ZAKEN - GEEN 
ENKEL MIDDEL VOORGEDRAGEN - N!ET ONT

VANKELIJKE VOORZIENING (~). 

1" Krachtens art. 11 Gw. kan niemand 
van zijn eigendom worden ontzet dan 
ten algemenen nutte, in de gevallen en 
op de wijze bij de wet bepaald en 

(1) De Franse tekst van art. 11 Gw. spreekt 
van « indemnite juste et prealable », In de 
Nederlandse tekst van dit artikel is het begrip 
« indemnite juste » weergegeven door « billijke 
vergoeding ». De. begrippen « gelijkwaar
digheid » en « billijkheid » of « gerech
tigheid » en « billijkheid » stemmen geenszins 
overeen. Zie o.m. dienaangaande conclusie van 
het O.M. in Bull. en Pas., 1979, I, 70, nr. 11, en 
voetnoten 62 en 63 (ook in J.T. 1980, p. 123). 
Wat de term « billijk » betreft, zie de 
verantwoording en het gebruik ervan in de 
Toelichting bij het Ontwerp Ndl. Tekst Grand
wet, Gedr. St., Kamer, 420, 1955-1956, nr. 1, 
biz. 8. 

(2) Cass., 26 jan. 1978 (A.C., 1978, 630). 
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tegen een « billijke " (1) en voor
afgaande schadeloosstelling; onder 
« billijke " vergoeding, in de zin van 
die grondwettelijke bepaling, wordt 
verstaan een vergoeding waarmee een 
onroerend goed van dezelfde waarde 
kan gekocht worden als dat waarvan 
de onteigende wordt ontzet (3). 

2o Degene wiens onroerend goed ten 
algemenen nutte onteigend is, heeft 
een schuldvordering tegen de overheid 
die het goed onteigend heeft; die 
schuldvordel'ing heeft geen numerieke 
geldsom tot voorwezp maar wei een 
door de rechter te schatten vergoeding 
vooz· de geleden schade; de schade 
moet volledig worden vergoed, zoals 
zulks in de regel gebeurd VOOI' con
tracten, misdrijven of oneigenlijke 
misdl'ijven (4). 

3° Om het bedrag te bepalen van de 
« billijke " (1) vergoeding waarop 
degene recht heeft wiens onroerend 
![Oed ten algemenen nutte onteigend 
Js, moet de rechter de door de ontei
gende geleden schade schatten naar 
gelang van het geval op de dag van 
het declaratief vonnis, bedoeld in 
art. 7 Onteigeningswet 17 april1835, of 
op de dag van het vonnis tot vaststel
ling van de provisionele vergoeding 
die door de onteigenaar is verschul
digd ingevolge art. 8 Onteigeningswet 
26 juli 1962, en zich de dag van de 
uitspraak stellen om het bedrag van 
de schadeloosstelling te schatten (5). 

4° Wanneer de rechter bij de schatting 
v<!n he~ be_drag van de billijke vergoe
dmg, dw IS verschuldigd aan de eige
naar wiens onroerend goed ten alge
menen nutte is onteigend, vaststelt dat 
de vergoeding, welke de onteigenaar 
voordien ter beschikkin!! van de ontei
gende had gesteld, niet toereikend 
was, moet hij, om · het aanvullend 
bedrag van de « billijke " vergoeding 
te schatten rekening houden, naar 
gelang van het geval, met de vermin
del'ing van de koopkracht van de munt 
of de stijging van de immobilienmarkt 
(6). 

(3) (4) (5) en (6) Zie de verwijzingen in de 
conclus1e van het O.M. in Bull en Pas 1979 I 70, ' •t I I 

(GEMEENTE TUBIZE 
T. BRANCART M.L., BRANCART M.M., OLIVET) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; Gelet op de 
beschikking van 15 januari 1979 van 
de eerste voorzitter van het Hof van 
Cassatie waarbij beslist wordt dat 
de zaak in voltallige zitting zal 
behandeld worden; 

Gelet op het bestreden arrest, op 
23 november 1977 door het Hof van 
Beroep te Brussel gewezen; 

Overwegende dat de voorziening 
enkel tegen het arrest is gericht in 
zoverre het aan de verweersters een 
vergoeding << voor uitgestelde we
derbelegging » van 2.663.008 frank 
en de gerechtelijke interest op dat 
bedrag toekent; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de verweersters 
Brancart Marie-Louise en Brancart 
Marguerite-Marie : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 11 van de Grond
wet, 8, 14 van de wet betreffende de 
rechtspleging bij hoogdringende omstan
digheden inzake onteigening ten alge
menen nutte, vervat in artikel 5 van de 
wet van 26 juli 1962 betreffende de 
onteigeningen ten algemenen nutte en 
de concessies voor de bouw van de 
autosnelwegen, 1147 en 1153 van het 
Burgerlijk Wetboek, artikel 1153 als 
gewijzigd bij artikel 6 van de wet van 
1 mei 1913, 

doordat het arrest, bij bevestiging van 
het beroepen vonnis, de aan de verweer
s~ers verschuldigde onteigeningsvergoe
dmgen op 23.518.591 frank vaststelt, in 
welk bedrag een vergoeding ten belope 
van 2.663.008 frank begrepen is, ver-

. hoogd met de gerechtelijke interes
ten, berekend op het verschil van 
3 .. 110.264 frank tussen de hoofdvergoe
dmg van 13.854.404 frank, die door 
de vrederechter voorlopig was toege
kend, en de hoofdvergoeding van 
16.964.668 frank die door de rechtbank 
vall: ~e~ste. aanleg en het hof van beroep 
defmit1~f _I~ .. toegekend, verse hi! waarop 
een coefficient wordt toegepast die in 
percent de stijging op de immobilien
markt tussen 1965 en 1974 weergeeft; 
dat, volgens het beroepen vonnis en het 
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arrest dat dit vonnis bevestigt, die ver
goeding van 2.263.008 frank voor uitge
stelde of vertraagde wederbelegging zou 
verantwoord zijn door het feit dat de 
onteigening geen verkoop is en zij de 
gehele schade van de onteigende dient 
te herstellen met schadevergoeding zoals 
bij gebrekkige uitvoering van een con
tract, 

doordat die schade hieruit voortvloeit 
dat de verweersters het bovenvermelde 
verschil, dat hun als voorlopige vergoe
ding had dienen gestort te worden, niet 
hebben kunnen wederbeleggen, 

en doordat, gezien de evolutie van en 
de stijging op de immobilienmarkt over 
een periode van tien jaar, hun eeri 
aanvullende vergoeding van 2.663.008. 
frank plus de gerechtelijke interesten 
dient te worden toegekend, 

terwijl, eerste onderdeel, inzake con
tracten de fout van de schuldenaar hem 
verplicht schadevergoeding te betalen tot 
herstel van de aan de schuldeiser ver
oorzaakte schade; de onteigening even
wel geen contract is en de onteigenaar 
een dergelijke fout niet begaat wanneer 
hij de vergoedingen niet heeft betaald 
waarover nog geen uitspraak is gedaan; 
de regels betreffende de schadevergoe
ding inzake contracten derhalve niet van 
toepassing zijn en door artikel 11 van de 
Grondwet uitgesloten worden wanneer, 
zoals ten deze, moet worden beslist of en 
in hoever een onteigeningsvergoeding 
verschuldigd is (schending van artikel 11 
van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de toekenning van 
een aanvullende onteigeningsvergoeding 
voor uitgestelde of vertraagde wederbe
legging onverenigbaar is met de regel 
dat de onteigeningsvergoeding, bepaald 
in de artikelen 11 van de Grondwet, 8 en 
14 vervat in artikel 5 van de wet van 
26 juli 1962, de waarde is van het 
onroerend goed op de dag van de 
overgang van het eigendomsrecht en de 
dag van het vonnis waarbij die provisio
nele of voorlopige vergoeding wordt 
vastgesteld zodat latere schommelingen 
van de prijs van de onroerende goederen 
geen invloed kunnen hebben op het 
bedrag van genoemde vergoeding 
( schending van de artikelen 11 van de 
Grondwet, 8 en 14 vervat in artikel 5 van 
de wet van 26 juli 1962); 

derde onderdeel, de vergoeding uit 
hoofde van uitgestelde of vertraagde 
wederbelegging, in de zienswijze van het 
hof van beroep, dient om het verlies te 
vergoeden wegens de vertraging in de 

betaling van het supplement op de 
voorlopige vergoeding dat eiseres had 
moeten storten; indien men die vergoe
ding beschouwt als de bij de 
artikelen 1147 en 1153 van het Burgerlijk 
W etboek bedoelde schadevergoeding 
wegens vertraging, de rechter, krachtens 
die bepalingen en artikel 11 · van de 
Grondwet, niet ook nog gerechtelijke 
interest op die vergoeding voor dezelfde 
periode mag toekennen (schending van 
de artikelen 11 van de Grondwet, 
1147 en 1153 van het Burgerlijk Wet
hoek, welk artikel 1153 als gewijzigd bij 
artikel 6 van de wet van 1 mei 1913) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest zijn 

beslissing niet grondt op een con
tractuele fout van eiseres en niet 
oordeelt dat de regels betreffende 
de contractuele schadevergoeding 
van toepassing zijn op de onteige
ningen, maar in algemene bewoor
dingen vermeldt dat het bedrag van 
de vergoeding, die een schade her
stelt, moet geraamd worden op de 
dag van de uitspraak van de rech
ter, ongeacht de oorsprong van de 
schade; dat, door te preciseren dat 
die regel geldt, zelfs indien de 
schade voortvloeit uit de gebrekkige 
uitvoering van een contract, het 
arrest niet verklaart dat zulks ten 
deze het geval is; 

Dat dit onderdeel van het middel 
berust op een onjuiste uitlegging 
van het arrest en mitsdien feitelijke 
grondslag mist; 

W at het tweede onderdeel 
·betreft : 

Overwegende dat, krachtens 
artikel 11 van de Grondwet, nie
mand van zijn eigendom kan wor
den ontzet ten algemenen nutte dan 
tegen een billijke (1) en vooraf
gaande schadeloosstelling; 

Dat de onteigeningsvergoeding, 
om billijk (1) te zijn, even groot 
moet zijn als het bedrag dat moet 
worden betaald om zich een onroe
rend goed aan te schaffen van 
dezelfde waarde als het goed waar
van de onteigende werd ontzet; 

Overwegende dat de schuldvorde
ring van de onteigende geen nume
rieke geldsom tot voorwerp heeft 



-76-
maar een door de rechter te nemen 
vergoeding voor de door de ontei
gende geleden schade; 

Overwegende dat, zowel krach
tens de grondwet als krachtens de 
wetsbepalingen, inzake onteigenin
gen, de schade volledig dient te 
worden vergoed, zoals de schade, in 
de regel, ook volledig dient te wor
den vergoed inzake contracten en 
inzake misdrijven of oneigenlijke 
misdrijven; 

Overwegende dat, enerzijds, de 
rechter ter raming van de door de 
onteigende geleden schade, reke
ning moet houden met de waarde 
die het goed heeft hetzij, ingeval de 
wet van 17 april 1835 op de onteige
ning ten algemenen nutte wordt 
toegepast, op de dag van het bij 
artikel 7 van die wet bedoelde 
declaratief vonnis, hetzij, ingeval 
toepassing wordt gemaakt van de 
wet betreffende de rechtspleging bij 
hoogdringende omstandigheden in
zake onteigening van algemenen 
nutte, op de dag van het vonnis 
waarbij de door de onteigenaar 
verschuldigde provisionele vergoe- · 
ding overeenkomstig artikel 8 van 
laatstgenoemde wet wordt vastge
steld; 

Overwegende dat, anderzijds, om 
het bedrag te ramen van een billijke 
(1) vergoeding tot herstel van de 
schade van de onteigende als 
bepaald volgens de hierboven ver
melde regels, de rechter zich dient 
te stellen op de dag van de uit
spraak; dat, indien hij oordeelt dat 
de vergoeding, welke voordien ter 
beschikking is gesteld van de ontei
gende, niet toereikend was op het 
ogenblik van de toekenning ervan, 
hij zich, om het aanvullend bedrag 
te ramen, op de dag van zijn 
beslissing moet stellen en, in voor
komend geval, rekening moet hou
den met de vermindering van de 
koopkracht van de munt of met de 
stijging op de immobilienmarkt 
sinds de dag waarop de vergoeding 
werd vastgesteld; dat de rechter 
aldus geen schade van na de ontei
gening in zijn raming betrekt maar 

enkel de aan de onteigende ver
schuldigde billijke vergoeding vast
stelt op de dag van zijn beslissing; 
dat hij, zodoende, de bepalingen van 
de Grondwet naleeft; 

Overwegende dat, nu het arrest 
het bedrag van de hoofdvergoeding 
hoger stelt dan de vergoeding, 
welke de verweersters ter beschik
king was gesteld en die zij in 
ontvangst konden nemen en weder
beleggen op het ogenblik van de 
eigendomsovergang en hun, bene
vens die hoofdvergoeding, een << ver
goeding voor uitgestelde we
derbelegging » toekent, welke bere
kend is op de stijging van de 
immobilienmarkt en dient om het 
billijk (1) herstel van de gehele 
schade van de verweersters op de 
dag van de beslissing te verzekeren, 
het arrest geenszins de in dit onder
dee! van het middel aangevoerde 
bepalingen schendt, doch ze 
integendeel juist toepast; 

Dat dit onderdeel van het middel 
faalt naar recht; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiseres in haar 
conclusie voor het hof van beroep 
geen krit~ek heeft geoefend op de 
beslissing waarbij de eerste rechter 
gerechtelijke interest toekent op de 
vergoeding voor uitgestelde weder
belegging; 

Dat dit onderdeel van het middel, 
dat geen betrekking heeft op dwin
gende bepalingen of op bepalingen 
die de openbare orde raken, nieuw 
is en derhalve niet ontvankelijk is; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de verweerder Oli
vet Albert: 

Over het middel van niet
ontvankelijkheid dat het openbaar 
ministerie ambtshalve heeft opge
worpen tegen de voorziening, waar
van overeenkomstig artikel 1097 van 
het Gerechtelijk Wetboek kennis is 
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gegeven, en hieruit afgeleid dat 
eiseres geen middel ai:mvoert tegen 
verweerder : 

Overwegende dat eiseres geen 
enkel middel heeft voorgedragen tot. 
staving van haar voorziening tegen 
verweerder; 

Dat de voorziening derhalve niet, 
ontvankelijl< is; 

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

20 september 1979 - 1' kamer -
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Meeus -
Gelijkluidende conclusie van de h. 

. Dumon, procureur-generaal - Advoca
ten : mrs. De Bruyn en Simont. 

Nr. 44 

1" KAMER- 20 september 1979 

VOORZIENING IN CASSATIE - VORM 

- BURGERLIJKE ZAKEN - VERZOEKSCHRIFT 
TOT CASSATIE - VERZOEKSCHRIFT DAT 
DOOR EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN 
CASSATIE MOET ONDERTEKEND ZIJN. 

(URY T. LEONET) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest d.d. 7 december 1978 van 
de Jeugdkamer van het Hof van 
Beroep te Brussel; 

Overwegende dat het arrest uit
spraak doet over een verzoek van 
eiser om het bestuur toevertrouwd 
te krijgen over de persoon en de 
goederen van zijn zoon Didier, 
geboren uit het thans ontbonden 
huwelijk met verweerster; 

Overwegende dat het op de griffie 
van het Hof ingediende cassatiever
zoekschrift niet is ondertekend door 
een advocaat bij het Hof van Cassa
tie; 

Dat het derhalve niet ontvanke
lijk is; 

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

20 september 1979 - 1' kamer 
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : baron Vin<;otte 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Dumon, procureur-generaal. 

Nr. 45 
1" KAMER- 20 september 1979 

1° ADVOCAAT TUCHTMAATREGELEN 

BEDOELD IN ARTIKEL 464 GERECHTELIJK 
WETBOEK- BEG RIP. 

2° ADVOCAAT- TUCHT- MAATREGELEN 

BEDOELD IN ARTIKEL 464 GERECHTELIJK 

WETBOEK OPGELEGD AAN EEN ADVOCAAT -
GEEN WIJZIGING OF BEPERKING VAN DE 
BEVOEGDHEDEN VAN DE TUCHTOVERHEDEN 
OM DE IN ART. 460 VAN HETZELFDE WET

BOEK OMSCHREVEN SANCTIES U!T TE SPRE
KEN. 

3° EIGENLIJKE RECHTSPRAAK 
ONDERZOEK VAN DE ZAAK EN U!TSPRAAK 
VAN DE BESLISSING IN OPENBARE TERECHT
ZITTING- VOORWAARDEN. 

4° ADVOCAAT- TUCHTRAAD VAN BEROEP 
- OPENBAARHEID VAN DE DEBATTEN 
VEREISTE. 

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 (ALGEME-
NE) - DISCRETIE BIJ DE BEHANDELING EN 

DE UITSPRAAK IN TUCHTZAKEN - DISCRETIE 
VOORGESCHREVEN DOOR EEN ALGEMEEN 
RECHTSBEGINSEL. 

7° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME- · 
NE) - ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJ
DIGHEID VAN DE RECHTBANK- ALGEMEEN 
RECHTSBEGINSEL TOEPASSELIJK OP ALLE 
RECHTERLIJKE INSTANTIES. 

8° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJ

DIGHEID VAN DE RECHTBANK- BEGRIP. 

9° ADVOCAAT- TUCHTRAAD VAN BEROEP 

- DIE RAAD IS GEEN VERVOLGENDE PARTIJ 
EN EVENMIN EEN ONDERZOEKSGERECHT. 
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10° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME
NE) - GEEN RECHTER EN PARTIJ IN 

DEZELFDE ZAAK. 

11° WRAKING - GERECHTELIJK WETBOEK, 

ARTT. 828 E.V. - BEPALINGEN ONDER MEER 
TOEPASSELIJK OP DE LEDEN VAN DE 
TUCHTRADEN VAN BEROEP VAN DE ORDE VAN 
ADVOCATEN. 

12° ADVOCAAT TUCHTRADEN VAN 

BEROEP - WRAKING - GERECHTELIJK WET

BOEK, ARTT. 828 E.V. - BEPALINGEN ONDER 

MEER TOEPASSELIJK OP DE LEDEN VAN DE 
TUCHTRADEN VAN BEROEP VAN DE ORDE VAN 
ADVOCATEN. 

13° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME
NE)- ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJ

DIGHEID VAN DE RECHTBANK- BEGRIP. 

1' De maatregelen die met toepassing 
van art. 464 Ger. W: aan een advocaat 
werden opgelegd door de stafhouder 
van de Orde van Advocaten en even
tueel door de raad van die Orde zijn 
geen tuchtstraffen doch ]outer maatre
gelen van bewarende aard. 

2' Een maatregel die met toepassing van 
art. 464 Ger. W: door de bevoegde 
overheden van de Orde van Advocaten 
wordt genomen, o.m. die waarbij een 
advocaat verbod wordt opgelegd het 
gerechtsgebouw en de gevangenissen 
te betreden gedurende een bepaalde 
tijd, is geen sanctie en kan de 
bevoegdheid van de tuchtoverheden 
van de genoemde Orde, om de in 
artikel 460 van hetzelfde Wetboek 
omschreven sancties uit te sp1·eken 
niet wijzigen of beperken (1). ' 

(1) Beweerd werd dat wanneer bet aan een 
advocaat, zoals i.e., met toepassing van art. 464 
G~r.W., verboden is gedurende een bepaalde 
tiJd gerecbtsgebouwen en gevangenissen te 
betreden, de tuchtoverheden hem geen schor
sing voor een termijn van een jaar, d.i. het 
wettelijk maximum van die straf, mee.r mogen 
opleggen, nu die overheden de termijri van dat 
verbod moeten toerekenen op de maximum
duur van schorsing, zoals de duur van de 
voorlopige hechtenis toegerekend moet wor
den op de door het vonnisgerecht uitge
sproken vrijheidsstraf (P. LAMBERT, J.T., 
8 maart 1980, blz. 173). 

Een dergelijke stelling kan niet aangenomen 
worden. Enerzijds moet krachtens de wet (art. 
30 Sw.) elke hechtenis, v66r het onherroepelijk 
worden van de veroordeling ondergaan, op de 
duur van de vrijheidsstraffen aangerekend 
worden. Er bestaat geen vergelijkbare wette
lijke bepaling inzake de maatregelen bedoeld 

3' De openbaarheid van de tcrechtzittin
gen en de uitspraak van vonnissen in 
openbare terechtzitting, voorgeschre
ven bij de artt. 96 en 97 Gw., zijn 
aileen rechtens toepasselijk op de 
rechtbanken, in de zin van dat woord 
in de artt. 92 en 93 Gw., d.i. op de 
rechtbanken van de rechterlijke 
macht; zij zijn op een tuchtgerecht 
enkel toepasselijk als een bijzondere 
wettelijke bepaling zulks voorschrijft 
(2). 

4' Art. 476 Ger. W: vormt een uitzonde
ring op het algemeen rechtsbeginsel 
dat bij de behandeling en de uitspraak 
in tuchtzaken discretie .moet worden 
in acht genomen en bepaalt dat de 
debatten van de tuchtraad van beroep 
van een Orde van Advocaten enkel in 
openbare zitting plaatshebben wan
neer de verdachte advocaat dit vraagt 
(3). (Art. 476 Ger.W.) 

5' De bepalingen van art. 6.1 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens, krach
tens welke een ieder in de regel recht 
heeft op een ' openbare behandeling 
van zijn zaak en het vonnis in het 
openbaar moet worden gewezen, zijn 
niet van toepassing op de tuchtproce
dures (4). 

6' Luidens een algemeen rechtsbeginsel 
moet bij de behandeling en de uit
spraak in tuchtzaken, o.m. betreffende 
advocaten, discretie in acht worden 
genomen (5). 

bij art. 464 Ger.W. Anderzijds is bet zo dat de 
aard en het voorwerp van een voorlopige 
hechtenis en van een vrijheidsstraf weliswaar 
verschillen, docb een van hun wezenlijke 
gevolgen is identiek : de vrijbeidsberoving. 
Daarentegen vormt een bewarende maatregel, 
zoals het verbod bepaalde gerechtsgebouwen 
en gevangenissen te betreden, geen verbod het 
beroep van advocaat uit te oefenen; degene 
aan wie dat verbod wordt opgelegd mag verder 
zijn clienten ontvangen, raad geven, conclusie 
nemen zonder enige beperking, pleiten in 
andere gerechtsgebouwen ... 

De gevolgen van de bewarende maatregel en 
die van de sanctie van scborsing zijn dus zeer 
verschillend. 

{2) Cass., 15 en 20 junj 1979 (A.C., 1978-79, 
1232 en 1256). 

{3) Zie Cass., 22 sept. 1972 (A.C., 1973, 89). 

(4) Cass., 15 en 20 juni 1979 (A.C., 1978-79, 
1232 en 1256). 

(5) Zie Cass., 22 sept. 1972 (A.C., 1973, 89), 
15 en 20 juni 1979 (ibid., 1978-79, 1232 en 1256). 
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7o Ook al zijn niet alle bepalingen van 

art. 6.1 Europees Verdrag rechten van 
de mens toepasselijk in tuchtzaken, 
tach is de regel dat de rechtbank 
onafhankelijk en onpartijdig moet 
zijn, niettemin een algemeen rechtsbe
ginsel dat toepassing . vindt op aile 
rechterlijke instanties (1). 

8° 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 of 
niet onpartijdig is (2). 

go Een tuchtraad van beroep van een 
Orde van Advocaten is geen vervol
gende partij en evenmin een onder
zoeksgerecht zoals een raadkamer van 
een rechtbank van eerste aanleg of 
een kamer van inbeschuldigingstelling 
van een hof van beroep; hij is een 
tuchtcollege dat uitspraak doet over 
het hager bemep tegen de beslissingen 
in tuchtzaken van de raden van een 
Orde. 

10° Een algemeen rechtsbeginsel ver
biedt dat men in een en dezelfde zaak 
rechter en partij is (3). 

11 a en 12° De regels van de artt. 828 e. v. 
Ger. W. inzake wraking zijn van toe
passing op de ]eden van de raden van 
beroep van de Orde van Advocaten in 
zoverre zij verenigbaar zijn met de 
bepalingen omtrent de organisatie van 
die raden (4). 

(1) en (2) Cass., 15 en 20 juni 1979, voor
meld. 

(3) Zie Cass., 13 okt. 1975 (A.C., 1976, 191) en 
de noot getekend J.V. 

(4) V66r de inwerkingtreding van de bepa
lingen van de artt. 2 en 828 Ger.W. waren «-de 
algemene regels in het Wetboek van Burger
lijke Rechtsvordering inzake wraking van 
rechters, behoudens afwijkende bepalingen, 
toepasselijk op aile rechtscolleges, met name 
op de wraking van de !eden van de tuchtraad, 
tuchtcollege en de balie » (Cass., 6 mei 1957, 
Bull. en Pasic., 1957, I, 1062). 

Raadpl. oak : 1° « Considerations sur le 
projet de Code judiciaire », nr. 6, biz. 4 e.v., 
plechtige openingsrede van procureur
generaal Hayoit de Termicourt, voor het Hof 
van 1 sept. 1966; 2° HuBERLANT, « Melanges en 
l'honneur de Jean Dabin », II, biz. 686-689. 

13° Uit de enkele omstandigheid dat een 
tuchtcollege, om te oordelen of degene 
die VOOJ' hem verschijnt zich al dan 
niet schuldig heeft gemaakt aan een 
deontologische tekortkoming, zou 
steunen, niet op de betekenis en de 
zin van dat begrip, doch uitsluitend op 
de beroepsbelangen van de Jeden die 
onder dat rechtscollege ressorteren, 
moet wettelijk worden afgeleid dat het 
zich schuldig heeft gemaakt aan een 
machtsoverschrijding of machtsafwen
ding, doch niet dat het wegens zijn 
samenstelling niet onafhankelijk of 
niet onpartijdig is. 

(V ... J.L. T. PROCUREUR-GENERAAL 
BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op de bestre
den beslissing, op 5 december 1978 
gewezen door de tuchtraad van 
beroep van het rechtsgebied van het 
Hof van Beroep te Gent; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 460, eerste lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat de beslissing, nadat met toe
passing van artikel 464 van het Gerech
telijk Wetboek, aan eiser, me't het oog op 
zijn beroepswerkzaamheid, verbod was 
opgelegd van 29 april 1977 tot 
31 januari 1978, dit is voor een duur van 
negen maanden, de gerechtsgebouwen 
en gevangenissen van de provincie 
Oost-Vlaanderen te betreden, hem een 
bijkomende schorsing voor de duur van 
een jaar oplegt, 

terwijl artikel 460 van het Gerechtelijk 
Wetboek slechts in de schorsing voor 
een termijn van ten hoogste een jaar 
voorziet, zodat de beslissing een andere 
en hogere sanctie oplegt dan die bij de 
wet bepaald en aldus de in het middel 
aangevoerde wetsbepaling schendt : 

Overwegende dat de maatregelen, 
inclusief het verbod om het 
gerechtsgebouw te betreden, die, 
met toepassing van artikel 464 van 
het Gerechtelijk Wetboek, aan een 
advocaat worden opgelegd, eerst 
door de stafhouder en daarna door 
de raad van de Orde, geen sanctie 
zijn maar louter van bewarende 
aard; dat zodanige maatregelen 
uiteraard de bevoegdheid van de 
raad van de Orde en eventueel van 
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de raad van beroep, om de in 
artikel 460 van hetzelfde wetboek 
omschreven sancties uit te spreken, 
niet kunnen beperken; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over 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 bij de wet 
van 13 mei 1955, 

doordat de beslissing, waarbij eiser 
een schorsing van een jaar wordt opge
legd, wat de verplichting inhoudt zich 
als advocaat van iedere beroepswerk
zaamheid te onthouden, genomen werd 
met gesloten deuren, 

terwijl een ieder, 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 gewezen; 
de tuchtraad van beroep derhalve, 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 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 procedure bekritiseert in 
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 Grond
wet, slechts toepasselijk zijn op de 
rechtbanken in de zin van dit woord 
in de artikelen 92 en 93 van de 
Grondwet; dat zij voor andere 
rechtscolleges, en met name voor 
een tuchtcollege, slechts toepasselijk 
zijn wanneer een bijzondere wets
bepaling dit oplegt; 

Dat, luidens artikel 476 van het 
Gerechtelijk Wetboek, de debatten 
voor de tuchtraad van beroep enkel 

in openbare zitting plaatshebben, 
wanneer de betrokken advocaat dit 
vraagt; dat uit de stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan niet 
blijkt dat eiser zodanig verzoek tot 
de tuchtraad heeft gericht; 

Overwegende, anderzijds, dat de 
bepaling van artikel 6, lid 1, van het 
Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fun
damentele 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 toepasselijk is in tuchtza
ken; 

Dat, bovendien, deze openbaar
heid, in de regel, 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 
uitspraak 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, 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 bij de 
wet van 13 mei 1955, 

doordat de beslissing, waarbij aan 
eiser een schorsing van een jaar wordt 
opgelegd, genomen werd door een 
rechtscollege samengesteld uit een ma
gistraat-voorzitter naast vier advocaten
assessoren uit het rechtsgebied van het 
hof van beroep waartoe ook eiser 
behoort, advocaten-assessoren tegen wie 
voor eiser geen middel tot wraking 
openstaat, 

terwijl een ieder, bij het vasts tell en 
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 zijn dat zij schade 
konden berokkenen aan de confraters 
van eiser en aan de orde zelf, dit 
rechtscollege, dat een orgaan is van 
diezelfde Orde der advocaten en voor de 
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meerderheid samengesteld is uit niet 
wraakbare advocaten-assessoren, dat 
tegelijk onderzoeksgerecht, vervolgende 
en rechtsprekende instantie is, en uit
spraak doet over eventuele schendingen 
van zijn eer, niet kan worden beschouwd 
als onafhankelijk en onpartijdig, te meer 
daar ten deze een der niet wraakbare 
assessoren als advocaat van burgerlijke 
partijen is opgetreden in de strafzaak 
tegen eiser die de grondslag vormt van 
de onderwerpelijke disciplinaire vervol
gingen; de beslissing van de tuchtraad 
van beroep derhalve de in het middel 
aangevoerde wetsbepaling schendt : 

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 toepassing vin
den in tuchtzaken, de regel echter, 
volgens welke het rechtscollege 
onafhankelijk en onpartijdig moet 
zijn, een algemeen rechtsbeginsel is 
dat op al de jurisdictionele instan
ties toepasselijk is; 

Overwegende dat het middel 
onder meer stelt dat de tuchtraad 
van beroep geen onafhankelijke en 
onpartijdige instantie is daar hij in 
meerderheid uit advocaten was 
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 ge
lijkaardig 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, in strijd met de 
bewering van eiser, de tuchtraad 
van beroep geen onderzoeksgerecht 
is zoals de raadkamer en/ of de 
kamer van inbeschuldigingstelling 
dit in het strafprocesrecht zijn; dat 
deze raad evenmin vervolgende par
tij is; 

Overwegende dat de in het 
Gerechtehjk Wetboek gestelde 
regels, mclus·Ief die vervat in de 

artikelen 828 en volgende, krachtens 
artikel 2 van hetzelfde wetboek, van 
toepassing zijn op alle rechtsplegin
gen, behoudens wanneer deze wor
den geregeld door niet uitdrukkelijk 
opgeheven wetsbepalingen of door 
rechtsbeginselen waarvan de toe
passing niet verenigbaar is met de 
toepassing van de bepalingen van 
bedoeld wetboek; dat derhalve ook 
de advocaten die als rechter optre
den in een tuchtraad, in strijd met 
wat het middel voorhoudt, kunnen 
worden gewraakt; 

Overwegende dat, zo eiser de 
mening was toegedaan dat een of 
meer leden van de tuchtraad van 
beroep een eigen en persoonlijk 
belang hadden bij de beslissing die 
diende te worden genomen, het hem 
vrijstond deze leden overeenkomstig 
de wettelijke bepalingen te wraken 
of 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 dat noch uit de door 
eiser regelmatig aan het Hof over
gelegde stukken, noch uit de andere 
stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan blijkt dat een van de 
leden van de tuchtraad van beroep, 
in de strafzaak waarin eiser ver
volgd werd, als advocaat van bur
gerlijke partijen is opgetreden; 

Overwegende ten slotte dat, zo de 
tuchtraad van beroep, om te oorde
len of de advocaat 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 individuele belangen, 
en onder meer op de materiele 
belangen van al de advocaten, 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 met 
zou opleveren dat de tuchtraad van 
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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 september 1979 - 1' kamer 
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Chatel -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Duman, procureur-generaal - Advo
caat: mr. Biitzler. 

Nr. 46 

1' KAMER - 20 september 1979 

1° OPENBARE ORDE GRONDWET, 
ART. ll - ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 

NUTTE- BEPALING VAN OPENBARE ORDE. 

2° OPENBARE ORDE - WET RUIMTE

LIJKE ORDENING EN STEDEBOUW, ART. 31 -
ONTEIGENING- BEPALING VAN DE WAARDE 
VAN RET ONTEIGENDE PERCEEL- BEPALING 
VAN OPENBARE ORDE. 

3° STEDEBOUW - WET RUIMTELIJKE 

ORDENING EN STEDEBOUW, ART. 31 - ONTEI
GENING- BIJ RET BEPALEN VAN DE WAARDE 
VAN RET ONTEIGENDE PERCEEL MAG GEEN 
REKENING WORDEN GEROUDEN MET DE 
WAARDEVERMEERDERING OF -VERMIN
DERING DIE VOORTVLOEIT UIT DE VOOR
SCRRIFTEN VAN RET STREEK-, GEWEST- OF 
GEMEENTELIJK PLAN VAN AANLEG. 

4° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE - VERGOEDING - W AARDEVER
MEERDERING OF -VERMINDERING DIE 
VOORTVLOEIT UIT DE ONTEIGENING ZELF OF 
DIE, VOOR EEN ONTEIGEND GOED, MET RET 
OOG OP DE VERWEZENLIJKING VAN EEN 
STREEK-, GEWEST- OF GEMEENTELIJK PLAN 
VAN AANLEG, VOORTVLOEIT UIT DE VOOR
SCRRIFTEN VAN EEN DERGELIJK PLAN -
WAARDEVERMEERDERING OF -VERMIN
DERING WAARMEE GEEN REKENING MAG 
WORDEN GEROUDEN BIJ RET BEPALEN VAN 
DE VERGOEDING - BEG RIP. 

5° STEDEBOUW - WET RUIMTELIJKE 

ORDENING EN STEDEBOUW, ART. 31- ONTEI 
GENINL< BEPALINlr VAN DE WAARDE VAN 

RET ONTEIGENDE PERCEEL - BIJ RET BEPA
LEN VAN DE WAARDE VAN RET ONTEIGENDE 
PERCEEL MAG GEEN REKENING WORDEN 
GEROUDEN MET DE WAARDEVERMEERDE
RING OF -VERMINDERING DIE VOORTVLOEIT 
UIT DE VOORSCRRIFTEN VAN RET STREEK-, 
GEWEST- OF GEMEENTELIJK PLAN VAN AAN
LEG- BEG RIP. 

3' Luidens art. 31 Wet Ruimtelijke Orde
ning en Stedebouw mag bij het bepa
len van de waarde van het onteigende 
perceel geen rekening worden gehou
den met de waardevermeerdering of 
-vermindering die voortvloeit uit de 
voorschriften van het streek-, gewest
of gemeentelijk plan van aanleg. 

4' en 5' Hoewel, bij het bepalen van de 
vergoeding waarop iedere eigenaar 
wiens perceel ten algemenen nutte is 
onteigend, geen rekening mag worden 
gehouden met de gevolgen die uit de 
onteigening zelf voortvloeien (1) of, bij 
het bepalen van de schadeloosstelling 
waarop degene recht heeft wiens per
ceel ten algemenen nutte is onteigend 
met het oog op de verwezenlijking van 
een streek-, gewest- of gemeentelijk 
plan van aanleg, bedoeld in de wet van 
29 maart 1962, evenmin rekening mag 

· worden gehouden met de waardever
meerdering en -vermindering (2) die 
voortvloeit uit de voorschriften van 
een dergelijk plan, verbiedt echter 
geen enkele grondwettelijke en wette
lijke bepaling dat, om het bedrag van 
de vergoeding te ramen die toekomt 
aan degene wiens goed is onteigend, 
rekening wordt gehouden met de 
waardevermeerdering of -vermin
dering die het gevolg is van de verwe
zenlijking van een dergelijk plan, 
wanneer de onteigening daarmee niets 
te maken heeft. 

(NATIONALE MAATSCHAPPIJ 
VOOR DE RUISVESTING T. JACOB) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 juni 1977 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

(1) Cass., 17 jan. 1964 (Bull. en Pas., 1964, I, 
522) en 24 nov. 1972 (A.C., 1973, 300). 

(2) Zie evenwel art 37 van de Wet Ruimte
h]ke Ordening en Stedebouw over het bouw
verbod als gevolg van een plan van aanleg 



-83-
Over het eerste middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 31 van de 
wet van 20 maart 1962 houdende organi
satie van de ruimtelijke ordening en van 
de stedebouw, 11 en 97 van de Grond
wet, 

doordat het arrest, met overneming 
van de oordeelkundig genoemde motie
ven van de door de rechtbank van eerste 
aanleg aangestelde deskundigen, ver
klaart dat het onteigende perceel, waar
van de waarde per 28 oktober 1964 moet 
worden beoordeeld, geschikt is voor 
verkaveling, na te hebben vastgesteld 
dat het langs een gedeeltelijk uitgeruste 
verkeersweg ligt, niet ver van het cen
trum van de stad, in industriegebied I, 
dicht bij andere bouwgronden en dat 
erop kan worden gebouwd, overweegt 
dat « die grond al deze eigenschappen 
bezat v66r de onteigening en dat dient 
aangenomen te worden dat de waarde 
ervan een voor de toekomst te bereke
nen waarde omvat die niet eventueel is 
doch vaststaat » en zegt dat de door de 
eerste rechter benoemde deskundigen, 
op bladzijden 65 en 66 van hun verslag, 
oordeelkundig hebben opgegeven om 
welke redenen het mogelijk was af te 
wijken van de aankoopprijs die de 
verweerders tijdens een openbare verko
ping hadden betaald, 

terwijl, eerste onderdeel, de door de 
rechtbank benoemde deskundigen op 
bladzijden 65 en 66 van hun op 
7 juli 1971 ingediende verslag hebben 
verklaard dat de gronden op die plaats 
(met inbegrip van het onteigende per
ceel) « normaal geen cultuurgronden 
meer zijn, doch wel gronden die uiter
aard bestemd zijn voor het oprichten 
van gebouwen, daar het koninklijk 
besluit van 13 september 1961 de aanleg 
van een weg heeft goedgekeurd »; door 
dit koninklijk besluit, zoals het arrest 
vaststelt, het algemeen plan van aanleg 
van de stad Borgworm definitief is 
geworden; artikel 31 van de wet van 
29 maart 1962, op welke regel eiseres in 
haar conclusie wees, luidt dat bij het 
bepalen van de waarde van het ontei
gende goed geen rekening wordt gehou
den met de waardevermeerdering of 
-vermindering die voortvloeit uit de 
voorschriften van een gemeentelijk plan 
van aanleg; meer in het algemeen 
artikel 11 van de Grondwet verbiedt 
tekening te houden met de waardever
meerdering die voortvloeit uit de ontei
gening zelf of uit de werken die daartoe 
aanle1ding hebben gegeven; door reke
ning te houden met de waardevermeer-' 
dermg die het ontmgende perceel had 

gekregen door het koninklijk besluit van 
13 september 1961 houdende goedkeu
ring van het algemeen plan van aanleg 
van Borgworm, inzonderheid de aanleg 
van de gemeenteweg ter vervanging van 
het voetpad van Hartenge langs het 
terrein van de verweerders, waardoor 
deze akkergrond bouw- of verkavelings
grond werd, en door vervolgens de 
onteigeningsvergoeding op 2.033.800 
frank vast te stellen met incalculering 
van de waardevermeerdering die voort
vloeit uit het feit dat het perceel van de 
verweerders « langs een gedeeltelijk 
uitgeruste verkeersweg ligt », het arrest 
een schending inhoudt van artikel 31 
van de wet van 29 .maart 1962, alsmede 
van artikel 11 van de Grondwet waarin 
het beginsel is neergelegd dat bij ontei
geningen ten algemenen nutte een bil
lijke schadeloosstelling moet worden 
betaald; 

tweede onderdeel, door zich aan te 
sluiten bij de « redenen >> van de 
deskundigen zonder de conclusie te 
onderzoeken waarin eiseres eraan herin
nerde dat de onteigende geen profijt kan 
halen uit de waardevermeerdering die 
voortvloeit uit de voorschriften van het 
plan van aanleg, het arrest bovendien 
artikel 97 van de Grondwet schendt : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat eiseres in haar 
conclusie aileen had aangevoerd dat 
« de onteigende geen profijt kan 
halen uit de waardevermeerdering 
die voortvloeit uit de voorschriften 
van het plan van aanleg >>, zodat het 

• arrest het vormvoorschrift van 
artikel 97 van de Grondwet niet 
heeft kunnen schenden door, op 
zijn beurt, met aanneming van het 
verslag van de deskundigen, alleen 
te overwegen dat, bij het bepalen 
van de waarde van het onteigende 
goed, rekening moet worden gehou
den met de toestand die ontstaan is 
ten gevolge van een algemeen plan 
van aanleg van de stad; · 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Over het middel van niet-ont
vankelijkheld tegen dit onderdeel van 
'net middel opgeworpen en door de 
verweerders afgele1d mt het fe1t dat de 
gnef meuw 1s; 
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Overwegende dat het middel in 
dit onderdeel afgeleid is uit de 
schending van artikel 11 van de 
Grondwet en uit artikel 31 van de 
wet van 29 maart 1962, welke bepa
lingen van openbare orde zijn, en 
dus niet onontvankelijk kan zijn 
omdat het nieuw is; 

Over dit onderdeel van het 
middel: 

Overwegende dat ten aanzien van 
het litigieuze perceel, dat eigendom 
is van de verweerders, een konink
lijk besluit van 29 juli 1963 is 
genomen dat machtiging verleent 
tot onteigening overeenkomstig de 
procedure van de wet van 
26 juli 1962 betreffende de onteige
ningen ten algemenen nutte en de 
concessies voor de bouw van de 
autosnelwegen; 

Overwegende dat, zoals dat het 
geval is voor elke onteigening ten 
algemenen nutte, bij het bepalen 
van de vergoeding geen rekening 
kan worden gehouden met de gevol
gen, inzonderheid met de wijzigin
gen die het resultaat zijn van die 
onteigening zelf, het ook verboden 
is, ingevolge artikel 31 van de wet 
van 29 maart 1962, bij het bepalen 
van de waarde van een onteigend 
perceel ter verwezenlijking van een 
streek-, gewest- of gemeentelijk 
plan van aanleg als bedoeld in die 
wet, rekening te houden met de 
waardevermeerdering of -vermin
dering die voortvloeit uit de voor
schriften van dat plan; dat daaren
tegen geen enkele wettelijke bepa
ling verbiedt dat, om de vergoeding 
te bepalen die aan de eigenaar van 
een onteigend goed moet worden 
toegekend, rekening wordt gehou
den met de waardevermeerdering of 
-vermindering die het gevolg is van 
een dergelijk plan met de verwezen
lijking waarmee die onteigening 
niets te maken heeft gehad; 

Dat bovendien de billijke schade
loosstelli'ng d1e, krachtens artikel 11 
van de Grondwet, aan de onteigende 
moet worden betaald de rechter 

ertoe verplicht rekening te houden 
met een dergelijke waardevermeer
dering of -vermindering; 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest blijkt dat het 
plan van aanleg, dat volgens het hof 
van beroep de waarde van het goed 
van de verweerders heeft befnvloed, 
niet werd verwezenlijkt dank zij de 
onteigening ten algemenen nutte 
van dat goed; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, ... 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het derde middel, ... 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

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

20 september 1979 - 1• kamer -
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Mahillon 
-Gelijkluidende conclusie van de h. 
Dumon, procureur-generaal - Advo
caten : mrs. Dassesse en De Gryse. 

Nr. 47 

1 • KAMER - 21 september 1979 

1° HUUR VAN DIENSTEN - ARCHITECT 
- AANSPRAKELIJKHEID - BEG RIP 

2° HUUR VAN DIENSTEN - AANNE
MINGSCONTRACT - CLAUSULE WAARBIJ DE 
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER 
WORDT VERZWAARD ZONDER DAT DIE VAN DE 
A(tCHITECT WORDT VERMINDERD - WETTIG
HEID. 

1" Die architect die de gevaren en nade
Jen van het gebruik van een bepaalde 
methode kent, moet, wanneer de 
opdrachtgever hem dze methode 
oplegt, hetzz; zijn medewerkmg wezge
ren, hetzzj, wanneer een contractuele 
vrz;stelling van aansprakelz;khi!ld 
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geoorloofd is, zich door de opdrachtge
ver van zijn aansprakelijkheid doen 
ontslaan (1). 

2" Wettig is de clausule van een aanne
mingscontract waarbij de aansprake
Jijkheid van de aannemer wordt ver
zwaard zonder dat die van de architect 
wordt verminderd (2). 

(LAGAST T. BERBERS, ' ENTREPRISES VAN DE 
CASTEELE , N.V.; ' ENTREPRISES VAN DE 

CASTEELE > N.V. T. ' ATHOS > N.V.) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 16 maart 1977 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1134, 1135, 1142, 
1144, 1147, 1787, 1789, 1792 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand-
wet, · 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
om aan verweerder de som te betalen 
van 280.690 frank op grond : dat eiser, 
optredend als architect, een waterpeil 
vaststelde dat 60 em hoger reikte dan de 
onderzijde van de keldervloer, wat er 
hem toe bracht op 12 december 1965 een 
bijkomend plan met nota's op te stellen 
voor meerwerken, met name een in 

(1) Zie Cass., 3 maart 1978 (A.C., 1978, 780). 
Zoals in dat arrest wordt gepreciseerd kan 

de architect aileen zijn medewerking weige
ren; hij kan zich niet van zijn aansprakelijk
heid doen ontslaan wanneer het gebruik van 
een materiaal het geheel of gedeeltelijk teniet
gaan van de bouw kan teweegbrengen. 

Meer algemeen kan de architect, in aile 
gevallen waarop art. 1792 B.W. toepasselijk is, 
niet ontslagen worden van zijn aansprakelijk
heid, die zelfs niet kan beperkt worden. 

De tienjarige aansprakelijkheid van archi
tect en aannemer, bepaald bij dat artikel is 
van openbare orde (Raadpl. Cass., 26 jan. 1978, 
A.C., 1978, 635; raadpl. oak RmAux P., « L'archi
tecte, le droit de la profession », Brussel 1975, 
nrs. 495 e.v., blz. 391; HANNEQUART Y., « Le droit 
de la construction », Brussel 1974, nr. 540, blz. 
392; FLAMME MA. en LEPAFFE J., « Le contrat 
d'entreprise >>, nr. 710, blz. 409; DELVAUX A., « 
Traite juridique des batisseurs », 2e dr., 
Brussel 1968, nrs. 457 en 458, blz. 706; 
FLAMME MA., R.C.J.B., 1974, nrs. 27 e.v., 
blz. 538; VAN 0MMESLAGHE P., R.C.J.B., 1975, 
nr. 34, blz. 479 en nr. 58, blz. 576; DE CALUWE A. 
en DEVOGELE H.; » Interferences des responsa
bilites de J'architecte et de J'ingenieur », 
J.T. 1967, blz. 587; vgl. Cass., 5 mei 1967, A. C., 
1967, 1079). 

(2) Cass., 26 jan. 1978, voormeld. 

gewapend beton uit te voeren kuip, die 
alle waterindringing onmogelijk zou 
maken; dat echter een nieuwe offerte 
van een concurrende aannemer liet blij
ken dat zulke kuip 175.000 frank duurder 
zou uitvallen en een langere uitvoerings
termijn zou vergen, wat voor verweerder 
bijzonder storend bleek; dat aannemer. 
Van de Casteele tevergeefs beweert van 
voormelde nota niet ingelicht te zijn 
geweest, nu vaststaat dat de gerezen 
moeilijkheid op 22 december 1965 onder 
bouwheer, architect en aannemer 
besproken werd, en Van de Casteele 
alsdan, waarschijnlijk met het oog eer
der op het uitschakelen van een concur
rent dan wel op de werkelijke belangen 
van de bouwheer, deze wist te overtui
gen een variante, minder dure en vlug
ger te verwezenlijken oplossing te ver
kiezen, waarbij Lagast zich aansloot, en 
waarvoor Van de Casteele herhaaldelijk 
en uitdrukkelijk zijn totale waarborg 
verleende, verklarend de verantwoorde-
lijkheid op te nemen om een waterdichte 
kelder te leveren; dat bouwheer en 
architect erin toestemden dat Van de 
Casteele zich voor het verwezenlijken 
van de beloofde waterdichtheid zou wen
den tot een specialist, de naamloze 
vennootschap Athas, welke daartoe als 
onderaannemer met Van de Casteele 
contracteerde op 18 februari 1966; dat de 
Athosmethode nochtans geen voldoening 
schonk en er zware vochtigheidsver
schijnselen ontstonden; dat integendeel 
een kuip in gewapend beton, waaraan 
men eerst gedacht had, het water doel
treffend had kunnen tegenhouden; dat 
Van de Casteele het gewaarborgd resul
taat niet geleverd heeft; dat daarenboven 
de volledige waarborg van Van de 
Casteele alle gerustheid mocht inboeze
men aan de bouwheer, aan wie derhalve 
thans, ten onrechte, wordt opgeworpen 
een minder efficiente methode te heb
ben verkozen, vermits precies werd toe
gezegd dat de methode die men ging 
toepassen volstrekt efficient zou zijn; dat 
ook eiser Lagast zich bewust was van de 
noodzakelijkheid een betonnen kuip te 
voorzien; dat hij, alvorens dit doeltref
fend systeem door de andere 
« C. 300 methode >> te vervangen, min
stens de studie van de ondergrond 
verder had moeten doordrijven; dat hij 
zich eveneens nalatig toonde wanneer 
hij, de « C. 300 methode >> dan tach 
beslist zijnde, om bezuinigingsredenen, 
slechts twee lagen in plaats van de 
voorgenom~n drie liet gieten, en daaren
boven nog de schilder liet optreden 
alvorens het verhardingsproces ten 
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einde was, wat de reeds ontoereikende 
waterdichtheid nog verzwakte; dat, 
indien het juist is dat ten slotte de 
bouwheer zelf voor de minder dure en 
tijdrovende oplossing heeft geopteerd, 
zulks de architect niet kan vrijstellen, 
vermits zijn opdracht er juist in bestond 
een degelijke conceptie voor te stellen 
en onder zijn toezicht te doen verwezen
lijken; dat, gezien de gelijke gewichtig
heid van de fouten van aannemer en 
architect, het gepast voorkomt ieder van 
hen te veroordelen tot de helft van de 
door de bouwheer geleden schade, 

terwijl, eerste onderdeel, verweerder 
als bouwheer beslist heeft, ondanks de 
raadgeving van eiser betreffende het 
aanwenden van gewapend beton voor de 
waterdichtheid, een goedkopere en vlug
gere methode aan te wenden, die echter 
de waterdichtheid niet geleverd heeft, 
zodat ook verweerder, die daarvan ver
wittigd was, een fout heeft gepleegd door 
het risico van de andere methode te 
aanvaarden en het arrest ten onrechte 
daarmede geen rekening houdt; dat het 
feit dat eiser zich bij de minder goede 
methode zou aangesloten hebben deze 
fout van verweerder niet wegneemt en 
de aangevochten beslissing niet wettelijk 
rechtvaardigt (schending van de 
<1rtikelen 1142, 1144, 1147, 1787, 1789, 
1792 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet), 

tweede onderdeel, eiser in zijn conclu
sie staande hield dat bij het aanvaarden 
van de « C. 300 ,, oplossing voor de 
kelder, tussen' partijen bedongen werd 
dat aannemer Van de Casteele de volle
dige verantwoordelijkheid op zich nam 
voor de waterdichtheid van de kelder en 
zulks in een bijzonder toevoegsel aan 
het aannemingscontract bevestigd werd, 
waardoor eiser van zijn contractuele 
aansprakelijkheid werd ontlast; dat het 
arrest op dit middel niet antwoordt 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet), 

derde onderdeel, eiser, die eerst de 
goede oplossing voor het bekomen van 
de waterdichte kelder heeft aangewezen 
en vervolgens heeft ingestemd met het 
uitvoeren van de andere methode, mits 
de aannemer voor de waterdichtheid van 
de kelder dan zijn volledige waarborg 
gaf, waardoor hij van deze aansprake
lijkheid ontslagen werd, geen contrac
tuele fout heeft begaan en in alle geval 
door het contract wettelijk van aanspra
kelijkheid ontheven werd, zodat eiser 
ten onrechte tot schadevergoeding werd 
veroordeeld ( schending van de ar-

til~elen 1134, 1135, 1142, 1144, 1147, 
1787, 1789 en 1792 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest oor

deelt dat « de volledige waarborg 
van Van de Casteele alle gerustheid 
mocht inboezemen aan de bouw
heer, aan wie derhalve thans, ten 
onrechte, wordt opgeworpen een 
minder efficii:~nte methode te heb
ben verkozen, vermits hem precies 
werd toegezegd dat de methode die 
men ging toepassen volstrekt effi
cient zou zijn »; 

Dat het daaruit, zonder schending 
van de in het middel aangehaalde 
wetsbepalingen, heeft kunnen aflei
den dat geen enkele fout ten laste 
van de bouwheer kon gelegd wor
den en, zodoende, zijn beslissing 
wettelijk verantwoordt en regelma
tig motiveert; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest vast

stelt dat het ten deze niet betwist 
werd dat eiser, na een eerste 
methode te hebben vooropgesteld, 
die alle waterindringing onmogelijk 
had gemaakt, zich nochtans bij een 
andere methode aansloot en erin 
toestemde dat de aannemer zich 
voor het verwezenlijken van de 
beloofde waterdichtheid tot een spe
cialist zou wenden; 

Dat het vervolgens aanstipt dat 
eiser « zich bewust was van de 
noodzakelijkheid een betonnen kuip 
te voorzien; dat hij dus alvorens dit 
doeltreffend systeem door de 
ondoelmatige ' C. 300 methode ' in 
zijn conceptie der uit te voeren 
werken te vervangen, ten minste de 
studie van de ondergrond verder 
had moeten doordrijven; dat hij zich 
eveneens nalatig toonde wanneer 



-87-

hij, de 'C. 300 methode' dan toch 
beslist zijnde, om bezuinigingsrede
nen, slechts twee lagen in plaats 
van de voorgenomen drie liet gieten, 
en daarenboven nog de schilder liet 
optreden alvorens het verhardings
proces ten einde was, wat, volgens 
de deskundigen, de reeds ontoerei
kende waterdichtheid nog ver
zwakte »; 

Dat het uit deze vaststellingen 
wettelijk heeft kunnen afleiden dat 
eiser een fout heeft begaan waar
voor hij aansprakelijk diende te 
worden verklaard; 

Overwegende weliswaar dat het 
arrest ook vaststelt dat de aanne
mer voor de toepassing van de 

· « C. 300 methode " « herhaaldelijk 
en uitdrukkelijk zijn totale waar
borg had verleend, verklarend de 
verantwoordelijkheid op te nemen 
om een waterdichte kelder te leve
ren »; 

Overwegende echter dat noch uit 
deze vaststelling noch uit enige 
andere beschouwing van het arrest 
kan afgeleid worden dat eiser door 
het contract van aansprakelijkheid 
ontheven werd; dat het arrest der
halve wettelijk heeft kunnen oorde
len dat de contractuele bedingen, 
die de aansprakelijkheid van de 
aannemer ten deze verzwaren en 
geldig zijn ingevolge de contractuele 
vrijheid, geenszins de aansprake
lijkheid van de architect wegnemen 
en dat de aannemer enkel mede
aansprakelijk is ten voordele van de 
enkele opdrachtgever; dat het dan 
ook, zonder schending van de in het 
onderdeel aangehaalde wetsbepalin- · 
gen, eiser tot de helft van de door 
de bouwheer geleden schade veroor
deelt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

En overwegende dat de verwer
ping van de voorziening aile belang 
ontneemt aan de vordering tot bin
dendverklaring van het arrest; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening en de oproeping tot 
bindendverklaring van het arrest; 
veroordeelt eiser in de kosten. 

21 september 1979 - 1' kamer -
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggeve1· : de h. Van 
Leckwijck - Gelijkluidende conclusie 
van mevr. Liekendael, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Houtekier en De 
Bruyn. 

Nr. 48 

1' KAMER - 21 september 1979 

1° HUWELIJKSCONTRACT - WETTE

LIJK STELSEL - ONTBINDING VAN HET 
HUWELIJK - RECHT ZICH BIJ VOORRANG 
BEPAALDE GOEDEREN TE DOEN TOEWIJZEN

BURGERLIJK WETBOEK, ARTT. 1446 EN 1447 
(WET VAN 14 JULI 1976, ART. 2} - TIJDSTIP 
WAAROP HET RECHT ONTSTAAT. 

2° HUWELIJKSCONTRACT - WETTE

LIJK STELSEL - ONTBINDING VAN HET 
HUWELIJK - RECHT ZICH BIJ VOORRANG 
BEPAALDE GOEDEREN TE DOEN TOEWIJZEN

BURGERLIJK WETBOEK ARTT. 1446 EN 1447 
- BEPALINGEN INGEVOEGD IN HET BURGER

LIJK WETBOEK BIJ DE WET VAN 14 JULI 1976 
- BEPALINGEN NIET VAN TOEPASSING OP DE 
WETTELIJKE GEMEENSCHAPPEN DIE V66R 
HET INWERKINGTREDEN VAN LAATSTGE
NOEMDE WET ZIJN ONTBONDEN. 

3° WETTEN EN BESLUITEN - WER

KING IN DE TIJD - WET VAN 14 JULI 1976 
BETREFFENDE DE WEDERZIJDSE RECHTEN EN 
VERPLICHTINGEN VAN ECHTGENOTEN EN DE 
HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS - BEPA
LINGEN YAN DE ARTIKELEN 1446 EN 1447 
INGEVOEGD IN HET BURGERLIJK WETBOEK 

BIJ ART. 2 VAN DIE WET- BEPALINGEN NIET 

VAN TOEPASSING OP DE WETTELIJKE 
GEMEENSCHAPPEN DIE V66R HET INWER
KINGTREDEN VAN LAATSTGENOEMDE WET 
ZIJN ONTBONDEN. 

4° CASSATIEMIDDELEN BURGER-

L!JKE ZAKEN - MIDDEL DAT ENKEL KRITIEK 
OEFENT OP REDENEN DIE GEEN INVLOED 
HEBBEN OP DE WETTIGHEID VAN DE BESTRE
DEN BESLISSING - MIDDEL ZONDER BELANG 
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1" Het recht zich bij voorrang bepaalde 

goederen uit het gemeenschappelijk 
vermogen te doen toewijzen of die 
toewijzing aan de rechtbank te vragen, 
dat ten voordele van de overlevende 
echtgenoot of van elk der echtgenoten 
is uitgesteld bij de artt. 1446 en 
1447 B. W:, die in dat wetboek zijn 
ingevoegd bij art. 2 van de wet van 
14 juli 1976, ontstaat op hetzelfde 
ogenblik als de ontbinding van het 
huwelijk; wanneer het wettelijk stelsel 
eindigt door echtscheiding ontstaat dat 
recht op de datum van de overschrij
ving van het beschikkende gedeelte 
van het vonnis of arrest dat de 
echtscheiding toestaat (1). 

2" en 3" De bepalingen van de artt. 
1446 en 1447 B. W:, die bij art. 2 van de 
wet van 14 juli 1976 in dat wetboek 
zijn ingevoegd, en waarbij, hetzij ten 
voordele van de overlevende echtge
noot wanneer het wettelijk stelsel is 
geeindigd door het overlijden van de 
andere echtgenoot, hetzij ten voordele 
van elk der echtgenoten wanneer het 
wettelijk stelsel is geeindigd door 
echtscheiding, scheiding van tafel en 
bed of scheiding van goederen, het 
recht wordt verleend zich bij voorrang 
bepaalde goederen van het gemeen
schappelijk vermogen te doen toewij
zen of aan de rechtbank die toewijzing 
te vragen, zijn niet toepasselijk op een 
wettelijke gemeenschap die v66r het 
inwerkingtreden van Jaatstgenoemde 
wet is ontbonden (2). 

4" Zander belang is het middel dat, in 
burgerlijke zaken, slechts kritiek 
oefent op redenen die geen invloed 
hebben op de wettigheid van de 
bestreden beslissing (3). 

(VERHELST T. WYMEERSCH) 

ARREST 

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

(1) en (2) Vgl. Cass., 24 dec. 1965 (Bull. en 
Pasic., 1966, I, 566). 

(3) Cass., 3 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 257); 
raadpl. Cass., 1 dec. 1978 (ib1d., 1978-79, 387). 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322, 
1446, 1447 van het Burgerlijk Wetboek, 
zoals gewijzigd door de wet van 
14 juli 1976, en 6 van de Grondwet, 

doordat het arrest de door eiser te 
zijnen voordele gevraagde toewijzing van 
het door hem bewoonde woonhuis, gele
gen te Sint-Niklaas, Stationstraat, samen 
met huisraad en met de goederen die
nende voor zijn beroep, verwerpt op 
deze gronden : zelfs indien eiser zich op 
de artikelen 1446 en 1447 van het 
Burgerlijk Wetboek, zoals ze gewijzigd 
zijn door de wet van 14 juli 1976, zou 
kunnen beroepen, er geen grond bestaat 
om zijn vordering in te willigen; voor de 
eerste rechter heeft eiser zich akkoord 
verklaard met de veiling van de onroe
rende goederen; er blijkt niet dat het 
woonhuis met zijn inboedel strikt nood
zakelijk is voor de uitoefening van het 
beroep van eiser; wat betreft de handels
zaak dient opgemerkt te worden dat het 
bezwaard is met niet onbelangrijke 
schulden en niets eiser belet die han
delszaak voor zijn rekening aan te 
kopen, 

tenvijl, eerste onderdeel, de door eiser 
gedane vraag tot toewijzing dient beoor
deeld te worden met inachtneming van 
de maatschappelijke en gezinsbelangen 
erbij betrokken en van de vergoedings
en vorderingsrechten van verweerster; 
het feit, dat de kwestieuze goederen niet 
strikt noodzakelijk zouden zijn voor het 
beroep van eiser, aan deze criteria niet 
b?antwoordt (schending van de 
artikelen 1446, 1447 van het Burgerlijk 

-wetboek en 6 van de Grondwet), 
tweede onderdeel, eiser voor de eerste 

rechter in zijn conclusie weliswaar ver
klaarde zich tegen de vraag tot veiling 
van de onroerende goederen niet te 
verzetten, maar er ook aan toevoegde 
dat hij zich daaromtrent gedroeg naar 
de wijsheid van de rechtbank, hetgeen 
betwisting van de vraag inhoudt, zodat 
het arrest de bewijskracht van deze 
conclusie miskent (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

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

stelt dat door vonnis van 
3 april 1975 de echtscheiding tussen 
partijen werd toegestaan, dat de 
vereffening en de verdeling van de 
wettelijke huwelijksgemeenschap 
bij gebreke van huwelijkscontract 
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werd bevolen en dat dit vonnis op 
23 juni 1975 in de registers van de 
burgerlijke stand werd overgeschre
ven; 

Overwegende dat de wet van 
14 juli 1976 op 28 september 1976 in 
werking is getreden, dit is na de 
overschrijving van de echtscheiding 
en na het ontstaan van het recht om 
uit onverdeeldheid te treden; 

Overwegende dat het recht zich 
bij voorrang de in artikel 1446 van 
het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd 
bij voormelde wet, bepaalde goede
ren te doen toewijzen een bijzon
dere wijze is van uitoefening van 
het recht om uit onverdeeldheid te 
treden, dat in artikel 815 van het 
Burgerlijk Wetboek 'is vastgelegd; 
dat dit recht voortvloeit uit het 
recht van medeeigendom van de 
betrokken partijen en ontstaat op 
hetzelfde ogenblik als de ontbinding 
van het huwelijk bij de overschrij
ving van het vonnis dat de echt
scheiding toestaat; 

Overwegende dat, nu het door 
eiser gevorderde recht niet bestond 
op het ogenblik waarop het huwe
lijk werd ontbonden, de verdeling 
dient te geschieden overeenkomstig 
de v66r de wet van 14 juli 1976 
bestaande wettelijke bepalingen; 

Overwegende dat, door vast te 
stellen dat de onverdeelde goederen 
niet gevoeglijk in natura verdeel
baar zijn, het arrest zijn beslissing 
wettelijk verantwoordt; 

Dat het onderdeel, dat tegen over
tollige consideransen van het arrest 
opkomt, bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk is; 

W at het tweede onderdeel be
tr~ft : 

Overwegende dat, nu het arrest 
zijn beslissing wettelijk verant
woordt door de vaststelling dat de 
onverdeelde goederen niet gevoeg
lijk in natura verdeelbaar zijn, de 
aangevoerde grief, al zou ze gegrond 
zijn, zonder invloed zou blijven op 
de wettelijkheid van de beslissing; 

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

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

21 september 1979 - 1 e kamer 
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Sury -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Houtekier en De Gryse. 

Nr. 49 
3" KAMER - 24 september 1979 

\ 

BEVOEGDHEID EN AANLEG - BUR
GERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID - HOGER 
BEROEP TEGEN EEN VONNIS VAN DE 
ARBEIDSRECHTBANK AANHANGIG BIJ HET 
ARBEIDSHOF - VORDERING BEOOGT ENKEL 
DE TOEKENN!NG VAN EEN OPZEGGINGSVER
GOEDING WEGENS BEEINDIGING VAN EEN 
ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEDIENDEN 
- ARBEIDSHOF BEVOEGD OM TE BESLISSEN 
DAT DE VORDERING NIET GEGROND IS OMDAT 
ER TUSSEN DE PARTIJEN GEEN ARBEIDS
OVEREENKOMST BESTOND, 

(FRANCK T, ROSSEL & C!E N,V.) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 maart 1978 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 8, 9, 556, 578, 
1", 639, 640, 643, 660 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, om het arbeidshof 
bevoegd te verklaren, beslist dat « de 
rechter, wanneer het nagaan van de 
bevoegdheid samenhangt met het onder
zoek ten gronde, de beweringen van de 
eisende partij voor waar rnoet aannernen 
zoals zij voortvloeien uit het gedinginlei
dend exploot of uit de op de zitting 
genomen conclusie, doch zulks enkel tot 
vaststelling van zijn bevoegdheid » en 
dat, aangezien « gei:ntirneerde (thans 
eiser) ten deze betoogt dat tussen hem 
en appellante een arbeidsovereenkomst 
was gesloten, ... de arbeidsgerechten 
bevoegd zijn om van het geschil kennis 
te nemen », 
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terwijl het arbeidshof, waarbij een 

exceptie tot afwijzing van haar vol
strekte bevoegdheid is opgeworpen en 
die is afgeleid uit het feit dat tussen 
eiser en verweerster geen arbeidsover
eenkomst bestaat, het voor het hof 
gebrachte geschil ten grande moet 
onderzoeken om na te gaan of er tussen 
de partijen betrekkingen uit een 
arbeidsovereenkomst bestaan waardoor 
haar bevoegdheid verantwoord is; door 
bijgevolg te beslissen, enerzijds, dat het 
arbeidshof bevoegd was, om de enkele 
reden dat eiser betoogde dat er tussen 
hem en verweerster een arbeidsovereen
komst bestond en, anderzijds, dat « eiser 
de aangevoerde verhouding van onder
geschiktheid niet aantoont, welke het 
wezenlijk bestanddeel van de arbeids
overeenkomst vormt "• het arrest onwet
telijk beslist dat het arbeidshof bevoegd 
is (schending van de artikelen 8, 9, 556, 
578, 1', 639, 640, 643 en 660 van het 
Gerechtelijk Wetboek); het bovendien 
aan tegenstrijdigheid lijdt wanneer het 
het bestaan afwijst van een arbeidsover
eenkomst voor bedienden tussen de 
partijen nadat het eerst had beslist dat 
het arbeidshof bevoegd was, hetgeen ten 
deze, naar luid van artikel 578, 1', van 
het Gerechtelijk Wetboek, het bestaan 
impliceerde van een dergelijke arbeids
overeenkomst voor bedienden (scherr
ding bovendien van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat uit het arrest 
volgt dat verweersters hoger beroep 
tegen een vonnis van de arbeids
rechtbank bij het arbeidshof aan
hangig was; dat het arbeidshof bij
gevolg, overeenkomstig artikel 607 
van het Gerechtelljk Wetboek, 
noodzakelijk bevoegd was om ken
nis te nemen van dat hoger beroep, 
doch dat eiser het arrest verwijt dat 
het, hoewel het vaststelde dat het 
bestaan van een arbeidsovereen
komst niet was aangetoond, beslist 
heeft dat de arbeidsgerechten 
bevoegd waren om over de grond 
van het geschil uitspraak te doen; 

Overwegende dat het arrest, zon
der dienaangaande te worden bekri
tiseerd, vaststelt dat de vordering 
strekte tot verweersters veroorde
ling om aan eiser een vergoeding 
wegehs beeindiging van de arbeids
overeenkomst voor bedienden te 
betalen; dat uit het arrest niet volgt 

dat eiser die vordering op een 
andere grond heeft laten steunen 
dan op het door hem aangevoerde 
bestaan van een arbeidsovereen
komst voor bedienden; 

Overwegende dat het geschil dus 
enkel betrekking had op het beein
digen van een arbeidsovereenkomst 
en dat, ingevolge artikel 578, 1', van' 
het Gerechtelijk Wetboek, de· 
arbeidsgerechten bevoegd waren om 
daarvan kennis te nemen; dat de 
zaak bij ontstentenis van een vorde
ring, die tot de bevoegdheid van een 
ander rechtscollege behoort, niet 
naar een andere rechter kon wor
den verwezen, zelfs nadat het 
arbeidshof had beslist dat er tussen 
eiser en verweerster geen arbeids
overeenkomst bestond; dat genoemd 
hof, door bijgevolg te beslissen dat 
<< de oorspronkelijke vordering niet 
gegrond is >>, ten grande enkel 
uitspraak heeft gedaan over het 
hem voorgelegde geschil, zonder 
aan de in het middel aangevoerde 
tegenstrijdigheid te lijden en zonder 
een van de door eiser aangevoerde 
wetsbepalingen te schenden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het trveede mMdel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1779, 
1780 van het Burgerlijk Wetboek en 
1 van de gecoordineerde wetten betref
fende de arbeidsovereenkomst voor 
bedienden (koninklijk besluit van 
20 juli 1955, gewijzigd bij artikel 29 van 
de wet van 21 november 1969), 

doordat, na erop te hebben gewezen 
dat « de journalisten als werknemers 
zullen worden beschouwd in zoverre ze 
aan het gezag van hun werkgever zijn 
onderworpen >>, het arrest, om eisers 
rechtsvordering af te wijzen, beslist dat 
laatstgenoemde « het bestaan van de 
aangevoerde verhouding van onderge
schiktheid niet aantoont welke het 
wezenlijk bestanddeel van de arbeids
overeenkomst vormt », op grond dat, 
l;).oewel verweerster aan eiser bepaalde 
onderwerpen aanwees waarover zij een 
verslag wenste, << die omstandigheid niet 
noodzakelijk het bestaan van een 
arbeidsovereenkomst aantoont », nu de 
aangestelde bijvoorbeeld verplicht is zich 
te schikken naar de richtlijnen van de 
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opdrachtgever; dat eiser trouwens in 
sommige gevallen de opportuniteit van 
het gevraagde artikel zelf mocht beoor
delen, dat de door eiser ontvangen 
onderrichtingen dus geen uitoefening 
waren van de werkgeversprerogatieven 
doch technische raadgevingen of advie
zen aangaande de specifieke vereisten 
van het journalistieke werk waaraan de 
partijen samenwerkten, dat de door de 
eerste rechter vermelde verplichting, 
iedere morgen met verweerster contact 
op te nemen, enkel een raadgeving 
vormt alvorens de artikels op te stellen 
die niet dagelijks verschenen, dat de 
omstandigheid dat eiser datum, duur en 
frekwentie van zijn vrijelijk vastgestelde 
vakanties en afwezigheidsdagen mee
deelde, niet wijst op het bestaan van een 
arbeidsovereenkomst voor bedienden en 
dat ten slotte de overigens relatieve 
exclusiviteit van eisers artikels evenmin 
van doorslaggevende aard is, 

terwijl de uitvoering van een werk 
onder het gezag van een werkgever 
kenmerkend is voor de verhouding van 
ondergeschiktheid, zelfs wanneer deze 
niet ononderbroken is, aangezien de 
werkgever beschikt over het gezag, dat 
wil zeggen de macht om de werknemer 
te verplichten iets te doen; het beperkt 
karakter van dat gezag, onder meer 
omdat de werknemer in het buitenland 
werkt en omdat een journalist noodza
kelijkerwijze steeds een bepaalde vrij
heid blijft behouden bij de uitoefening 
van zijn beroep, onder meer betreffende 
de opportuniteit van de gevraagde arti
kels en de data van zijn afwezigheden, 
het bestaan van een verhouding van 
ondergeschiktheid en bijgevolg van een 
arbeidsovereenkomst voor bedienden 
niet uitsluit; het arrest, nu het vaststelde 
dat eiser richtlijnen ontving van ver
weerster die hem de te behandelen 
onderwerpen aanwees, uit het beperkt 
karakter van verweersters gezag over 
eiser, het ontbreken van een verhouding 
van ondergeschiktheid niet wettig kon 
afleiden zonder de in het middel 
bedoelde wettelijke bepalingen te 
schenden: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser als perscorrespondent 
« vrij was de te behandelen zaken te 
kiezen », dat verweerster « hem 
evenwel bepaalde onderwerpen aan
wees met verzoek tot verhan
deling "• doch dat eiser in bepaalde 

gevallen nog « de opportuniteit van 
het gevraagde artikel mocht 
beoordelen >>; 

Dat het arrest beslist dat die 
omstandigheden, aangezien zij niet 
onverenigbaar zijn met een contract 
van huur van diensten, niet << nood
zakelijk het bestaan van een 
arbeidsovereenkomst >> aantonen; 

Overwegende dat de rechter, uit 
al de door hem aangehaalde feite
lijke gegevens en met name uit die 
welke in het middel worden weerge
geven, wettig kon afleiden niet, 
zoals eiser betoogt, dat het door 
verweerster over hem uitgeoefende 
gezag beperkt was, doch dat eiser 
« het bestaan niet aantoont van de 
aangevoerde verhouding van onder
geschiktheid, die het wezenlijk 
bestanddeel van de arbeidsovereen
komst vormt »; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

24 september 1979 - 3' kamer 
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : baron Vin
c;otte - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Duchatelet, advocaat-generaal 
Advocaten : mrs. Dassesse en Simont. 

Nr. 50 
3• KAMER - 24 september 1979 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST - ONT

SLAG ZON:DER OPZEGGING OF VERGOEDING -
DRlNGEN)JE REDEN - AANGEVOERD FElT -

BEWIJS 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - ONT

SLAG ZONDER OPZEGGING OF VERGOEDING -
DRlNGENDE REDEN - FElT DAT AAN DE 
AANGEVOERDE REDEN VOORAFGAAT. 

1" De feiten aangevoerd om wegens 
dringende reden een arbeidsovereen
komst te beeindigen zonder opzegging 
of vergoeding mogen door aile rechts
middelen worden bewezen en o.m. 
door feiten die de opzeggende partij 
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achteraf heeft vernomen (1). (Art. 
18 Arbeidsovereenkomstenwet Bedien
den.) 

2o De brief, waarbij kennis wordt gege
ven van de dringende reden ter ver
antwoording van de beiHndiging der 
arbeidsovereenkomst zonder opzeg
ging of vergoeding, mag feiten vermel
den die aan die ddngende reden 
voorafgaan ten einde het dringend 
karakter ervan te kunnen beoordelen 
(2). (Art. 18 Arbeidsovereenkomsten
wet Bedienden.) 

(PIEUX FRANKl N.V. T. BESARD) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 8 juni 1978 door het 
Arbeidshof te Bergen gewezen; 

Overwegende dat het arrest 
slechts door de voorziening wordt 
bestreden in zoverre het eiseres tot 
betaling van een opzeggingsvergoe
ding aan verweerder veroordeelt; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 9, §§ 1 en 2, 18, 
20 van de gecoordineerde wetten van 
20 juli 1955 betreffende de arbeidsover
eenkomst voor bedienden, respectieve
lijk gewijzigd bij de artikelen 23 van de 
wet van 10 december 1962, 39, 1o en 2°, 
van de wet van 21 november 1969, 48 van 
de wet van 21 november 1969, 34 van de. 
wet van 10 december 1962 en 49 van de 
wet van 21 november 1969, en van de 
artikelen 1315, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest, met wijziging van 
de beslissing van de eerste rechter, zegt 
dat verweerders rechtsvordering tot 
betaling van een compensatoire opzeg
gingsvergoeding in beginsel gegrond is, · 
eiseres veroordeelt om verweerder 
394.630 frank te betalen, vermeerderd 
met de gerechtelijke interest, en eiseres 
vervolgens veroordeelt in de kosten van 
beide instanties, op grond, enerzijds, dat 
is aangetoond dat verweerder « zonder 
rechtvaardiging afwezig was van 2 tot 
9 augustus 1976; dat in het dossier een 
medisch attest voorkomt ten bewijze van 

(1) Zie Cass., 27 feb. 1978, tweede zaak (A.C., 
1978, 759). 

(2) Cass., 2 april 1965 (Bull. en Pasic., 1965, 
I, 827). 

zijn arbeidsongeschiktheid van 9 tot 
15 augustus; dat bij die gelegenheid een 
sanctie werd genomen bestaande uit een 
aftrek van het loon voor de afwezig
heidsdagen die niet door een geneeskun
dig getuigschrift waren gedekt, met toe
passing van artikel 34 van het arbeids
reglement van de onderneming », en, 
anderzijds, dat de afwezigheid die geleid 
heeft tot het ontslag wegens dringende 
reden « begon op 8 december om 
13 uur >>; dat de opzegging zonder 
opzeggingstermijn of vergoeding « op 
10 december werd betekend, dus v66r 
het verstrijken van de termijn van drie 
dagen bepaald bij artikel 34 (van het 
arbeidsreglement van de onderneming); 
dat de werknemer ongetwijfeld zijn 
werkgever op de hoogte had moeten 
brengen van zijn zogenaamde arbeidson
geschiktheid zodra deze zich voordeed; 
dat hij een fout heeft begaan door zulks 
niet te doen, dat die fout evenwel niet 
van die aard is dat zij de voortzetting 
van de contractuele betrekkingen 
onmiddellijk en definitief onmogelijk 
maakte >>; dat verweerder trouwens « nog 
binnen de termijn was voor het verzen
den van het medisch attest en dat de 
werkgever aldus op het ogenblik van de 
afdanking niet kon beslissen of de 
afwezigheid van zijn werknemer al dan 
niet een dringende reden tot beeindiging 
vormde >>, 

terwijl, eerste onderdeel, de rechter, 
bij de beoordeling van het dringend 
karakter dat wordt aangevoerd tot sta
ving van de beeindiging zonder opzeg
ging van de arbeidsovereenkomst voor 
bedienden, rekening moet houden in 
hun geheel met de aangevoerde feiten 
waarvan het laatste de herhaling vormt, 
nu het feit, dat de opzegging zonder 
opzeggingstermijn rechtvaardigt, het feit 
is samen met alle omstandigheden waar
door het in de wettelijke betekenis een 
dringende reden kan worden, en het 
arrest, ten deze, die regel miskent door, 
bij de beoordeling van het dringend 
karakter van de aan verweerder verwe
ten ongerechtvaardigde afwezigheid, 
geen acht te slaan op een vorige onge
rechtvaardigde afwezigheid, op grond 
dat zij reeds tot een sanctie had geleid 
met toepassing van het arbeidsreglement 
van de onderneming (schending van de 
artikelen 9, 18 en 20 van de wetten 
betreffende de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden, gecoordineerd bij 
koninklijk besluit van 20 juli 1955, gewij
zigd bij de wetten van 10 december 1963 
en 21 november 1969); 
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tweede onderdeel, bij de beoordeling 

van het dringend karakter van de tot. 
staving van de opzegging zonder opzeg
gingstermijn aangevoerde reden, de 
rechter zich moet plaatsen op het ogen
blik dat hij uitspraak doet; het bijgevolg 
volstaat dat het werkelijk en dringend 
karakter op dat ogenblik bewezen zijn 
en het arrest bijgevolg, wanneer het 
vaststelde dat verweerder zijn afwezig
heid niet kon rechtvaardigen, niet wette
lijk kon beslissen dat die afwezigheid 
niet voldoende dringend was, op grand 
dat eiseres, toen zij kennis gaf van de 
opzegging, niet kon beslissen of ver
weerders afwezigheid al dan niet van die 
aard was dat zij een dringende reden 
vormde voor de onmiddellijke beeindi
ging van de arbeidsovereenkomst voor 
bedienden (schending van de arti
kelen 18 van de wetten betreffende 

·de arbeidsovereenkomst voor bedienden, 
gecoordineerd bij koninklijk besluit van 
20 juli 1955, gewijzigd bij artikel 34 van 
de wet van 20 december 1962, 1315 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet); 

derde onderdeel, volgens de vaststel
lingen van het arrest, de opzegging die 
bij brief van 10 december 1976 ter 
kennis van verweerder werd gebracht, 
niet steunde op het feit dat verweerder 
eiseres niet op de hoogte zou hebben 
gebracht van zijn toestand en haar het 
medisch attest, waarvan sprake is in 
artikel 34 van het arbeidsreglement, niet 
zou hebben toegezonden, doch op ver
weerders ongerechtvaardigde afwezig
heid sedert 8 december 1976, te 13 uur, 
en op een vorige ongerechtvaardigde 
afwezigheid in de maand augustus 1976; 
het arrest bijgevolg niet wettelijk kon 
beslissen dat verweerders ongerecht
vaardigde afwezigheid op 8, 9 en 
10 december 1976 niet voldoende drin
gend was ter rechtvaardiging van de 
beeindiging zonder opzeggingstermijn 
van de arbeidsovereenkomst voor 
bedienden, enkel op grand dat, toen 
eiseres kennis gaf van de opzegging, 
verweerder nog binnen de termijn was 
voor het toezenden van genoemd 
geneeskundig getuigschrift, en, op grand 
dat zij aldus, toen zij verweerder 
afdankte, niet kon beslissen of de afwe
zigheid van haar werknemer al dan niet. 
een dringende reden tot beeindiging 
vormde, nu dat motief de werkelijke 
inhoud miskent van de opzeggingsreden 
die bij brief van 10 december 1976 van 
eiseres ter kennis van verweerder werd 
gebracht, zoals door het arrest werd 

vastgesteld, en nu het aldus de bewijs
kracht van dat geschrift heeft geschon
den (schending van de artikelen 18 van 
de wetten betreffende de arbeidsover
eenkomst voor bedienden, gecoordineerd 
bij koninklijk besluit van 20 juli 1955, 
gewijzigd bij artikel 34 van de wet van 
20 december 1962, 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het 
betreft : 

tweede onderdeel 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiseres verweerder wegens 
dringende reden zonder opzeggings-, 
termijn heeft afgedankt en dat in 
de brief tot beeindiging van 
10 december 1976 aan verweerder 
werd verweten dat hij op ongerecht
vaardigde wijze afwezig bleef op het 
werk sedert 7 december 1976, welke 
datum bij vergissing werd vermeld 
in plaats van 8 december 1976; dat 
die brief eveneens vroegere onge
rechtvaardigde afwezigheden ver
meldde, onder meer in de maand 
augustus 1976; 

Overwegende dat het arrest, op 
grond van de in het middel overge
nomen redenen, verweerders vorde
ring tot het bekomen van een 
opzeggingsvergoeding aanneemt; 

Overwegende dat eiseres de in de 
opzeggingsbrief aangevoerde reden 
tot beeindiging door alle rechtsmid
delen mocht bewijzen, onder meer 
door feiten die zij achteraf heeft 
vernomen; 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat verweerder op het ogen
blik van de verzending van de 

,aangetekende brief van 10 de
cember 1976, waarbij hem zijn 
···opzegging werd betekend, geen 
enkel medisch attest tot rechtvaar
diging van zijn afwezigheid had 
toegezonden; dat uit de andere ver
meldingen van het arrest enkel 
blijkt dat verweerder, naar luid van 
een attest van 28 december 1976, 
aan zijn geneesheer heeft gezegd 
dat « hij op 8, 9 en 10 december 
wegens een medische reden niet 
had kunnen werken », doch dat 
daaruit niet volgt dat die bewering 
met de w~arheid zou stroken; 
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Dat het arbeidshof bijgevolg, op 

grond van het feit dat bij de kennis
geving van de opzegging de termijn 
van drie dagen bepaald voor het 
toezenden van een medisch attest 
niet verstreken was, niet wettelijk 
kon beslissen dat alleen rekening 
mag worden gehouden met de fout · 
die verweerder heeft begaan door 
zijn werkgever niet onmiddellijk op 
de hoogte te brengen van zijn 
zogezegde arbeidsongeschiktheid, 
wat hij hoorde te doen, welke fout 
volgens het arrest niet van die aard 
was dat zij de voortzetting van de 
contractuele betrekkingen onmid
dellijk en definitief onmogelijk 
maakte, doch dat de grief, afgeleid 
uit verweerders afwezigheid op zijn 
werk, afgewezen moet worden 
omdat eiseres op het ogenblik van 
de afdanking nog niet kon weten of 
die afwezigheid medisch gerecht
vaardigd was en of zij een drin
gende reden tot beeindiging 
vormde; 

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

stelt dat werd aangetoond dat ver
weerder van 2 tot 9 augustus 
1976 zonder rechtvaardiging afwezig 
was en « dat op dat ogenblik een 
sanctie werd genomen bestaande uit 
een aftrek van het loon voor de niet 
door een medisch attest gedekte · 
afwezigheidsdagen, met toepassing 
van artikel 34 van het arbeidsregle
ment van de onderneming , ; 

Overwegende dat vroegere feiten 
een verduidelijking kunnen vormen 
van de grief die als dringende reden 
wordt aangevoerd tot rechtvaardi
ging van de opzegging zonder 
opzeggingstermijn; 

Dat het arrest, waarin niet wordt 
nagegaan of verweerders ongerecht
vaardigde afwezigheid in de maand 
augustus 1976 het dringend karakter 
heeft bei:nvloed van de afwezigheid 
tijdens de maand december van 
hetzelfde j aar waarvoor hij werd 
ontslagen, enkel op grond dat de 
eerste afwezigheid geleid heeft tot 
de sanctie bepaald bij het arbeids
reglement van de onderneming, 

aldus artikel 18 van de gecoordi
neerde wetten betreffende de 
arbeidsovereenkomst voor bedien
den schendt; 

Dat beide onderdelen van het 
middel gegrond zijn; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het eise
res veroordeelt tot het betalen van 
een opzeggingsvergoeding, vermeer
derd met de wettelijke interesten 
vanaf 10 december 1976, en in de 
kosten van beide instanties; beveelt 
dat van dit arrest melding wordt 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; houdt 
de kosten aan en zegt dat de 
feitenrechter erover zal beslissen; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Arbeidshof te Luik. 

24 september 1979 - 3' kamer -
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : baron Vin
<;otte - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Duchatelet, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. DeBruyn. 

Nr. 51 

3' KAMER - 24 september 1979 

ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVERZE
KERING - ZELFSTANDIGEN - BEROEP 

TEGEN EEN ADMINISTRATIEVE BESLISSING 
VAN EEN VERZEKERINGSINSTELLING - TER

MIJN. 

De termijn van een maand waarbinnen 
het beroep tegen een beslissing van 
een verzekeringsinstelling inzake ziek
te- en invaliditeitsverzekering aan de 
bevoegde arbeidsrechtbank moet wor
den voorgelegd, is op straffe van 
verval voorgeschreven; enkel wanneer 
de uitkeringsgerechtigde aantoont dat 
hij wegens overmacht die termijn niet 
kon naleven, kan dat verval worden 
opgeheven (1). (Art. 100 Z.I.V.-wet.) 

(1) Zie Cass., 26 sept. 1975 (A.C., 1976, 145); 
zie Cass., 24 jan. 1974 (A.C., 1974, 576) en de 
noot W.G. 
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(R.I.Z.I.V. T. GONDA, FEDERATIONS 
DES MUTUALITES PROFESSIONNELLES) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 juni 1978 door het 
Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 100, tweede lid, 
van de wet van 9 augustus 1963 tot 
instelling en organisatie van een rege
ling voor verplichte ziekte- en invalidi
teitsverzekering, gewijzigd bij de wet 
van 10 oktober 1967, 1 van het koninklijk 
besluit van 30 juli 1964 houdende de 
voorwaarden waaronder de toepassing 
van de wet van 9 augustus 1963 tot 
instelling en organisatie van een rege
ling voor verplichte ziekte- en invalidi
teitsverzekering tot de zelfstandigen 
wordt verruimd, 1, 82, van het koninklijk 
besluit van 20 juli 1971 houdende instel
ling van een verzekering tegen arbeids
ongeschiktheid ten voordele van de zelf
standigen, 48, 49, 50, eerste lid, 860, 
tweede en derde lid, 861, 862, § 1, 1", en 
§ 2, 865, 1042 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 1147, 1148, 2251, 2252 van het 
Burgerlijk Wetboek, 71 van het Strafwet-· 
boek en 97 van de Grondwet, en van het 
algemeen rechtsbeginsel « contra non 
valentem agere non currit praescriptio >>, 

doordat het arrest beslist dat de ver
vallenverklaring van de eerste verweer
der, die voortvloeide uit het ontbreken 
van een beroep tussen 16 januari 1975 
en 15 februari 1975, moet opgeheven 
worden en zegt dat die verweerder recht 
heeft op invaliditeitsuitkeringen van 
20 januari 1975 tot 2 november 1976, op 
grond dat : « de bestreden administra
tieve rechtshandelingen binnen een 
maand na de kennisgeving ervan aan de 
bevoegde arbeidsrechtbank moeten voor
gelegd worden; dat, volgens artikel 50 
van het Gerechtelijk Wetboek, de termij
nen, op straffe van verval gesteld, niet 
mogen verlengd of verkort worden, zelfs 
niet met instemming van partijen; dat 
de rechtspraak evenwel steeds heeft 
geoordeeld dat dit verval niet geldt 
wanneer hij die beroep instelt dit 
beroep, wegens een vreemde oorzaak, 
die niet aan hem is te wijten, niet 
binnen de wettelijke termijn heeft kun
nen instellen; de verweerder Gonda zijn 
beroep op 15 maart 1975 dus buiten de 
wettelijke termijn heeft ingesteld; het 
advies van de door de rechtbank aange
stelde gerechtelijke deskundige preci
seert dat, tussen 16 januari 1975 en 

15 februari 1975, de geestelijke en licha
melijke toestand van de zieke hem zeer 
waarschijnlijk kon beletten tijdens die 
maand een beroep tegen een administra
tieve beslissing in te stellen. Dat advies 
geleid heeft tot de overtuiging van de 
rechtbank die de gezondheidstoestand 
van Gonda op de terechtzitting heeft 
vastgesteld. Het hof de overmacht aan
neemt en beslist dat verweerders verval
lenverklaring mag worden opgeheven », 

terwijl, eerste onderdeel, de termijn 
van een maand, bepaald voor het instel
len van het beroep tegen de litigieuze 
administratieve handeling, op straffe van 
verval is voorgeschreven en niet kon 
worden verlengd; het arrest bijgevolg 
ten onrechte verweerders vervallenver
klaring onder aanvoering van overmacht 
opheft (schending van de artikelen 100, 

· tweede lid, van de wet van 
9 augustus 1963, 2, 48, 49, 50, eerste lid, 
860, tweede en derde lid, 861, 862, § 1, 1", 
en § 2, 865, 1042 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 2251, 2252 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1 van het koninklijk besluit 
van 30 juli 1964, 1 en 82 van het 
koninklijk besluit van 20 juli 1971); 

tweede onderdeel, eiser in zijn akte 
van hoger beroep uitdrukkelijk betoogde 
dat de door verweerder aangevoerde 
ziekte geen overmacht vormde; verweer
ders ziekte immers geen onoverkomelijk 
beletsel was voor het inste!len van het 
beroep, dat wil zeggen een beletsel dat 
niet te verhelpen en niet te voorzien 
was; de ziekte noch plots noch · onver
wacht was; het arrest dat middel niet 
beantwoordt en noch de op een aarze
lend deskundigenverslag gesteunde vast
stellingen van het bestreden arrest, noch 
die van het vonnis van 8 januari 1976 
betreffende verweerders depressieve toe
stand op de terechtzitting, het mogelijk 
maken na te gaan of in verweerders 
geval sprake is van overmacht (schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 71 van het Strafwetboek, 1147, 1148, 
2251, 2252 van het Burgerlijk Wetboek, 
100, tweede lid, van de wet van 
9 augustus 1963, 2, 48, 49, 50, eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, 1 van het 
koninklijk besluit van 30 juli 1964, 1 en 
82 van het koninklijk besluit van 
20 juli 1972 en van het algemeen 
rechtsbeginsel) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, ter 

bevestiging van het beroepen vonnis 
dat verweerders beroep aanneemt 
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tegen een beslissing van de gewes
telijke raad van de geneeskundige 
raad voor invaliditeit voor de pro
vincie Luik, welk beroep meer dan 
een maand na de kennisgeving van · 
die beslissing werd ingesteld, beslist 
dat verweerder wegens overmacht 
niet binnen de wettelijke termijn 
kon handelen; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 100, tweede lid, van de wet 
van 9 augustus 1963 tot instelling en 
organisatie van een regeling voor 
verplichte ziekte- en invaliditeits
verzekering, de bestreden admi-· 
nistratieve rechtshandelingen op 
straffe van verval binnen een 
maand na de kennisgeving ervan 
aan de bevoegde arbeidsrechtbank 
moeten voorgelegd worden; dat, vol
gens artikel 50, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, de termijnen 
die op straffe van verval zijn 
gesteld, niet mogen verkort of ver
lengd worden, zelfs met de instem
ming van de partijen, tenzij dat 
verval gedekt is onder omstandighe
den bij de wet bepaald; 

Overwegende dat nochtans, niet
tegenstaande laatstgenoemde wette
lijke bepaling, en ingevolge een 
algemeen rechtsbeginsel, de termij
nen die de wet vaststelt voor het 
verrichten van een handeling ver
lengd worden ten voordele van de 
partij die wegens overmacht die 
handeling niet heeft kunnen ver
richten v66r het verstrijken van die 
termijn; 

Dat dit onderdeel van het middel 
naar recht faalt; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het arrest, om 

te beslissen dat verweerders 
gezondheidstoestand hem belet 
heeft zijn beroep in te stellen tus
sen 16 januari 1975 en 15 februa
ri 1975, dus binnen de wettelijke 
termijn, na erop gewezen te hebben 
dat die gezondheidstoestand door 
verweerders behandelende genees
heer werd bevestigd, die beslissing 
steunt op het in het middel weerge
geven advies van de gerechtelijk 
deskundige en op de vaststellingen 

van de arbeidsrechtbank op het 
ogenblik dat verweerder voor haar 
is verschenen; 

Overwegende dat, enerzijds, uit 
het arrest volgt dat verweerder, 
tijdens de gehele termijn van het 
beroep, wegens ziekte onmogelijk 
kon handelen; dat bijgevolg eisers 
bezwaar, dat die ziekte noch plots 
noch onverwacht was, niet meer ter 
zake dienende was en dat het 
arbeidshof daarop niet meer 
behoefde te antwoorden; dat het 
'arrest door te steunen op bovenver
melde gegevens de overige in het 
middel overgenomen verweermidde
len van eisers akte van hoger 
beroep beantwoordt; 

Overwegende dat, anderzijds, de 
rechter door een feitelijke beoorde
ling uit al die gegevens kon afleiden 
dat er overmacht bestond waardoor 
eiser niet kon handelen tijdens de 
bij de wet bepaalde termijn; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen; 

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

24 september 1979 - 3• kamer 
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : baron Vin
<;otte - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Duchatelet, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Houtekier. 

Nr. S2 
2• KAMER - 25 september 1979 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE 
TE VOORZIEN - STRAFZAKEN - VOORZIE
NING VAN EEN BEKLAAGDE TEGEN DE 
BESLISSING OP DE RECHTSVORDERINGEN 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN EEN 
MEDEBEKLAAGDE EN TEGEN DE VOOR DEZE 
BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PAR
TIJ - NIET ONTVANKELIJKE VOORZIE

NING (1). 

(1) Cass., 20 sept. 1978 (A.C:, 1978-79, 80); zie 
<;ass., 14 feb. 1979 (ibid., 1978-79, 705). 
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2° VOORZIENING IN CASSATIE -
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE 
TE VOORZIEN - STRAFZAKEN - VOORZIE
NING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN 
DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING - , 
BURGERLIJKE PARTIJ NIET VEROORDEELD IN , 
KOSTEN VAN DEZE RECHTSVORDERING 
NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING (1). 

3° VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM - STRAFZAKEN- BURGERRECHTELIJK 
AANSPRAKELIJKE PARTIJ, EISERES - VOOR
ZIENING TEGEN DE BESLISSING OP DE STRAF
VORDERING - NIET BETEKEND AAN HET 
OPENBMR MINISTERIE - NIET ONTVANKE
LIJKE VOORZIENING (2). 

4° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - WEGVERKEERS
ONGEVAL- VONNIS WAARIN BESLIST WORDT 
DAT DE FOUT VAN EEN DER BESTUURDERS 
NIET DE OORZMK VAN HET ONGEVAL WAS
VASTSTELLING VAN HET VONNIS WAARUIT 
BLIJKT DAT HET ONGEVAL ZICH ZONDER DIE 
FOUT ZOU VOORGEDAAN HEBBEN- WETTIGE 
BESLISSING. 

4" Wettelijk verantwoord is het vonnis 
dat, na te hebben vastgesteld dat twee 
bij een verkeersongeval betrokken 
bestuurders een verkeerd maneuver 
hebben uitgevoerd, beslist dat de enige 
oorzaak van de botsing de fout van de 
eerste bestuurder is en dat er tussen 
het misdrijf ten laste van de tweede 
bestuurder en het ongeval geen oorza
kelijk verband bestaat, wanneer uit de 
vaststellingen van het vonnis blijkt dat 
het ongeval zich, zonder de fout van 
de tweede bestuurder, tach zou voor
gedaan hebben, zoals het is gebeurd 
(3). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(EL YOUSSOUFI, MAATSCHAPPIJ VOOR HET 
INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL T. 
OPHALFFENS, ' TRANSPORTS OPHALFFENS > 

P.V.BA.) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 15 maart 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor-. 
rectionele Rechtbank te Brussel; 

(1) Cass., 20 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 80); zie 
ook het vorige arrest. 

(2) Cass., 16 nov. 1977 (A.C., 1978, 310). 

(3) Cass., 24 jan. 1978 (A.C., 1978, 618); vgl. 
Cass., 1 dec. 1978 en 13 feb. 1979 (ibid., 1978-79, 
377 en 684). 

I. Op de voorzieningen van beide 
eisers, in zoverre zij gericht zijn 
tegen de beslissing op de strafvor
dering ten laste van verweerder en 
op de rechtsvordering van het open
baar ministerie tegen verweerster : 

Overwegende dat eiser als mede
beklaagde van verweerder en eise
res als burgerlijke partij, die niet in 
kosten van de bedoelde vordering is 
verwezen, geen hoedanigheid heb
ben om tegen de bedoelde beslissin
gen cassatieberoep in te stellen; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn; 

II. Op de voorziening van eiseres, 
in zoverre zij gericht is tegen de 
beslissing op de tegen haar door 
het openbaar ministerie ingestelde 
rechtsvordering : 

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

Dat de voorzienihg mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

III. Op de voorziening van eiser 
tegen de beslissing op de tegen hem 
ingestelde strafvordering en op de 
civielrechtelijke vordering van ver
weerster, alsmede op de voorziening 
van eiseres tegen de beslissing op 
de door haar tegen de verweerders 
ingestelde civielrechtelijke vorde
ring en op de civielrechtelijke vor
dering van verweerster : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond-, 
wet, 1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek, 3, 4 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvorde
ring, 25, voornamelijk 25, eerste lid, van 
het koninklijk besluit van 2 augustus 
1977 betreffende de veiligheidsinrichtin
gen en de signalisatie van de overwegen 
en betreffende het verkeer op de spoor
lijnen en aanhorigheden, 27, 2", eerste lid 
en tweede lid, van het koninklijk besluit 
van 15 september 1976 houdende regle
ment op de politie van het vervoer per 
tram, premetro, metro, autobus en auto
cars, 
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doordat het vonnis oordeelt, enerzijds, 
op basis van het plan en van de 
lokalisatie van de schade aan de lichte 
vrachtwagen van de verwerende ven
nootschap, dat deze te dichtbij de tram
sporen stand en, anderzijds, dat eerste 
eiser onvoldoende aandachtig was bij 
het nemen van de bocht en deze met 
een te hoge snelheid nam; dat hij zeker 
de gestationeerde vrachtwagen van op 
een voldoende afstand had moeten zien, 
indien hij oplettend was geweest, dat het 
terecht is dat de eerste rechter besliste 
dat er geen oorzakelijk verband is tus
sen de overtreding van beklaagde 
Ophalffens en die van de trambestuur
der, 

terwijl, eerste onderdeel, eisers in hun 
conclusie deden gelden : dat de verant
woordelijkheid van Ophalffens noodza
kelijkerwijze in het ongeval betrokken 
is, dat inderdaad het ongeval niet zou 
gebeurd zijn indlen hij zijn voertuig niet 
foutief en op een wijze die de gemakke
lijke doorgang van het spoorvoertuig 
niet toeliet, had geparkeerd; dat een 
verantwoordelijkheid niet aileen op 
strafgebied maar ook op burgerlijke 
gebied dient te worden weerhouden; dat 
de spoorvoertuigen de voorrang hebben 
en het recht op een gemakkelijke door
gang, die hun door de artikelen 12, 1°; 
van het koninklijk besluit van 
1 december 1975 en 25 van het konink
lijk besluit van 2 augustus 1977 toege
kend worden; dat de wattman mag 
verwachten dat hem de wettelijke voor
rang zal worden toegekend; dat niet 
bewezen is dat toen de wattman het 
voertuig van Ophalffens, die stilstond, op 
de sporen kon zien, en toen hij kon 
bemerken dat, tegen alle verwachting, de 
bestuurder van de vrachtwagen de spo
ren niet ontruimde, de wattman nog 
over voldoende afstand beschikte om 
zijn spoorvoertuig tot stilstand te bren
gen, rekening houdende met de nodige 
reflextijd, de snelheid, het gewicht van 
zijn zwaar voertuig en de plaatselijke 
situatie; dat de verantwoordelijkheden 
verdeeld dienen te worden, gezien de 
fout van Ophalffens in oorzakelljk ver
band is met het ongeval; het vonnis op 
deze verdediging niet antwoordt en der
halve niet wettelijk gemotiveerd is 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, niet wettelijk gemo
tiveerd wordt de beslissing die een 
weggebruiker alleen verantwoordelijk 
voor de gevolgen van een verkeersonge
val verklaart terwijl zij niet constateert 

dat de schade, zoals deze berokkend 
werd, zich ook zou voorgedaan hebben 
zonder de fout van een andere wegge
bruiker; het vonnis, dat, na aangenomen 
te hebben dat de botsing zich heeft 
voorgedaan op een plaats waar de ver
werende vennootschap haar voertuig had 
gestationeerd met overtreding van 
artikel 25.1 van het koninklijk besluit 
van 2 augustus 1977, beslist dat eiser 
alleen verantwoordelijk is voor de scha
delijke gevolgen van het betwiste onge
val, niet wettelijk gemotiveerd wordt 
(schending van alle wetsbepalingen in 
het middel aangehaald met uitzondering 
van artikel 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, het vonnis met 
tegenstrijdigheid aangetast is in zoverre 
het enerzijds releveert dat de botsing 
zich op een plaats voorgedaan heeft 
waar de verwerende vennootschap haar 
voertuig tot stilstand had gebracht met 
overtreding van artikel 25.1 van het 
koninklijk besluit van 2 augustus 1977, 
en anderzijds beslist dat eiser uitslui
tend verantwoordelijk is voor de schade
lijke gevolgen van het litigieuze ongeval 
(schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat het vonnis ener
zijds, op strafrechtelijk gebied, eiser 
veroordeelt om verzuimd te hebben 
zijn voertuig te vertragen en des
noods te stoppen wanneer het ten 
gevolge van een verkeersopstopping 
gevaarlijk was de snelheid te 
behouden of verder te rijden, en 
tevens verweerder veroordeelt om, 
zonder voorafgaande schriftelijke 
vergunning van de spoorexploitant, 
zijn voertuig te hebben laten stil
staan op een plaats waar het de 
gemakkelijke doorgang van spoor
rijtuigen hinderde, en anderzijds, op 
civielrechtelijk gebied, beslist dat 
het ongeval alleen door de schuld 
van eiser is veroorzaakt, op grond 
dat de trambestuurder (thans 
eiser) die, uit een bocht komende, 
voldoende zicht had op de gestatio
neerde vrachtwagen, dus voldoende 
tijd had om te stoppen, indien hij 
meende geen plaats genoeg te heb
ben om voorbij te rijden; uit de 
eigen verklaring van de trambe
stuurder blijkt dat hij onvoldoende 
aandachtig was bij het nemen van 
de bocht en deze met een te hoge 
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snelheid nam; volgens de verbali
santen het zicht 250 meter bedroeg, 
zodat de trambestuurder zeker de 
gestationeerde vrachtwagen van op 
een voldoende afstand had moeten 
zien, indien hij oplettend was 
geweest; er geen oorzakelijk ver
band is tussen de overtreding van 
Ophalffens en die van de trambe
stuurder; 

Overwegende dat het vonnis aldus 
te kennen geeft dat, hoewel ver
weerder een overtreding beging, 
eiser nochtans over voldoende zicht 
en afstand beschikte en redelijker
wijze niet kan hebben verwacht dat 
verweerder het spoor tijdig zou 
vrijmaken, zodat het ongeval zich 
ook zou hebben voorgedaan, zoals 
het zich heeft voorgedaan, indien 
het voertuig van verweerder zich ter 
plaatse van het ongeval had bevon
den, zonder dat deze het hem ten 
laste gelegde misdrijf had gepleegd; 

Dat het vonnis aldus, zonder 
enige tegenstrijdigheid, de conclusie 
van eiser beantwoordt en de beslis
sing zo op civielrechtelijk als op 
strafrechtelijk gebied regelmatig 
motiveert en wettelijk verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

25 september 1979 - 2' kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Soetaert -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. L. Simont. 

N'r. 53 
· 2• KAMER - 25 september 1979 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- MJDDEL DAT BETREKKING HEEFT OP EEN 
BESLISSING WAARTEGEN GEEN CASSATIEBE
ROEP IS GERICHT - NIET ONTVANKELIJK 
MIDDEL (1). 

2° REDENEN VAN VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - CONCLU

SIE -BESLISSING DIE OP GROND VAN 
BEPAALDE FEITELIJKE GEGEVENS DAARMEE 
STRIJDIG OF ANDERE FEITELIJKE GEGEVENS 
VAN DE CONCLUSIE VERWERPT - REGELMA
TIG MET REDENEN OMKLEDE BESLIS
SING (2). 

3° BEWIJS - STRAFZAKEN - DE RECHTER 

MAG ZICH GEEN OORDEEL VORMEN OP 
GROND VAN ZIJN EIGEN WETENSCHAP -
BEGRIP -GEEN MISKENN!NG VAN DE RECH
TEN VAN DE VERDEDIGING. 

3' De rechter vormt zijn oordeel niet op 
grand van eigen . wetf!nschap en mis
kent de rechten van de verdediging 
niet wanneer hij tot staving van zijn 
besjjssing gewag maakt van een alge
mene bekende ervaringsregel en 
voorts de gegevens beoordeelt die 
partijen hem regelmatig hebben voor
gelegd (3). 

(MULDERS,GOORDEN 
T. SLEGERS, STAD ANTWERPEN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 juni 1979 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen; 

I. Op de voorziening van eiser : 
a) in zoverre zij gericht is tegen 

de beslissing op de strafvordering : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 36bis van de wet 
van 8 april 1965 betreffende de jeugdbe
scherming, toegevoegd door artikel 2 van 
de wet van 9 mei 1972, 

(1) Cass., 24 april 1979 (A.C., 1978-79, 
1009); zie Cass., 16 mei 1979 (jbid., 1978-79, 
1098). 

(2) Cass., 6 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1172). 

(3) Zie Cass., 22 juli 1975 (A.C., 1975, 1181) 
en 10 nov. 1975 (jbid., 1976, 318); zie « Over de 
Rechtsstaat "• plechtige openingsrede van 
proc.-gen. Duman, voor het Hof, vc.n 
3 sept. 1979, nr. 23, biz. 65. 



-100-
doordat het arrest van 6 april 1979 van 

de zevende kamer van het Hof van 
Beroep te Antwerpen, waarbij de her
opening van de debatten werd bevolen, 
en het verhoor van de genaamde Loots 
Jean als getuige, nergens vermeldt dat 
de behandeling van de zaak gebeurde in 
raadkamer, 

terwijl eiser, geboren te Brasschaat op 
15 mei 1961, op het ogenblik van de 
feiten, waarvoor hij werd vervolgd, meer 
dan 16 jaar oud doch minder dan 18 jaar 
oud was, en de debatten derhalve diende 
te gebeuren in raadkamer, wat niet 
blijkt uit het evengenoemde arrest 
(schending van de in het middel ver
melde wetsbepaling) : 

Overwegende dat het middel 
gericht is tegen het arrest van 
6 april 1979, waartegen eiser geen 
cassatieberoep heeft ingesteld; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 6, 1, 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, en van het algemeen 
rechtsbeginsel van de eerbiediging van 
de rechten van de verdediging, 

eerste onderdeel, doordat de bestreden 
arresten eiser veroordelen uit hoofde 
van de ten laste gelegde feiten, het 
getuigenis van Loots als een sobere en 
objectieve weergave van het gebeuren 
aanvaarden, en oordelen dat eiser tever
geefs de waarde ervan betwist, 

terwijl eiser zowel in zijn conclusie als 
in zijn aanvullende conclusie de argu
menten ter betwisting van de geloof
waardigheid van het getuigenis van 
Loots heeft uiteengezet, en het arrest 
deze argumenten gedeeltelijk herhaalt, 
doch zonder enige motivering terzijde 
laat (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, doordat de bestre
den arresten eiser veroordelen uit 
hoofde van de ten laste gelegde feiten,' 
aannemende dat het geenszins geweten 
is op welke manier het rijwiel van het 
slachtoffer op de weergegeven plaats (in 
de situatieschets) terecht gekomen is, 

terwijl eiser in zijn conclusie herhaal
delijk gewezen heeft op de gebreken, en 
leemten van het strafonderzoek vaststelt, 

en het arrest niet aileen niet antwoordt 
op het verzoek van eiser doch de 
onwetendheid nopens de feitelijke 
omstandigheden .uitlegt tegen de argu
mentatie van eiser (schending van alle 
in het middel aangevoerde bepalingen); 

derde onderdeel, doordat de bestreden 
arresten eiser veroordelen uit hoofde 
van de ten laste gelegde feiten en hem 
verantwoordelijk stellen voor de aanrij
ding met de verweerder Slegers op 
grond van de loutere veronderstelling 
dat het enkele contact van de lichamen 
van een bromfietser die snel reed en een 
wielrijder, deze laatste met geweld van 
zijn voertuig slingeren kan, 

terwijl nergens in het strafonderzoek, 
noch uit de verklaringen van de getuige 
Loots, blijkt dat de aanrijding gebeurd is 
door het contact van de lichamen van 
eiser en het slachtoffer Slegers Jozef, en 
het hof van beroep zijn oordeel dan ook 
stoelt op een veronderstelling die ner
gens steun vindt in het strafdossier, 
noch in de verklaring van de getuige ter 
zitting (schending van alle in het middel 
aangehaalde bepalingen) : 

Overwegende dat het arrest van 
29 juni 1979 eiser veroordeelt tot 
een enkele straf, wegens onopzette
lijke slagen en verwondingen aan 
verweerder en onregelmatig inlialen 
van een andere weggebruiker, en 
tot afzonderlijke straffen wegens 
verscheidene andere misdrijven 
tegen de wetgeving op het wegver
keer, onder meer op grond : dat het 
getuigenis van Loots als een sobere 
en objectieve weergave' van het 
gebeuren voorkomt; dat het 
betrouwbaar is en door het hof van 
beroep aanvaard wordt; dat de 
beklaagde (thans eiser) tevergeefs 
de waarde ervan betwist voorhou
dende dat, in zijn oorspronkelijke 
verklaring, de getuige voorhield dat 
de beklaagde de fietser (thans ver
weerder) geraakt had en ter zitting 
onder ede verklaarde dat hij in 
werkelijkheid de aanraking niet 
gezien had; dat hij ter verduidelij
king bijvoegde dat, uit de manier 
waarop de fietser van zijn rijwiel 
afvloog, hij afleidde dat hij aangere
den werd door de bromfietser; dat 
er evenmin tegenstrijd is tussen de 
situatieschets en het getuigenis, 
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daar de situatieschets geen inlich
tingen geeft over de plaats van de 
aanrijding, enkel de plaats weer
geeft waar het rijwiel teruggevon
den werd, het geenszins geweten is 
op welke manier het op de weerge
geven plaats terechtgekomen is; dat 
de getuige volgens de foto's een 
behoorlijk zicht had op de plaats 
van de aanrijding om deze duidelijk 
te kunnen waarnemen; 

Overwegende dat het hof van 
beroep vervolgens oordeelt : dat de 
verklaring van Loots er geen twijfel 
over laat bestaan dat de wielrijder 
Slegers (thans vervreerder) ten val 
gekomen is ten gevolge van een 
aanrijding door beklaagde; dat het 
geweld waarmee hij van zijn rijwiel 
vloog bewijst dat hij op geweldda
dige wijze van zijn rijwiel geslin
gerd werd; dat het feit dat er geen 
beschadiging aan de voertuigen 
vastgesteld werd het misdrijf onder 
A geenszins uitsluit daar het enkel 
contact met de lichamen van een 
bromfietser die snel reed en een 
wielrijder, deze laatste met geweld 
van zijn voertuig slingeren kan; dat 
de localisatie van de kwetsuren, 
door Slegers opgelopen op de lin
kerzijde, evenmin de aanrijding uit
sluit; dat Slegers dao.renboven aan 
het hoofd gekwetst werd en dit 
uitlegt waarom hij zich van de 
aanrijding blijkbaar niets meer her
innert; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het gericht is tegen het 
arrest van 6 april 1979, niet ontvan
kelijk is, zoals in het antwoord op 
het eerste middel is gezegd; 

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

eerste reeks aangehaalde conside
ransen de feitelijke gegevens ver
meldt waarop het steunt om de 
geloofwaardigheid van de getuige 
L. aan te nemen; dat het aldus 
antwoordt op eisers verweer, waar
bij hij met die gegevens strijdige of 
andere gegevens aanvoerde; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

W at het tweede en het derde 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest in de 
laatste reeks aangehaalde conside
ransen te kennen geeft dat de 
omstandigheden van het ongeval 
voldoende vaststaan en dat het 
aldus impliciet maar zeker beslist 
dat er geen reden is om een nader 
onderzoek te gelasten; dat het 
arrest de onwetendheid, omtrent de 
juiste wijze waarop het contact 
tussen de twee weggebruikers is 
gebeurd, niet uitlegt tegen eiser, 
maar zonder belang acht voor het 
beoordelen van de schuld; dat het 
arrest voorts niet veronderstelt dat 
het enkele contact tussen de licha
men van de iwee weggebruikers tot 
gevolg kan hebben dat een van hen 
op gewelddadige wijze van zijn rij
wiel wordt geslingerd, maar alleen 
de mogelljkheid ervan, als algemeen 
bekende ervaringsregel, vaststelt bij 
de beoordeling van de door de 
partijen regelmatig overgelegde 
gegevens en tot weerlegging van de 
bewering van eiser, dat de aanrij
ding onwaarschijnlijk was, omdat 
zijn motorfiets niet beschadigd was; 

Dat het arrest aldus antwoordt op 
het door eiser gevoerde verweer en 
geen schending inhoudt van zijn 
recht van verdediging; 

Dat de onderdelen feitelijke 
grondslag missen; 

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

b) in zoverre zij gericht is tegen 
de beslissing op de civielrechtelijke 
vorderingen : 

Overwegende dat het arrest voor
schotten toewijst en een deskundi
genonderzoek gelast; 

Overwegende dat zodanig arrest 
geen eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering en dat het geen uit
spraak doet over een geschil inzake 
bevoegdheid; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 
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II. Op de voorziening van eiseres : 
Overwegende dat uit de stukken 

waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiseres haar 
cassatieberoep heeft doen beteke
nen aan het openbaar ministerie en 
aan de verweerders, tegen wie het 
gericht is; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

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

25 september 1979 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Soetaert -
Gelijkluidende conclusie van de h. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Daeseleire, Antwerpen. 

Nr. 54 

2• KAMER - 25 september 1979 

CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN

STRAFVORDERING - EEN ENKELE STRAF UIT
GESPROKEN WEGENS VERSCHEIDENE MIS
DRIJVEN - MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING 
HEEFT OP EEN VAN DIE MISDRIJVEN- STRAF 
WETTELIJK VERANTWOORD DOOR EEN ANDER 
MISDRIJF- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

Wanneer wegens verscheidene misdrij
ven een enkele straf is uitgesproken, 
is de vordering tot vernietiging van de 
beslissing op de strafvordering, . 
gegrond op een middel dat enkel 
betrekking heeft op een van die mis
drijven, niet ontvankelijk, wegens het 
ontbreken van belang, als de uitge
sproken straf wettelijk verantwoord 
blijft door een ander misdrijf(l). (Artt. 
411 en 414 Sv.) 

(HOLDERBEKE T. VAN IMPE) 

25 september 1979 - 2• kamer 
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Boon -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Houtekier. 

(1) Cass., 6 feb. 1979 (A.C:, 1978-79, 641). 

Nr. 55 
2" KAMER - 25 september 1979 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN - VER
STEKVONNIS WAARTEGEN HET OPENBAAR 
MINISTERIE GEEN HOGER BEROEP HEEFT 
INGESTELD- VERZET VAN DE BEKLAAGDE
BEKLAAGDE OP VERZET VEROORDEELD TOT 
DEZELFDE STRAF- HOGER BEROEP VAN DE 
BEKLAAGDE EN VAN HET OPENBAAR MINIS
TERIE - RECHTER IN HOGER BEROEP DIE DE 
TOESTAND VAN DE BEKLAAGDE VERZWAART 
- ONWETTIGHEID. 

Wanneer het openbaar ministerie tegen 
een veroordelend verstekvonnis geen 
hager beroep heeft ingesteld, de 
beklaagde op zijn verzet is veroordeeld 
tot dezelfde straf en de beklaagde en 
het openbaar ministerie hager beroep 
hebben ingesteld tegen het vonnis op 
verzet, mag de rechter de in het 
verstekvonnis vastgelegde toestand 
van de beklaagde niet verzwaren (2). 
(Artt. 187, 188, 202 en 203 Sv.) 

(JOOS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 maart 1979 gewezen 
door het Hof van Beroep te Gent; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 187, 
188, 202 en 203 van bet Wetboek van 
Strafvordering en van bet gezag van 
gewijsde van de rechterlijke beslissingen 
op de strafvordering : 

Overwegende dat eiser bij vonnis 
van de Correctionele Rechtbank te 
Gent, op 13 september 1978 bij 
verstek ten aanzien van eiser gewe
zen, onder meer veroordeeld werd 
wegens de feiten A, B, C, E, F, G, H 
en I van de telastlegging, tot een 
enkele straf bestaande in een 
gevangenisstraf van een maand en 
vijftien dagen en een geldboete van 
vijftig frank, benevens verval van 
het recht te sturen gedurende vier 
maanden, verbeurdverklaring en 
veroordeling in de kosten, waarvoor 
de lijfsdwang op acht dagen werd 
bepaald; dat deze beslissing, op 
verzet van eiser, bevestigd werd bij 
het beroepen vonnis; 

(2) Zie Cass., 28 juni 1977 (A.C:, 1977, 1118). 
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Overwegende dat het arrest, op 

het hoger beroep van eiser en van 
het openbaar ministerie, de beslis
sing van het beroepen vonnis be
vestigt, evenwel met deze wijzigin
gen dat de voormelde gevangenis- . 
straf bij eenparigheid van stemmen 
wordt verhoogd tot twee maanden, 
en dat voorts het herstel in het 
recht tot sturen niet afhankelijk 
wordt gemaakt van het slagen in 
examens en de uitgesproken lijfs
dwang ook de kosten van het hoger 
beroep betreft; 

Overwegende dat het verstekvon
nis van 13 september 1978 uiteraard 
op tegenspraak is gewezen ten aan
zien van het openbaar ministerie, 
dat tegen dit vonnis geen hoger 
beroep heeft ingesteld; dat het ver
zet van eiser, beklaagde, hem niet 
tot nadeel kon strekken; 

Overwegende dat het hof van 
beroep derhalve, noch ingevolge het 
verzet van eiser, noch ingevolge het 
enkele . hoger beroep van het open
baar ministerie tegen het vonnis op 
verzet, de tegen eiser bij het ver
stekvonnis uitgesproken straf ver
mocht te verzwaren; 

En overwegende, voor het overige, 
dat de substantii:~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 op de strafvordering 
wegens de feiten A, B, c; E, F, G, H 
en I en in zoverre het eiser veroor
deelt in de kosten met lijfsdwang; 
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 een 
derde van de kosten; laat de overige 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. . 

25 september 1979 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Soetaert -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal. 

Nr. 56 
2" KAMER - 25 september 1979 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST)- OMVANG VAN DE 
SCHADE - BEG RIP. 

De rechter verantwoordt op wettige 
wijze zijn beslissing over de omvang 
van de door de burgerlijke partijen 
geleden schade, wanneer hij, na de 
beklaagde op de strafvordering veroor-

. deeld te hebben wegens huisdiefstal 
van afgewerkte pmdukten, hem op de 
burgeflijke rechtsvordering veroor
deelt om de burgerlijke partijen te 
vergoeden op basis van de waarde van 
die afgewerkte produkten, op grand 
dat de huisdiefstal zodanige produkten 
betroi (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(VAN LUCHENE T. VAN THUYNE N.V., 
BUILDING PLASTICS P.V.B.A.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 maart 1979 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Overwegende dat het cassatiebe
roep beperkt is tot de beslissing op 
de civielrechtelijke vorderingen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, 461 en 464 van het Strafwetboek, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
om aan de burgerlijke partijen naamloze 
vennootschap Van Thuyne en personen
venootschap met beperkte aansprake
lijkheid Building Plastics respectievelijk 
de sommen van 400.000 frank en 
1.078.329 frank te betalen op grond : dat, 
wat betreft de vordering van Van 
Thuyne, het beroepen vonnis bevestigd 
wordt op grond van de erin aangehaalde 
motieven; dat, wat de eis van de burger
lijke partij personenvennootschap met 
beperkte 'aansprakelijkheid Building 
Plastics betreft, de zekere waarde van de 
gestolen goederen 1.078.329 frank is; dat 
niet enkel de ministores voorkomende 
op de Iiisten 1 en 2, maar ook die op 
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lijst 3 moeten beschouwd worden als 
door eiser ontvreemd; dat hij nalaat enig 
bewijs voor te leggen van de door hem 
beweerde aankopen bij de personenven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid Building Plastics; dat de opname 
der maten het bewijs is van de bestel
ling en, indien deze niet zou zijn doorge
gaan, eiser eenvoudig de namen dier 
klanten had kunnen opgeven, hetgeen 
hij niet gedaan heeft; dat het totaal der 
ontvreemde ministores 182 stuks is, voor 
een globale waarde van 713.838 frank, 
plus rolluiken voor 200.000 frank, plus 
B.T.W. 164.491 frank, hetgeen geeft : 
1.078.329 frank, 

terwijl, eerste onderdeel, ... 
c' 

tweede onderdeel, de a an ·de burger
lijke partijen toekomende schadevergoe
ding een compensatoir karakter heeft en 
dient vastgesteld te worden in concreto 
op de waarde der ontvreemde goederen 
en der loonuren; dat immers alle 
,plastiekprodukten bij de burgerlijke · 
partijen in grote voorraden aanwezig 
waren en eiser ten onrechte veroordeeld 
wordt om de waarde berekend op de 
verkoopprijs van afgewerkte produkten 
te vergoeden (schending van de artike- · 
len 1382, 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, 461 en 464 van het Strafwetboek) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Wat het 
betreft : 

tweede onderdeel 

Overwegende dat het arrest, in 
zoverre het eiser veroordeelt tot 
vergoeding van afgewerkte produk
ten, zijn beslissing wettelijk verant
woordt door de vaststelling dat de 
huisdiefstal zodanige produkten 
betrof; dat het onderdeel voor het 
overige opkomt tegen de beoorde
ling van de feiten door de rechter; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

25 september 1979 - 2' kamer 
Voorzitter- de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Soetaert -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr Houtekrer 

Nr. 57 
· 2• KAMER - 25 september 1979 

1° ONDERZOEKSGERECHTEN 
VOORJDPIGE HECHTENIS - VERDACHTE WEI
GERT TE VERSCHIJNEN ZONDER l•E BIJSTAND 
VAN EEN RAADSMAN - ONDERZOEKSGE
RECHT NIET BEVOEGD OM AAN DE VER
DACHTE EEN RAADSMAN TOE TE VOEGEN. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS 
RECHTSPLEGING VOOR HET ONDERZOEKSGE- . 
RECHT - VERDACHTE WEIGERT TE VERSCHIJ
NEN ZONDER DE BIJSTAND VAN EEN RAADS-

MAN ONDERZOEKSGERECHT NIET 
BEVOEGD OM AAN DE VERDACHTE EEN 

RAADSMAN TOE TE VOEGEN. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS- RECH

TEN VAN DE VERDEDIGING - HANDHAVING 
VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS - VER
DACHTE WEIGERT TE VERSCHIJNEN ZONDER 
DE BIJSTAND VAN EEN RAADSMAN DOOR 
VERDACHTE GEKOZEN RAADSMAN REGELMA
TIG VERW!TTIGD DOOR DE GRIFF!ER - GEEN 
MISKENNING VAN DE RECHTEN VAN DEVER

DEDIGING. 

4° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING 
- STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS 

- HANDHAVING VAN DE HECHTENIS- VER-
DACHTE WEIGERT TE VERSCHIJNEN ZONDER 
DE BIJSTAND VAN EEN RAADSMAN- DOOR 
VERDACHTE GEKOZEN RAADSMAN REGELMA

TIG VERWITT!GD DOOR DE GR!FFIER - GEEN 
MISKENNING VAN DE RECHTEN VAN DEVER

DEDIGING. 

1' en 2' Geen enkele wettelijke bepaling 
Jaat toe dat de onderzoeksgerechten, 
zitting houdend inzake voorlopige 
hechtenis, wanneer de verdachte niet 
zelf een raadsman heeft gekozen, hem 
een raadsman voor zijn verdediging 
toevoegen (1). 

3' en 4' Het algemeen rechtsbeginsel van 
de eerbiediging van de rechten van de 
verdediging wordt niet gesclwnden 
door het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat bij verstek 
de beschikking van de raadkamer 
bevestigt, dat de voorlopige hechtenis 
van de verdachte handhaaft, terwiJl de 
griffier aan de door Jaatstgenoemde 
gekozen raadsman regelmatig bericht 
heeft gegeven van de plaats, de dag en 
het uur van de verschijning, en de 
verdachte zelf, nu hij tweemaal zonder 
bijstand van een advocaat is versche
nen, telkens uitstel heeft verkregen 

(1) Zie Cass., 7 aug. 1925 (Bull. en Pas., 
1925, I, 383). 
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ten einde hem de gelegenheid te geven 
een raadsman te contacteren; de 
omstandigheid dat de kamer van inbe
schuldigingstelling geen derde uitstel 
heeft verleend en nu de verdachte 
weigerde zonder bijstand van een 
advocaat te verschijnen, bij verstek 
uitspraak heeft gedaail over de hand
having van de voorlopige hechtenis, 
tast de regelmatigheid van het arrest 
niet aan (1). 

(DE SMEDT) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op bet bestre
den arrest, op 7 augustus 1979 
gewezen door het Hof van Beroep te 
Antwerpen, kamer van inbeschuldi
gingstelling; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de rechten van de verdediging, 

doordat het arrest, uitspraak doende 
bij verstek, de voorlopige hechtenis van 
eiser handhaaft, · 

terwijl eiser niet zonder verdediger 
wenste te verschijnen en « hierom 
schriftelijk had verzocht >> : 

Overwegende dat bet arrest de 
beschikking van de raadkamer van 
13 juli 1979, waarbij de hechtenis 
van eiser gehandhaafd werd, be
vestigt; 

Overwegende dat uit de procedu
restukken blijkt dat eiser bij de 
behandeling van de zaak voor de 
raadkamer niet verschenen is; dat 
de griffier van bet hof van beroep, 
met bet oog op de behandeling van 
de zaak, aan de raadsman, die eiser 
intussen had aangewezen, overeen
komstig de artikelen 5 en 20 van de 
wet van 20 april 1874 bericht gaf 
van plaats, dag en uur van de 
verschijning voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling; dat eiser op 
de terechtzitting van 24 juli 1979 
zonder bijstand van zijn advocaat is 
verschenen en uitstel van de zaak 
gevraagd heeft << om zich door een 
raadsman te laten bijstaan », 
waarop de zaak op 3 augustus 

(1) Zie Cass., 29 okt. 1974 (A.C., 1975, 277) en 
14 jan. 1975 (ibid., 1975, 537); zie Cass., 24 okt. 
1978 (ibid., 1978-79, 214). 

1979 werd verdaagd; dat op laatst
vermelde datum de zaak andermaal, 
op verzoek van eiser, werd uitge
steld ten einde eiser « toe te laten 
een raadsman te contacteren >>; dat 
op de terechtzitting van 7 augustus 
eiser verklaarde « niet verder te 
willen verschijnen noch zich verde
digen zonder bijstand van een 
advocaat >> en desbetreffend een 
verzoekschrift neerlegde; dat hij in 
dat verzoekschrift een nieuw uitstel 
vroeg, ten einde een andere advo
caat te kunnen raadplegen; 

Overwegende dat bet arrest oor-. 
deelt dat eiser ingevolge de uitstel
len van 24 juli 1979 en 3 augustus 
1979 de gelegenheid kreeg om zich 
door een raadsman te laten bij
staan, indien bij hem de werkelijke 
wil daartoe bestond, en dat er geen 
geldige redenen voor verder uitstel 
bestaan; dat het vervolgens beslist 
zoals hierboven vermeld; 

Overwegende dat geen enkele 
wettelijke bepaling aan de onder
zoeksgerechten, zitting houdende 
inzake voorlopige hechtenis, oplegt 
of toelaat, wanneer de verdachte 
niet zelf een raadsman heeft geko
zen, hem een raadsman voor zijn 
verdediging toe te voegen; 

Overwegende dat bet arrest, door 
in de eerder weergegeven omstan
digheden te oordelen zoals gezegd, 
de rechten van de verdediging niet 
schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiE\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. 

25 september 1979 - 2• kamer 
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Lebbe -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal. 
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Nr. 58 

2" KAMER - 26 september 1979 

1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - SCHADE - OOR
ZAKELIJK VERBAND TUSSEN FOUT EN 
SCHADE - UITGAVEN ENKEL GEDAAN TOT 
NAKOMING VAN EEN WETTELIJKE, REGLE
MENTAIRE OF CONTRACTUELE VERPLICH
TING- KOSTEN TEN GEVOLGE VAN DE FOUT 
VAN EEN DERDE - NOCH SCHADE, NOCH 
OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN SCHADE EN 

FOUT IN DE ZIN VAN ART. 1382 B.W. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING - DUBBELZIN-
NIGE REDENGEVING - BESLISSING NIET MET 
REDENEN OMKLEED. ' 

1 o Hij die uitgaven doet, enkel tot nako
ming van een wettelijke, reglemen
taire of contractuele verplichting, Jijdt 
door de enkele uitvoering daarvan 
geen schade die met de fout van een 
derde in oorzakelijk verband staat, in 
de zin van art. 1382 B. W. (1). 

2° Niet regelmatig met redenen omkleed 
is de beslissing die in het onzekere 
Jaat of de uitgaven waarvan het 
bedrag wordt teruggevorderd enkel 
gedaan z1jn tot nakoming van een 
wettelijke, reglementaire of contrac
tuele verplichting, dan wei een bedrag 
vertegenwoordigen dat strekt tot ver
goeding van schade die in oorzakelijk 
verband staat met de fout van een 
derde (2). 

(BELLOUL, MASSON T. EBES N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 13 maart 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Bergen; 

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

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

(1) Cass., 6 juni 1939 (Bull. en Pas., I, 284); 
zie Cass., 28 april 1978 (A.C., 1978, 1004) e.v.; 
Cass., 7 maart 1979 (A.C., 1978-79, 796). 

(2) Zie Cass., 6 sept. 1977 (A.C., 1978, 17). 

doordat het vonnis de eisers veroor
deelt om aan verweerster de lonen te 
betalen van de arbeiders die de verlich
tingspaal hebben hersteld, op de grond 
dat er ten deze geen reden is om het 
beginsel van de gelijkwaardigheid der 
voorwaarden niet toe te passen; dat 
verweerster zonder de fout van de eerste 
eiser geen schade zou hebben geleden 
en het van weinig belang is dat een 
oorzakelijk verband bestaat tussen de 
betaling van de gewone lonen door 
verweerster en het contract tussen die 
vennootschap en haar arbeiders, 

terwijl het feit dat verweerster aan 
haar arbeiders lonen moet betalen voor 
de duur van de herstelling van de 
verlichtingspaal niet voortvloeit uit de 
door het ongeval veroorzaakte schade 
maar uit de arbeidsovereenkomst tussen 
verweerster en haar arbeiders : 

Overwegende dat hij, die uitgaven 
doet alleen tot nakoming van een 
wettelijke, reglementaire of contrac
tuele verplichting, door de loutere 
uitvoering daarvan geen schade lijdt 
die in oorzakelijk verband staat, in 
de zin van artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, met een fout 
begaan door een derde; 

Overwegende dat het vonnis ten 
deze vermeldt << dat het van weinig 
belang is dat een oorzakelijk ver
band bestaat tussen de betaling van 

. de gewone lonen door EBES en het 
contract tussen die vennootschap en 
haar arbeiders »; 

Dat die redengeving, nu zij in het 
onzekere laat of het teruggevor
derde bedrag door verweerster is 
uitgegeven tot nakoming van een 
wettelijke, reglementaire of contrac
tuele verplichting, dan wel of het 
een schade vertegenwoordigt welke 
in oorzakelijk verband staat met de 
fout van de eerste eiser, dubbelzin
nig is; 

Dat het vonnis niet regelmatig 
met redenen is omkleed en niet 
wettelijk is v~rantwoord; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, in zoverre het de 
eisers veroordeelt om aan verweer
ster de gewone lonen te betalen die 
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zij aan haar arbeiders heeft betaald 
voor de herstelling van de door de 
eerste eiser beschadigde paal; 
l;>eveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; veroordeelt verweerster in de 
kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Doornik, zitting houdend in 
hager beroep. 

26 september 1979 - 2' kamer -
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Bosly -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Hutzler. 

Nr. 59 
2' KAMER - 26 september 1979 

1° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- STRAFVORDERING - CASSATIEBEROEP 
VAN DE VEROORDEELDE - VEROORDELING 
TOT EEN ENKELE STRAF - MIDDEL HIERUIT 
AFGELEID DAT VERSCHEIDENE STRAFFEN 
HADDEN MOETEN UITGESPROKEN WORDEN -
ONTBREKEN VAN BELANG- NIET ONTVANKE
LIJK MIDDEL {1). 

2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- STRAFVORDERING - EEN ENKELE STRAF 
UITGESPROKEN WEGENS VERSCHEIDENE MIS
DRIJVEN- MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING 
HEEFT OP BEPAALDE MISDRIJVEN - STRAF
WETTELIJK VERANTWOORD DOOR DE ANDERE 
MISDRIJVEN 
DEL {2). 

NIET ONTVANKELIJK MID-

(WAERIS) 

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 eerste en tweede middel 
samen, 

het eerste, afgeleid uit de schending 
van artikel 65 van bet Strafwetboek, 

(1) Cass., 26 juni 1973 (A.C., 1973, 1058); zie 
Cass., 6 jan. 1976 (ibid., 1976, 525); 6 maart 1979 
(ibid., 1978-79, 794); i.v.m. gevallen waarin 
de beklaagde bij conclusie betoogde dat de 
feitenrechter verscheidene straffen had moe
ten uitspreken. 

(2) Cass., 13 dec. 1978 (A.C., 1978-79, 437). 

doordat, na te hebben vastgesteld dat 
aan de verschillende aan eiser ten laste 
gelegde feiten (( een enkele strafbare 
gedraging » ten grondslag lag, bet vonnis 
eiser uit hoofde van die verschillende 
tenlasteleggingen veroordeelt tot een 
enkele straf, 

terwijl de door eiser gepleegde mis
drijven, inzonderheid bet vluchtmisdrijf, 
bet besturen van een voertuig in staat 
van dronkenschap en de weigering van 
de ademtest, de uiivoering waren van 
een verschillend opzet en, voor bet 
overige, de overtreding van arti
kel 10.1.3° van bet koninklijk besluit van 
1 december 1975 houdende algemeen 
reglement op de politie van bet wegver
keer, door de wet wordt gestraft zodra 
de materialiteit van bet feit bewezen is, 
ongeacht bet opzet; 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet en 
163 van bet Wetboek van Strafvordering, 

doordat bet vonnis enkel vaststelt dat 
aan de ten laste van eiser bewezen 
verklaarde feiten. (( een enkele strafbare 
gedraging '' ten grondslag ligt, 

terwijl, eerste onderdeel, de politie
rechtbank aan eiser afzonderlijke straf
fen had opgelegd en eiser, door zijn 
boger beroep uitdrukkelijk te beperken 
tot bet hem ten laste gelegde vluchtmis
drijf, te kennen had gegeven dat 
artikel 65 van bet Strafwetboek niet 
diende te worden toegepast; 

tweede onderdeel, bet openbaar minis
terie ter terechtzitting van de correctio
nele rechtbank niet een samenvoeging 
der straffen maar de verzwaring ervan 

·had gevorderd; bet vonnis derhalve op 
die vordering niet passend heeft geant
woord; 

derde onderdeel, bet vonnis niet ant
woordt op de omstandige conclusie 
waarbij eiser aanvoerde dat bet opzet 
om zich aan de dienstige vaststellingen 
te onttrekken ten aanzien van hem niet 
bewezen was en bet vonnis evenmin 
enig element vermeldt waaruit dat op.:et 
zou blijken : 

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

Overwegende dat, nu beklaagde 
veroordeeld is tot een enkele straf 
wegen~ verschillende misdrijven, 
het m1ddel dat hieruit is afgeleid 
dat de feitenrechter verschillende 
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straffen had moeten uitspreken, 
niet ontvankelijk is, bij gebrek aan 
belang; 

Dat het eerste middel en de 
eerste twee onderdelen van 1 het 
hveede middel derhalve niet ont
vankelijk zijn; 

Over het derde onderdeel van het 
tweede middel : 

Overwegende dat het vonnis eiser 
veroordeelt tot een enkele straf, 
namelijk een geldboete van twee
honderd vijftig frank, alsrnede tot 
het verval, voor een duur van zes 
maanden, van het recht tot het 
besturen van alle motorrijtuigen, 
wegens overtreding van arti
kel 10.1.3° van het koninklijk 
besluit van 1 december 1975, weige
ring van de ademtest, het op een 
openbare plaats besturen van een 
voertuig in staat van dronkenschap 
en vluchtmisdrijf; 

Overwegende dat, nu die straffen, 
krachtens de artikelen 35 en 38, § 1, 
1°, van de op 16 maart 1968 gecoor
dineerde wetten betreffende de poli
tie over het wegverkeer, wettelijk 
verantwoord zijn met name op 
grond van het misdrijf besturen van 
een voertuig in staat van dronken
schap op een openbare plaats, het 
derde onderdeel van het tweede 
middel, dat geen betrekking heeft 
op dat misdrijf maar enkel op het 
vluchtmisdrijf, 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 gcwezen; 

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

26 september 1979 - 2' kamer 
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Sace -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Andre-Dumont, Charleroi. 

Nr. 60 
2• KAMER - 26 september 1979 

1° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- MIDDEL TEN BETOGE DAT OP DE CONCLU
SIE NIET IS GEANTWOORD, HOEWEL DAAROP 
WEL IS GEANTWOORD - MIDDEL DAT FEITE
LIJKE GRONDSLAG MIST. 

2° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT -

BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - STRAFZA
KEN- PROCES-VERBAAL TOT VASTSTELLING 
VAN EEN MISDRIJF EN PROCES-VERBAAL VAN 
PLAATSOPNEMING- BEWIJSKRACHT VAN DIE 
AKTEN - BEGRIP. 

3° WEGVERKEER WEGVERKEERSRE-
GLEMENT, ART. 2.1 - RIJBAAN - BE
OORDELING DOOR DE FEITENRECHTER -
ONAANTASTBARE BEOORDELING. 

lo De rechter antwoordt op de conclusie 
van een partij volgens welke de tegen
partij een parkeerplaats verliet, wan
neer hij, rekening houdende met de 
plaatsgesteldheid en inzonderheid met 
het uitzicht van een berm, beslist dat 
die berm dee] uitmaakt van de voor
rangsweg die wielrijders of bestuur
ders van bromfietsers mochten berij
den, als zij de voetgangers niet in 
gevaar brachten (1). 

2o De bewijskracht van akten wordt niet 
miskend door de rechter die, zonder 
aan een proces-verbaal betreffende 
een misdrijf of van plaatsopneming 
vaststellingen toe te schrijven die het 
niet bevat, uit de echte vaststellingen 
andere gevolgen trekt dan de stellers 
van de processen-verbaal eruit hebben 
afgeleM. 

3° De rechter beoordeelt in feite en 
derhalve op onaantastbare wijze of 
een dee] van de openbare weg voor 
het verkeer van voertuigen in het 
algemeen is ingericht en aldus een 
nj"baan is (2). (Art. 2.1 Wegverkeers
regl.) 

(PAREZ T. DEGAILLAIX) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF;- Gelet op het bestre- · 
den vonnis, op 25 mei 1979 in hoger 
eeroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Doornik; 

(1) Cass., 9 jan. 1979 (A.C.., 1978-79, 510). 

(2) Cass., 6 dec. 1976 (A.C., 1977, 391). 
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A. In zoverre de voorziening 

gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering jegens eiser : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 195, 211, -
21lbis van het Wetboek van Strafvorde
ring, 418, 420 van het Strafwetboek, 9.1.2, 
12.4, 12.5 van het Wegverkeersreglement, 
97 van de Grondwet, en van de bewijs
kracht van de akten, 

doordat het vonnis, om eiser te ver
oordelen wegens onopzettelijk toebren
gen van slagen of verwondingen en 
overtreding van de artikelen 12.3.la, 
12.4 en 12.5 van het Wegverkeersregle-· 
ment, beslist dat eiser bij het oprijden 
van de rijbaan Bergen-Doornik, waarvan 
hij de twee betonstroken had overschre-
den, de onvoorzichtigheid heeft begaan 
er geen rekening mee te houden dat 
verweerder reed op de geasfalteerde 
berm welke langs die rijbaan aan de 
andere kant van die stroken loopt, 

terwijl, eerste onderdeel, het vonnis 
geen antwoord verstrekt op het verweer
middel waarbij eiser aanvoerde dat hij 
geen doorgang diende te verlenen aan 
verweerder, die immers bij het verlaten 
van die berm de door eiser gevolgde 
rijbaan opreed en zodoende een maneu
ver uitvoerde in de zin van artikel 12.4 
van het Wegverkeersreglement, waar
door hij meteen zijn voorrang verloor, 
ook al mocht hij krachtens artikel 9.1.2 
van genoemd Wegverkeersreglement op 
die berm rijden; 

tweede onderdeel, het vonnis, door 
impliciet te beslissen dat het ongeval 
zich voorgedaan heeft toen eiser die 
berm overstak, de bewijskracht schendt 
van het proces-verbaal van de rijks
wacht en van het door de voorzitter van 
de Politierechtbank te Peruwelz opge
maakte proces-verbaal van plaatsopne
ming, waaruit blijkt dat het ongeval zich 
heeft voorgedaan op de door eiser 
gevolgde rijbaan aan gene zijde van de 
ingevolge artikel 76.2 van het Wegver
keersreglement op de rijbaan aange
brachte dwarsmarkeringen, dat is dus op 
een plaats die, gezien vanuit de ver
keerssituatie van verweerder, noch als 
« rijbaan » in de zin van artikel 2.1, noch 
als « berm >> in de zin van artikel 9.1.2 
van dat reglement kon worden 
aangemerkt : 

Over het eerste onderdeel 
Overwegende dat eiser in zijn 

conclusie voor de rechter in hoger 
beroep betoogde dat verweerder een 

parkeerplaats verliet, waarop hij 
gereden had, en aan eiser doorgang 
diende te verlenen, en daarbij deed 
gelden dat hij « niet speciaal diende 
te letten op de parkeerplaatsen, 
vermits het aankmnen van een 
voertuig van op die plaats van de 
openbare weg op de rijbaan het 
gevolg zou zijn van een maneuver 
bedoeld in artikel 12.4 van het 
Wegverkeersreglement »; 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat verweerder op normale 
wijze, zonder stoppen en zonder dat 
hij enig maneuver uitvoerqe door 
zijn voertuig opnieuw in beweging 
te brengen, reed op een geasfal
teerde berm die door het uitzicht 
ervan behoort tot de rijbaan, deel 
uitmaakt van de openbare weg en 
door fietsers of door bestuurders 
van bromfietsen mag worden 
gevolgd, op voorwaarde dat zij de 
voetgangers niet in gevaar brengen, 
op grond van welke vaststellingen 
het vonnis oordeelt dat verweerder 
reed op de rijbaan of openbare weg 
welke eiser opreed en waar hij 
voorrang diende te verlenen; 

Overwegende dat het vonnis, nu 
het steunt op de plaatsgesteldheid 
en inzonderheid op het uitzicht van 
de berm om te beslissen dat die 
berm deel uitmaakt van de voor
rangsweg die verweerder mocht vol
gen op de voorwaarde die het von
nis aangeeft, antwoordt op het ver
weermiddel waarbij eiser aanvoerde 
dat verweerder een parkeerplaats 
verliet, en aldus zijn beslissing 
regelmatig met redenen omkleedt; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de bewijskracht 

van akten niet wordt miskend door 
de rechter die, zoals ten deze, zon
der de bewoordingen ervan te ver
draaien, van de in die akten opge
nomen vaststellingen een uitlegging 
geeft welke afwijkt van de uitleg
ging van de steller ervan; 

Dat geen van beide onderdelen 
van het middel kan worden aange
nomen; 
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Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schending van de artikelen 2.1, 2.8, 5, 
9.1.2, 12.3.1a, 12.4, 12.5, 75.2 en 76.2 van 
het Wegverkeersreglement, 

doordat het vonnis vermeldt dat 
« zodra de litigieuze berm door het 
uitzicht ervan behoort tot de rijbaan en 
door onverschillig welke weggebruiker 
mag gevolgd worden, hij deel uitmaakt 
van de openbare weg, en bijgevolg, 
degene die op de berm rijdt voorrang 
heeft op de weggebruikers die de voor
rangsweg oprijden », dat « het verkeer 
op de geasfalteerde berm geenszins ver
boden was voor enig weggebruiker » en 
dat « Degaillaix ... zijn voertuig niet 
opnieuw in beweging bracht en aldus 
geen maneuver uitvoerde waardoor hij 
voorrangsplichtige werd "• 

terwijl, eerste onderdeel, de litigieuze 
berm, ingevolge de wettelijke bepaling 
van de termen « rijbaan >> en « berm >>, 
niet kan worden gelijkgesteld met een 
deel van de openbare weg en die bepa
lingen niet voorschrijven dat het verkeer 
er toegelaten is voor alle weggebruikers 
zonder onderscheid; integendeel, deze 
berm, die van de rijbaan gescheiden is 
door een brede witte doorlopende streep, 
door die wegmarkering, ingevolge 
artikel 75.2 van het Wegverkeersregle
ment, moet aangemerkt worden als 
<< voor stilstaan en parkeren voorbehou
den ruimte >>; 

tweede onderdeel, het vonnis impliciet 
beslist dat slechts van een maneuver 
sprake is in het geval dat de weggebrui
ker zijn voertuig opnieuw in beweging 
brengt, en aldus artikel 12.4 van het 
Wegverkeersreglement schendt dat uit
drukkelijk bepaalt dat men een maneu
ver uitvoert, wanneer men een parkeer
plaats verlaat, zoals de litigieuze berm 
door het vonnis had moeten genoemd 
zijn : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de feitenrechter 

in feite oordeelt of een deel van de 
openbare weg ingericht is voor het 
voertuigenverkeer in het algemeen; 

Overwegende dat, bij gebrek aan 
een wettelijke bepaling van de term 
<< berm », het vonnis dater, naast de 
in het middel aangegeven gronden, 
op wijst dat de litigieuze berm, om 
de redenen die het aangeeft, mocht 
gebruikt worden door de fietsers en 
de bestuurders van bromfietsen, 
wettig beslist dat verweerder geen. 

maneuver uitvoerde in de zin van 
artikel 12.4 van het Wegverkeersre
glement, maar onder de bij 
artikel 9.1.2, derde lid, van dit regle
ment bepaalde voorwaarden de 
rechts in zijn rijrichting gelegen 
gelijkgrondse bermen volgde; 

Dat dit onderdeel van het middel 
faalt naar recht; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het vonnis niet 

beslist dat een weggebruiker alleen 
dan een maneuver in de zin van 
artikel 12.4 van het Wegverkeersre.: 
glement uitvoert, wanneer hij zijn 
voertuig opnieuw in beweging 
brengt, maar vaststelt dat verweer
der enerzijds zonder onderbreking 
reed op een geasfalteerde berm die 
deel uitmaakte van de rijbaan en, 
anderzijds, zijn voertuig niet 
opnieuw in beweging bracht, om op 
grond daarvan impliciet maar zeker 
te beslissen dat verweerder niet het 
maneuver uitvoerde van verlating 
van een parkeerplaats; 

Dat in dat opzicht dit onderdeel 
van het middel steunt op een on
juiste uitlegging van het vonnis en 
mitsdien feitelijke grondslag mist; 

Dat, voor het overige, in zoverre 
dit onderdeel van het middel 
opkomt tegen de feitelijke beoorde
ling van de feitenrechter, het niet 
ontvankelijk is; 

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

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de burgerlijke rechtsvordering 
jegens eiser : 

Overwegende dat eiser afstand 
doet van zijn voorziening; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorziening 
in zoverre die gericht is tegen de 
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beslissing op de burgerlijke rechts
vordering jegens eiser; verwerpt de 
voorziening voor het overige; ver
oordeelt eiser in de kosten. 

26 september 1979 - 2' kamer -
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Stranard -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. De Bruyn; Servais en C. Fran<;ois, 
Bergen. 

Nr. 61 

2' KAMER - 26 september 1979 

RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
SAMENSTELL!NG VAN HET GERECHT 
STRAFZAKEN - CORRECTIONELE RECHTBANK 
Z!TTING HOUDEND IN HOGER BEROEP -
ZITTINGEN NIET ALLE BIJGEWOOND DOOR 
EEN DER RECHTERS- NIETIGHE!D VAN HET 
VONNIS (1). 

(LECLERCQ) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 21 juni 1979 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Luik; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 779, eerste 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek : 

Overwegende dat uit het proces
verbaal van de terechtzitting van 
de correctionele rechtbank van 
14 juni 1979 blijkt dat, nadat rechter 
Verlinden verslag had gedaan, eiser 
zijn conclusie had neergelegd en het 
openbaar ministerie had gevorderd, 
de rechtbank, bestaande uit de 
rechters Verlinden, Paulus en West
hof, op die terechtzitting de uit
spraak van het vonnis bepaalde op 
21 juni 1979; 

Overwegende dat uit het proces
verbaal van de terechtzitting van 
21 juni 1979, waarop het vonnis 
werd gewezen, alsmede uit het von
nis zelf blijkt dat de rechtbank op 
die dag bestond uit de rechters 
Verlinden, Paulus en Fontaine; 

(1) Zie Cass., 7 dec. 1976 (A.C., 1977, 395) en 
Cass., 3 mei 1978 {ibid., 1978, 1040). 

Overwegende dat het vonnis aldus 
gewezen is door een rechtbank 
waarvan een lid de terechtzitting, 
waarop de zaak werd behandeld, 
niet heeft bijgewoond, zodat het 
vonnis nietig is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; laat de kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Hoei, zitting houdend in hoger 
beroep. 

26 september 1979 - 2' k<fmer 
Voorzitter en verslaggever : de h. Legros, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Ballet, advocaat
generaal. 

Nr. 61 
2' KAMER - 26 september 1979 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND

HAVING VAN DE HECHTENIS NA EEN MAAND 
- VERSCHIJNING VOOR HET ONDERZOEKSGE
RECHT - DOOR DE GR!FFIER AAN DE RAADS
MAN VAN DE VERDACHTE TE GEVEN BERICHT 

GEEN BERICHT OF ONREGELMATIG 
BERICHT- GEVOLGEN. 

2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING 
- STRAFZAKEN - HANDHAVING VAN DE 
HECHTENIS NA EEN MAAND - VERSCHIJNING 
VOOR HET ONDERZOEKSGERECHT - DOOR 
DE GRIFFIER AAN DE RAADSMAN VAN DE 
VERDACHTE TE GEVEN BERICHT - GEEN 
BERICHT OF ONREGELMATIG BERICHT -
NIETIGHEID VAN DE PROCEDURE ENKEL ALS 
DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING DOOR 
HET VERZU!M OF DE ONREGELMATIGHEID 
ZIJN GESCHAAD. 

1 o en 2° Wanneer een verdachte voor het 
onderzoeksgerecht moet verschijnen 
om te horen beslissen over de handha
ving van de voorlopige hechtenis, is 
het door de griffier te geven bericht 
van de plaats, de dag en het uur van 
verschijning niet voorgeschreven op 
straffe en nietigheid en vormt geen 
substantieel vormvereiste; geen of te 
late berichtgeving kunnen dus niet 
leiden tot nietigverklaring van die 
procedur~ tenzij daardoor de rechten 
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van de verdediging zijn geschaad (1). 
(Art. 5 wet van 20 april 1874, gew. bij 
art. 3 wet van 13 maart 1973.) 

(DELAVIGNE) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 augustus 
1979 gewezen door de kamer van 
inbeschuldigingstelling van het Hof 
van Beroep te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 5, derde lid, van de wet 
van 20 april 1874 op de voorlopige 
hechtenis en van de rechten van de 
verdediging, 

doordat het arrest de beschikking van 
de raadkamer van 27 juli 1979 bevestigt, 
waarbij de hechtenis van verdachte 
gehandhaafd wordt, 

terwijl eiseres betoogde dat de 
beschikking van de raadkamer nietig 
was omdat aan een van de raadslieden 
van eiseres, mr. Joime Noel, v66r de dag 
vastgesteld voor de verschijning in de 
raadkamer, door de griffier niet ter 
kennis was gebracht dat het dossier 
gedurende twee dagen op de griffie te 
harer beschikking was gesteld; die wets
bepaling van openbare orde is en 
bedoeld is als waarborg voor de naleving 
van het algemeen rechtsbeginsel inzake 
de eerbiediging van de rechten van de 
verdediging; de raadkamer weliswaar op 
26 juli 1979 de zaak verdaagd heeft tot 
27 juli 1979 en mr. Noel per telegram 
bericht kreeg dat het dossier op de 
griffie te harer beschikking was gesteld 
op 26 en 27 juli 1979, zij evenwel dat 
telegram op 26 juli pas na het sluitings
uur van de griffie ontvangen heeft; het 
niet aan de hoven en de rechtbanken 
staat zich uit te spreken over hetgeen de 
verdediging met die termijn kan doen; 
het derhalve niet meer van belang is dat 
het bepaalde in het laatste lid van dat 
artikel 5 ten aanzien van de eerste 
raadsman van verdachte werd nageleefd, 
aangezien geen enkele wetsbepaling een 
verdachte verbiedt zoveel raadslieden te 
nemen als hij wil; nu het oordeelt dat 
« tussen 10 en 26 juli 1979 geen enkele 
onderzoeksverrichting werd bevolen en 1 
alleen het psychiatrisch verslag werd 
neergelegd », het hof zich, zonder dat 

(1) Zie Cass., 20 sept. 1977 (A.C., 1978, 93). 

het daartoe bevoegd was, vooraf uit
spreekt over het belang van de verdedi
ging om kennis te nemen van het 
dossier gedurende de twee dagen die de 
wet op de voorlopige hechtenis haar 
toekent en het hof derhalve geenszins 
mag beoordelen wat de verdediging had 
kunnen doen, indien de wet was nage
leefd; het psychiatrisch verslag ten deze 
besluit dat verdachte ten tijde van de 
feiten in een ernstige staat van geestes
stoornis verkeerde maar zulks thans niet 
meer het geval is; de beschikking en het 
bevestigend arrest derhalve, door uit
spraak te doen over de handhaving van 
de voorlopige hechtenis van een ver
dachte, terwijl deze geen afstand had 
gedaan van de bijstand van een tweede 
raadsman die reeds in de zaak was 
opgetreden, de rechten van de verdedi
ging hebben miskend : 

Overwegende dat het door de 
griffier overeenkomstig artikel 5 
van de wet van 20 april 1874 aan de 
raadsman van de verdachte te geven 
bericht van de plaats, de dag en het 
uur van verschijning voor de raad
kamer niet is voorgeschreven op 
straffe van nietigheid; 

Overwegende dat het verzuim of 
de onregelmatigheid ervan slechts 
tot nietigverklaring van de rechts
pleging kan leiden, indien daardoor 
de rechten van de verdediging zijn 
geschaad; 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst << dat het bepaalde in artikel 5 · 
van de wet van 20 april 1874 werd 
nageleefd ten aanzien van de eerste 
raadsman van de verdachte, die nog 
altijd haar verdediging waarneemt; 
dat mr. Noel meermalen voor ver
dachte is opgetreden in verband 
met haar voorlopige hechtenis en 
onder meer op 10 juli 1979 voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling; 
dat tussen 10 en 26 juli 1979 geen 
enkele onderzoeksdaad is bevolen 
en alleen het psychiatrisch verslag 
is neergelegd; dat de raadkamer op 
26 juli de behandeling van de zaak 
heeft verdaagd tot de terechtzitting 
van 27 juli, op welke zitting de 
verdachte bijgestaan werd door 
mr. J.P. Dumont in plaats van mr. J. 
Noel; dat mr. Noel op 26 juli per 
telegram bevestiging ontving van 
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die verdaging en zij tevens bericht 
kreeg dat het dossier de 26e en de 
27e juli te harer beschikking lag op 
de griffie; dat zij v66r de behande
llng van de zaak door de raadkamer 
over de nodige tijd beschikte om 
inzage te nemen van het dossier, te 
overleggen met de verdachte en 
haar verdediging ongehinderd waar 
te nemen; dat zij verdachte heeft 
bijgestaan ter terechtzitting van 
27 juli en er een conclusie heeft 
neergelegd; 

Dat het arrest uit die overwegin
gen wettig heeft afgeleid « dat de 
verdediging ten deze niet in haar 
rechten was geschaad >>; 

Dat bet middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiele of op stra£fe van nietigheid 
voorgeschreven recbtsvormen in 
acbt zijn genomen eh de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

26 september 1979 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Bosly -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal - Advocaten 
mrs. Saels en J. Noel, Brussel. 

Nr. 63 

. 2" KAMER - 26 septe"1!1ber 197!li 

VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVESTI

GING VAN RET BEVEL TOT AANHOUDING -
HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECH
TENIS - VE!lDACHTE IN DE ONMOGELIJK
HEID ZIJN VERDEDIGING IN PERSOON VOOR 
TE DRAGEN, HOEWEL HIJ ZULKS WIL DOEN -
ONDERZOEKSGERECHT DAT ZICH MOET 
BEGEVEN NAAR DE PLAATS WAAR DE 
BETROKKENE ZICH BEVINDT - ONMOGELIJK
HE!D - ONAANTASTBARE BEOORDELING 
NOODZAKELIJKE V ASTSTELLING 

Zo de rechtspleging inzake de bevesti
ging van het bevel tot aanhouding en 
de handhaving van de voorlopige 
hechtenis in beginsel vereist dat de 
verdachte voor het onderzoeksgerecht 
in persoon verschijnt, kan het onder
zoeksgerecht evenwel wettig verplicht 
z1jn uitspraak te doen buiten de aan
wezigheid van de verdachte, wanneer 
deze weigert te verschijnen of in de 
onmogelijkheid verkeert zich te ver
plaatsen en niet gevraagd heeft zich 
door zijn raadsman te laten vertegen
woordigen; hoewel het onderzoeksge
recht zich in beginse], in dat Jaatste 
geval, naar de plaats moet begeven 
waar de verdachte zich bevindt, oor
deelt het niettemin in Ieite, rekening 
houdende met het vereiste van een 
goede rechtsbedeling, of l1et niet 
mogelijk is ter plaatse te gaan, maar 
het moet die onmogelijkheid vaststel
Jen (1). (Artt. 4 en 5 wet van 
20 april 1874.) 

(SITTINIERI) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op bet bestre
den arrest, op 10 augustus 
1979 gewezen door de kamer van 
inbeschuldlgingstelling van het Hof 
van Beroep te Bergen; 

Over het middel, ambtshalve hieruit 
afgeleid dat het hof van beroep, kamer 
van inbeschuldigingstelling, de beslissing 
van de raadkamer bevestigt, waarbij de 
handhaving wordt bevolen van de voor
lopige hechtenis van eiser, die in de 
onmogelijkheid verkeert te verschijnen, 
zonder dat het daarbij vaststelt dat het 
voor de raadkamer niet mogelijk was 
zelf ter plaatse te gaan; 

Overwegende dat inzake voorlo
pige hechtenis slechts uitspraak kan 
worden gedaan, buiten de aanwezig
heid van een verdachte die in de 
onmogelijkheid verkeert te verscbij
nen en die niet regelmatig door zijn 
raadsman is vertegenwoordigd, 
wanneer de beslissing tot handha
ving van de hechtenis vaststelt dat 
het voor bet onderzoeksgerecbt niet 
mogelijk is ter plaatse te gaan; 

(1) Raadpl. Cass., 6 sept. 1976 (A. C., 1977, 17) 
en de noten 1 en 2, get. F.D. 
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Overwegende dat uit de stukken 

waarop het Hof vermag acht te 
slaan weliswaar blijkt dat eiser, die 
zich bevond in de afdeling tot 
bescherming van de maatschappij 
van de psychiatrische kliniek te 
Doornik, niet in staat was om te 
verschijnen voor het hof van 
beroep, kamer van inbeschuldi
gingstelling, maar het arrest niet 
vaststelt dat dit gerecht onmogelijk 
ter plaatse kon gaan; 

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

26 september 1979 - 2' kamer -
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter- Verslaggever: de h. Screvens
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal. 

Nr. 64 

1' KAMER- 27 september 1979 

1° INKOMSTENBELASTINGEN - BE
. LASTINGAANGIFI'E KAN TEGEN DE 
BELASTINGPL!CHTIGE WORDEN INGEROEPEN 
VOOR DE VASTSTELLING VAN DE VAN DE 
STAAT, DE PROVINCIES, DE AGGLOMERATIES, 
DE FEDERATIES VAN GEMEENTEN, DE 
GEMEENTEN EN ANDERE BELGISCHE OPEN
BARE INSTELLINGEN TE VORDEREN VER
GELDINGEN OF SCHADEVERGOEDINGEN -
OMVANG. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - BELASTINGAAN

GIFI'E - KAN TEGEN DE BELASTINGPLICH- . 
TIGE WORDEN INGEROEPEN VOOR DE VAST
STELLING VAN DE VAN DE STAAT, DE PRO
VINCIES, DE AGGLOMERATIES, DE FEDE
RATIES VAN GEMEENTEN, DE GEMEENTEN EN 
ANDERE BELGISCHE OPENBARE INSTELLIN
GEN TE VORDEREN VERGELDINGEN OF SCHA
DEVERGOEDINGEN- OMVANG. 

1 o en 2° De be paling van art. 239 W.LB. 
dat de belastingaangifte tegen de 
belastingplichtigen kan worden inge
mepen voor de vaststelling van de 
vergeldingen of schadevergoedingen 
die zij vorderen van de Staat, de 
provincies, de agglomeraties, de fede
raties van gemeenten, de gemeenten, 
en andere Belgische openbare instel
Jingen maakt geen onderscheid naar
gelang die vergeldingen of schadever
goedingen worden gevorderd op grand 
van art. 1382 B. W. of van art. 1384, 
derde lid, van dat wetboek (1). 

(MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL 
VERVOER TE BRUSSEL T. LAMRABET) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 30 juni 1978 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 239 van het 
Wetboek van de lnkomstenbelastingen, 
1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest afwijzend beschikt 
op het middel waarin eiseres, in haar 
conclusie van hoger beroep, in hoofd
zaak aanvoerde dat de door verweerder 
geleden schade moest worden geraamd 
overeenkomstig artikel 239 van het Wet
hoek van de lnkomstenbelastingen, op 
grond dat « dit artikel, dat eng moet 
worden uitgelegd, niet kan worden inge
roepen tegen een belastingplichtige voor 
zover, zoals i.e., een Belgische openbare 

(1) Art. 239 W.I.B. vindt zijn oorsprong in 
art. 28 van de wet van 8 maart 1951. Dat 
artikel wil de oprechtheid verzekeren van de 
belastingaangiften. 

Uit de voorbereiding van de wet blijkt niet 
dat het in de bedoeling van de werkgever lag 

· dat artikel niet toe te passen op de vergeldin
gen of schadevergoedingen die worden gevor
derd van de Staat, de provincies, de gemeen
ten of openbare inrichtingen of instellingen 
als zij worden gedagvaard als burgerrechtelijk 
aansprakelijk voor hun aangestelden (cf. Gedr. 
St. Kamer, zitt., 1950-1951, verslag van de h. 
Discry, nr. 160, blz. 25; Senaat, zitt., 1950-1951, 
verslag van de h. Ronse, nr. 162, biz. 47). 

Zie ook MAES en RENAULD, Commentaire de 
!a loi du 8 mars 1951, Journal prat. de dr. 
fiscal, 1951, biz. 161 en 162. 

Zie Cass., 13 april 1972 (A.C., 1972, 761); 
art. 239 W.I.B. is ook toepasselijk bij forfai
taire vaststelling van de belastbare winsten. 
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instelling wordt gedagvaard als burger
rechtelijk aansprakelijk voor een aange
stelde die een aquiliaanse fout heeft 
begaan "• 

terwijl in artikel 239 van het Wetboek 
van de lnkomstenbelastingen in het 
algemeen wordt gezegd dat de aangiften 
inzake inkomstenbelastingen « tegen de 
belastingplichtigen in te roepen zijn voor 
de vaststelling van de vergeldingen of 
schadevergoedingen die zij vorderen van 
de Staat ... en van de andere Belgische 
openbare inrichtingen of instellingen, 
wanneer het bedrag van die vergeldin
gen of schadevergoedingen rechtstreeks 
of onrechtstreeks afhangt van het 
bedrag van hun winsten of inkomsten >>; 
deze tekst geen enkel onderscheid 
maakt tussen de erin bedoelde vergel
dingen en schadevergoedingen en dus 
van toepassing is zowel op de schadever
goedingen die krachtens artikel 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek verschuldigd zijn 
als op die welke gebaseerd zijn op 
artikel 1384, met name het derde lid van 
hetzelfde wetboek, waaruit volgt dat het 
arrest artikel 239 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen niet wettig bui
ten toepassing kon laten wegens de 
omstandigheid dat eiseres was gedag
vaard « als burgerrechtelijk aansprake-, 
lijk voor een aangestelde die een aquili
aanse fout had begaan )) (schending van' 
de in het middel vermelde bepalingen en 
inzonderheid van genoemd artikel 239) : 

Overwegende dat artikel 239, eer,
ste lid, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen bepaalt dat 
de aangiften inzake personenbelas
ting, vennootschapsbelasting of 
belasting der niet-verblijfhouders 
tegen de belastingplichtigen in te 
roepen zijn voor de vaststelling van 
de vergeldingen of schadevergoedin
gen die zij voor om het even welke 
rechtsmacht vorderen van de Staat, 
de provincies, de agglomeraties, de 
federaties van gemeenten, de 
gemeenten en andere Belgische 
openbare inrichtingen of instellin
gen wanneer het bedrag van die' 
vergeldingen of schadevergoedingen 
rechtstreeks of onrechtstreeks 
afhangt van het bedrag van hun 
winsten of inkomsten; 

Overwegende dat deze wetsbepa
ling, waaruit volgt dat, in de erin 
bedoelde gevallen, degene die ver
geldingen of schadevergoedingen 
vordert, gebonden is aan zijn aan
giften inzake inkomstenbelastingen 
en niet ontvankelijk is om aan te 
tonen dat zijn werkelijke inkomsten 
groter waren dan die welke uit die 

· aangiften blijken, geen onderscheid 
maakt naar gelang van de erin 
vermelde instellingen schadevergoe
dingen worden gevorderd op grond 
van artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek dan wel van artikel 1384, 
derde lid, van dat wetboek; 

Overwegende dat het arrest 
beslist dat eiseres een Belgische 
openbare instelling is, doch dat 
artikel 239 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen ten deze niet 
van toepassing is omdat de vorde
ring gegrond is op een aquiliaanse 
fout van een aangestelde van eise
res voor wie zij burgerrechtelijk 
aansprakelijk is; 

Dat het arrest aldus voormeld 
artikel 239 schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat de feitenrechter erover zal 
beslissen; verwijst de zaak naar het 
Hof van Beroep te Bergen. 

27 september 1979 - 1 e kamer -
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : baron 
Vin<;otte - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Colard, advocaat-generaal 
Advocaat : mr. L. Simont. 

Nr. 65 

1' KAMER - 27 september 1979 

OVEREENKOMST - GEEN GELDIGE TOE
STEMMING VAN EEN DER PARTIJEN- GEEN 

OVEREENKOMST (1). 

(1) Zie Cass., 2 okt. 1968 (A.C., 1969, 136), en 
DE PAGE, I, nrs. 22 tot 97, II, nr. 470. 
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(LUIKSE VERZEKERING N.V. T. MARSCHALCK) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 mei 1978 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 9'1 van de Grand
wet, 1108 tot 1110 en 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep, na te 
hebben vastgesteld dat de door verweer
ster voor de eerste rechter ingestelde 
rechtsvordering ertoe strekte eiseres, die 
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
inzake motorrijtuigen verzekerde, te 
doen veroordelen tot vergoeding van de 
schade door een van haar verzekerden 
veroorzaakt in een verkeersongeval op 
22 december 1966, dat de partijen op 
24 april 1967 een overeenkomst hebben 
ondertekend volgens welke eiseres aan 
verweerster een bedrag van 12.500 frank 
betaalde ter « vereffening van de huidige 
en eventuele schade », ten gevolge van 
het litigieuze ongeval, en dat verweerster 
verklaart dat zij sinds de maand 
mei 1967 opnieuw pijn heeft gehad en 
arbeidsongeschikt is, hoewel eerst in 
juni 1967 een breuk aan het Iicht kwam, 
vervolgens het deskundigenonderzoek 
bevestigt dat de eerste rechter had doen 
instellen naar het oorzakelijk verband 
tussen hetgeen waarover verweerster 
thans klaagt en het ongeval, en afwij
zend beschikt op het middel waarin 
eiseres, volgens het arrest, « tegen (ver
weerster) de dading aanvoert die op 
24 april 1967 werd aangegaan », op 
grond, enerzijds, « dat een dading een 
contract is in verband met een gerezen 
of een toekomstig geschil waaraan de 
partijen een einde willen maken door 
wederzijdse toegevingen, dat ingeval de 
verzekeraar precies betaalt hetgeen aan 
het slachtoffer toekomt of het onbetwist
baar verschuldigde minimum uitkeert, 
hij niet aileen niets betwist maar ook 
niets toegeeft, hij geen enkele opoffering 
doet en er geen dading is ... ; dat (eiseres) 
ten deze het onbetwistbaar verschul
digde aan (verweerster) heeft betaald 
zonder enige toegeving te doen "• ander
zijds, « dat, mocht worden aangenomen 
dat het gaat om een dading, er echter 
moet worden vastgesteld dat de partijen 
bij het ondertekenen van de overeen
komst van 24 april 1967 niet op de 
hoogte waren van het bestaan van de 
breuk van de basis van de odontoi:de die 

niet was gebleken uit de tot dusver 
genomen rontgenfoto's en dat, bijgevolg, 
de toestemming van het slachtoffer fun
damenteel ongeldig was wegens de 
onbekendheid met de werkelijke letsels 
die het slachtoffer bij het ongeval had 
opgelopen of wegens de feitelijke dwa
ling omtrent het essentieel voorwerp van 
de dading ... ; dat een dading enkel 
betrekking kan hebben op de schade
lijke gevolgen van het ongeval die op het 
moment van de ondertekening kunnen 
worden beoordeeld », 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres bij 
conclusie aanvoerde dat de kwestie van 
de kwalificatie " zonder belang is; ... dat, 
zelfs indien het ontbreken van . een 
toegeving de kwalificatie dading uitsluit, 
deze omstandigheid het contract zijn 
verbindende kracht niet doet verliezen : 
vanaf het moment dat het slachtoffer bij 
overeenkomst heeft afgezien van elke 
verdere aanspraak, het krachtens 
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek 
gebonden is en de aan de akte gegeven 
kwalificatie zonder belang is; dat de 
overeenkomst, zoals ze is opgesteld, in 
werkelijkheid tot doel en tot gevolg heeft 
het ri.sico van een eventuele vergissing 
omtrent de gevolgen van het ongeval 
door het slachtoffer te Iaten dragen; dat, 
als de gevolgen erger zijn dan voorzien, 
het slachtoffer van de vergissing niet 
kan klagen, daar zulks aileen maar de 

· verwezenlijking is van het vrijwillig 
gelopen risico; dat het probleem zich 
heel eenvoudig beperkt tot de redactie 
van de alde en. de daarin gebruikte 
bewoordingen; dat ten deze de 
gebruikte bewoordingen zeer duidelijk 
zijn, daar het contract betrek.king heeft 
op de huidige of toekomstige, voorziene 
of onvoorziene schade die voortvloeit of 
kan voortvloeien uit dat ongeval ... welke 
ook de latere gevolgen van dit ongeval 
mogen zijn »; het arrest, door in hoofd
zaak te verklaren dat de overeenkomst 
van 24 april 1967, geen dading is en dat, 
mocht worden aangenomen dat het om 
een dading gaat, deze wegens dwaling 
nietig zou zijn, daar de partijen, bij het 
aangaan van die dading, niet op de 
hoogte waren van het bestaan van een 
breuk die pas twee maanden later werd 
vastgesteld, niet antwoordt op voormeld 
middel volgens hetwelk de litigieuze 
overeenkomst de partijen verbond, zelfs 
indien ze geen dading was en juist ertoe 
strekte het risico, zich omtrent de gevol
gen van het ongeval te vergissen, door 
verweerster te laten dragen (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 
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tweede onderdeel, de overeenkomst 

waarbij, na onmiddellijke betaling van 
een vergoeding van de op het moment 
van de ondertekening gekende schade, 
het slachtoffer van een ongeval afziet 
van elke schadeloosstelling voor de hui
dige of toekomstige, voorziene of 
onvoorziene schade die voortvloeit of 
kan voortvloeien uit dat ongeval, geldig 
is en de partijen verbindt, tenzij vast
staat dat een dergelijke afstand niet de 
werkelijke en weloverwogen bedoeling 
weergeeft van degene die afstand doet, 
waaruit volgt dat het arrest, door te 
verklaren « dat een dading enkel betrek
king kan hebben op de schadelijke 
gevolgen van het ongeval die op het 
moment van de ondertekening kunnen 
worden beoordeeld >> en door de over
eenkomst van 24 april 1967 wegens 
dwaling nietig te verklaren op grond 
alleen dat de partijen niet op de hoogte 
waren van het bestaan van een breuk bij 
verweerster, de artikelen 1108 tot 
1110 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt: 

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

wijst dat verweerster en eiseres op 
24 april 1967 een overeenkomst 
ondertekenden volgens welke eise
res aan het slachtoffer een bedrag 
van 12.500 frank betaalde ter 
« vereffening van de huidige · en 
eventuele schade >>, ten gevolge van 
het litigieuze ongeval, en vervolgens 
oordeelt dat « mocht worden aange
nomen dat het gaat om een dading, 
er echter moet worden vastgesteld 
dat de partijen bij het ondertekenen 
van de overeenkomst d.d. 24 april 
1967 niets afwisten van de breuk 
aan de basis van de odontoi:de, die 
niet was gebleken uit de tot dusver 
genomen rontgenfoto's en dat, bijge
volg, de toestemming van het 
slachtoffer fundamenteel ongeldig 
was wegens de onbekendheid met 
de werkelijke letsels die het slacht
offer bij het ongeval had opgelopen 
of wegens de feitelijke dwaling over 
het essentieel voorwerp van de 
dading; dat een dading enkel 
betrekking kan hebben op de scha
dehjke gevolgen van het ongeval die 
op het moment van de onderteke
nmg kunnen worden beoordeeld » 

Overwegende dat het hof van 
beroep, door te oordelen dat de 
toestemming van het slachtoffer 
ongeldig was, impliciet doch zeker 
het bestaan van een geldige over
eenkomst tussen partijen uitsluit en 
aldus antwoordt op de conclusie van 
eiseres; , 

Dat dit onderdeel van het middel' 
feitelijke grondslag mist; 

Wat het 
betreft : 

tweede onderdeel 

Overwegende dat het hof van 
beroep, door op grond van de in het 
antwoord op het eerste onderdeel 
van het middel weergegeven rede
nen, te oordelen dat de toestemming 
van verweerster in de overeenkomst 
van 24 april 1967 fundamenteel 
ongeldig was voor zover ze betrek
king had op schadelijke gevolgen 
van het ongeval die op het moment 
van de ondertekening van de akte 
niet door het slachtoffer konden 
worden beoordeeld, beslist dat de 
overeenkomst niet de werkelijke 

· bedoeling van verweerster weer
geeft, de in het middel vermelde 
wettelijke bepalingen niet schendt 
en zijn beschikkende gedeelte wet
telijk verantwoordt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen; 

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

27 september 1979 - 1• kamer -
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. 
Raymond-Decharneux - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Colard, advocaat
generaal- Advocaat: mr. Kirkpatrick. 

Nr. 66 

1 • KAMER - 28 september 1979 

1° CASSATIEMIDDELEN - NIEUW MID 

DEL BEGRIP 
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2° HUUR VAN GOEDEREN- HANDELS

HUUR - HUUROVERDRACHT - DIE HUUR
OVERDRACHT KAN AAN DE KOPER VAN HET 
VERHUURDE GOED WORDEN TEGENGEWOR
PEN- VOORWAARDE. 

3° OPENBARE ORDE - BEGRIP. 

46 HUUR VAN GOEDEREN - HUUR

OVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN - WET_ 

VAN 30 MAART 1976 BETREFFENDE 
I 

DE ECONOMISCHE HERSTELMAATREGELEN, 

ARTT. 38 TOT 40; WET VAN 24 DECEMBER 

1976 BETREFFENDE HET BEHOUD VAN DE 

TEWERKSTELLING, DE KOOPKRACHT EN HET 
CONCURRENTIEVERMOGEN VAN DE ECONO

MIE, ARTT. 5 EN 9; WET VAN 27 DECEMBER 

1977 TOT REGELING VOOR 1978 VAN DE 

HUUR EN DE ANDERE OVEREENKOMSTEN DIE 
HET GENOT VAN EEN ONROEREND GOED 
VERLENEN - BEPALINGEN VAN OPENBARE 
ORDE. 

5° HUUR VAN GOEDEREN - HUUR

OVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN - WET 

VAN 30 MAART 1976 BETREFFENDE 

DE ECONOMISCHE HERSTELMAATREGELEN, 

ARTT. 38 TOT 40; WET VAN 24 DECEMBER 

1976 BETREFFENDE HET BEHOUD VAN DE 

TEWERKSTELLING, DE KOOPKRACHT EN HET 

CONCURRENTIEVERMOGEN VAN DE ECONO

MIE, ARTT. 5 EN 9; WET VAN 27 DECEMBER 

1977 TOT REGELING VOOR 1978 VAN DE 

HUUR EN DE ANDERE OVEREENKOMSTEN DIE 

HET GENOT VAN EEN ONROEREND GOED 

VERLENEN - DRAAGWIJDTE VAN DIE BEPA
LINGEN. 

1 o Niet nieuw is het middel waarin 
schending wordt aangevoerd van een' 
wettelijke bepaling waarvan de eiser 
voor de feitenrechter niet uitdrukke
Jijk gewag heeft gemaakt, wanneer de 
eiser in die bepaling tach en noodza
kelijk steun heeft gevonden voor het 
middel dat hij voor de rechter bij 
conclusie heeft voorgedragen (1). 

2o Zo al, ingevolge art. 11, I, Handels
huurwet, de OVIJrnemer van de geza-· 
menlijke rechten van de hoofdhuurder 
rechtstreekse huurde1· van de verhuur
der wordt, kan die overdracht door de 
overnemer niet worden tegengeworpen 

(1) Zie Cass., 24 nov 1978 (A.C., 1978-79, I 
341) en noot 1 

aan de koper van het verhuurde goed, 
tenzij die overdracht vaste dagteke
ning draagt (2). (Art. 1743 B.W.) 

3° en 4° De bepalingen van de artt. 38, 
§§ 1, 2 en 3, 39 en 40 wet van 
30 maart 1976, 5 en 9 wet van 24 dec. 
1976 en die van de wet van 27 dec. 
1977 betreffen de essentiele belangen 
van de Staat of bepalen in het privaat
recht de juridische grondslagen 
waarop de economische orde van de 
samenleving rust; zij raken derhalve 
de openbare orde (3). 

5° In zoverre de bepalingen van de 
artt. 38, §§ 1, 2 en 3, 39 en 40 wet van 
30 maart 1976, 5 en 9 wet van 24 dec. 
1976 en die van de wet van 27 dec. 
1977 de huurprijzen betreffen, vinden 
zij enkel toepassing op de overeen
komsten en niet op feitelijke toestan
den die buiten overeenkomst zijn ont
staan. 

(J.E.C. P.V.B.A. T. JANSEN EN TEN DOESCHATE) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 2 mei 1978 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1135, 
1717, 1988, 2003 tot 2010 van het Burger
lijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 
4 november 1969_. 10 en 11 van de wet 

(2) Over de draagwijdte van art. 1743 B.W., 
zie Cass., 14 dec. 1978 (A.C., 1978-79, 448) 
en noot · 1; wat betreft de toe passing van die 
bepaling op de handelshuurovereenkomst, 
raadpl. Cass., 17 juni 1966 ·(Bull. et Pas., 1966, 
1326); 13 feb. 1976 (A.C., 1976, 687); i.v.m. de 
toepass;ng van die regels op de moge!ijke 
betrekkingen tussen de koper van het ver
huurde goed en de overnemer van de handels
huur, zie de conc1usie van het O.M. v66r dat 
arrest. 

(3) Zie Cass., 10 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 
299) : in tegenstelling met wat Van Oevelen 
in verband met dat arrest geschreven heeft in 
R. W., 1979-1980, kol. 1479, is het duidelijk dat 
volgens het Hof niet aile bepalingen inzake 
pacht en handelshuur de openbare orde raken. 
De arresten van het Hof hebben enkel betrek
kmg op de In het middel overgenomen wette
lijke bepalmgen ter bestnJdmg van de mflatle. 
Die wetten raken dus de openbare orde m 
zoverre ZIJ dat doe! nastreven 
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van 30 april 1951 op de handelshuurover
eenkomsten met het oog op de bescher
ming van het handelsfonds, die afdeling 
Ilbis van hoofdstuk II van titel VIII van 
boek III van het Burgerlijk Wetboek 
vormt, gewijzigd bij de wet van 
29 juni 1955, en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, wijzende, enerzijds, 
op de door eiseres ingestelde hoofdvor
dering, beslist dat eiseres niet gerechtigd 
was de huurhernieuwing aan te vragen 
en dat de verweerders deze derhalve 
terecht hebben geweigerd, en, ander
zijds, op de door de verweerders inge
stelde tegenvordering, eiseres beveelt 
het pand te verlaten en een gerechtelijke 
deskundige aanstelt om de normale 
huurwaarde van het pand te onderzoe
ken, op grand : dat de verweerders niet 
betwisten dat de naamloze vennootschap 
Boursimo door de consorten Govaerts 
belast werd met het beheer van hun 
eigendom, Meir 23; dat de verhuring in 
wezen een daad van beheer is; dat de 
verweerders overigens de rechtsgeldig
heid van de op 13 oktober 1965 door de 
naamloze vennootschap Boursimo 
namens de eigenaars gesloten huurover
eenkomst erkennen; dat, hoewel de ver
weerders niet bewijzen dat de machten 
van deze mandata~is en van zijn niet 
betwiste opvolger, de naamloze vennoot
schap Syndic, door de consorten 
Govaerts herroepen of ingekort werden 
v66r 13-14 september 1971, het hof van 
beroep over geen elementen beschikt om 
het al dan niet voortbestaan van het 
volledige mandaat van beheer te beoor
delen, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
vaststelt dat de naamloze vennootschap 
Boursimo en haar opvolger, de naamloze 
vennootschap Syndic, door de toenma
lige eigenaars van het gebouw, de con
sorten Govaerts, met een volledig man
daat van beheer betreffende dlt eigen
dom belast waren, hetgeen het aanvaar
den van de door de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
Beco met eiseres gesloten huurafstand 
inhoudt (schending van de arti
kelen 1717, 1987, 1988 van het Burgerlijk 
Wetboek, 10 en 11 van de wet van 
30 april 1951 ), 

tweede onderdeel, het arrest vaststelt 
dat door de verweerders , ?eenszins 
bewezen werd dat er voor 13-14 
september 1971 door de lastgevers een 
einde aan deze overeenkomst werd 
gemaakt, en mt de door de naamloze 

vennootschap Syndic op 4 augustus 
1971 gegeven aanvaarding van de huur
afstand blijkt dat de lasthebber er even
min een einde aan gemaakt had, zodat 
de overeenkomst van lastgeving alsdan 
nog bestond en er in alle geval wel 
elementen waren om tot het voortbe
staan van de lastgeving te besluiten 
(schending van de artikelen 1134, 1135, 
2003 tot 2010 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet) : 

Over het middel van niet-ont
vankelijkheid van de twee onderdelen 
van het cassatiemiddel, door de verweer
ders opgeworpen en hieruit afgeleid dat 
de twee onderdelen van eiseres geen 
belang vertonen; 

Overwegende dat het arrest, in 
strijd met wat het middel aanvoert, 
beslist in de eerste plaats dat de 
naamloze vennootschap Syndic, 
mandataris van de consorten 
Govaerts, door haar instemming te 
betuigen met de tussen de perso
nenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid Beco en eiseres 
gesloten huuroverdracht, haar last
gevers krachtens de gegeven lastge
ving verbond, en vervolgens dat de 
gemelde lastgeving op de dag van 
deze instemming steeds bestond; 

Dat het middel bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 10, 11, 12, 
13, 14 van de wet van 30 april 1951 op de 
handelshuurovereenkomsten met het 
oog op de bescherming van het handels
fonds, die afdeling Ilbis van hoofdstuk II 
van titel VIII van het boek III van het 
Burgerlijk Wetboek vormt, gewijzigd bij 
de wet van 29 juni 1955, 1121, 1134, 1135, 
1165, 1271, 2°, 3°, 1328, 1690, 1717 en 
1743 van het Burgerlijk Wetboek, gewij
zigd bij de wet van 4 november 1969, 

doordat het arrest, enerzijds, recht
doende op de door eiseres ingestelde 
hoofdvordering, beslist dat eiseres niet 
gerechtigd was de huurhernieuwing aan 
te vragen en dat de verweerders deze 
derhalve terecht hebben geweigerd, en, 
anderzijds, wijzend op de door de ver
weerders ingestelde tegenvorderingen, 
eiseres beveelt het pand te verlaten en 
een gerechtelijke deskundige aanstelt 
om de normale huurwaarde van het 
pand te onderzoeken, op grond : dat 
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zelfs, mmen net voortbestaan van het 
mandaat van beheer van de naamloze 
vennootschap Syndic tot en met 4 au
gustus 1971 aangenomen wordt, dan nog 
de vordering van eiseres ongegrond is, 
dat de verweerders als rechtverkrijgen
den ten bijzonderen titel van de consor
ten Govaerts de verkochte zaak wel 
nemen in de staat waarin zij zich 
bevond bij de verkoop en de gevolgen 
ondergaan van alle overeenkomsten door 
hun rechtgever betreffende de verkochte 
zaak v66r de verkoop gesloten; dat 
echter het bewijs tegen hen van de voor 
de verkoop gesloten overeenkomsten, 
zelfs in hun hoedanigheid van rechtver
krijgenden ten bijzonderen titel, onder
worpen blijft aan de beschikkingen van 
artikel 1328 van het Burgerlijk Wetboek; 
dat de -verweerders niet de geregis
treerde huurovereenkomst met de perso
nenvennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid Beco, maar wel de niet g'ere
gistreerde overeenkomst van laatstge
noemde met de naamloze vennootschap 
Syndic betreffende de huuroverdracht 
negeren; dat eiseres, door nagelaten te 
hebben laatstgenoemde overeenkomst te 
laten registreren of in een akte door een 
openbaar ambtenaar opgemaakt te laten 
vaststellen, ten overstaan van de ver
weerders het wettelijk bewijs verbeurde 
van de huuroverdracht v66r de aankoop 
van het verhuurde goed door de ver
weerders; dat anderzijds niet bewezen is 
dat de verweerders de overeenkomst 
betreffende de huuroverdracht uitdruk
kelijk of stilzwijgend, maar zeker, heb
ben erkend, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres de 
gezamenlijke rechten van de oorspron
kelijke huurster der personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
Beco bij overeenkomst van 8 janua
ri 1971 overgenomen heeft en daardoor 
eiseres de rechtstreeks huurder van de 
oorspronkelijke eigenaars is geworden; 
dientengevolge eiseres, als nieuwe schul
deiser ten gevolge van gedeeltelijke 
schuldvernieuwing, het oorspronkelijk 
geregistreerde huurcontract van 
13 oktober 1965 aan verweerders kan 
tegenstellen ongeacht het feit dat de 
overeenkomst van overname geen vaste 
datum had verkregen (schending van de 
artikelen 10, 11, 12, 13, 14 van de wet van 
30 april 1951, 1271, 2", 3", 1328, 1690, 
1717 en 17 43 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

tweede onderdeel, e1seres de over 
name van de huurceel met de gezamen 
hjke rechten van de oursprouKellJKe 

huurder Beco bij aangetekend schrijven 
van 30 april 1971 aan de toenmalige 
eigenaar betekend heeft en deze die 
overdracht heeft aanvaard; door deze 
betekening de huuroverdracht alleszins 
aan de verweerders tegenstelbaar was 
geworden (schending van de arti
kelen 10, 11, 12, 13, 14 van de wet van 
30 april 1951, 1328, 1690, 1717 en 
1743 van het Burgerlijk Wetboek), 

derde onderdeel, de verkoopsovereen
komst van 1 december 1971, waarbij het 
pand aan de verweerders verkocht werd, 
vermeldde dat het aan Beco verhuurd 
was; de verweerders daardoor contrac.:· 
tueel kennis hadden van de oorspronke
lijke huurovereenkomst, deze in al zijn 
gevolgen dienden te eerbiedigen, zodat 
eisere:S gerechtigd was dit huurcontract 
tegen de verweerders in te roepen 
(schending van de artikelen 1121, 1134, 
1135, 1165, 1690, 1328, 1717, 1743 van het 
Burgerlijk Wetboek, 10, 11, 12, 13 en 14 
van de wet van 30 april 1951); 

Over het middel van niet-ont
vankelijkheid van de eerste twee onder
delen van· het cassatiemiddel, door de 
verweerders opgeworpen, en hieruit 
afgeleid dat eiseres bedoelde stelling 
voor de feitenrechter niet heeft aange
voerd; 

Overwegende dat, in voormelde 
onderdelen, eiseres aanvoert dat de 
huuroverdracht door haar met Beco 
gesloten, die aan de toenmalige 
eigenaars was betekend, aan de 
verweerders tegenstelbaar is krach
tens artikel 11, I, van de wet op de 
handelshuurovereenkomsten, der
wijze dat zij de rechtstreekse huur
der van de verweerders is gewor
den; 

Overwegende dat eiseres in con
clusie had gesteld dat, ingevolge de 
huuroverdracht die de consorten 
Govaerts hadden erkend, zij « bin
nen de perken van de wet op de 
handelshuur >>, de « nieuwe 
huurder >>van deze verhuurders was 
geworden; 

Overwegende dat, hoewel de 
thans in het cassatiemiddel ingeroe
pen wetsbepalingen m deze conclu
Sie niet mtdrukkelijk werden ver
meld, ZIJ nochtans de noodzakehjke 
steun waren van de juridische stel' 
ling die eiseres voor het hof van 



-121-
beroep staande hield; dat het mid
del derhalve niet met nieuwheid is 
aangetast; 

Overwegende dat het middel niet 
preciseert hoe het arrest artikel 12 
van de wet van 30 april 1951 zou 
hebben geschonden, en in zoverre 
niet ontvankelijk is; 

W at de eerste twee onderdelen 
betreft : 

Overwegende dat de handelshuur 
aan de bijzondere regels van de 
desbetreffe.nde afdeling van het 
Burgerlijk Wetboek is onderworpen 
zonder dat zij echter is onttrokken 
aan de toepassing van de bepalin
gen van het gemeen recht waarvan 
door bedoelde bijzondere regels niet 
wordt afgeweken; 

Overwegende dat, luidens arti
kel 11, I, van de wet op de 
haridelshuurovereenkomst, de over
nemer, ten deze eiseres, van de 
gezamenlijke rechten van de hoofd
huurder rechtstreekse huurder 
wordt van de verhuurder, ten deze 
de consorten Govaerts; dat deze 
bepaling echter de overnemer ervan 
niet ontslaat, om de overname 
tegenstelbaar te maken aan de 
koper van het verhuurde goed, zoals 
ten deze de verweerders, de vaste 
dagtekening van die overname te 
bewijzen; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de verweerders 

ten opzichte van eiseres derden 
waren aan wie de met de consorten 
Govaerts gesloten huuroverdracht 
niet tegenstelbaar bleef zolang zij 
geen vaste dagtekening had; 

Dat het middel in zoverre naar 
recht faalt; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 38, § 1, 
eerste en derde lid, 39, 40 van de wet 
van 30 maart 1976 betreffende de eco
nomische herstelmaatregelen, 5, 9, van 
de wet van 24 december 1976 betreffende 
het behoud van de tewerkstelling, 'de 
koopkracht en het concurrentievermo
gen van de economie, 1, 5, §§ 1 en 4, van 
de wet van 27 december 1977 tot regeling 

voor 1978 van de huur en de andere 
overeenkomsten die het genot van een 
onroerend goed verlenen, 97 van de 
Grondwet, 28, 1073 en 1110 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest, rechtdoende op de 
door de verweerders ingestelde tegen
vorderingen, eiseres beveelt het pand te 
verlaten binnen de maand vanaf de dag 
dat het vonnis definitief zal zijn en een 
gerechtelijke de!'kundige aanstelt om de 
normale huurwaarde van het pand te 
onderzoeken, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres het 
kwestieuze pand sinds 1971 tot heden 
betrekt en daarvoor een huurprijs of een 
vergoeding aan de verweerders betaalt, 
zodat deze overeenkomst, van welke 
aard zij ook weze, van rechtswege ver
lengd werd tot 31 december 1978 en het 
arrest ten onrechte eiseres bevolen heeft 
het pand te verlaten een maand nadat 
het vonnis definitief zal geworden zijn 
(schending van de artikelen 38, § 1, 
eerste en derde lid, 39, 40 van de wet 
van 30 maart 1976, 5, 9 van de wet van 
24 december 1976, 1 en 5, §§ 1 en 4, van 
de wet van 27 december 1977), 

tweede onderdeel, het in alle geval 
onmogelijk is de wettelijkheid van deze 
beslissing van uitdrijving te onderzoe
ken, daar er niet kan vastgesteld worden 
of deze datum al dan niet binnen een 
termijn van verlenging van rechtswege 
zal vallen (schending van alle wetsbepa
lingen) : 

Over het middel, van niet-ont
vankelijkheid van het cassatiemiddel, 
door de verweerders opgeworpen, en 
hieruit afgeleid : A. wat de artikelen 28, 
1073 en 1110 van het Gerechtelijk Wet
hoek betreft, dat het middel niet ver
meldt hoe de bestreden beslissing ze 
miskent; B. wat de andere wetsbepalin
gen betreft, dat de aangevoerde stelling 
niet voor de feitenrechter werd voorge
dragen en dat zij rust op wetsbepalingen 
die de openbare orde niet raken : 

Overwegende dat het cassatiemid
del niet preciseert waarin de schen
ding van de onder A. bedoelde 
wetsbepalingen bestaat; 

Dat het middel in zoverre niet 
ontvarikelijk is; 

Overwegende dat de in het middel 
onder B. vermelde bepalingen van 
de wetten van 30 maart en 
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24 december 1976 en 27 decem
ber 1977 de essentiele belangen van 
de Staat betreffen of, in het privaat
recht, de juridische grondslagen 
bepalen waarop de economische 
orde van de samenleving rust en 
derhalve de openbare orde aanbe
langen; dat het middel dienvolgens 
niet met nieuwheid is aangetast; 

Dat het middel van niet
ontvankelijkheid op dit stuk niet 
kan worden aangenomen; 

Over het ontvankelljk gedeelte 
van het middel : 

Overwegende dat de vermelde 
wetten, in zoverre zij de huurprij
zen betreffen, enkel toepassing vin
den op de overeenkomsten doch 
niet op feitelijke toestanden die 
buiten overeenkomsten zijn ont
staan; 

Overwegende dat, nu het vaststelt 
dat er tussen eiseres en de verweer
ders geen overeenkomst gesloten 
was en geen tegenstelbare huur
overdracht bestond, het arrest zijn 
beslissing over de tegenvordering 
van de verweerders regelmatig 
motiveert en wettelijk verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

28 september 1979 - 1' kamer -
Voorzitter: de h. Versee, wnd. voorzitter 
- Verslaggever: de h. Van Leckwijk
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal Advo
caten :_mrs. Houtekier en De Baeck. 

Nr. 67 

1" KAMER - 28 september 1979 

1° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFI' 

BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BURGER
LUKE ZAKEN - MIS KENNING VAN DE BEWIJS

KRACHT VAN EEN AKTE- BEGRIP. 

2° GEMEENTE GEMEENTELIJKE 

COMPTABILITEIT,- BETALINGEN DOOR HET 
GEMEENTEKREDIET VAN BELGii!: - RE

GENTSBESLUIT VAN 10 FEBRUARI 1945, 
ART. 150 - BEPALINGEN WAARVAN NOCH DE 

GEMEENTE, NOCH HET GEMEENTEKREDIET 
MOGEN AFWIJKEN. 

1 o De beslissing die, onder veiTVIJzmg 
naar een aide, alle bepalingen van een 
overeenkomst beweert weer te geven, 
doch slechts enkele bepalingen ervan 
vermeldt en een bepaling uit die akte 
weglaat, miskent aldus de bewijs
kracht van die akte. (Artt. 1319, 
1320 en 1322 B.W.) 

2o Art. 150 Regentsbesluit van 10 feb. 
1945 houdende algemeen reglement op 
de gemeentelijke comptabiliteit regelt 
uitdrukkelijk de betrekkingen tussen 
de gemeenten en het Gemeentekrediet 
van Belgie; van die bepaling kan niet 
worden afgeweken, o.m. voor betalin
gen die het Gemeentekrediet voOI' 
rekening van de gemeenten moet uit
voeren door toerekening op een depo
sitorekening of een rekening-courant 
van die gemeenten in zijn boeken. 

(GEMEI:NTE SINT-GILLIS-WAAS 
T. CEMEENTEKREDIET VAN BELGIE) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 27 januari 1978 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest de contractuele 
aansprakelijkheid van verweerster uit
schakelt, omdat de litigieuze overschrij
vingsorders werden opgemaakt « zoals 
conventioneer was bedongen, namelijk 
onder de enkele handtekening van .de 
gemeenteontvanger ... met de vermelding 
0008 en het nummer van de verdisconte
hng, zonder vermelding van de aanne
mer van de werken "• en het bestaan 
van een overeenkomst in deze zin afleidt 
uit een schrijven van verweerster van 
25 augustus 1969, en verder, in verband 
met het niet toepassen van artikel 150 
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van het algemeen reglement op de 
gemeentelijke comptabiliteit (besluit van 
de Regent van 10 februari 1945), ook 
oordeelt dat " hiervan ten deze trouwens 
door partijen conventioneel afgeweken 
werd », 

terwijl, eerste onderdeel, het schrijven 
van verweerster van 25 augustus 1969, 
enig stuk waarop het arrest steunt om 
deze conventionele toestand vast te stel
len, enkel betrekking heeft op de discon
torekening van eiseres en vreemd blijft 
aan de drie andere litigieuze rekeningen, 
waaruit volgt dat voor de afnemingen op 
deze rekeningen de verwijzing naar 
conventionele bedingen ofwel in het 
geheel niet gemotiveerd is (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) ofwel 
aan voormeld schrijven van 25 augustus 
1969 een betekenis geeft die met de 
inhoud ervan onverenigbaar is (scherr
ding van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, wat de afnemingen 
op de rekening " Verdiscontering van 
vastbeloofde subsidies , betreft, het aan
gehaald schrijven immers wei stelt dat 
de overgemaakte betalingsorders dienen 
te vermelden « de aanwijzer 0008 000 (en) 
het nummer van de verdiscontering >>, 
maar er niet aan toevoegt dat deze 
vermeldingen volstaan " zonder vermel
ding van de aannemer van de werken >>, 
zoals in het arrest aangestipt, doch 
integendeel preciseert dat " krachtens de 
beschikkingen goedgestemd door het 
college, aile betalingen aan de schuld
eisers van de gemeente rechtstreeks 
door onze tussenkomst zullen gebeuren 
.. 0 >>, zodat ook hier het arrest aan 
voormeld schrijven een betekenis toe
schrijft die met de inhoud ervan onvere
nigbaar is (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

en, derde onderdeel, het arrest geen 
antwoord geeft op de conclusies van 
eiseres, waarin was ingeroepen dat de 
reglementaire voorschriften opgenomen 
in artikel 150 van het besluit van de 
Regent van 10 februari 1945 de contrac
tuele toestand tussen partijen mede 
regelden, daar « in de eigen onderrich
tingen van het Gemeentekrediet aan de 
toepassing van deze beschikking was 
herinnerd, en hetzij onder verordenend, 
hetzij onder contractueel oogpunt, het 

Gemeentekrediet deze bepaling moest 
naleven >> ( schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Wat het 
betreft 

tweede onderdeel 

Overwegende dat onder de 
rubriek « II. De aansprakelijkheid >>, 
bij het ontleden van de contractuele 
aansprakelijkheid van verweerster 
voor al de onderwerpelijke bedra
gen op de vier rekeningen, het 
arrest oordeelt dat de partijen had
den bedongen dat het voldoende 
was de overschrijvingsorders op te 
maken, « onder de enkele handteke
ning van de gemeenteontvanger, 
met de vermelding van 0008 en het 
nummer van de verdiscontering, 
zonder vermelding van de aannemer 
der werken >>; dat aldus impliciet 
doch duidelljk wordt verwezen naar 
het schrijven van verweerster van 
25 augustus 1969 waarover het 
arrest reeds eerder handelt onder 
de rubriek « I. De feiten >>; 

Overwegende dat de bedoelde 
brief niet enkel inhoudt dat de 
ontvanger op de betalingsorders 
« duidelijk dient te vermelden : de 
aanwijzer 0008, het nummer van de 
verdiscontering >>, maar daar onmid
dellijk aan toevoegt : « Daar, krach
tens de beschikkingen goedgestemd 
door het college, alle betalingen aan 
de schuldeisers van de gemeente 
rechtstreeks door onze tussenkomst 
zullen gebeuren, zal de ontvanger 
zijn orders dienovereenkomstig wil
len opmaken >>; 

Overwegende dat het arrest de 
bewijskracht van bedoelde brief 
schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 121, eerste 
lid, van de Gemeentewet, zoals gewijzigd 
bij artikel 1, I, van het koninklijk besluit 
nro 24 van 26 juli 1939, 127 en 150 van 
het besluit van de Regent van 
10 februari 1945 houdende algemeen 
reglement op de gemeentelijke compta
biliteit, 
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doordat het arrest, melding makend 

van de afnemingen gedaan door de 
gemeenteontvanger op de depositoreke
ning nr. 44446/3/85 en op de rekening
courant van eiseres bij verweerster, 
oordeelt dat « de gemeenteontvanger 
over de bedragen van deze laatste twee 
rekeningen beschikte naargelang van de 
behoeften <loor middel van afnemingsor
ders, waarvoor geen bevelschrift van het 
schepencollege noch een handtekening 
van een lid van het schepencollege was 
vereist », 

terwijl de aangehaalde wettelijke (arti
kel 121 van de Gemeentewet) en regle
mentaire (de artikelen 127 en 150 van 
het besluit van de Regent van 
10 februari 1945) bepalingen uitdrukke
lijk regelmatige bevelschriften vereisen, 
in algemene regel, voor alle betalingen 
van de gemeente, en geen enkele wette
lijke of reglementaire bepaling algemene 
afwijkingen van deze regel toestaat voor 
afnemingen op een depositorekening of 
een rekening-courant van een gemeente 
bij het Gemeentekrediet : 

. O·,rerwegende dat luidens arti
kel 150 van het besluit van de 
Regent van 10 februari 1945, hou
dende algemeen reglement op de 
gemeentelijke comptabiliteit, de 
door het Gemeentekrediet van Bel
gii:i te betalen bevelschriften aan de 
ontvanger worden bezorgd samen 
met een betalingsorderformulier 
waarop de naam, en eventueel, het 
nummer van de postrekening van 
de schuldeiser, alsmede het uit te 
betalen bedrag vermeld zijn; dat 
luidens hetzelfde artikel bedoelde 
order, die door een lid van het 
college van burgemeester en sche
penen getekend is, wordt mede
ondertekend door de ontvanger, 
nadat deze bevonden heeft dat de 
uitgave regelmatig is; 

Overwegende dat die bepaling 
geen enkele afwijking van deze 
regeling inhoudt wat de betalingen 
betreft respectievelijk uit de deposi
torekening en de rekening-courant; 

Overwegende dat artikel 150 de 
betrekkingen tussen eiseres en ver
weerster uitdrukkelijk beheerst en 
het deze partijen niet toegelaten is 
ervan af te wijken; 

Overwegende dat het hof van 
beroep aldus, zonder nadere reden
geving, de gemeenteontvanger laat 
afwijken van de in het middel 
aangehaalde wetsbepalingen, die 
mitsdien door het arrest worden 
geschonden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van 
onderhavig arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing; houdt de 
kosten aan en zegt dat de feiten
rechter erover zal beslissen; ver
wijst de zaak naar het Hof van 
Beroep te Antwerpen. 

28 september 1979 - 1' kamer -
Voorzitter: de h. Versee, wnd. voorzitter 
- Verslaggever : de h. Janssens -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal Advo
caten : mrs. Claeys Bouuaert en Biitzler . 

Nr. 68 
1" KAMER- 28 september 1979 

1° RECHTBANKEN BURGERLIJKE 
ZAKEN- CONCLUSIE VAN DE ElSER WAARIN 
HIJ HET BEDRAG VAN DE VORDERING 
BEPAALT- VONNIS WAARBIJ HEM EEN GRO
TER BEDRAG WORDT TOEGEKE'ND DAN HET 

GEVRAAGDE- ONWETTIGHEID. (1). 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
BURGERLIJKE ZAKEN - PERSONEN TEGEN 
WIE CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGE
STELD - DOOR DE VERWEERDER IN DE 
HOOFDVORDERING TOT VRIJWARING OPGE
ROEPEN PARTIJ VEROORDEELD TOT DIENS 
VRIJWARING - CASSATIEBEROEP VAN DIE 
PARTIJ TEGEN DE ElSER TOT VRIJWARING EN 
TEGEN DE OORSPRONKELIJKE ElSER -
BETWISTING VAN DE WETTIGHEID VAN DE 
BESLISSING WAARBIJ DE HOOFDVORDERING 
GEGROND VERKLAARD WORDT- ONTVANKE
LIJKHEID VAN DE ALDUS INGESTELDE VOOR
ZIENING. 

2° De tot vrijwaring opgeroepen partij, 
die is veroordeeld om de verweerder 
in de hoofdvordering te vrijwaren, is 

(1) Zie Cass., 23 mei 1977 (A.C., 1977, 976) .. 
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· ontvankelijk om zich in cassatie te 

voorzien tegen de partij door wie zij 
tot vrijwaring was opgeroepen en 
tegen de oorspronkelijke eiser, als zij 
de wettigheid betwist van de beslis
sing waarbij de hoofdvordering 
gegrond wordt verklaard (1). 

(DE RUYDTS, VAN WYMEERSCH T. COLLIN E.A.) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 29 maart 1978 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te · 
Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1138 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 97 van de Grand
wet, 50 en 51, inzonderheid het eerste lid 
daarvan, van de regels betreffende de 
pacht in het bijzonder, die afdeling III 
vormen van hoofdstuk II van titel III 
van boek III van het Burgerlijk Wet
hoek, 

I 

doordat het vonnis, na te hebben 
vastgesteld, enerzijds, dat een perceel 
grond, groot 1 hectare 97 aren 50 centia
ren, verkocht werd tegen de prijs van 
14.300.000 frank en, anderzijds, dat de 
miskenning van het voorkooprecht van 
de verweerders Bergen en Van Lombeek 
betrekking heeft op 1 hectare 62 aren 
50 centiaren, de verweerders Collin en 
Vanden Dael, en bij wijze van vrijwaring 
bijgevolg ook de eisers, veroordeelt tot 
betaling aan Bergen en Van Lombeek 
van een bedrag van 20 percent van 
14.025.320 frank, zijnde 2.805.064 frank, 

terwijl, eerste onderdeel, de eis van 
Bergen en Van Lombeek, zoals die blijkt 
uit hun conclusie in hoger beroep, sloeg 
op een bedrag van 2.121.320 frank voor 
Bergen en van 39.096 frank voor Van 
Lombeek, zijnde 2.160.416 frank voor 
heiden samen, zodat de toekenning door 
het vonnis van 2.805.064 frank in plaats 
van 2.160.416 frank betekent dat er meer 
werd toegekend dan gevraagd was 
(schending van artikel 1138 van het 
Gerechtelijk Wetboek), 

tweede onderdeel, de berekening van 
de schadevergoeding op een prijs van 
14.025.320 frank, terwijl uit de vaststel
lingen van het vonnis blijkt dat de 

(1) Cass., 23 april 1965 (Bull. en Pas., 1965, I, 
883) en noot 1. 

verkoopprijs van 1 hectare 97 aren 
50 centiaren, 14.300.000 frank was en dat 
de miskenning van het verkooprecht 
betrekking had op 1 hectare 62 aren 
50 centiaren, een tegenstrijdigheid bete
kent tussen de motieven en de beslissing 
zodat het vonnis niet naar behoren met 
red en en is omkleed ( schending van 
artikel 97 van de Grondwet), 

derde onderdeel, de schadevergoeding 
bij miskenning van het recht van voor
koop enkel kan berekend worden op de 
verkoopprijs van het dee! van het per
ceel waarop het recht van voorkoop 
bestond (schending van de artikelen 50 
en 51 van de regels betreffende de pacht 
in het bijzonder) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de rechtsvorde
ring van de pachters (de verweer
ders onder 6 en 7) strekte tot 
betaling door de verkopers (de ver
weerders onder 1 tot 5) van schade
vergoeding wegens miskenning van 
hun recht van voorkoop; dat voor
noemde pachters, Iuidens hun con
clusie in hoger beroep, het voor
werp van deze vordering bepaal
den respectievelijk op 2.121.320 
frank en op 39.096 frank, samen 
2.160.416 frank; 

Overwegende dat het arrest niet
temin de v.erweerders onder 1 tot 
5 veroordeelt tot betaling aan 
de verweerders onder 6 en 7 van 
een gezamenlijk bedrag van 
2.805.064 frank en de eisers tot 
vrijwaring tot beloop van dit bedrag 
veroordeelt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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

doordat het vonnis, na te hebben 
vastgesteld dat de consorten Collin het 
perceel grond in 1962 hadden aange
kocht voor de prijs van 1.000.000 frank 
en in 1973 verkocht tegen de prijs van 
14.300.000 frank, de eisers in solidum 
veroordeelt de consorten Collin te vrij
waren tegen de wegens miskenning van 
het voorkooprecht van de pachters uitge-
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sproken veroordelingen en deze beslis
sing verantwoordt door de overweging 
dat de beide notarissen een beroepsfout 
begingen door een verkoopcompromis 
voor een onroerend goed op te stellen 
zonder inzage van de eigendomstitel van 
de verkopers waarin drie pachters bij 
name waren genoemd, 

terwijl de eisers in conclusie hadden' 
betoogd dat « rekening houdende met 
hun beweringen aangaande de feitelijke 
toestand van de kwestieuze grond, zij 
(dit is de consorten Collin) deze hebben 
kunnen verkopen als bouwgrond; dat zij 
nu aldus, na het voordeel van hun 
zienswijze te hebben genoten, zij de 
beweerde schadelijke gevolgen op de rug 
van de notarissen zouden willen 
leggen >>, zodat het vonnis, door geen 
antwoord te geven op deze betwisting, 
door de eisers, van de door de consorten 
Collin geleden schade en van het oorza
kelijk verband tussen deze beweerde 
schade en de aan de eisers ten laste 
gelegde fout, niet met redenen is 
omkleed en de regels over de aansprake
lijkheid wegens onrechtmatige daad 
schendt; 

Overwegende dat de eisers in 
conclusie het ven;veer hadden doen 
gelden dat in het middel is aange
duid, doch ingeleid door het woord 
« overbodig »; 

Overwegende dat, al is de draag
wijdte van het woord << overbodig » 

ten deze duister, de eisers alleszins 
betoogden dat de consorten Collin 
kwestieuze goederen hadden ver
kocht als bouwgrond en niet als 
verpachte landbouwgrond onderhe- · 
vig aan voorkoop, en dat zij zulks 
hadden kunnen verwezenlijken 
dank zij hun beweringen welke voor 
de pachters de schadelijke gevolgen 
meebrachten; 

Overwegende dat de eisers 
zodoende aan de verweerders onder 
1 tot 5 verweten dat zij door hun 
beweringen een fout hadden begaan 
die met de schade, door de verweer
ders onder 6 en 7 ondergaan, in 
oorzakelijk verband stand, en 
betoogden dat de vordering tot vrij
waring van de verweerders 1 tot 
5 tegen de eisers op deze fout 
stoelde; 

Dat het vonnis, door op deze 
conclusie geen acht te slaan, de 
aangeduide wetsbepalingen schendt 
en aan zijn motiveringsplicht te 
kort komt; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat de verweerders 

onder 1 tot 5 vorderen de uitgespro
ken vernietiging tegen de verweer
ders onder 6 en 7 tegenstelbaar te 
verklaren; dat zij aantonen bij zoda
nige bindendverklaring belang te 
hebben; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis doch aileen in 
zoverre het de schadevergoeding 
wegens miskenning van het voor
kooprecht van de verweerders 
onder 6 en 7 in hoofdsom op 
2.805.064 frank bepaalt, het de vor
dering. in tussenkoms t en vrijwaring 
van de verweerders onder 1 tot 
5 tegen de eisers inwilligt en het 
ultspraak doet over de kosten; ver
klaart de uitgesproken vernietiging 
bindend tegenover de verweerders 
onder 6 en 7; beveelt dat van het 
thans gewezen arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
houdt de kosten aan en zegt dat de 
feitenrechter erover zal beslissen; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Leuven, zitting houdende in 
hager beroep. 

28 september 1979 - 1' kamer -
Voorzitter: de h. Versee, wnd. voorzitter 
- Verslaggever: de h. Van Leckwijk
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal Advo
caten : mrs. van Heeke, Bayart en De 
Gryse. 

Nr. 69 

1' KAMER - 28 september 1979 

1° BETEKENING VAN EXPLOTEN 
- BETEKENING AAN EEN BUITENLANDSE 

VENNOOTSCHAP - BETEKENING IN HET BUI

TENLAND - VENNOOTSCHAP MET EEN 
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BEDRIJFSZETEL IN BELGIE DIE GEKEND WAS 
DOOR DE PARTIJ OP WIER VERZOEK DE 
BETEKENING IS GEDAAN - BETEKENING ALS 

ONGEDAAN BESCHOUWD (1). 

2° GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE 

ZAKEN - CASSATIEGEDING - MIDDEL VAN 
NIET-ONTVANKELIJKHEID DOOR DE VER
WEERDER TEGEN DE VOORZ!ENING OPGE
WORPEN EN NIET AANGENOMEN - MEMORIE 
VAN WEDERANTWOORD- KOSTEN IN BEG!N
SEL TEN LASTE VAN DE VERWEERDER, OOK 
AL WORDT DE VOORZIENING VERWORPEN -

BESLISSING VAN HET HOF (2). 

(IMMOBILES HOLDING C.V. 
T. MUTUELLE GENltRALE FRAN<;:AISE VIE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 januari 1973 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel van niet-ont
vankelijkheid door verweerster tegen 
de voorziening opgeworpen en hieruit 
afgeleid dat de betekening van het 
arrest, die op 4 april 1978 te haren 
verzoeke werd gedaan, geldig geschiedde 
zodat de voorziening op 23 augustus 
1978 te laat werd ingesteld : 

Overwegende dat uit de door de 
partijen regelmatig neergelegde 
stukken blijkt : 1" dat verweerster 
het arrest tweemaal liet betekenen 
- ten eerste op 4 april 1973, door_ 
een exploot bestemd voor eise
res « gevestigd te Boskoop · 
(Nederland) >>, verzonden zowel aan 
de Nederlandse Centrale Autoriteit, 
overeenkomstig het verdrag van 
15 november 1965, als aan de woon
plaats van eiseres in Nederland, 
overeenkomstig artikel 40 van het 
Gerechtelijk Wetboek, - en ten 
tweede door een exploot op 
26 mei 1973 in Belgie afge
geven; 2" dat, aangaande het 
eerste exploot, de officier van Justi
tie liet weten dat aan het verzoek 
tot overmaking aan eiseres niet 
werd voldaan; 3" dat, aangaande dit 

(1) Zie Cass., 10 maart 1975 (A.C., 1975, 76B). 

(2) Cas~, 5 sept. 1974 (A.C., 1975, 19). 

zelfde exploot, de gerechtsdeurwaar
der een bericht van het postkantoor 
ontving waaruit bleek dat eiseres 
het had ontvangen; 4" dat, naar zijn 
bewoordingen, het exploot van 
26 mei 1973 werd betekend aan 
eiseres « gevestigd te Baarle-Hertog, 
Hoogbraak 6 >>, de gerechtsdeur
waarder « sprekende met 0., haar 
aangestelde >>; 

Overvvegende dat, naar de bepa
lingen van het Gerechtelijk 
Wetboek : 1. onder verblijfplaats 
moet worden verstaan iedere andere 
vestiging dan de woonplaats, zoals 
de plaats waar de persoon kantoor 
houdt of een handels- of nijver
heidszaak drijft ( artikel 36); 2. ten 
aanzien van hen die in Belgie geen 
gekende verblijfplaats hebben, 
stuurt de gerechtsdeurwaarder bij 
een ter post aangetekende brief het 
afschrift van de akte aan hun woon
plaats of aan hun verblijfplaats in 
het buitenland (artikel 40); 3. de 

. betekeningen worden gedaan aan 
buitenlandse vennootschappen op 
hun maatschappelijke zetel, op hun 
filiaal of op hun bedrijfszetel in 
Belgie ( artikel 42, 6"); 4. de beteke
ning in het buitenland is ongedaan 
indien de partij, op wier verzoek ze 
verricht is, de verblijfplaats in Bel
gie, van degene aan wie betekend 
wordt, kende (artikel 40, vierde lid); 

Overwegende dat ingevolge deze 
bepalingen de betekening aan een 
buitenlandse vennootschap als 
ongedaan wordt aangezien indien 
de verzoekende partij de bedrijfsze
tel van die vennootschap in Belgie 
kende; 

Overwegende dat uit het feit dat 
verweerster, na het van 12 mei 1978 
gedateerd bericht van de officier 
van Justitie te Den Haag te hebben 
ontvangen dat deze niet had vol
daan aan het verzoek om beteke
ning van het exploot van 
4 april 1978, reeds op 26 mei 1978 
opnieuw doch ditmaal aan het Bel
gisch adres van eiseres liet beteke
-nen, mag worden afgeleid dat ver
weerster, die met eiseres zakenrela
ties voerde omtrent een goed dat 
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gelegen is in de gemeente in Belgie 
waarin eiseres haar bedrijfszetel 
heeft, ook reeds op 4 april 1978 die 
bedrijfszetel kende, te meer daar 
verweerster wel aanvoert dat het 
Belgische adres van eiseres blijk
baar door haar aan de Nederlandse 
Centrale Autoriteit zou zijn opgege
ven, maar dit geenszins blijkt uit de 
neergelegde stukken; 

Dat derhalve de betekening van 
4 april 1978 als ongedaan moet 

·worden aangezien en dat de termijn 
voor het instellen van de voorzie
ning eerst vanaf 26 mei 1978 liep, 
zodat de voorziening niet te laat 
werd ingesteld; 

Dat het middel van niet
ontvankelijkheid niet kan worden 
aangenomen; 

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

doordat het arrest het hager beroep 
van verweerster gegrond en het inciden
teel beroep van eiseres ongegrond ver
klaart, dienvolgens de oorspronkelijke 
vordering van eiseres afwijst en, recht
doende op de tegenvordering van ver
weerster, eiseres veroordeelt tot betaling 
aan verweerster van de ter uitvoering 
van de litigieuze overeenkomst van 
lening ontvangen som van 500.000 frank, 
vermeerderd met de bedongen vergoe
dingen en met de contractuele en 
gerechtelijke intresten tot op de dag van 
de werkelijke betaling, en doordat het 
arrest alzo beslist op grond : « dat uit de 
feitelijke elementen blijkt dat appellante 
(thans verweerster) enkel de plans van 
juni 1973 heeft gekend en het niet 
betwist wordt dat er gebouwd werd 
volgens de plans van mei 1974; dat de 
schattingen van de expert, met het oog 
op de lening, gesteund zijn op de plans 
van juni 1973; dat uit de studie van en 
de metingen op de plans blijkt dat het 
verschil in bebouwde oppervlakte op 
Belgisch grondgebied tussen de aan 
appellante voorgelegde plans en het 
nadien opgetrokken gebouw miniem is 
zodat er mogelijk geen of een te ver
waarlozen waardeverschil bestaat, zo
niet zelfs een meerwaarde; dat de con
ceptie van het gebouw wel ingrijpend 
gewijzigd werd (het is bijvoorbeeld min
der lang doch breder gebouwd); dat, 
zowel als artikel 1243 van het Burgerlijk 
Wetboek, dat ten deze als dusdanig niet 

toepasselijk is, een loutere toepassing 
inhoudt van artikel 1134 van het Burger
lijk Wetboek, artikel 6, m (van de tussen 
partijen overeengekomen algemene 
voorwaarden) eveneens in het licht van 
artikel 1134 van het Burgerlijk Wet
hoek moet gezien worden; dat het feit 
een hypothecaire lening aan te vragen 
op grand van een bepaald plan en 
een gebouw op te trekken volgens een 
ander, merkelijk verschillend en niet 
medegedeeld plan, volgens artikel 6, m, 
de voortijdige opeisbaarheid van het 
kapitaal v66r het verstrijken van de 
overeengekomen termijn wettigt; dat de 
verdere opwerpingen van appellante in 
verband met de niet-naleving door gei:n
timeerde (thans eiseres) van andere 
algemene voorwaarden, derhalve niet 
meer dienen onderzocht te worden; dat 
ge'intimeerde derhalve de reeds ontvan
gen gelden dient terug te betalen, ver
meerderd met de contractueel bepaalde 
intresten en de contractueel bepaalde 
vergoeding »; 

terwijl, noch deze, noch enige andere 
reden van het arrest de conclusie in 
hager beroep van eiseres beantwoorden, 
waarin zij zonder te betwisten dat de 
conceptie van het gebouw ingrijpend 
gewijzigd werd, deed gelden, om haar 
vordering tot betaling van het saldo van 
de lening te rechtvaardigen en om zich 
te verzetten tegen verweersters tegen
vordering tot terugbetaling van de reeds 
gestorte gelden, dat « appellante (thans 
verweerster) er evenmin belang bij heeft 
in te roepen dat de oorspronkelijke 
plans niet zijn uitgevoerd; dat er meer is 
uitgevoerd dan oorspronkelijk voorzien 
en de bijkomende lokalen de totaal
waarde op 3.498.500 frank brengen zodat 
appellante door de bijwerken meer dan 
gedekt wordt, vermits deze automatisch 
volgens de notariele akte mede het 
onderpand vormen (op te richten kan
toorgebouw te Baarle-Hertog) >>, 

terwijl, het arrest, dat aangenomen 
heeft dat er ingevolge de wijziging van 
de conceptie van het gebouw « mogelijk 
geen of een te verwaarlozen waardever
schil bestaat, zoniet, zelfs een 
meerwaarde >> en desondanks met toe
passing van artikel 6, m, van de hypo
thecaire overeenkomst van lening de 
voortijdige opeisbaarheid van het kapi
taal aanneemt om de in de aanhef van 
het middel aangehaalde redenen en 
meer bepaald omdat verweerster « enkel 
de plans van juni 1973 heeft gekend en 
er gebouwd werd volgens de plans van 
mei 1974 >> en omdat « de conceptie van 



-129-
het gebouw wel ingrijpend gewijzigd 
werd », derwijze niet antwoordt op 
hogervermeld verweermiddel dat steunt 
op het ontbreken van belang van ver
weerster om zich te beroepen op de 
wijziging van de bouwplans om de 
voortijdige opeisbaarheid van het 
geleend kapitaal te bekomen, 

terwijl, bij afwezigheid van enig 
motief dat gezegd verweer van eiseres 
beantwoordt en de verwerping ervan 
rechtvaardigt, de hiervoren aangevoch
ten beslissingen van het arrest niet 
regelmatig met redenen zijn omkleed : 

Overwegende dat het arrest, ener
zijds, vaststelt dat er tussen het 
voorgelegde plan en het opgetrok
ken gebouw slechts een miniem 
verschil bestaat, althans wat de 
oppervlakte betreft, zodat er geen of 
een te verwaarlozen waardeverschil 
bestaat, zelfs een meerwaarde; 

Dat het arrest, anderzijds, oor
deelt dat, gelet op de overeengeko
men voorwaarden waarvan het de 
inhoud letterlijk overneemt, er van 
het voorgelegde plan niet mocht 
worden afgeweken; 

Overwegende dat het arrest 
zodoende alleszins impliciet doch 
zeker beslist dat, al is het waarde
verschil miniem, verweerster zich 
niettemin op de toepassing van de 
overeengekomen voorwaarde mag 
beroepen om de ontbinding van de 
overeenkomst te vorderen; dat hier
uit volgt dat, nu het oordeelt dat er 
geen rekening moet worden gehou
den met het waardeverschil, het 
niet meer diende te onderzoeken of 
het onbeduidend waardeverschil al 
dan niet voor verweerster belang 
had; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten behalve die van de 
memorie van wederantwoord; ver
oordeelt verweerster in deze kosten. 

28 september 1979 - 1' kamer -
Voorzitter : de h. Versee, wnd. voorzitter 
- Verslaggever: de h. Van Leckwijk
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal Advo
caten : mrs. De Bruyn en van Heeke. 

Nr. 70 

3' KAMER - 1 oktober 1979 

1° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING 
- BEGINSEL DAT AAN DE WETGEVER NIET 
VERBIEDT DE U!TOEFENING VAN HET RECHT 
OP VERDEDIGING IN EEN BEPAALDE 
MATERIE SPECIAALTE REGELEN (1). 

2° DIENSTPLICHT- HERKEURINGSRAAD 
- BESLISSING OVER DE KEURING IN HET 
BUITENLAND - GEEN OPROEPING VAN DE 
DIENSTPLICHTIGE (2). 

3° DIENSTPLICHT - BESLISSINGEN VAN 
DE HERKEURINGSRAAD - REDENEN. 

3° De herkeuringsraad die over de 
dienstgeschiktheid uitspraak doet in 
de bewoordingen van art. 43, § 4, 
Diensplichtwetten, gecoordineerd op 
30 april 1962, behoeft zijn beslissing 
niet nader te motiveren (3). 

(VANDERVOODT) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op de bestre
den beslissing, op 25 juni 1979 door 
de Herkeuringsraad van de Provin
cie Antwerpen gewezen; 

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

doordat eiser niet werd verwittigd van 
de datum waarop de herkeuringsraad 
een beslissing zou treffen en evenmin op 
deze terechtzitting werd uitgenodigd en 
aldus in de onmogelijkheid werd gesteld 
te gepasten tijd zijn middelen van verde
diging te doen gelden, 

terwijl de rechten van de verdediging 
ten minste vereisten, ook bij ontsten
tenis van iedere wettekst, dat wie 

(1) Cass., 17 aug. 1977 (A.C., 1977, 1140). 

(2) en (3) Cass., 5 sept 1977 (A.C., 1978, 12) 
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betrokken is bij een rechterlijke aide 
verwittigd zou worden van het feit dat 
een beslissing zal worden getroffen door 
een bevoegde instantie, bij gebreke 
waarvan hij zijn middelen van verdedi
ging niet kan doen gelden : 

Overwegende dat het algemeen 
beginsel van het recht op verdedi
ging voor elk eigenlijk gerecht de 
wetgever niet verbiedt de uitoefe
ning van dit recht in een bepaalde 
mat~rie, zoals in dienstplichtzaken, 
spec1aal te regelen; , 

Overwegende dat uit de beslissing 
blijkt dat eiser in het buitenland 
een keuring heeft ondergaan; dat 
artikel 46, § 5, van de Dienstplicht
wetten, gecoordineerd op 30 april 
1962, bepaalt dat in dergelljk geval 
de raad uitspraak doet zonder de 
belanghebbende op te roepen; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 48 van de 
dienstplichtwetten, gecoi.irdineerd op 
30 april 1962, en 97 van de Grondwet en 
van het algemeen beginsel van de ver
plichting te motiveren, 

doordat de beslissing zich ertoe 
beperkt als volgt uitspraak te doen : 
« aangewezen, geschikt voor de dienst "• 

terw1jl voormelde wetsbepalingen en 
voormeld algemeen rechtsbeginsel de 
herkeuringsraad ertoe verplichten de 
motieven aan te duiden waarop hij 
steunt om te komen tot het dispositief 
dat in artikel 43, § 4, van de Diensplicht
wetten wordt bepaald : 

Overwegende dat artikel 48 van 
de Dienstplichtwetten weliswaar 
bepaalt dat de beslissingen van de 
herkeuringsraad met redenen moe
ten zijn omkleed, maar dat 
artikel 43, § 4, van dezelfde wetten 
nauwkeurig de bewoordingen aan
geeft waarin deze raad over de , 
dienstgeschiktheid uitspraak doet; 
dat, door eiser « aangewezen, 
geschikt voor de dienst >> te verkla
ren, de beslissing met redenen is 
omkleed overeenkomstig artikel 43, 
§ 4; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

1 oktober 1979 ~ 3" kamer - Vom·zit
ter en verslaggever : de h. Gerniers, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal - Advocaat : mr, Ansiaux. 

Nr. 71 

3• KAMER - 1 oktober 1979 

1° DIENSTPLICHT - HERKEURINGSRAAD 

- INOBSERVATIESTELLING BEVOLEN NA VER
SCHIJNING VAN DE DIENSTPLICHT!GE -
BESL!SSING NA DE BESLUITEN VAN DE 
GENEESHEER-DESKUND!GE - NIEUWE VER
SCHIJNING NODELOOS GEACHT - DIENST
PL!CHTIGE BEHOEFT NIET MEER TE WORDEN 
OPGEROEPEN (1). 

2° DIENSTPLICHT - HERKEURINGSRAAD 

VERSLAG VAN DE SECEETARIS-
VERSLAGGEVER -- MEDEDELING NIET VOOR
GESCHREVEN. 

3° DIENSTPLICHT - BESL!SSINGEN VAN 

DE HERKEURINGSRAAD - REDENEN. 

2' Het verslag van de secretaris
verslaggever van de herkeun'ngsraad 
moet niet aan de dienstplichtige wor
den meegedeeld (2). 

3" De herkeuringsraad die over de 
dienstgesclliktheid uitspraak doet in 
de bewoordJngen van art. 43, § 4, 
Dienstplichtr:vetten, gecoordineerd op 
30 april 1982, behoeft zijn beslissing 
niet nader te rnotiveren (3). 

(BEKX) 

ARREE:T 

HET HOF; - Gelet op de beslis
sing, op 8 augustus 1979 gewezen 
door de Herkeuringsraad van de 
Provincie Antwerpen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 43, § 2, 
44 en 45, § 3, van de Dienstplichtwetten, 
gecoi.irdineerd op 30 april 1962, 

(1) Cass., 17 aug. 1977 (A.C., 1977, 1140). 

(2) Zie Cass., 5 Jan. 1977 (A.C., 1977, 481). 

(3) Zie het vonge arrest. 
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doordat de herkeuringsraad een 

nieuwe verschijning nodeloos acht en de 
aanvraag verwerpt, zonder eiser te horen 
met betrekking tot de bevindingen en 
het verslag van de secretaris-· 
verslaggever, dat hem niet ter kennis is 
gebracht, 

en terwijl de beslissing eiser niet 
opnieuw op te roepen niet overeenstemt 
met de bepalingen van artikel 45 van de 
Dienstplichtwetten, indien die beslissing 
tot gevolg heeft dat de bij de 
artikelen 43 en 44 bepaalde procedure 
niet kan worden gevolgd, temeer wan
neer de herkeuringsraad beslissingen 
neemt welke op nieuwe gegevens en 
proeven steunen die tijdens de inobser
vatiestelling aan het licht gekomen zijn : 

Overwegende dat de artikelen 43, 
§ 2, en 44 van de Dienstplichtwetten 
weliswaar bepalen dat de dienst-
plichtige moet worden opgeroepen 
en gehoord, maar dat krachtens 
artikel 45, § 3, de herkeuringsraad, 
wanneer hij, na verschijning van de 
dienstplichtige, diens observatie 
heeft bevolen, uitspraak kan doen 
op de besluiten van de geneesheren 
zonder de dienstplichtige te laten 
oproepen, indien hij een nieuwe 
verschijning nodeloos acht; 

Dat de beslissing vaststelt dat 

procedure, zonder enig artder motief van 
de verwerping van de aanvraag te 
vermelden: 

Overwegende dat artikel 48 van 
de Dienstplichtwetten weliswaar 
bepaalt dat de beslissingen van de 
herkeuringsraad met redenen moe
ten worden omkleed, maar dat 
artikel 43, § 4, van dezelfde wetten 
nauwkeurig de bewoordingen aan
geeft waarin deze raad over de 
dienstgeschiktheid uitspraak doet; 
dat, door de aanvraag verworpen te 
verklaren, de beslissing met rede
nen is omkleed overeenkomstig 
voormeld artikel 43, § 4; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

1 oktober 1979 - 3' kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Gern1ers, 
afdelingsvoorzitter GeJjjkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal. 

eiser v66r zijn inobservatiestelling Nr. 72 
reeds voor de herkeuringsraad is 
verschenen en er gehoord werd en 3" KAMER _ 1 oktober 1979 
dat daarom een nieuwe verschijning· 
nodeloos wordt geacht; ARBEIDSOVEREENKOMST - SCHOR-

Dat geen wetsbepaling voor-· 
schrijft dat het verslag van de 
secretaris-verslaggever aan de 
dienstplichtige moet worden meege
deeld; 

Dat de beslissing zodoende een 
juiste toepassing maakt van de in 
het middel vermelde wetsbepalin
gen; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 48 van de 
Dienstplichtwetten, gecoi:irdineerd op 
30 april 1962, 

doordat de beslissing niet aan de 
motiv€Tingsplicht beantwoordt, wanneer 
zij enkel een overz1eht geeft van de 

SING ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
GENEESKUNDIG ONDERZOEK - RECHT VAN 
DE WERKGEVER OM DE ARTS AAN TE STEL
LEN. 

De werkgever stelt vrij en zonder 
inspraak van de werknemer de arts 
aan die belast is met het onderzoek 
van de arbeidsongeschiktheid van de 
werknemer; h1j kan deze aanstelling 
te allen tijde wijzigen, ook indien de 
instelling, dienst of arts die met het 
onderzoek is belast, wordt vermeld in 
de arbeidsovereenkomst of het 
arbeidsreglement (1). (Art. 9, § 2, 
Arbeidsovereenkomstenwet Bedien
den). 

(1) Zie Cass., 25 nov. 1970 (A.C., 1971, 284) en 
10 maart 1976 (ibid., 1976, 796). 
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(FONDS VOOR BEROEPSZIEKTEN T. FOSSEN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 december 1977 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1108, 1134, 
1135, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1, 5, 9, § 2, derde en vierde lid, 
en 20 van de bij koninklijk besluit van 
20 juli 1955 gecoordineerde wetten 
betreffende het bediendencontract, ge
wijzigd door de wetten van 10 decem
ber 1962, 5 december 1968 en 
21 november 1969, 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
om aan verweerder een opzeggingsver
goeding van 448.371 frank te betalen op 
grond : dat de gecoordineerde wetten 
betreffende het bediendencontract van 
toepassing zijn; dat artikel 8, vijfde lid, 
van het reglement gevoegd bij de over
eenkomst gesloten met de bedienden 
onder meer bepaalt : « in geval van 
arbeidsongeschiktheid wegens ziekte 
moet de bediende de arbeidsongeschikt
heid rechtvaardigen door middel van een. 
medisch attest; dit attest moet de eerste 
dag van de ongeschiktheid naar de 
Administratieve Gezondheidsdienst wor
den gezonden »; dat eiser de arbeids
overeenkomst moet uitvoeren zoals over
eengekomen en dat hij die niet eenzijdig 
kon wijzigen, zoals hij gedaan heeft bij 
zijn nota van 1 april 1974 met bijlage; 
dat verweerder zijn instemming niet 
betuigd heeft met deze belangrijke een
zijdige wijziging van artikel 8 van het 
toepasselijk reglement; dat eiser tever
geefs een beroep doet 'op artikel 9 van 
de wetten betreffende het bediendencon
tract dat ten deze niet dienend is; dat 
artikel 8 van het reglement geen enkele 
bepaling van dwingend recht schendt; 
dat verweerder dus gerechtigd was niet 
in te gaan op het controleonderzoek, 
ingesteld door Securex, 

terwijl, eerste onderdeel, het feit dat 
artikel 8 van het arbeidsreglement, 
gevoegd bij het tussen partijen gesloten· 
bediendencontract, bepaalt dat in geval 
van arbe1dsongeschikthe1d verweerder 
een medisch attest naar de Adm1mstra
tieve Gezondheidsdienst moet sturen, 
geenszms inhoudt dat eiser het toezicht 
op de z1ekte van ZIJn personeel met door 
een eenziJdige beshssmg aan een andere 
mstellmg, met name de firma Securex, 

zou kunnen toevertrouwen (schending 
van de artikelen 1134, 1135 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1, 5 en 9, § 2, van 
het koninklijk besluit van 20 juli 1955}; 

tweede onderdeel, de nota van 
1 april 1974, waarbij eiser het toezicht op 
de ziekte en arbeidsongeschiktheid van 
het personeel aan de firma Securex 
toevertrouwt, geen wijziging inhoudt van 
enig wezenlijk of belangrijk element van 
de arbeidsvoorwaarden van verweerder 
en eiser derhalve gerechtigd was de 
naleving daarvan te vorderen (schending 
van de artikelen 1108, 1134, 1135, 1319; 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 
5, 9, § 2, derde en vierde lid, en 20 van 
het koninklijk besluit van 20 juli 1955); 

derde onderdeel, verweerder krach
tens artikel 9, § 2, van de wetten 
betreffende het bediendencontract in 
geen geval mag weigeren een door eiser 
gemachtigd en betaald geneesheer te 
ontvangen en te laten onderzoeken of hij 
werkelijk arbeidsongeschikt is, ook al is 
deze geneesheer eenzijdig door eiser 
aangeduid en behoort hij niet tot de in 
het arbeidsreglement aangewezen Admi
nistratieve Gezondheidsdienst; deze 
bepaling op dwingende wijze de werkge
ver beschermt (schending van de 
artikelen 1, 5, 9, § 2, derde en vierde lid. 
van het koninklijk besluit van 
20 juli 1955, 1134 en 1135 van het 
Burgerlijk Wetboek} : 

Overwegende dat, luidens arti
kel 9, § 2, derde lid, van de wetten 
betreffende het bediendencontract, 
gecoordineerd op 20 juli 1955, de 
bediende die arbeidsongeschikt is, 
niet mag weigeren « een door de 
werkgever gemachtigd en betaald 
geneesheer te ontvangen noch zich 
door deze te laten onderzoeken >> en 
-zich eventueel ook bij deze arts 
moet aanbieden; 

Dat deze bepaling inhoudt dat de 
werkgever vrij en zonder inspraak 
van de werknemer de met het 
onderzoek belaste arts aanstelt en 
hij deze aanstelling op elk ogenblik 
kan wijzigen; dat dit recht niet 
wordt beperkt door de vermelding 
van de instellmg, dienst of arts, die 
met het onderzoek is belast, in de 
arbetdsovereenkomst of het arbetds
reglement; 
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Overwegende dat het arbeidshof 

oordeelt dat verweerder het recht 
had niet in te gaan op het onder
zoek, door een arts van de firma· 
Securex ingesteld, naar de arbeids
ongeschiktheid van verweerder, 
omdat de aanstelling door eiser van 
deze firma om het onderzoek . uit te 
voeren afvveek van het reglement 
van eiser dat bij de door partij
en aangegane arbeidsovereenkomst 
was gevoegd en eiser niet het recht 
had dit reglement eenzijdig, zonder 
instemming van verweerder, te wij
zigen; 

Dat het arbeidshof door deze 
beslissing genoemd artlkel 9, § 2, 
van de gecoordineerde wetten 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestTeden arrest; beveelt dat van dit 
arrest meldlng zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat de feitenrechter erover zal 
beslissen; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Antwerpen. 

1 oktober 1979 3' kamer 
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Mahil
lon - Gel1jkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advo
caten.: mrs. Houtekier, Bi.itzler. 

Nr. 73 

3' KAMER - 1 oktolher 1979 

1° RUST- EN OVERLEVINGSPEN-
SIOEN - ZELFSTANDIGEN - BEROEPS

LOOPBAAN - BEWIJS - JAREN 1946 TCJT 
1956 BEROEPSARBEID ALS ZELF

STANDIGE VERRICHT DOOR DE VROUW. 

2° RUST- EN OVERLEVINGSPEN~ 

SIOEN - ZELFSTANDIGEN - BEROEPS

LOO?BAAN -- BEWIJS . - JAREN V66R 1946 -
BEWIJS DOOR VERMOEDENS VOORWAAR
DEN 

1" Dat de vrouw beroepsarbeid als zelf
standige gedurende de jaren 1946 tot 
1956 (1) heeft verricht, kan worden 
bewezen door een inschrijving in het 
handelsregister op naam van de man, 
aangevuld door andere bewijsmidde
Jen, getuigen en vermoedens inbegre
pen, waaruit blijkt dat die beroepsar
beid in werkelijkheid uitsluitend en 
daadwerkelijk door de vrouw rverd 
verricht. (Art. 15, § 1, 1", K.B. nr. 72, 
10 nov. 1967, gewijzigd bij de wet 
9 juni 1970). 

2" Wanneer de pensioenaanvrager de
zelfde beroepsarbeid, die hij als zelf
standige v66r 1946 heeft verricht, na 
1945 l1eeft voortgezet, kan de rechter 
de beroepsarbeid v66r 1946 niet bewe
zen achten op grand van bepaalde en 
met elkaar overeenstemmende ver
moedens, zonder na te gaan hoe de 
aanvrager zich vanaf 1946 (2) van zijn 
sociale verplichtingen heeft gekweten. 
(Art. 47, K.B. 22 dec. 1967, gewijzigd 
bij K.B. 16 juli 197D.) 

(RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKE
RINGEN DER ZELFSTANDIGEN T. DE ROOSE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het arrest, 
op 20 januari 1978 door het Arbeids
hof te Gent gewezen; 

Over l1et eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 15, inzonderheid 
§ 1, 1", van het koninklijk besluit nr. 72 
van 10 november 1967 betreffende het 
rust- en overlevingspensioen der zelf
standigen, 

doordat het arrest de beslissing, dat 
« overeenkomstig artikel 15, § 1, van het' 
koninklijk beslui t nr. 72 van' 
10 november 1967 een voldoende bewijs 
is gcleverd dat verweerster in werkelijk
heid, gedurende de betwiste jaren, zelf
standige exploitante van de winkel in 
kruidenierswaren is geweest "• grondt op 
de overwegingen dat overeenkomstig 
bedoelde wetsbepaling « aileen sprake is 

(1) Krachtens de op deze zaak nog niet 
toepasselijke wet van 17 dec. 1976 geldt bet 
bepaalde in art. 15, § 1, 1", van het K.B. nr. 72 
van 10 nov. 1967 niet aileen meer voor de 
jaren 1946 tot 1956, maar voor aile jaren v66r 
1957. 

(2) Deze bepaling werd daarna nog gewij
zigd bij K.B. 20 feb. 1976 en vervolgens 
opP.PhPwm hq K.B van 2 maart 1977 
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van bewijs van de "beroepsbezigheid " 
(als zelfstandige), dat geleverd moet 
worden door geschriften of documenten 
tijdens deze periode opgemaakt, dat het 
getuigenbewijs evenwel toegelaten is om 
de elementen, die uit deze geschriften of 
documenten blijken, aan te vullen >>, dat · 
enerzijds ten deze « de inschrijving in 
het handelsregister op naam van P.~ 
Neve Jan, op 9 september 1940, on
der nr. 25.120, met schrapping op 
21 april 1951, een geschrift of document 
uitmaakt dat de activiteit als zelfstan
dige voor de huwelijksgemeenschap De 
Neve-De Roose bewijst, daar het alge
meen gekend is dat het exploiteren van 
een wi-nkel toentertijd bijna steeds offi
cieel op naam van de echtgenoot werd 
ingeschreven, gelet op de juridische 
onbekwaamheid van de gehuwde 
vrouw >>, dat anderzijds « ter aanvulling 
van genoemd stuk >>, uit getuigenverkla
ringen en een akte van bekendheid 
genoegzaam bewezen is dat verweerster 
niet als helpster van haar echtgenoot 
kon worden aangezien en derhalve ertoe 
moest worden besloten dat zij een zelf
standige activiteit uitoefende, 

terwijl, overeenkomstig artikel 15, § 1, 
1°, van het koninklijk besluit nr. 72 van 
10 november 1967, zoals het van kracht 
was v66r de wijziging aangebracht door 
artikel 1 van de wet van 17 decem
ber 1976, de vereiste geschriften of 
documenten het bewijs moeten inhou
den van het feit dat de aanvrager van 
een rustpensioen als zelfstandige tussen 
de jaren 1946 tot 1956 zelf de zelfstan
dige activiteit uitoefende, waarvan het 
bestaan eveneens uit bedoelde geschrif
ten of documenten moet blijken, en 
derhalve aan deze wetsbepaling niet 
voldaan wordt door het voorbrengen van 
geschriften waaruit slechts blijkt dat de 
echtgenoot van de aanvraagster van het 
rustpensioen als zelfstandige een zelf
standige activiteit uitoefende, zodat de 
beslissing, door aan te nemen dat ver
weerster enkel geschriften en documen
ten moest voorbrengen die het bewijs 
inhielden van een zelfstandige activiteit, 
zonder dat hierdoor moest bewezen zijn 
dat zij zelf deze activiteit uitoefende en 
door als dergelijk voldoende bewijsmid
del een inschrijving in het handelsre~ 
gister op naam van de echtgenoot van 
verweerster aan te nemen, met dien 
verstande dat zij door getuigen kon 
aantonen dat zij deze activiteit uitoe
fende, schending inhoudt van artikel 15, 
§ 1, 1o, van het koninklijk besluit nr. 72 
van 10 november 1967, zoals het van . 

kracht was v66r de wijziging aange
bracht door artikel 1 van de wet van 
17 december 1976 : 

Overwegende dat, luidens arti
kel 15, § 1, 1", van het koninklijk 
besluit nr. 72 van 10 november 1967, 
gewijzigd bij de wet van 9 juni 1970, 

. het bewijs van de beroepsbezigheid 
als zelfstandige voor de jaren 
1946 tot 1956 kan worden geleverd 
<< door geschriften of documenten 
welke tijdens deze periode werden 
opgemaakt », doch dat het getuigen
bewijs toegelaten is onder meer 
« om de elementen, die uit deze 
geschriften of documenten blijken, 
a an te vullen >>; 

Overwegende dat uit haar wor
dingsgeschiedenis blijkt dat deze 
wetsbepaling dezelfde betekenis 
heeft als de artikelen 9 van de wet 
van 30 juni 1956 en 18 van de wet 
van 28 maart 1960, luidens welke 
het bewijs van de hoedanigheid van 
of de beroepsarbeid als zelfstandige 
voor bepaalde jaren kon worden 
geleverd door alle « rechtsmiddelen 
», getuigen uitgezonderd, behalve in 
de gevallen bedoeld in de artikelen 
1347 en 1348 van het Burgerlijk 
Wetboek; dat de wetgever door deze 
bepalingen onder meer bedoelde dat 
de beroepsarbeid als zelfstandige 
waarschijrtlijk wordt gemaakt door 
een geschrift dat dagtekende uit de 
tijd waarin de arbeid werd verricht; 
dat de wetgever overigens later de 
verwijzing naar de artikelen 1347 en 
1348 van het Burgerlijk Wetboek 
heeft weggelaten; 

Overwegende dat de geschriften 
of documenten niet moeten vermel
den dat de pensioenaanvrager het 
zelfstandige beroep heeft uitgeoe
fend; dat het volstaat dat die stuk
ken, zonder het te bewijzen, waar
schijnlijk maken dat de aanvrager 
dit beroep heeft uitgeoefend en 
eruit kan worden afgeleid dat er 
reden is om het bewijs van de 
daadwerkelijke uitoefening te laten 
leveren door andere middelen, 
getuigen en vermoedens inbegre
pen; 
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Overwegende dat het arrest oor

deelt dat ten deze « de inschrijving 
in het handelsregister op naam van 
De Neve Jan, op 9 september 1940, 
onder nr. 25.120, met schrapping 
van 21 april 1951, een geschrift of 
document uitmaakt dat de activiteit 
als zelfstandige vqor de huwelijks
gemeenschap De Neve-De Roose 
bewijst, daar het algemeen gekend 
is dat het exploiteren van een 
winkel toentertijd bijna steeds offi
cieel op naam van de echtgenoot 
werd ingeschreven, gelet op de juri
dische onbekwaamheid van de 
gehuwde vrouw >>; 

Dat het arbeidshof door deze 
overweging te kennen geeft dat het 
handelsregister op naam van de 
man in de betrokken periode waar
schijnlijk maakt dat de handel 
mede of uitsluitend door de vrouw 
werd gedreven; dat het voorts, ter 
aanvulling van de elementen die uit 
dit geschrift blijken, andere bewijs
middelen, inzonderheid getuigenis
sen, in aanmerking neemt, waaruit 
het arbeidshof het bewijs afleidt dat 
verweerster zelf met uitsluiting van 
haar man daadwerkelijk als zelf
standige de winkel exploiteerde; 

Dat het arrest aldus artikel 15, 
§ 1, 1", van het koninklijk besluit 
nr. 72 van 10 november 1967 niet 
schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, ... 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het derde middel, ... 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 4 7, tweede lid, van 
het koninklijk besluit van 22 decem
ber 1967 houdende algemeen reglement 
betreffende het rust- en overlevingspen
sioen der zelfstandigen, zoals gewijzigd 
b1j koninlijk besluit van 16 juli 1970, 

doordat het arrest overweegt, ener
zijds, dat « niet betwist wordt dat 
gedurende de periode 1934 tot 
24 april 1951 een winkel in kruideniers
waren werd geexploiteerd door de huwe
lijksgemeenschap De Neve-De Roose ,, 
en, anderzijds, dat « de aangehaalde 
getuigenverklaringen als dusdanig niet 
strijdig zijn met de louter formele stuk
ken, opgemaakt om bovengenoemde 
juridische redenen op naam van de man; 
dat deze getuigenissen eveneens 
bepaalde en met elkaar overeenstem
mende vermoedens uitmaken die de 
zelfstandige activiteit v66r 1946 vol
doende bewijzen »; dat het arrest aldus 
aanneemt dat verweerster het bewijs 
levert van haar zelfstandige activiteit 
v66r 1946 op de wijze bepaald door 
artikel 47 van het koninklijk besluit van 
22 december 1967, 

terwijl, luidens de bepaling van 
artikel 47 van het koninklijk besluit van 
22 december 1967, gewijzigd door het 
koninklijk besluit van 16 juli 1970, de 
aanvrager van een rustpensioen als zelf-

. standige het bewijs van zijn beroeps
bezigheid als zelfstandige, gelegen 
v66r 1946, weliswaar door bepaalde en 
met elkaar overeenstemmende vermoe
dens kan leveren, maar deze vermoe
dens, indien de zelfstandige activiteit 
door de aanvrager na 1945 werd voortge
zet, moeten worden beoordeeld met 
inachtneming · van de wijze waarop de 
persoon, die de bezigheid heeft uitgeoe
fend, zich vanaf 1946 van zijn sociale 
verplichtingen heeft gekweten, zodat het 
arrest, na te hebben geoordeeld dat 
gedurende de periode 1934 tot 
24 april 1951 een winkel in kruideniers
waren door de huwelijksgemeenschap 
De Neve-De Roose werd geexploiteerd, 
zonder onderzoek naar de wijze waarop 
verweerster zich vanaf 1946 van haar 
sociale verplichtingen heeft gekweten, 
niet zonder schending van artikel 4 7 van 
het koninklijk besluit van 22 decem
ber 1967, gewijzigd door het koninklijk 
besluit van 16 juli 1970, kon aannemen 
dat verweerster door vermoedens het 
bewijs leverde van haar activiteit als 
zelfstandige v66r 1946 : 

Overwegende dat het arbeidshof 
beslist dat verweerster van 1934 tot 
1951 een winkel in kruidenierswa
ren als zelfstandige heeft geexploi
teerd; 
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Dat het de beroepsarbeid als zelf

standige v66r 1946 bewezen acht op 
grand van << bepaalde en met elkaar 
overeenstemmende vermoedens », 
zonder evenwel na te gaan hoe 
verweerster zich vanaf 1946 van 
haar sociale verplichtingen heeft 
gekweten; 

Dat het arrest aldus artikel 4 7 
van het koninklijk besluit van 
22 december 1967, gewijzigd bij 
koninklijk besluit van 16 juli 1970, 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
arrest, in zoverre het de j aren 
1934 tot 1945 in aanmerking neemt 
voor de toekenning van het pen
sioen van verweerster; beveelt dat 
van dit arrest melding zal· worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; gelet op 
artikel 1017, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 
eiser in de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Arbeidshof. 
te Brussel. 

1 oktober 1979 3' kamer 
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings

.voorzitter - Verslaggever : de h. Mahil
lon - Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. De Gryse. 

Nr. 74 

2" KAMER - 2 oktober 1979 

HOGER BEROEP- STRAFZAKEN- EER

STE RECHTER DIE WEGENS VERSCHEIDENE 
MISDRIJVEN EEN ENKELE STRAF HEEFI' UIT
GESPROKEN - GERECHT IN HOGER BEROEP 
DAT SLECHTS BEPAALDE VAN DEZE MISDRIJ
VEN IN AANMERKING NEEMT- HANDHAVING 
VAN DE DOOR DE EERSTE RECHTER UITGE
SPROKEN STRAF - GEEN EENSTEMMIGHEID 

VEREIST (1). 

(1) Cass., 31 me1 1977 (A.C., 1977, 1006). 

(VERMEULEN T." OLFICA , N.V.) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 27 april 1979 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe-
zen; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen eiser ingestelde strafvor
dering : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 21lbis van 
het Wetboek van Strafvordering, 196, 
197 en 214 van het Strafwetboek, 

doordat het arrest eiser niet schuldig 
verklaart aan het hem ten laste gelegde 
misdrijf in zoverre dit betreft het 
gebruik van de verklaring uitgaande van 
de firma " Sunny Tours », opgesteld op 
29 maart 1976, en het gebruik van de 
rekening uitgaande van het hotel " Zur 
Reichspost » en eiser hiervan vrij
spreekt, en de door de eerste rechter 
uitgesproken straf toepasselijk verklaart 
op het misdrijf dat door het hof van 
beroep toch wordt aangehouden, 

terw1jl het arrest aldus voor het aan
gehouden misdrijf van " met bedrieglijk 
opzet of met het oogmerk om te scha
den, gebruik gemaakt te hebben van een 
valse akte of van een vals stuk, wetende 
dat het vals of vervalst was, namelijk 
van een valse verklaring, uitgaande van 
Kuhlmey, opgesteld te Berlijn. op 
28 maart 1976, houdende de " bestati
ging " door voornoemde van het verblijf 
van A. Vermeulen van 28 juli tot 4 au
gustus 1974 aldaar », de uitgesproken 
straffen verzwaart, zonder te zijn uitge
sproken met de eenparige stemmen van 
de leden van het hof van beroep : 

Overwegende dat wanneer, zoals 
ten deze, de eerste rechter ingevolge 
de eenheid van opzet een enkele 
straf heeft uitgesproken wegens 
verscheidene misdrijven en de rech
ter in hoger beroep de uitgesproken 
straf behoudt, zelfs als hij slechts 
een van die misdrijven in aanmer
kmg neemt, de straf niet wordt 
verzwaard en derhalve geen een
stemmigheid is vereist; 

Dat het middel naar recht faalt; 
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Om die redenen, verwerpt de 

voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

2 oktober 1979 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Boon - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Daeseleire, Antwerpen. 

Nr. 75 

2• Y.AMER - 2 oktober 1979 

1° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- VAAG M!DDEL - N!ET ONTVANKELIJK 

MIDDEL (1) (2). 

2° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- MIDDEL HIERU!T AFGELEID DAT DE ElSER 
ONOPZETTEL!JK EN NIET OPZETTEL!JK SLA
GEN EN VERWONDINGEN HEEFT TOEGE
BRACHT OF DAT DIT LAATSTE MISDRIJF VER
SCHOONBAAR WAS OMDAT HET DOOR HET 
SLACHTOFFER WAS VEROORZAAKT- STRAF 
WETTEL!JK VERANTWOORD, OOK AL IS HET 
MIDDEL GEGROND - NIET ONTVANKELIJK 

MIDDEL (3). 

(VERKERKE T. MANESSE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 mei 1979 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

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

Over het eerste middel, hieruit afge
leid dat het arrest eiser wegens opzette
lijk toebrengen van verwondingen of 
slagen, die een ziekte of ongeschiktheid 
tot het verrichten van persoonlijke 
arbeid ten gevolge hebben gehad, ver
oordeelt tot een gevangenisstraf van 
vijftien dagen, met gewoon uitstel gedu
rende drie jaar, en tot een geldboete van 
vijftig frank, 

(1) Cass., 24 okt. 1978 (A.C, 1978-79, 219). 

(2) Cass., 27 maart 1979 (A.C, 1978-79, 883). 

(3) Zie Cass., 5 mei 1975 (A.C, 1975, 969), 
8 feb. 1977, 644, 11 okt. en 29 nov. 1977 (ibid., 
1978, 196 en 363). 

terwijl bij conclusie werd opgeworpen 
dat ten aanzien van eiser een verkeerde 
kwalificatie van het ten laste gelegde 
misdrijf aangehouden werd, dat eiser 
had dienen te worden vervolgd wegens 
het onopzettelijk toebrengen van slagen 
of verwondingen, en anderzijds dat de 
feiten verschoonbaar waren gelet op de 
provocatie van de burgerlijke partij : 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt tot een gevangenisstraf 
van vijftien dagen en een geldboete 
van 50 frank; dat, nu de uitgespro
ken straf wettelijk verantwoord 
blijft in de onderstelling dat het 
(aan) eiser ten laste gelegde feit niet 
onder de artikelen 398 en 399, eerste 
lid, maar onder artikel 420 van het 
Strafwetboek viel, of in de onder
stelling dat toepassing diende te' 
worden gemaakt van de artike
len 411 tot 414 van het Strafwet
boek, het middel niet tot cassatie 
kan leiden en derhalve bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat artikel 97 van de Grondwet werd 
geschonden, aangezien de rechten van 
de verdediging niet werden gevrijwaard : 

Overwegende dat eiser niet duide
lijk maakt waarin de rechten van de 
verdediging niet werden gevrij
waard en hoe artikel 97 van de 
Grondwet daardoor kon worden 
geschonden; 

Dat het middel wegens gebrek 
aan nauwkeurigheid niet ontvanke
lijk is; 

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. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
civielrechtelijke vordering van ver

. weerster : 
Overwegende dat het beroepen 

vonnis verweerster een voorschot 
toekent, de overlegging van een 
stuk noodzakelijk acht en de zaak 
onbepaald uitstelt; dat het arrest die 



HET EXPLOOT ALS BEPAALD IN DE OVEREEN

KOMST VAN 25 APRIL 1959 TUSSEN DE 
BELGISCHE REGERING EN DE REGERING VAN 
DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND - BETEKE
NING VAN HET EXPLOOT- BEGRIP. 
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beslissing bevestigt en de zaak voor 
verdere afdoening naar de eerste 
rechter terugwijst; dat zodanige 
beslissing geen eindbeslissing is in 
de zin van artikel 416 van het 
Wetboek van Strafvordering en geen 
uitspraak doet over een geschil 
inzake bevoegdheid; 

4° VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE PAR
TIJ, EISERES - VOORZIENING IN CASSATIE 
TEGEN EEN PARTIJ WIER VERBLIJF OP HET 
GRONDGEBIED VAN DE BONDSREPUBLIEK 
DUITSLAND IS GEVESTIGD - TER GRIFFIE 
VAN HET HOF NEERGELEGDE STUKKEN 
WAARUIT NIET BLIJKT DAT DE BEVOEGDE 
DUITSE MAGISTRAAT DE AKTE VAN BETEKE
NING HEEFT ONTV ANGEN - BURGERLIJKE 
PARTIJ DIE ZICH NIET OP OVERMACHT 
BEROEPT- NIET ONTVANKELIJKE VOORZIE-

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

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

2 oktober 1979 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal- Advocaat: mr. Van 
Belle, Gent. 

Nr. 76 

2' KAMER - 3 oktober 1979 

1° BETEKENING VAN EXPLOTEN 
INTERNATIONAAL VERDRAG BETREFFENDE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING GESLOTEN 

OP 1 MAART 1954 TE 'S-GRAVENHAGE -

OVEREENKOMST TUSSEN DE BELGISCHE 
REGERING EN DE REGERING VAN DE BONDS
REPUBLIEK DUITSLAND GESLOTEN OP 

25 APRIL 1959 - OVEREENKOMST WAAR

BIJ NIET WORDT BEPAALD DAT DE STUKKEN 
RECHTSTREEKS OVER DE POST KUNNEN WOR
DEN TOEGEZONDEN AAN DE BELANGHEB
BENDE DIE ZICH IN HET BUITENLAND 
BEVINDT. 

2° BETEKENING VAN EXPLOTEN -
STRAFZAKEN - GERECHTELIJKE EN BUITEN
GERECHTELIJKE STUKKEN WELKE IN BELGIE 
ZIJN OPGEMAAKT EN UITSLUITEND BETREK
KING HEBBEN OP DE RECHTSVORDERING VAN 
DE BURGERLIJKE PARTIJ STUKKEN 
BESTEMD VOOR PERSONEN WIER VERBLIJF 
OP HET GRONDGEBIED VAN DE BONDSREPU
BLIEK DUITSLAND IS GEVESTIGD - WIJZE 
VAN OVERZENDING. 

3° BETEKENING VAN EXPLOTEN 
STRAFZAKEN - EXPLOOT DAT IN BELGIE IS 
OPGEMAAKT EN U!TSLU!TEND BETREKKING 
HEEFT OP DE RECHTSVORDERING VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ - OVERZENDING VAN 

NING. 

1' De tussen de Belgische Regering en 
de Regering van de Bondsrepubliek 
Duitsland op 25 apn"l 1959 gesloten 
overeenkomst tot het vergemakkelij
ken van de rechtsbetrekkingen bij de 
toepassing van het op 1 maart 1954 te 
's-Gravenhage gesloten en bij de wet 
van 28 maart 1958 goedgekeurde Ver
drag, veroorlooft niet rechtstreeks over 
de post stukken toe te zenden aan de 
belanghebbende die zich in het bui
tenland bevindt (1 ). 

2' De in Belgie in strafzaken opge
maakte gerechtelijke en buitengerech
telijke stukken die uitsluitend betrek
king hebben op de rechtsvordering 
van de burgerlijke partij en uitsluitend 
bestemd zijn voor personen die op het 
grondgebied van de Bondsrepubliek 
Duitsland verblijven, moeten, voor hun 
mededeling aan de geadresseerde, 
rechtstreeks door de procureurs
generaal of door de procureurs des 
Konings worden gezonden aan de 
voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg- Landgericht of Amtsgericht 

in het rechtsgebied waarvan 
degene, voor wie ze zijn bestemd, zich 
bevindt (2). (Art. 1, eerste lid, Ger.W. 
en art. 1, 1', Overeenkomst 25 april 
1959 tussen de Belgische Regering en 
de Regering van de Bondsrepubliek 
Duitsland ten einde de toepassing te 
vergemakkelijken van art. 6 van het 
Internationaal Verdrag betreffende de 

(1) Cass., 7 okt. 1977 (A.C., 1978, 171). 

(2) (3) en (4) Cass., 24 maart 1975 (A.C., 
1975, 828) en noot 1; zie Cass., 30 okt. 
1975 (ibid., 1976, 276) en 7 okt. 1977 (ibid., 1978, 
~71). 
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burgerlijke rechtsvordering, te Den 
Haag op 1 maart 1954 opdertekend 
en goedgekeurd bij de wet van 
28 maart 1958.) -

3" Wanneer een in Belgie in strafzaken 
opgemaakt stuk, dat uitsluitend 
betrekking heeft op de rechtsvordering 
van de burgerlijke partij, is medege
deeld als bepaald in de Overeenkomst 
van 25 april 1959 tussen de Belgische 
Regering en de Regering van de 
Bondsrepubliek Duitsland, d. w.z. door 
toedoen van de procureurs-generaal of 
de procureurs des Konings, geschiedt 
de betekening van het exploot, in de 
zin van art. 40, eerste lid, Ger. W:, pas 
op het ogenblik dat de voorzitter van 
de rechtbank van eerste aanleg, -
Landgericht of Amtsgericht - in het 
rechtsgebied waarvan degene voor wie 
het stuk bestemd is zich bevindt, het 
aan deze te overhandigen stuk ont
vangt (3). 

4" Niet ontvankelijk is de voorziening in 
cassatie van een burgerlijke partij 
tegen een partij wier verblijf op het 
grondgebied van de Bondsrepubliek 
Duitsland is gevestigd, wanneer de 
burgerlijke partij ter griffie van het 
Hoi stukken heeft neergelegd waaruit 
niet blijkt dat de Duitse magistraat, 
die volgens de Overeenkomst van 
25 april 1959 tussen de Belgische 
Regering en de Regering van de 
Bondsrepubliek Duitsland bevoegd is 
om ze aan de geadresseerde te over
handigen, de akte van betekening van 
de voorziening heeft ontvangen en zij 
niet door overmacht verhinderd werd 
het bewijs van een regelmatige bete
kening te Jeveren (4). 

(SEVERIN Z., SEVERIN J. T. HERMANN DIETER) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 mei 1979 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

I. In zoverre 
gericht is tegen 
ministerie : 

de voorziening 
het openbaar 

Overwegende dat de eisers geen 
middel aanvoeren; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen Dieter Hermann : 

Overwegende dat uit de vermel
dingen van het gerechtsdeurwaar
dersexploot, dat de eisers ter griffie 
van het Hof hebben neergelegd, 
blijkt dat de optredende gerechts
deurwaarder, rekening houdend met 
het feit dat verweerder zijn woon
plaats heeft in de Bondsrepubliek 
Duitsland, enerzijds, twee afschrif
ten van zijn exploot alsmede van 
het uittreksel uit de verklaring van 
voorziening overhandigd heeft aan 
de procureur des Konings te Brus
sel en anderzijds, dezelfde afschrif
ten bij ter post aangetekende brief 
gestuurd heeft aan de woonplaats 
en aan de verblijfplaats van ver
weerder in de Bondsrepubliek 
Duitsland; 

Overwegende-, enerzijds, dat het 
eerste lid van artikel 40 van het 
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, 
ten aanzien van hen die in Belgie 
geen gekende woonplaats, verblijf
plaats of gekozen woonplaats heb
ben, de gerechtsdeurwaarder bij een 
ter post aangetekende brief het 
afschrift van de akte stuurt aan hun 
woonplaats of aan hun verblijfplaats 
in het buitenland, en met de lucht
post, indien de plaats van bestem
ming niet in een aangrenzend land 
ligt, onverminderd enige andere 
wijze van toezending overeengeko
men tussen Belgie en het land waar 
zij hun woon- of verblijfplaats heb
ben; 

Overwegende dat, luidens arti
kel 6 van het Internationaal Verdrag 
betreffende de burgerlijke rechts
vordering, gesloten op 1 maart 1954 
te 's-Gravenhage en goedgekeurd 
bij de wet van 28 maart 1958, de bij 
artikel 1 van dat verdrag opgelegde 
mededeling van de stukken langs 
consulaire weg de bevoegdheid niet 
wegneemt om stukken rechtstreeks 
over de post toe te zenden aan de 
zich in het buitenland bevindende 
belanghebbenden; dat krachtens 
genoemd artikel 6 die bevoegdheid 
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echter alleen bestaat « indien over
eenkomsten, tussen de betrokken 
Staten gesloten, dit veroorloven, of 
indien, bij gebreke van zodanige 
overeenkomsten, de Staat, op het 
grondgebied waarvan de mededeling 
moet geschieden, zich niet ertegen 
verzet >>; 

Overwegende dat tussen de Rege
ring van de Bondsrepubliek Duits
land en de Belgische Regering op 
25 april 1959 een overeenkomst 
werd ondertekend tot het verge
makkelijken van de rechtsbetrek
kingen bij de toepassing van het 
Verdrag van 1 maart 1954; dat, 
krachtens artikel 1, 1. 1', van deze 
overeenkomst, de in Belgie in bur
gerlijke zaken of in handelszaken 
opgemaakte gerechtelijke of buiten
gerechtelijke stukken, wanneer zij 
bestemd zijn voor personen die op 
het grondgebied van de Bondsrepu
bliek Duitsland verblijven, door de 
procureurs-generaal of door de pro
cureurs des Konings rechtstreeks 
worden gezonden aan de voorzitter 
van de rechtbank van eerste aanleg 
(Landgericht of Aintsgericht) in 
het rechtsgebied waarvan degene 
voor wie het stuk is bestemd zich 
bevindt; dat onder meer uit 
artikel 14 van genocmde overeen
komst blijkt dat geen gebruik werd 
gemaakt van het bij artikel 6 van 
het Verdrag van 1 maart 1954 
bedoelde voorbehoud, zodat de over
eenkomst niet veroorlooft recht
streeks stukken over de post toe te 
zenden; 

Overwegende, derhalve, dat het 
Hof niet vermag acht te slaan op de 
ten verzoeke van de eisers gedane 
betekening van de voorziening door 
toezending aan verweerder van ter 
post aangetekende stukken; 

Overwegende, anderzijds, dat, 
, wanneer zoals ten deze een exploot 

moet worden betekend volgens de 
toezendingswijze die is voorgeschre
ven in de Overeenkomst van 

Bondsrepubliek Duitsland, dit wil 
zeggen door toedoen van de procu
reurs-generaal of van de procureurs 
des Konings, er slechts betekening 
is in de zin van artikel 40, eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, zodra 
de voorzitter van het << Land
gericht » of << Amtsgericht », in 
wiens rechtsgebied de geadres
seerde zich bevindt, de aan deze af 
te geven stukken ontvangt; 

Overwegende dat uit de stukken, 
die de eisers ter griffie van het Hof 
hebben neergelegd, niet blijkt dat 
de bevoegde magistraat van de 
Bondsrepubliek Duitsland de akte 
van betekening van de voorziening 
zou hebben ontvangen; dat de eisers 
geen enkele omstandigheid van 
overmacht aanvoeren waardoor zij 
zouden zijn verhinderd het bewijs 
van een regelmatige betekening te 
leveren; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

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

3 oktober 1979 - 2" ko.mer - Voorzit
ter : baron Richard - Verslaggever : de 
h. Sace - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Velu, advocaat-generaal. 

Nr. 77 

2" KAMER - 3 oktober 1979 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 

HOGER BEROEP TEGEN EEN VERSTEKVONNIS 

-TERMIJN. 

De termijn waarover de veroordeelde 
beschikt om in hoger beroep te komen 
tegen een verstekvonnis van de poli
tierechtbank bedraagt tien dagen te 
rekenen van de dag van de betekening 
ervan aan die partij of aan haar 
woonplaats ( 1 ). (Artt. 172, 17 4 en 203, 
§ 1, Sv.) 

25 april 1959 tussen de Belgische .1---~-----------
Regering en de Regering van de (1) Zie Cass., 16 sept. 1975 (A.C., 1976, 77). 
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(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL 
T." AUTOCARS VAN ROSSOM , P.V.B.A.) 

3 oktober 1979 - 2" kamer - Voorzit
ter : baron Richard - Verslaggever : de 
h. Kreit '- Gelijkluidende conclusie van 
de h. Velu, advocaat-generaal. 

Nr. 78 

2• KAMER - 3 oktober 1979 

1° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - BURGERLIJKE PARTIJ DIE NIET 

WOONT IN HET GERECHTELIJK ARRONDISSE
MENT W AAR HET ONDERZOEK WORDT 
GEDAAN - VERPLICHTING ALDAAR WOON
PLAATS TE KIEZEN. 

2° ONDERZOEK - BURGERLIJKE PARTIJ 

DIE NIET WOOm IN HET GERECHTELIJK 
ARRONDISSEMENT WAAR HET ONDERZOEK 
WORDT GEDAAN - VERPLICHTING ALDAAR 
WOONPLAATS TE KIEZEN. 

3° WOONPLAATS- BURGERLIJKE PARTIJ 

DIE NIET WOONT IN HET GERECHTELIJK 
ARRONDISSEMENT WAAR HET ONDERZOEK 
WORDT GEDAAN - VERPLICHTING ALDAAR 
WOONPLAATS TE KIEZEN. 

4° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - KEUZE VAN WOONPLAATS ALS 

BEDOELD IN ART. 68, EERSTE LID, WETBOEK 

VAN STRAFVORDERING ONDERZOEK 
BEGONNEN IN EEN GERECHTELIJK ARRON
DISSEMENT EN, TEN GEVOLGE VAN EEN 
BESCHIKKING TOT ONTTREKKING VAN DE 
ZAAK AAN DE RECHTER, HERVAT IN EEN 
ANDER GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT 
WAAR DE BURGERLIJKE PARTIJ HAAR WER
KELIJKE WOONPLAATS NIET HEEFT - VER
PLICHTING VOOR DE BURGERLIJKE PARTIJ 
OPNIEUW WOONPLAATS TE KIEZEN. 

5° ONDERZOEK - KEUZE VAN WOON

PLAATS, ALS BEDOELD IN ART. 68, EERSTE 

LID, WETBOEK VAN STRAFVORDERING -
ONDERZOEK BEGONNEN IN EEN GERECHTE
LIJK ARRONDISSEMENT EN, TEN GEVOLGE 
VAN EEN BESCHIKKING TOT ONTTREKKING 
VAN DE ZAAK AAN DE RECHTER, HERVAT IN 
EEN ANDER GERECHTELIJK ARRONDISSE
MENT WAAR DE BURGERLIJKE PARTIJ HAAR 

. WERKELIJKE WOONPLAATS NIET HEEFT -
VERPLICHTING VOOR DE BURGERLIJKE PAR
TIJ OPNIEUW WOONPLAATS TE KIEZEN. 

6° WOONPLAATS - KEUZE VAN WOON-

PLAATS ALS BEDOELD IN ART. 68, EERSTE 

LID, WETBOEK VAN STRAFVORDERING -
ONDERZOEK BEGONNEN IN EEN GERECHTE
LIJK ARRONDISSEMEm EN, TEN GEVOLGE 
VAN EEN BESCHIKKING TOT ONTTREKKING 
VAN DE ZAAK AAN DE RECHTER, HERVAT IN 
EEN ANDER GERECHTELIJK ARRONDISSE
MEm WAAR DE BURGERLIJKE PARTIJ HAAR 
WERKELIJKE WOONPLAATS NIET HEEFT -
VERPLICHTING VOOR DE BURGERLIJKE PAR
TIJ OPNIEUW WOONPLAATS TE KIEZEN. 

7° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - BURGERLIJKE PARTIJ DIE NIET 

WOONT IN HET GERECHTELIJK ARRONDISSE
MENT WAAR HET ONDERZOEK WORDT 
GEDAAN - VERPLICHTING ALDAAR WOON
PLAATS TE KIEZEN - GEVOLGEN VAN VER
ZU!M. 

8° ONDERZOEK - BURGERLIJKE PARTIJ 

DIE NIET WOOm IN HET GERECHTELIJK 
ARRONDISSEMENT WAAR HET ONDERZOEK 
WORDT GEDAAN - VERPLICHTING ALDAAR 
WOONPLAATS TE KIEZEN- GEVOLGEN VAN 
VERZU!M. 

9° ONDERZOEKSGERECHTEN - BUR

GERLIJKE PARTIJ DIE NIET WOONT IN HET 
GERECHTELIJK ARRONDISSEMEm WAAR HET 
ONDERZOEK WORDT GEDAAN EN DIE ALDAAR 
GEEN WOONPLAATS HEEFT GEKOZEN - VER
ZET VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ, TE DOEN 
BINNEN VIERENTWINTIG UREN TE REKENEN 
VAN DE DAG WAAROP DE BESCHIKKING IS 
GEGEVEN. 

1", 2" en 3" De burgerlijke partij die niet 
woont in het gerechtelijk aiTondisse
ment waar het onderzoek gedaan 
wordt, is gehouden aldaar woonplaats 
te kiezen bij een ter griffie van de 
rechtbank verleden akte. (Art. 68, eer
ste lid, Sv.) 

4", 5" en 6" Keuze van woonplaats als 
bedoeld in art. 68, eerste lid, Sv. moet 
in de loop der pr.ocedure opnieuw 
worden gedaan telkens als het in een 
gerechtelijk arrondissement begonnen 
onderzoek, ten gevolge van een 
beschikking tot onttrekking van de 
zaak aan de rechter, wordt hervat in 
een ander gerechtelijk mrondissement 
waar de burgerlijke partij haar wei*e
lijke woonplaats niet heeft. 

7" en 8" Wanneer de burgerlijke partij 
niet in het gerechtelijk arrondisse
ment woont waar het onderzoek wordt 
gedaan en aldaar geen woonplaats 
heeft gekozen, bij een ter griffie van 
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de rechtbank verleden akte, kan zij 
het verzuim van betekening niet 
opwerpen tegen de akten waarvoor de 
wet die vorm oplegt; daaruit volgt dat 
zij geen recht heeft op die betekening. 
(Art. 68, eerste en tweede lid, Sv.) 

9' Wanneer de burgerlijke part1j niet in 
het gerechtelijk arrondissement woont 
waar het onderzoek wordt gedaan en 
aldaar geen woonplaats heeft gekozen, 
bij een ter griffie van de rechtbank 
verleden akte, moet z1j, indien zij 
verzet wil doen tegen de beschikking 
van buitenvervolgingstelling van de 
raadkame1~ dat verzet doen binnen 
vierentwintig uren te rekenen van de 
dag waarop die beschikking is gegeven 
(1). (Artt. 68 en 135 Sv.) 

(BENOIT T. GAULLET, VOS) 

ARREST ( verta]ing) 

HET HOF;- Gelet op het hestre
den arrest, op 7 juni 1979 gewezen 
door de kamer van inheschuldi
gingstelling van het Hof van Beroep 
te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 68, 135 en 183 van 
het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het arrest vaststelt dat de 
beschikking van buitenvervolgingstel
ling, welke de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Nijvel op 
2 januari 1979 had gewezen, niet was 
betekend aan eiseres en verklaart dat 
het door eiseres, burgerlijke partij, op 
8 januari 1979 tegen die beschikking 
gedane verzet te laat was ingesteld en 
mitsdien niet ontvankelijk is, op grond 
dat eiseres krachtens artikel 68, eerste 
lid, van het Wetboek van Strafvordering 
gehouden was woonplaats te kiezen in 
het gerechtelijk arrondissement Nijvel, 
waar zij niet woonde en waar het 
onderzoek werd voortgezet na de 
beschikking tot onttrekking van de zaak 
aan de onderzoeksrechter te Bergen, en 
dat, nu zij daar geen woonplaats heeft 
gekozen, de termijn van vierentwintig 
uren, die de burgerlijke partij heeft om 
verzet te doen tegen die beschikking van 
buitenvervolgingstelling, ingegaan is de 
dag waarop die beschikking is gegeven, 

(1) Zie Cass. fr., 23 dec. 1926 (Sir., 1928, I, 
116). 

terwijl, zoals het arrest vermeldt, eise
res regelmatig woonplaats had gekozen 
te Bergen, waar het onderzoek begonnen 
was, en eiseres noch op grond van 
artikel 68 van het W etboek van Strafvor
dering noch op grond van enige andere 
wetsbepaling gehouden was opnieuw 
woonplaats te kiezen te Nijvel, waar het 
onderzoek was voortgezet : 

Overwegende dat uit het arrest 
hlijkt dat eiseres, die haar woon
plaats had in het gerechtelijk arron
dissement Brussel, hij haar hurger
lijke partijstelling voor de onder
zoeksrechter te Bergen, overeen
komstig artikel 68, eerste lid, van 
het Wethoek van Strafvordering, 
regelmatig woonplaats had gekozen 
ten zetel van de Rechthank van 
Eerste Aanleg te Bergen, maar dat 
zij, ofschoon ervan op de hoogte dat 
de zaak aan de onderzoeksrechter 
te Bergen was onttrokken en het 
onderzoek te Nijvel was hervat, 
nagelaten heeft opnieuw woonplaats 
te kiezen in het gerechtelijk arron
dissement Nijvel, waar het onder
zoek gedaan werd; dat het arrest 
daaruit afleidt dat, aangezien eise
res geen woonplaats heeft gekozen, 
de termijn van vierentwintig uren, 
die artikel 135 van genoemd wet
hoek haar toekent om verzet te 
doen tegen de heschikking van hui
tenvervolgingstelling van de raadka
mer van de Rechthank van Eerste 
Aanleg te Nijvel d.d. 2 januari 1979, 
ingegaan is de dag van de uitspraak 
van die heslissing, zodat haar verzet 
van 8 januari 1979 tegen die 
heschikking laattijdig is; 

Overwegende dat de hurgerlijke 
partij, die niet woont in het gerech
telijk arrondissement waar het 
onderzoek gedaan wordt, krachtens 
artikel 68, eerste lid, van het Wet
hoek van Strafvordering, gehouden 
is aldaar woonplaats te kiezen hij 
een ter griffie van de rechthank 
verleden akte; dat uit die wetshepa
ling volgt dat in de loop der proce
dure opnieuw woonplaats moet wor
den gekozen telkens wanneer het in 
een gerechtelijk arrondissement 
hegonnen onderzoek, ten gevolge 
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van een beschikking tot onttrek
king, hervat wordt in een ander 
gerechtelijk arrondissement, waar 
de burgerlijke partij haar werke
lijke woonplaats niet heeft; 

duul" van deze interneJ"ing vast te 
stellen; dat staat aan de ministel" van 
Justitie (1). (Artt. 16, 17 en 18 wet van 
27 nov. 1891.) 

(SAINTE) 

ARREST ( vertaling) 
Overwegende dat, indien de bur

gerlijke partij geen woonplaats 
heeft gekozen, zij krachtens arti
kel 68, tweede lid, van genoemd 
wetboek het verzuim van de beteke
ning niet kan opwerpen tegen de 
akten waarvoor de wet die vorm 
oplegt; dat die bepaling meebrengt 
dat de burgerlijke partij niet alleen 
geen recht heeft op die betekening, 
maar dat zij bovendien, op straffe 
van verval, haar verzet tegen die 
beschikking van buitenvervolgings
telling moet doen binnen vieren
twintig uren te rekenen van de dag 
waarop die beschikking werd gege
ven; 

Dat het hof van beroep, met de 
verklaring dat, aangezien eiseres 
g~en woonplaats heeft gekozen, 
haar verzet van 8 januari 1979 tegen 
de beschikking van buitenvervol
gingstelling van 2 januari 1979 laat
tijdig en mitsdien niet ontvankelijk 
was, zijn beslissing wettelijk heeft 
verantwoord; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

3 oktober 1979 - 2' kamer - Voorzit
ter : baron Richard - VerslaggeveJ" : de 
h. Sace - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Velu, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Zegers de Beijl, Brussel. 

Nr. 79 

2' KAMER - 3 oktober 1979 

LANDLOPERIJ - INTERNERING IN EEN 

TOEVLUCHTSHUIS - VASTSTELLING VAN DE 
DUUR VAN DE INTERNERING. 

De politieJ"echtbank, die de intei"neling 
van een landloper in een toevluchts
huis beveelt, is niet bevoegd om de 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 5 september 1979 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Dinant; 

Ovel" het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 16, 
17 en 18 van de wet van 27 no
vember 1891 tot beteugeling van de 
landloperij en de bedelarij : 

Overwegende dat het vonnis de 
internering van eiser in een toe
vluchtshuis, wegens landloperij, 
beveelt gedurende een termijn van 
twee jaar; 

Overwegende dat de rechtbank 
alleen dan bevoegd is om een ter
mijn voor de internering vast te 
stellen, wanneer zij een landloper 
ter beschikking stelt van de rege
ring om in een bedelaarsgesticht te 
worden opgesloten; dat, in het geval 
de internering op grond van 
artikel 16 van de wet van 27 no
vember 1891 in een toevluchtshuis 
plaatsvindt, de vaststelling van de 
duur van de internering, binnen de 
grenzen van de artikelen 17 en 18 
van genoemde wet, tot de bevoegd
heid behoort van de minister van 
Justitie; 

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 
Namen, zitting houdend in hager 
beroep. 

{1) Cass., 28 maart en 2 mei 1892 (Bull. en 
Pas., 1892, I, 134 en 232) en 20 nov. 1973 (A.C., 
1974, 327). 
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3 oktober 1979 - 2' kamer - Voorzit

ter : baron Richard - Verslaggever : de 
h. Kreit - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Velu, advocaat-generaal. 

Nr. 80 

1' KAMER - 4 oktober 1979 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID 

BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL VAN NIET
ONTVANKEL!JKHEID OPGEWORPEN DOOR 
HET OPENBAAR MINISTERIE - KENNISGE

VING (1). 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBE
ROEP KAN WORDEN INGESTELD - GEEN 
GEDING AANHANGIG VOOR DE FEITENRECH
TER TUSSEN DE ElSER EN DE VERWEERDER 
EN GEEN VEROORDELING VAN DE ElSER TEN 
GUNSTE VAN DE VERWEERDER- NIET ONT

VANKELIJKE VOORZIENING (2). 

3° VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING 

- VOORWAARDE ~ ONTBINDING OF SCHOR
SING VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST 
v66R HET SCHADEGEVAL - GEVOLG M.B.T. 
DE RECHTSTREEKSE VORDERING VAN DE 
BENADEELDE. 

3" Het eigen recht tegen de verzekeraar, 
dat door art. 6 W.A.M.-wet ten gunste 
van de benadeelde is ingevoerd, is 
afhankelijk van het bestaan van een 
verzekering ten tijde van het ongeval, 
doch de verzekeraar kan, zolang 
art. 13 van die wet niet van kracht is, 
aan de benadeelde die een recht
streekse vordeling instelt, de ontbin
ding of de schorsing van de overeen
komst van v66r het ongeval enkel 
tegenwerpen wanneer die ontbinding 
of schorsing volgt, hetzij uit een over
eenkomst met de verzekerde, hetzij uit 
een rechterlijke beslissing (3). 

(1) Cass., 23 feb. 1979 (A.C:, 1978-79, 757). 

(2) Cass., 31 mei 1979 (A.C:, 1978-79, 1148). 

(3) Cass., 10 maart 1975 (A.C:, 1975, 768); zie 
Cass., 27 juni 1979 (ibid., 1978-79, 1298). 

(' DE VERENIGDE PROVINCIES " N.V. T. DESAAR, 
VAN MALDEREN, " PRECAM " N.V., , ROYALE 

BELGE " N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 maart 1978 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

I. Over de middelen van niet
ontvankelijkheid ambtshalve door 
het openbaar ministerie opgewor
pen en waarvan overeenkomstig 
artikel 1097 van het Gerechtelijk 
Wetboek kennis werd gegeven; 

1) W at betreft de voorziening 
tegen Alphonse Van IVIalderen : 

Overwegende dat verweerder bij 
het gedlng door de oorspronkelijke 
eiseres, tha.ns eerste verweerster, 
werd betrokken; dat het arrest, met 
bevestiging van het beroepen von
nis, dat geschil heeft gesplitst van 
de andere aan de feitenrechter 
voorgelegde vorderingen; 

Dat er voor de feitenrechter geen 
geding aanhangig was tussen eise
res en verweerder en dat geen 
enkele veroordeling ten gunste van 
laatstgenoemde en ten laste van 
eerstgenoemde is uitgesproken; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

2) Wat betreft de voorziening 
tegen de naamloze vennootschap 
Royale Belge : 

Overwegende dat er voor de fei
tenrechter geen geding aanhangig 
was tussen eiseres en die verweer
ster, die heiden verweersters waren 
in de door de verweersters Desaar 
en naamloze vennootschap Precam 
ingestelde vorderingen, en dat geen 
enkele veroordeling ten gunste van 
verweerster en ten laste van eiseres 
is uitgesproken; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 
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II. Op de voorzieningen tegen de 

verweersters Desaar en de naam
loze vennootschap Precam : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 2, 3, 6, 11 van de 
wet van 1 juli 1956 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen en 12 van de wet 
van 11 juni 1874 op de verzekeringen in 
het algemeen, 

doordat het arrest, om de vorderingen 
toe te wijzen ingesteld door Desaar en 
Fonciere Carner, heden Precam, tegen 
eiseres als verpllchte verzekeraar van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van 
Carpentiers, eigenares van het voertuig 
dat het ongeval heeft veroorzaakt, waar
voor schadevergoeding werd geeist, 
ofschoon de polis, die het voertuig dekte, 
geschorst was v66r de dag van het 
ongeval wegens niet-betaling van de 
verschuldigde premies, eerst vaststelt 
dat Van Malderen voor hetzelfde voer
tuig, v66r het ongeval, een groene kaart 
van Royale Belge had gekregen tot 
voorlopige dekking, en vervolgens 
beslist, op grand van de artikelen 6, 
eerste lid, en 11, eerste lid, van de wet 
van 11 juli 1956, volgens welke de 
schorsing van de gevolgen van de verz·e
keringsovereenkomst wegens niet..:· 
betaling van de premies aan de derden
getroffenen niet mag worden tegenge
worpen, dat het hier een cumulatie van 
verzekeringen betreft en dat, met toe
passing van artikel 12 van de wet van 
11 juni 1874 op de verzekuingen, eiseres 
de gevolgen moet dragen van het scha
degeval dat door haar verzekerde Van 
Malderen als toegelaten bestuurder werd 
veroorzaakt, 

terw1jl de aanwijzing van de verplichte 
verzekeraar van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid waartegen de in een 
ongeval benadeelde personen de recht
streekse rechtsvordering mogen instellen 
die hun bij de wet van 1 juli 1956 is 
toegekend, wanneer een zelfde voertuig 
gedekt is door twee achtereenvolgende 
verzekeringen, moet gebeuren met 
inachtneming van de beginselen van de 
verzekering in het algemeen en inzon
derheid de wet van 11 juni 1874, waar
van artikel 12, betreffende de cumulatie 
van verzekeringen, veronderstelt dat de 
twee polissen met hetzelfde voorwerp 
terzelfder t1jd van kracht zijn; die bepa
ling niet toepasselljk is wanneer een van 
beide overeenkomsten, zoals ten deze 
die van eiseres, geschorst is, en het 

arrest niet kon beslissen, zonder die 
bepaling en de in het middel bedoelde 
artikelen van de wet van 1 juli 1956 te 
schenden, dat de gevolgen van de schor
sing van de overeenkomst van eiseres 
teniet werden gedaan omdat de excep
ties niet konden worden tegengeworpen, 
zodat zij dat schadegeval moest dragen, 
maar dat het vooraf in de rechtsverhou
dingen tussen de verzekeraar en de 
verzekerde had moeten nagaan welke 
polis op het ogenblik van het schadege
val van kracht was en het pas daarna de 
rechtstreekse vorderingen van de slacht
offers had mogen laten werken, hetgeen 
leidde tot verwerping van de tegen 
eiseres gerichte rechtsvorderingen en tot 
aanneming van de vorderingen tegen de 
Royale Beige (schending van al de in het 
middel vermelde wetsbepallngen) : 

Ovenvegende dat uit de vermel
dingen van het arrest volgt dat, ten 
tijde van het ongeval, tussen juf
frouw Carpentiers, die eigenares 
van het verzekerde voertuig was 
gebleven, en eiseres, een verzeke
ringsovereenkomst van de burger
rechtelijke aansprakelijkheid inzake 
motorrijtuigen bestond die onder
worpen was aan de wet van 
1 juli 1956; dat nochtans de door die 
verzekering verleende dekking en 
niet de verzekeringspolis zelf, als 
vermeld in het middel, v66r de 
datum van genoemd ongeval door 
eiseres wegens niet-betaling van de 
premies was geschorst; 

Overwegende dat het eigen recht 
tegen de verzekeraar, ten voordele 
van de benadeelde ingevoerd bij 
artikel 6 van de wet van 1 juli 1956, 
afhankelijk is van het bestaan van 
een verzekering ten tijde van het 
ongeval, doch dat de verzekeraar, 
zolang artikel 13 van die wet niet 
van kracht is geworden, aan de 
benadeelde, die een rechtstreekse 
vordering instelt, de aan het ongeval 
voorafgaande ontbinding of schor
sing van de overeenkomst slechts 
kan tegenwerpen, indien deze ant
binding of schorsing, hetzij uit een 
akkoord met de verzekerde, hetzij 
uit een rechterlijke besllss'mg, 
blijkt; 
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Overwegende dat het arrest, dat, 

op de rechtstreekse vordering van 
de eerste en de derde verweerster 
tegen eiseres, verzekeraar van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
van juffrouw Carpentiers, tot ver
goeding van de door hen ten 
gevolge van het ongeval geleden 
schade, het bestaan vaststelt van 
een verzekering tussen die twee 
partijen evenals het feit dat de 
schorsing van de dekking wegens 
niet-betaling van de premie, welke 
schorsing noch uit een akkoord met 
de verzekerde noch uit een rechter
lijke beslissing bleek, aan de bena
deelden niet kan tegengeworpen 
worden, wettig oordeelt dat beide 
verweersters aanspraak konden 
maken op het voordeel van de 
genoemde verzekering; 

Dat het bestaan, ten tijde van het 
ongeval, van een tweede verzeke
ringspolis die later voor hetzelfde 
voertuig bij de vierde verweerster 
was gesloten, geen afbreuk kan 
doen aan de toepassing op de eerste 
verzekering van de bepalingen van 
de artikelen 6 en 11 van de wet van 
11 juli 1956 en de voorwaarden niet 
kan WlJZlgen waarvan het eigen 
recht van de benadeelden tegen de 
verzekeraar afhankelijk is; 

Overwegende dat het arrest aldus 
door anderzijds, op grond van 
artikel 12 van de wet van 
11 juni 1874, dat toepasselijk is op 
de verzekering van de burgerrechte
lijke aansprakelijkheid inzake 
motorrijtuigen, te beslissen, in ver
band met de cumulatie van verzeke
ringen die het vaststelt, dat eiseres, 
krachtens de eerste verzekering, de 
schade van de eerste en de derde 
verweersters moet dragen, geen van 
de in het middel bedoelde wettelijke 
bepalingen schendt en zijn beschik
kende gedeelte wettelijk verant
woordt; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorz1ening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

4 oktober 1979 1' kamer 
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. 
Raymond-Decharneux - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Declercq, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Dassesse 
en Simont. 

Nr. 81 

1' KAMER- 4 oktober 1979 

BEVOEGDHEID EN AANLEG 
BEVOEGDHEID - BURGERLIJKE ZAKEN -
VORDERING TOT STAKING AANHANGIG BIJ DE 
VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN KOOP

HANDEL (WET VAN 14 JULI 1971, ARTIKEL 55) 
- HOGER BEROEP VOOR HET HOF VAN 
BEROEP - TEGENVORDERING GEGROND OP 
HET TERGEND EN ROEKELOOS KARAKTER 
VAN HET HOGER BEROEP - BEVOEGDHEID 
VAN HET HOF VAN BEROEP. 

Wanneer het hot van beroep kennis 
heeft genomen van een hager beroep 
tegen de beslissing van de voorzitter 
van de rechtbank van koophandel, 
waarbij overeenkomstig art. 55 wet 

-van 14 juli 1971 uitspraak wordt 
gedaan over een vordering tot staking, 
is het hot bevoegd om kennis te 
nemen van een terugvordering 
gegrond op het tergend of roekeloos 
karakter van de hoofdvordering (1). 
(Art. 563, derde lid, Ger.W.) 

(1) Art. 563, derde lid, Ger.W. bepaalt dat 
tegenvorderingen gegrond op. het tergend of 
roekeloos karakter van een vordering gebracht 
worden voor de rechter voor wie deze vorde
ring aanhangig is. Die regel stand reeds in 
art. 8 van de wet van 15 maart 1932 ter 
vervanging van art. 37 wet van 25 maart 1876. 
Over de algemene draagwijdte van die bepa
ling leze men de Gedrukte Stukken betref
fende de wet van 15 maart 1932 en inzonder
heid « Premier rapport du Comite. permanent 
du conseil de legislation >> (Pasin., 1932, blz. 41) 
inz. de nrs. 19, 21, 22 en 98. Zekere auteurs 
zijn weliswaar omzichtiger als het gaat om de 
bevoegdheid van de voorzitter van de recht
bank van koophandel, bij wie een vordering 
tot staking aanhangig is, om kennis te nemen 
van een tegenvordering die gegrond is op het 
tergend of roekeloos karakter van de hoofd
vordering. (VAN RYN-HEENEN, Principes de droit 
commercial, d. I

2
, nr. 228; DE CALUWE, Les 

pratiques du commerce, I, 2e bd., nr. 788.) 
In verband met de bevoegdheid van de 

voorzitter van de rechtbank van koophandel 
om kennis te nemen van een tegenvordering 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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(• LES NOUVELLES FORGES DE CINEY ' N.V. T. 
MRS. LE BOULENGE EN DE REYTERE CUR. 

FAILL.' FORGES DE CINEY > N.V.) 

ARREST ( vertafing) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 15 juni 1978 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 54, 55, i, 57, 58, 
59 van de wet van 14 juli 1971 betref
fende de handelspraktijken, 6, 1382, 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 556, 
563, derde lid, 589, 602, 2°, 1042, 1068 van 
het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat eiseres 
zal ophouden de benaming « Nouvelles 
Forges de Ciney >> te gebruiken en haar 
veroordeelt om aan de verweerders qua
litate qua een bedrag van een miljoen 
frank schadevergoeding te betalen 
wegens tergend en roekeloos hoger 
beroep op grond dat, zoals voordien het 
boger beroep van eiseres voor het Hof 
van Beroep te Luik tegen het vonnis van 
26 juli 1977 van de Rechtbank van 
Koophandel te Dinant waarover bij 
arrest van 24 maart 1978 uitspraak werd 
gedaan, ook dlt hoger beroep ontegen
sprekelijk tergend en roekeloos is; dat 
het bedrieglijk optreden van eiseres de 
vereffening van het faillissement heeft 
lamgelegd daar het de curatoren heeft 
belet met de eventuele gegadigden, die 
er reeds waren op het ogenblik van het 
faillissement van 12 oktober 1976, een 
overeenkomst aan te gaan nopens de 
overname van de activa, van de bedrij
vigheid en van het personeel van de 
gefailleerde vennootschap, wat uit eco-' 
nomisch oogpunt de normale oplossing· 
was; dat die vertraging, welke te wijten 
is aan de reeds voor het Hof van Beroep 
te Luik gesanctioneerde misplaatste 
hardnekkigheid van eiseres, aan de ver
weerders qualitate qua een schade 

heeft men opgeworpen dat verzet tegen de 
beslissing van de voorzitter niet mogelijk was; 
die opmerking geldt niet meer sinds art. 97, A, 
wet van 4 aug. 1978 betreffende de economi
sche herorientering art. 59 van de wet van 
14 juli 1971 heeft gewijzigd. 

Over de vordering tot betaling van schade
vergoeding wegens roekeloze en tergende ten
uitvoerlegging van een beschikking van de 
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, 
zie Cass., 16 nov 1973 (A.C., 1974, 311). 

berokkent die, bij ontstentenis van pre
cieze beoordelingselementen ex aequo et 
bono op een miljoen frank kan worden 
vastgesteld, 

terwijl, eerste onderdeel, noch de 
voorzitter van de- rechtbank van koop
handel die als in kort geding kennis 
neemt van een vordering tot staking, 
noch het hof van beroep waarbij in die 
zaken een boger beroep aanhangig 
wordt gemaakt, bevoegd zijn om kennis 
te nemen van een tegenvordering tot 
schadevergoeding gegrond op het ter
gend en roekeloos karakter van het 
proces of het boger beroep (schending 
van de artikelen 54, 55, i, 57, 58, 59 van 
de wet van 14 juli 1971, 6, 1382, 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, 556, 563, derde 
lid, 589, 602, 2°, 1042 en 1068 van het 
Gerechtelijk Wetboek); 

Wat het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 563, derde lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, de tegenvor
deringen gegrond op het tergend of 
roekeloos karakter van een vorde
ring, gebracht worden voor de rech
ter voor wie deze vordering aanhan
gig is; 

Overwegende dat ingevolge die 
bepaling het hof van beroep, dat 
kennis neemt van een hoger beroep 
tegen een vonnis van de voorzitter 
van de rechtbank van koophandel 
dat uitspraak doet over een vorde
ring tot staking met toepassing van 
artikel 55 van de wet van 
14 juli 1971 betreffende de handels
praktijken, ook bevoegd is om ken
nis te nemen van een tegenvorde
ring gegrond op het tergend of 
roekeloos karakter van het hoger 
beroep; 

Dat dit onderdeel van het middel 
naar recht faalt; 

Om die re<ienen, verwerpt < e 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 
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4 oktober 1979 1' kamer 

Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter Verslaggever de 
h. Meeus - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Declercq, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Houtekier en Dassesse. 

Nr. Ill 

1' KAMER - 4 oktober 1979 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
AFSTAND ~ BURGERLIJKE ZAKEN - ElSER 
NAMENS WIE CASSATIEBEROEP IS INGESTELD 
OVERLEDEN V66R DE BETEKENING VAN HET 
VERZOEKSCHRIFT AAN DE VERWEERDER -
AFSTAND NAMENS DE ERFGENAAM EN 
RECHTHEBBENDE DOOR TOEDOEN VAN EEN 
ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
TERMIJN - BURGERLIJKE ZAKEN ~ EXPLOOT 
VAN BETEKENING VAN DE BESTREDEN 
BESLISSING WAARUIT NIET MET ZEKERHEID 
KAN WORDEN OPGEMAAKT OF HET 
AFSCHRIIT VAN DE AKTE AAN DE EISER IS 
AFGEGEVEN IN ZIJN HOEDANIGHE!D VAN 
GEADRESSEERDE- BETEKENING WJ\..ARDOOR 
DE CASSATIETERMIJN NIET !NGAAT. 

3° BETEKENING VAN EXPLOTEN 
- BURGERL!JKE ZAKEN - CASSATIEBE

ROEP- EXPLOOT VAN BETEKENING VAN DE 
BESTREDEN BESLISSING WAARUIT NIET MET 
ZEKERHEID KAN WORDEN OPGEMAAKT OF 
HET AFSCHRIFT VAN DE AKTE AAN DE ElSER 
IS AFGEGEVEN IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN 
GEADRESSEERDE - BETEKENING WAAR
DOOR DE CASSATIETERMIJN NIET INGAAT. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -

BESLISSING WAARBIJ EEN VORDERING 
WORDT AANGENOMEN - REGELMATIG VOORc 
GEDRAGEN VERWEER - GEEN ANTWOORD -
NIET MET REDENEN OMKLEDE BESLIS

SING (1). 

1" Wanneer in burgerlijke zaken, de gene 
namens wic cassa(Ieberoep is inge
steld, overli;dt voordat het verzoek
schnft aan de verweerder wordt bete
kend, verleent het Hoi al>:te van de 
afstand van het cassausberoep door 

(1) Cass., 10 nov 1978 (itC, 1978-79, 299). 

een advocaat bij het Hof namens de 
erfgenaam en rechthebbende van de 
overledene (2). (Artt. 824 en 1112 
Ger.W.) 

2o en 3° In burgerlijke zaken kan de 
betekening van de bestreden beslis
sing de cassatietermijn niet doen 
ingaan als uit de vermeldingen van 
het exploot van betekening niet met 
zekerheid biljkt dat het afschrift van 
de akte door de optredende gerechts
deurwaarder is afgegeven aan de eiser 
in zijn hoedanigheid van ge
adresseerde van de akte en niet als 
familielid van een andere geadres
seerde die overleden is. (Artt. 1073 en 
1078 Ger.W.) 

(NELIS, HUBAR, PIROTTE 
T. LAMBRECHTS, BROUWERIJ ARTOIS N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 8 september 1977 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Luilc; 

Overwegende dat de voorzienin
gen die op de algemene rol werden 
ingeschreven onder de nummers 
5785 en 5963 tegen hetzelfde vonnis 
gericht zijn; dat zij moeten samen
gevoegd worden; 

I. Wat betreft de voorziening die 
in naam van Marie Hubar werd 
ingesteld : 

Overwegende dat Madeleine 
Pirotte, echtgenote Nelis, als erfge
name en rechihebbende van Marie 
Hubar die op 6 november 1977 
overleed, bij een op 2 januari 1979 

· ter griffie neergelegde akte ver
klaart afstand te doen van de voor
ziening die in naam van Marie 
Hubar werd ingediend door een 
verzoekschrift dat op 14 en 
15 juli 1978 aan de verweerders 
werd betekend en dat op 
21 februari 1978 op de griffie van 
het Hof werd neergelegd; 

Dat akte moet worden verleend 
van de afstand; 

(2) Zie Cass., 30 maart 1979 (A.C., 1978 79, 
900). 
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II. W at betreft de voorzieningen 

van Madeleine Pirotte, echtgenote 
van Gaston Nelis, en van Gaston 
Nelis : 

Over het middel van niet
ontvankelijkheid dat door de ver
weersters tegen de voorziening van 
Madeleine Pirotte wordt opgewor
pen en hieruit is afgeleid dat, aan
gezien het vonnis op 21 novem
ber 1977 aan eiseres werd betekend, 
de voorziening op 17 januari 1979 te 
laat werd ingesteld : 

Overwegende dat eiseres op dat 
middel van niet-ontvankelijkheid 
antwoordt dat de genoemde beteke
ning niet aan haar werd gedaan, 
doch aan Marie Hubar, weduwe 
Pirotte, haar moeder, die pp de 
datum van het exploot overleden 
was, zodat de betekening ervan de 
termijn voor de voorziening in cas
satie niet kon doen lopen; 

Overwegende dat het oorspronke
lijk stuk van de op 21 novem
ber 1977 gedane betekening van het 
vonnis, de volgende getypte ver
meldingen bevat « Heden, 
21 november 1977, heb ik, 
gerechtsdeurwaarder; betekend en 
een eensluidend- afschrl.ft gegeven 
aan 1° Mevr. Marie Hubar, weduwe 
Joseph Pirotte, wonende te Borg
worm, Joseph Woutersstraat 70, 
thans overleden, ter woonplaats van 
haar dochter Madeleine Pirotte, 
wonende Joseph Woutersstraat 66, 
te Borgworm, en er sprekende met 
haarzelf »; dat het afschrift van. 
dezelfde betekening, dat aan eiseres 
werd afgegeven en door haar werd 
voorgelegd, na de getypte tekst 
<< Heden, 21 november 1977, heb ik 
... gerechtsdeurwaarde:q betekend en 
een eensluidend afschrift gegeven. 
aan 1° Mevr. Marie Hubar, weduwe 
Joseph Pirotte, wonende te Borg
worm, Joseph Woutersstraat 70 », de 
volgende handgeschreven vermel
dingen bevat : << 66, overleden op 
6 november 1977 met als enige 
erfgename haar dochter Madeleine 
Pirotte, wonende Joseph Wou
tersstraat 66, te Borgworm, aldaar 
en er sprekende met haarzelf »; 

Overwegende dat uit die vermef
dingen niet met zekerheid blijkt of 
de afgifte van het afschrift van de 
akte door de gerechtsdeurwaarder 
aan Madeleine Pirotte werd gedaan 
als geadresseerde van de akte en 
niet in haar hoedanigheid van ver
wante · van de geadresseerde Marie 
Hubar, weduwe Pirotte; 

Dat die betekening de termijn, 
bepaald voor de voorziening in cas
satie, niet kon doen lopen; 

Dat het rr.iddel van niet
ontvankelijkheid niet kan worden 
aangenomen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 16, inzonderheid I, 
3°, en 25, inzonderheid 1° en 3°, vervat in 
de wet van 30 april 1951 op de handels
huurovereenkomsten, gewijzigd bij de 
wet van 29 juni 1955, en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het vonnis, nadat het had 
vastgesteld dat de eigenaars « een over
eenkomst hebben gesloten met de naam
loze vennootschap Ceti voor de oprich
ting van een appartementsgebouw op de 
litigieuze plaats ... ; dat de bouwer (de 
naamloze vennootschap Ceti) dat gebouw 
zal oprichten na afbraak van de, 
bestaande gebouwen, dit alles op zijn 
kosten en risico en onder zijn volledige 
verantwoordelijkheid >>, zegt dat de 
rechtsvorderingen « in beginsel gegrond 
zijn >> en aldus impliciet doch zeker 
beslist dat de eisers hun verplichting het 
onroerend goed af te breken en wederop· 
te bouwen niet uitgevoerd hebben, in de 
zin van de artikelen 16, inzonderheid 3°, 
en 25, inzonderheid 1 o en 3°, vervat in de 
wet van 30 april 1951, en oordeelt << dat 
het overbodig is de redenen te onderzoe
ken van de vertraging in de uitvoering 
van het voornemen dat, tot staving van 
de weigering de huur te hernieuwen, 
werd aangevoerd, nu het vaststaat dat de 
wederopbouw niet door de oorspronke
lijke verhuurder doch door een derde 
wordt uitgevoerd >>, 

terwijl, eerste onderdeel, de eigenaar
verhuurder, hoewel hij zich niet kan 
bevrijden, door ze aan een derde over te 
dragen, van de persoonlijke verpli<;hting 
voor eigen rekening de afbraak- en 
wederopbouwingswerken uit te voeren, 
die de reden zijn van zijn we1gering de 
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huurhernieuwing toe te staan, hij noch
tans, zonder die verplichting in de zin 
van de voormelde bepalingen te misken- , 
nen, persoonlijk een overeenkomst kan 
sluiten met een ondernemer om op zijn 
terrein een gebouw op te richten waar
van de twee eerste verdiepingen, die een 
grotere oppervlakte en vooral een veel 
hogere waarde hebben dan het afgebro
ken gebouw, zijn eigendom zullen blij
ven, en terwijl de vaststelling dat de 
afbraak- en wederopbciuwingswerken 
zullen gebeuren op kosten, risico en 
onder de volledige verantwoordelijkheid 
van de ondernemer geen wettelijke ver
antwoording vormt voor de beslissing 
dat de eigenaar-verhuurder zijn voorne
men het gebouw af te breken en 
wederop te bouwen niet heeft uitgevoerd 
in de zin van de voormelde bepalingen 
van de wet op de handelshuurovereen
komsten, zodat het vonnis, door te 
beslissen dat de eigenaar-verhuurder 
( thans eiser ), om de in het vonnis 
vermelde redenen, zijn voornemen niet 
had uitgevoerd in de zin van de voor
melde bepalingen, en door te overwegen 
dat het « overbodig , was de redenen te 
onderzoeken van de vertraging in de 
uitvoering van dat voornemen, de in het 
middel aangehaalde bepalingen van de 
wet op de handelshuurovereenkomsten 
schendt, 

tweede onderdeel, het vonnis althans 
niet antwoordt op de conclusie van de 
eisers ten betoge « dat appellante ten 
onrechte de basisakte uitlegt in die zin 
dat de vennootschap Ceti die het terrein 
zou verworven hebben dus een recht
hebbende onder bijzondere titel van de 
conclusienemers zou geweest zijn; het 
gebouw dus door de vennootschap Ceti 
voor eigen rekening zou wederopge
bouwd worden; appellante de basisakte 
klaarblijkelijk verkeerd heeft uitgelegd; 
de akte immers de volgende betekenis 
heeft : de eigenaars doen afstand van 
hun recht van natrekking op de verschil
lende verdiepingen die vanaf de derde 
verdieping zullen opgericht worden, de 
conclusienemers blijven echter eigenaar, 
van het gelijkvloers en van de apparte
menten van de eerste verdieping; het 
vanzelfsprekend is dat dit geheel veel 
grater is en vooral een veel hogere 
waarde heeft dan het gebouw dat uit 
ouderdom werd afgebroken; de conclu
sienemers dus eigenaar blijven van de 
grond waarop de gebouwen zijn opge
trokken; het niet ter zake dienende is of 
de vennootschap Ceti aangenomen heeft 
op eigen risico te bouwen >>; zodat het 

vonnis niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Wat het 
betreft : 

tweede onderdeel 

Overwegende dat het vonnis zegt 
dat de partijen bij de tussen 
de eigenaars en de bouwer geslo
ten overeenkomst << uitdrukkelijk 
bepaald hebben dat de bouwer dit 
gebouw zal oprichten na afbraak 
van de bestaande gebouwen " alles 
op zijn kosten en risico en onder 
zijn volledige verantwoordelijk
heid "; dat de eigenaar-verhuurde1 
zich niet door ze aan een derde over 
te dragen kan bevrijden van zijn 
persoonlijke verbintenis voor eigen 
rekening de afbraak- en wederop
bouwingswerken uit te voeren ... dat 
het overbodig is de redenen te 
onderzoeken van de vertraging in 
de uitvoering van het voornemen 
dat, tot staving van de weigering de 
huur te hernieuwen, wordt aange
voerd, nu het vaststaat dat de 
wederopbouw niet door de oor
spronkelijke verhuurder doch door 
een derde gebeurt >>; 

Overwegende dat het vonnis aldus 
de in het middel weergegeven 
omstandige conclusie van de eisers 
niet beantvvoordt waarin laatstge
noemden op grond van een analyse 
van verschillende bedingen van de 
basisakte betoogden, enerzijds, dat 
de akte niet kon worden uitgelegd 
in die zin dat de vennootschap Ceti 
het terrein zou verworven hebben 
en dus een rechtverkrijgende onder 
bijzondere titel van de verhuurders 
zou geworden zijn, en dat het 
gebouw door die vennootschap voor 
eigen rekening zou wederopge
bouwd worden, en, anderzijds, dat 
het wegens de bedingen van de akte 
weinig belang had of die vennoot
schap had aanvaard de bouw op 
eigen risico te ondernemen; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 
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Om die redenen, voegt de zaken Nr. 83 

samen die onder de nummers 
5785 en 5963 op de algemene rol 
werden ingeschreven; verleent akte 

1' KAMER - 5 oktober 1979 

van de afstand van de voorziening 1° VOORZIENING IN CASSAT IE 
VORM - BURGERLIJKE ZAKEN - BETEKE-
NING AAN DE VERWEERDER VAN HET VER-
ZOEKSCHRIFT TE DOEN VOOR DE INDIENING 

ERVAN TER ?RIFFlE VAN HET HOF (2). 

die in naam van Marie Hubar werd 
ingesteld; vernietigt het bestreden 
vonnis behalve in zoverre het de 
hogere beroepen aanneemt en 
beslist dat de rechtsvorderingen 

IN CASSATIE regelmatig werden ingesteld; beveelt 2° VOORZIENING 
dat van dit arrest melding wordt VORM - BURGERLIJKE ZAKEN - EXPLOOT 

gemaakt op de kant van de gedeel-
telijk vernietigde beslissing; legt de 
kosten van de in naam van Marie 
Hubar ingestelde voorziening en 
van desbetreffende afstand ten laste 

VAN BETEKENING AAN DE VERWEERDER BIJ 
HET VERZOEKSCHRIFT TE VOEGEN BIJ DE 
INDIENING ERVAN TER GRIFFIE - VOORGE-
SCHREVEN OP STRAFFE VAN NIETIGHEID VAN 

HET CASSATIEBEROEP (3). 

van hen die ze gemaakt hebben; 3° VOORZIENING IN CASSATIE 
houdt de overige kosten aan en zegt 
dat de feitenrechter erover zal 
besllssen, verwijst de aldus be
pe!'kte zaak naar de . Rechtbank 
·van Eerste Aanleg te Hoei, zitting 
houdend in hoger beroep. 

4 oktober 1979 - 1' kamer - Voorzit
ter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : mevr. Raymond
Decharneux - Andersluidende conclusie 
(1) van de h. Velu, advocaat-generaal -
Advocaten :mrs. De Gryse en VanRyn. 

(1) Ret O.M. had geconcludeerd tot verwer
ping van de cassatieberoepen van Pirotte en 
van Nelis. I.v.m. het eerste onderdeel van het 
middel we.s het van om·deel dat dit onderdeel 
niet kon worden aangenomen op grond dat uit 
de tekst van de artt. 16 en 25 Handelshuurwet 
noch uit de voorbereiding van die wet blijkt 
dat de bedoe!ing van de verhuurder het goed 
weer op te bouwen kan worden verwezenlijkt 
door een koper, huUl·der of enige andere derde 
en dat hierop geen uitzondering kan worden 
gemaakt als de verhuurder, die een derde 
ermee belast het goed volledig weder op te 
bouwen op kosten en op risico van die derde 
en op diens verantwoordelijkheid, het onmo
gelijk maakt om zelf de bedoeling te verwe
zenlijken (zie Cass., 15 feb. 1957, Bull. en Pas., 
1957, I, 1189, en 2.1 juni 1974, A. C., 1974, I, 
1168); wat het tweede onderdeel betreft, wa.s 

VORM - BURGERLIJKE ZAKEN - EXPLOOT 
VAN BETEKENING AAN DE VERWEERDER BIJ 
DE INDIENING VAN HET VERZOEKSCHRIFT 
TER GRIFFIE NIET BIJ HET VERZOEKSCHRIFT 
GEVOEGD- EXPLOOT TER GRIFFIE AFGEGE-
VEN NADAT HET VERZOEKSCHRIFT WERD 
INGED!END- TE LAAT INGED!END - TE LATE 
IND!EN!NG DOOR DE SCHULD VAN EEN LAST
HEBBER - VOOR DE ElSER GEEN OVER
MACHT, DAAR DEZE EEN ONOVERKOMELIJK 

BELETSEL ONDERSTELT ( 4). 

(QUAREME T. HECHTERMANS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 25 april 1977 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt; 

Ove1· het middel van niet-ont
vankelijkheid, door het openbaar 
ministerie ambtshalve opgeworpen, over
eenkomstig artikel 1097 van het Gerech
telijk Wetboek ter kennis gebracht, en 
afgeleid uit de schending van arti
kel 1081 van dit wetboek : 

Overwegende dat eiser cassatiebe
roep instelde op 1 juni 1978, maar 
bij het verzoekschrift, dat hij die 
dag op de griffie van het Hof heeft 

het de mening toegedaan dat het evenmin kon 1------------------
worden aangenomen, omdat de rechter geen 
antwoord behoefde te verstrekken op een 
middel van een conclusie, als dat middel 
wegens de bes!issing van de rechter niet meer~ 
ter zake dienend was. 

(2) en (3) Zie Cass., 23 dec. 1976 (A.C., 1977, 
462). 

(4) Zie Cass., 24 jan. 1974 (A.C., 1974, 576). 
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ingediend, niet het exploot voegde 
waarbij de voorziening was bete
kend; 

Overwegende dat luidens arti
kel 1081 van het Gerechtelijk Wet
hoek het exploot, waarbij de voor
ziening is betekend, op straffe van 
nietigheid bij het verzoekschrift 
wordt gevoegd wanneer, zoals ten 
deze, de betekening vereist is; dat 
derhalve het indienen van het 
exploot na het indienen van het 
verzoekschi:ift de nietigheid niet 
kan verhelpen; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis op 1 maart 1978 ten verzoeke 
van verweerster aan eiser werd 
betekend; 

Overwegende dat eiser de vol
gende omstandigheden uiteenzet : 
de voorziening in cassatie werd 
ondertekend op vrijdag 26 mei 1978; 
gerechtsdeurwaarder P., te Brussel, 
zond op maandag 29 mei 1978 de 
nodige stukken naar zijn collega 
S., te Sint-Truiden, voor het beteke
nen van de voorziening aan ver
weerster, erop wijzende dat de cas
satietermijn op 1 juni 1978 ver
streek, en met het verzoek het 
exploot van betekening per express 
terug te bezorgen; de betekening 
geschiedde op 30 mei 1978; gerecht
sdeurwaarder S. stuurde het exploot 
bij gewone brief op woensdag 
31 mei 1978 terug naar zijn collega 
P., te Brussel, en dan nog <;'P diens 
vorig adres « Place Monchar », 
terwijl hij zijn kantoor had overge
bracht naar « Place Sainctelette »; 
daar het exploot op donderdag 
1 juni 1978 niet te Brussel was 
aangekomen, won gerechtsdeur
waarder P. telefonisch inlichtingen 
in bij zijn collega te Sint-Truiden 
en stelde volgens de hem verstrekte 
gegevens een eensluidende copie op 
van het exploot van betekening, 
welke copie hij op 1 juni ter griffie 
indiende; het origineel van het 
exploot kwam pas op 2 juni 1978 t~e 
op het vorig adres « Place Mon
char »; het werd dezelfde dag inge
diend ter griffie; 

Overwegende dat eiser voor
houdt : dat het terugzenden van het 
exploot aan het vorig adres in plaats 
van aan het nieuwe adres geen rol 
speelt, omdat, indien de op 
31 mei 1978 bij gewone post opge
zonden brief van gerechtsdeurwaar
der "S. op 1 juni 1978 « Place 
Morichar >> was toegekomen, het 
exploot op dezelfde dag zou i:t;J-ge
diend zijn, gelet op het telefomsch 
contact op die dag, tussen de beide 
gerechtsdeurwaarders; dat ten deze 
dus determinerend is geweest het 
feit dat de brief pas op 2 juni 1978 
te Brussel is toegekomen; dat de 
verwachtingen welke eiser en zij die 
ten deze voor hem zijn opgetreden, 
mochten koesteren betreffende de 
normale werking van de post, wer
den teleurgesteld, zodat er een geval 
van overmacht is; 

Overwegende dat overmacht een 
onoverkomelijk beletsel onderstelt; 

Overwegende dat zodanige over
macht niet kan worden afgeleid uit 
het feit dat een gewone brief, op 
31 mei 1978 te Sint-Truiden ver
stuurd, pas op 2 juni 1978 te Brussel 
zou zijn besteld op het aangeduide 
adres; dat uit de hierboven uiteen
gezette omstandigheden evenmin 
kan worden afgeleid dat eiser 
of zijn lasthebbers, na de op 
1 maart 1978 plaatsgegrepen beteke
ning van het bestreden vonnis, in 
de onmogelijkheid verkeerden te 
voldoen aan het vereiste van 
artikel 1081 van het Gerechtelijk 
Wetboek; 

Dat het door het openbaar minis
terie opgeworpen middel van niet
ontvankelijkheid derhalve gegrond 
is; 

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

5 oktober 1979 - 1 • kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Versee, wnd. 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van mevr. Liekendael, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Bayart en Houte
kier. 
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Nr. 84: 

1' KAMER - 5 oktober 1979 

HUUR VAN GOEDEREN - PACHT 

BESTAAN EN VOORWAARDEN VAN DE HUUR
OVEREENKOMST- BEWIJSMIDDELEN. 

Bij ontstentenis van een geschrift tot 
vaststelling van een pacht, kan degene 
die in het bezit is van een landeigen
dom het bewijs van het bestaan van 
een pacht en van de pachtvoorwaar
den leveren door alle rechtsmiddelen, 
met inbegrip van getuigen en vermoe
dens (1). (Art. 3 Pachtwet.) 

(POLLETT. MADDENS, VERFAILLE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op net bestre
den vonnis, op 12 april 1978 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
leper; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 1138 van het Gerechte
lijk Wetboek, van het algemeen rechts
beginsel dat aan de rechter niet toelaat 
van ambtswege een geschil te doen 
rijzen en te beslechten dat hem door de 
partijen niet werd onderworpen, van de 
artikelen 1 en 3 van de regels betref
fende de pacht in het bijzonder, in het 
Burgerlijk Wetboek ingelast door 
artikel 1 van de wet van 4 novem
ber 1969 tot wijziging van de pachtwet-! 
geving en van de wetgeving betreffende 
het recht van voorkoop ten gunste van 
huurders van landeigendommen, en van 
de rechten van de verdediging, 

doordat het vonnis de vordering van 
de verweerders, welke ertoe strekte de 
opzegging geldig te horen verklaren 
welke zij op 28 oktober 1975 aan eiser 
hadden gegeven voor een perceel grand, 
groat circa 20 aren, gelegen te Moors
lede, en de ontruiming door eiser of 
dezes uitdrijving te horen bevelen, en 
welke de verweerders hadden ingesteld 
zonder voorafgaande oproeping in ver
zoening, ontvankelijk en gegrond ver
klaart op grand dat het ten deze niet 

(1) Cass., 9 mei 1975 (A.C., 1975, 985) en de 
noot; zie : Ti\AEST, « De nieuwe wet op de 
landpacht », in Tijdschr. voor Privaatrecht, 
1969, blz. 495 tot 656, inz. nrs. 48 tot 52; 
EECKLoo, Pacht en voorkoop, druk 1970, nrs. 
14, 56 tot 59, en 62; n'UDEKEM n'Acoz en SNICK, 
Het Pachtrec_ht, druk 1970, nrs. 3, 108 en 109. 

• ging om een landpacht, daar het ging om 
maximum 18 aren welke in aanmerking 
kwamen voor mogelijk tuin- en/of land
bouw, en daar voor een landbouwer een 
dergelijk perceel moeilijk, om niet te 
zeggen onmogelijk, in te schakelen was 
in een landbouwuitbating, en op grand 
dat eiser niet bewees dat met het 
akkoord van de eigenaars een landpacht 
was ontstaan, en niet aantoonde op 
welke wijze hij dit zeer kleine, moeilijk 
bewerkbare, perceeltje zou hebben kun
nen inschakelen in zijn landbouwbedrijf, 
noch aantoonde aanpalende percelen in 
pacht te houden, en doordat het vonnis 
om die redenen eiser niet toelaat door 
aile middelen rechtens, getuigen inbe
grepen, te bewijzen dat hij aan de 
verweerders jaarlijks een pachtprijs van 
700 frank betaalde voor het gebruik van 

; het litigieuze perceel, 
terwijl, eerste onderdeel, nu de ver

weerders voor de feitenrechters niet 
hadden betwist dat eiser het litigieuze 
perceel in het overige van zijn land
bouwuitbating had ingeschakeld, en zelfs 
in hun inleidende dagvaarding hadden 
erkend dat eiser sedert 1972 het liti
gieuze perceeltje meebewerkte met zijn 
andere grand, en nu de verweerders zich 
ertoe hadden beperkt te betwisten dat 
eiser een pachtprijs betaalde, hieruit 
volgt dat de rechters van ambtswege een 
betwisting hebben doen rijzen en heb
ben beslecht, welke hun door de partijen 
niet was onderworpen, hetgeen een 
schending uitmaakt van het hager gefor
muleerde algemeen rechtsbeginsel en 
van artikel 1138 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

tweede onderdeel, indien eiser bewees 
dat de verweerders akkoord gingen om 
het litigieuze perceel door eiser in het 
overige van zijn landbouwuitbating te 
laten inschakelen en dat hij voor dit 
gebruik een pachtgeld betaalde, eiser 
dan het bewijs leverde van het bestaan 
van een landpacht in de zin van voor
meld artikel 1 van de pachtwetgeving, 
waaruit volgt dat het vonnis, door eiser 
niet toe te laten door getuigen het 
betalen van een pachtprijs te bewijzen, 
zoals voormeld artikel 3 van de pacht
wetgeving het hem toelaat, zulks om de 

· red en dat eiser het bewij s niet leverde 
van de inschakeling van het litigieuze 

· perceeltje in een landbouwuitbating, en 
door aan eiser de gelegenheid niet te 
geven dit laatste bewijs te leveren of aan 
te bieden, te leveren door aile middelen 
rechtens, de rechten van de verdediging 
van eiser schendt en, meer bepaald, zijn 
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rechten van bewijslevering zoals die 
hem door voormeld artikel 3 van de 
pachtwetgeving worden toegekend : 

Overwegende dat de verweerders 
in de akte van rechtsingang 
verklaarden : « Aangezien gedaagde 
(thans eiser) sedert 1972, onvergeld 
een deeltje land (het litigieuze 
onroerend gaed) van circa 20 aren 
meebewerkt met zijn andere 
grand»; 

Dat zij hierdoor van meet af 
erkenden dat eiser in het bezit was 
van het onderwerpelijk goed en het 
bewerkte samen met zijn andere 
grond, zonder te ontkennen dat het 
bewerken van die gezamenlijke 
gronden het kenmerk vertoonde van 
een bedrijfsmatige landbouwexploi
tatie; 

Dat eiser aanvoerde dat de ver
weerders de litigieuze grond aan 
hem hadden verpacht tegen betaling 
van een bepaalde jaarlijkse pacht
prijs en hij zijn verplichtingen 
steeds was nagekomen; 

Dat derhalve de betwisting tussen 
de partijen was te weten of de 
verweerders de bedoelde grond aan 
eiser hadden verpacht dan 1wel lau
ter . hadden gedoogd dat eiser de 
grand gebruikte; 

Overwegende dat de rechtbank, 
nu zij aanneemt dat eiser in het 
bezit was van de bedoelde grond, de 
vordering van de verweerders inwil
ligt op grond dat in ieder geval eiser 
niet bewijst dat door de eigenaars 
ooit een pachtavereenkomst met 
hem zou gesloten zijn, en om die 
reden eisers aanbod verwerpt om 
door alle middelen rechtens, getui
genissen inbegrepen, het bewijs van 
de betaling van een pachtprijs te 
leveren, de in het middel aange
duide bepalingen van de pachtwet 
en de rechten van verdediging van 
eiser schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis behalve in zoverre 
het hager beraep van eiser antvan
kelijk wordt verklaard; beveelt dat 
van het thans gewezen arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat de feitenrechter erover zal 
beslissen; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Rechtbank 
\ran Eerste Aanleg te Veurne, zitting 
houdende in hager beroep. 

5 oktober 1979 - 1• kamer- Voorzit
ter : de h. Versee, wnd. voorzitter -
Verslaggever : de h. Van Leckwijck -
Geiljkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts - Advocaten : mrs. Bayart en 
Houtekier. 

Nr. 85 

1 • KAMER - 5 oktober 19'19 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
BURGERLIJKE ZAKEN - AANLEG - BEG RIP. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
BESL!SSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP 
KAN WORDEN IHGESTELD - BURGERLIJKE 
ZAKEN - BESLISSING GE\VEZEN IN EERSTE 
AANLEG VOORZJENING NIET ONT
VANKEL!JK (1) .. 

1 o Wanneer de aanleg wordt bepaald 
door de samenvoeging van het bedrag 
van de hoofdvordering en het bedrag 
van de tegenvordering, het bedrag van 
de hoofdvordering het bedrag niet 
bereikt waardooT de beslissing over 
deze vordering vatbaar is voor hoger 
beroep, en de tegenvordering in eerste 
aanleg wordt beslecht bij gebreke van 
grondslagen voor de bepaling van de 
waarde ervan, zoals zij zijn omschre
ven in de artt. 557 tot 582 Ger. W., kan 
tegen de beslissing die over het 
geschil uitspraak doet hager beroep 
worden ingesteld. (Artt. 557, 617, eerste 
lid, 618, eerste lid, 619 en 620 Ger.W.) 

(1) Zie Cass., 14 sept. 1961, twee arresten 
(Bull. en Pas., 1962, I, 64 en 65). 
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(' INTERCOMMUNALE ASVERLEC" 

T. REYMENANTS ») 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 21 december 1977 
door de vrederechter van het kan
ton Mechelen gewezen, 

Over het middel van niet-ont
vankelijkheid van de voorziening, door 
verweerder opgeworpen en hieruit afge
leid dat de bestreden beslissing in eerst!l 
aanleg werd gewezen : 

Overwegende dat de door ver
weerder tegen eiseres ingestelde 
rechtsvordering ertoe strekte terug
betaling van een bedrag van 
2.850 frank te bekomen, 'meer de 
verwijlintresten vanaf 6 januari 1975 
en de kosten van het geding; dat hij 
tot staving van deze vordering liet 
gelden dat eiseres, krachtens het 
koninklijk besluit van 24 decem
ber 1966, niet gerechtigd was hem 
de levering « van een selectieve 
omvormer van kabel-T.V. (con
vertor) » aan te rekenen hoven de 
overeengekomen aansluitings- en 
abonnementsprijs; 

Overwegende dat eiseres de vre
derechter in hoofdorde verzocht de 
vordering ongegrond te verklaren 
en in ondergeschikte orde, voor het 
geval dat deze toch zou worden 
ingewilligd, verweerder te veroorde
len tot teruggave in intacte staat 
van de convertor; dat eiseres 
zodoende een tegenvordering in
stelde, al was het in ondergeschikte 
orde, die ontstaan is uit het contract 
of het feit dat aan de oorspronke
lijke vordering ten grondslag ligt; 

Overwegende dat, derhalve, 
krachtens artikel 620 van het 
Gerechtelijk Wetboek, de aanleg 
door samenvoeging van het bedrag 
van de hoofdvordering en het 
bedrag van de tegenvordering dient 
te worden bepaald; 

Overwegende dat, nu de grondsla
gen voor de bepaling van de waarde 
van de tegenvordering, zoals zij in 

de artikelen 557 tot 562 van voor
meld wetboek zijn omschreven, ont
braken, het geschil, overeenkomstig 
artikel 619 van dit wetboek, in 
eerste aanleg werd berecht; 

Dat het middel van niet-ont
vankelijkheid gegrond is; 

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

5 oktober 1979 - 1" kamer - Voorzit
ter : de h. Versee, wnd. voorzitter -
Verslaggever : de h. Sury - Gelijklui
dende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Dassesse en Biitzler. 

Nr. 86 

1" KAMER - 5 oktober 1979 

1° VOORZIENING IN CAS SA TIE 
MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID 
BURGERLIJKE ZAKEN - M!DDEL VAN NIET
ONTVANKELIJKHEID OPGEWORPEN DOOR HET 

OPENBAAR MINISTER!E ~ KENNISGEVING (1). 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
PERSONEN BEVOEGD OM Z!CH IN CASSATIE 
TE VOORZIEN OF TEGEN WIE EEN CASSATIE
BEROEP KAN WORDEN INGESTELD - BUR
GERLIJKE ZAKEN - VOORZIENING TEGEN 
BESCHIKKINGEN VAN EEN BESLISSING DIE 
GEEN BETREKKING HEBBEN OP DE ElSER -

NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING (2). 

3° BEWIJS DOOR GESCHRIFT 
BEW!JS - BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN -
BURGERL!JKE ZAKEN - CONCLUSIE - MIS
KENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DIE 
CONCLUSIE. 

3' De bewijskracht van eisers conclusie 
wordt miskend door de rechter die 
vaststelt dat niet in betwisting is dat 

(1) Cass., 23 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 757). 

(2) Cass., 4 april 1974 (A.C., 1974, 859). 



-156-
de scheidingsmuur, waarover het 
geding wordt gevoerd, eigendom van 
verweerder is, terwijl eiser bij conclu
sie had aangevoerd dat die muur zijn 
eigendom, althans een _gemene muur 
was (1). (Artt. 1319, 1320, 1322 B.W.) 

(GOSSE, DRIESSEN T. LAVRYSEN) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 20 maart 1978 door 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen in hoger beroep gewe
zen; 

I. W at de voorziening van eiseres 
betreft : 

Over het middel van niet
ontvankelijkheid van de voorzie
ning, ambtshalve door het openbaar 
ministerie opgeworpen en overeen
komstig artikel 1097 van het 
Gerechtelijk Wetboek ter kennis 
gebracht; 

Overwegende dat de voorziening 
enkel gericht is tegen de beslissing 
waarbij de door verweerder tegen 
eiser ingestelde vordering gedeelte
lijk wordt ingewilligd; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, wat eiseres betreft, zich 
ertoe beperkt haar buiten zaak te · 
stellen zonder kosten; 

Dat derhalve de voorziening van 
eiseres, bij gebrek aan belang, niet 
ontvankelijk is; 

II. W at de voorziening van eiser 
betreft : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het vonnis eiser veroordeelt 
tot het betalen van een som van 
30.427 frank, onder aftrek van een reeds 
betaald voorschot van 5.000 frank, als 
prijs voor de overname van een gedeelte 

(1) Zie Cass., 16 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 715). 

van de scheidingsmuur tussen de 
respectieve eigendommen van partijen, 
zulks op grond van de op 16 okto
ber 1975 tussen eiser en verweerder 
gesloten overeenkomst en op grond van 
de overweging dat eiser het bewijs niet 
levert dat hij in die overeenkomst 
betreffende de zelfstandigheid van de 
zaak in dwaling werd gebracht, daar niet 
is betwist dat eiser, bij het ondertekenen 
van de overeenkomst, het gemeen 
maken van een welbepaald deel van de 
scheidingsmuur op het oog had, zulks 
ingevolge verbouwingswerken die hij 
had uitgevoerd en waardoor hij bezit 
had genomen van een gedeelte van die 
scheidingsmuur die eigendom was van 
verweerder, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser bij 
conclusie had doen gelden, ten eerste, 
dat twee derde van de litigieuze schei
dingsmuur zich op zijn eigendom 
bevond, zodat hij op grand van 
artikel 552 van het Burgerlijk Wetboek 
er eigenaar van was en, ten tweede, dat 
de ligging van -de pannen op de muur 
een uitwendig teken uitmaakte, overeen
komstig artikel 654 van het Burgerlijk 
Wetboek, van het feit dat de muur vanaf 
zijn oprichting gemeen werd gemaakt, 
waaruit blijkt dat, in strijd met wat het 
vonnis verklaart, eiser betwist had dat 
de litigieuze scheidingsmuur eigendom 
was van verweerder, zodat het vonnis de 
bewijskracht schendt welke door de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek aan eisers conclusie 
wordt gehecht, 

tweede onderdeel, het vonnis dienvol
gens de in het eerste onderdeel gepreci
seerde twee verweermiddelen van eiser 
onbeantwoord laat, wat gelijkstaat met 
een gebrek aan de door artikel 97 van de 
Grondwet vereiste motivering : 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat « niet in betwisting is », 
onder meer, dat de scheidingsmuur 
eigeridom was van verweerder; 

Overwegende dat nochtans, zoals 
in het middel wordt uiteengezet, 
eiser in zijn conclusies in hoger 
'beroep staande hield dat de schei
dingsmuur zijn eigendom was, ten 
minste gemeen was; 

Dat het middel gegrond is; 
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Om die redenen, verwerpt de 

voorziening van eiseres; vernietigt 
het bestreden vonnis, behalve in 
zoverre het uitspraak doet ten aan
zien van eiseres en in zoverre het 
hager beroep van eiser ontvankelijk 
wordt verklaard; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; houdt de 
kosten aan en zegt dat de feiten
rechter erover zal beslissen; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Mechelen, zitting houdende in 
hager beroep. 

5 oktober 1979 - 1' kamer- Voorzit
ter : de h. Versee, wnd. voorzitter -
Verslaggever : de h. Janssens - Gelijk
luidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Bay art. 

Nr. 87 

1' KAMER- 5 oktober 1979 

1° TELEGRAAF EN TELEFOON 
RADIO-OMROEPU!TZENDINGEN NETTEN 
VOOR DISTR!BUTIE IN DE WONINGEN VAN 
DERDEN - NET VOOR DISTR!BUT!E VAN 
OMGEROEPEN TELEVISIE-UITZENDINGEN IN 
DE WONINGEN VAN DERDEN K.B. 

24 DEC. 1966, ART. 13, TWEEDE LID -
'DRAAGWIJDTE. 

2° TELEGRAAF EN TELEFOON 
RAD!O-OMROEPUITZENDING EN NETTEN 
VOOR DISTRIBUTIE IN DE WONINGEN VAN 
DERDEN - OMGEROEPEN TELEVISIE-UIT
ZENDINGEN IN DE WON!NGEN VAN DERDEN 
- VERPLICHTING VAN DE VERDELER OM 
KOSTELOOS EEN CONVERTOR TER BESCHIK
KING VAN DE ABONNEE TE STELLEN- VOOR
WAARDEN. 

1' Art. 13, tweede lid, KB. 24 dec. 
1966 betreffende de netten voor distri
butie van radio-omroepuitzendingen in 
de woningen van derden, bedoelt het 
geval waarin de abonnee op een net 
voor distributie van omgeroepen tele
visieuitzendingen in de woningen van 
derden als eindontvangtoestel een ont
vangtoestel uit de handel gebruikt en 
niet een door de verdeler geleverd 
eindontvangtoestel 

2' Wettelijk verantwoord is de beslissing 
tot afwijzing van de vordering van een 
abonnee op een net voor distributie 
van omgeroepen televisie-uitzendingen 
in de woningen van derden, vordering 
welke ertoe strekt te horen zeggen 
voor recht dat de door de verdeler 
geleverde convertor kosteloos ter 
beschikking van de abonnee moet 
worden gesteld, door de vaststelling 
dat, hoewel de abonnee als eindont
vangtoestel een ontvangtoestel uit de 
handel en niet een door de verdeler 
geleverd eindontvangtoestel gebruikt, 
de convertor de aard van het toestel 
van de abonnee grondig verandert en 
derhalve niet behoort tot de in art. 13, 
tweede lid, 2', inzonderheid c, KB. 
24 dec. 1966 bedoelde hulpbenodigdhe
den. 

(VERMEULEN T. • CODITEL-VLAANDEREN' N.V.) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 29 juni 1978 door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Veurne in hager beroep gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 13, inzonderheid 
tweede lid, 1" en 2", c, van het koninklijk 
besluit van 24 december 1966 betreffende 
de netten voor distributie van radio
omroepuitzendingen in de woningen van 
derden, 

doordat het vonnis uit de vaststelling 
dat in 1961 vooral werd gedacht " aan 
een systeem met "slave-units", dit wil 
zeggen zeer vereenvoudigde ontvangpos
ten, te leveren door de teledistributie
maatschappijen ( ... ) >>, afleidt dat 
" artikel 12 spreekt van een " eindtoestel 

'door de verdeler geleverd " en artikel 13 
· aan de verdeler de verplichting oplegt, 
voor zover hij het eindtoestel zou gele
verd hebben, kosteloos ter beschikking 
te stellen van de abonnee, behalve de 
inrichting, oak de eventuele hulpmidde
len om dat toestel zijn normale taak te 
laten vervullen >>; dat daarom het vonnis 
beslist dat het dan oak voor de hand ligt 
dat de in artikel 13 opgenomen verplich
tingen slechts gelden voor de eindtoe
stellen of " slave-units " geplaatst door 
de verdelers zelf >>, en dat " zelfs indien 
nu artikel 13 toepasselijk ware ten deze, 
niet kan aangenomen worden dat de 

.kwestieuze convertor e€m hulptoestei zou. 
zijn dat het ontvangtoestel " niet zou 
wijzigen " in de zin van artikel 13, 1 '; het 
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wordt immers zodanig gewijzigd dat het 
van een Pal-toestel een Pal/Secam
toestel wordt "• 

terwijl, eerste onderdeel, het begrip 
« ontvangtoestel voor omgeroepen televi
sie-uitzendingen als eindontvangtoe
stel "• zoals het voorkomt in artikel 13, 
tweede lid, van het koninklijk besluit 
van 24 december 1966, krachtens het
welk de verdeler tot bepaalde kosteloze 
verplichtingen gehouden is « indien de 
abonnee ( ... ) een ontvangtoestel voor 
omgeroepen televisie-uitzendingen als· 
eindontvangtoestel gebruikt », geenszins 
de door het vonnis aangenomen beteke
nis heeft van eindtoestel door de verde
lor zelf geleverd, doch integendeel duidt 
op de gewone in de handel zijnde 
televisietoestellen waarvoor de verdeler 
krachtens artikel 13, tweede lid, 2', c, 
gehouden is kosteloos ter beschikking te 
stollen << de eventuele hulpbenodigdhe
den om, zo nodig, de freqtlenties waarop 
de signalen doorgegeven worden, 
opnieuw te verplaatsen naar de normale 
frequentiebanden van de radio
omroepontvangtoestellen >>, dit is de 
normale televisietoestellen uit de handel, 
zodat het vonnis, door aan te nemen dat 
artikel 13 van het koninklijk besluit van · 
24 december 1966 aan de verdeler het 
kosteloos ter beschikking stellen slechts 
oplegt << voor zover hij het eindtoestel 
zou geleverd hebben >>, het wettelijk 
begrip << ontvangtoestel voor omgeroepen. 
televfsie-uitzendingen als eindontvang-·· 
toestel >> in de zin van voormeld arti
kel 13 miskent en derhalve schending 
inhoudt van artikel 13, inzonderheid 
tweede lid, 1' en 2', c, van het konink
lijk besluit van 24 december 1966 be
treffende de netten voor distributie van 
radio-omroepuitzendingen in de wonin
gen van derden, 

tweede onderdeel, de omstandigheid 
dat de verdeler, krachtens artikel 13, 
tweede lid, 1', van het koninklijk besluit 
van 24 december 1966, gehouden is tot 
een kosteloze terbeschikkingstelling 
<< zonder dat het nodig weze (dit 
toestel) >>, dit is een ontvangtoestel voor· 
omgeroepen televisie-uitzendingen als 
eindontvangtoestel, met andere woorden 
een normaal televisieontvangtoestel uit 
de handel, << te wijzigen >>, slechts 
betrekking heeft op de kosteloze inrich
ting die eventueel nodig zou zijn om dit 
toestel te kunnen gebruiken (artikel 13, 
tweede lid, 1 ') en geenszins, in strijd met 
wat het vonnis voorhoudt, op de koste
loze levering van hulpbenodigdheden om 

<< zo nodig, de frequenties, waarop de 
signalen doorgegeven worden, opnieuw 
te verplaatsen naar de normale frequen
tiebanden van de radio-omroepontvang
toestellen >> (artikel 13, tweede lid, 2', c), 
zodat het vonnis artikel 13, tweede lid, 
1" en 2', van het koninklijk besluit van 
24 december 1966 betreffende de netten 
voor distributie van radio-omroep
uitzendingen in de woningen van der
den, schendt : 

Overwegende dat weliswaar 
artikel 13, tweede lid, van het 
koninklijk besluit van 24 decem
ber 1966 betreffende de netten voor 
distributie van radio-omroep
uitzendingen in de woningen van 
derden, het geval beoogt waarin de 
abonnee als eindontvangtoestel een 
ontvangtoestel uit de handel 
gebruikt en niet een door de verde
ler geleverd eindontvangtoestel; 

Dat ook in' artikel 13, tweede lid, 
1', de woorden : << zonder dat het 
nodig weze het toestel te wijzigen >>, 

beduiden dat de verdeler ertoe 
gehouden is kosteloos ter beschik
king van de abonnee te stellen, de 
inrichting nodig om diens toestel uit 
de handel te kunnen gebruiken 
zonder dat het moet worden gewij
zigd en zonder dat het een vermin
dering ondergaat van zijn reproduk
tiekwaliteiten of van zijn mogelijk
heden wat de keuze van de doorge
geven programma's betreft; 

Overwegende echter dat het von
nis de niet aangevochten vaststellin
gen inhoudt dat het onderwerpelijk 
toestel van eiser een << Pal-toestel >> 

was, dat enkel << in staat was de 
Pal-uitzendingen te capteren >> en 
<< op de detailmarkt veel minder 
kost dan een Pal/Secam-toestel dat 
de kijker in staat stelt om de twee 
posten O.R.T.F. II en III te ontvan
gen >>; dat de rechtbank oordeelt dat 
het verschil tussen deze toestellen 
aan << de aard zelf >> van die 
apparaten ligt, dat, door het aan
brengen van de onderwerpelijke 
convertor, << een Pal-toestel een 
Pal/Secam-toestel wordt >>; 
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Overwegende dat het vonnis aldus 

ten deze beslist, niet alleen dat de 
bedoelde convertor geen « in
richting >> is die nodig is om dit 
Pal-toestel te kunnen gebruiken, nu 
hij de aard van het toestel grondig 
verandert, doch eveneens dat die 
convertor niet behoort tot de in 
artikel 13, tweede lid, 2", inzonder
heid c, bedoelde hulpbenodigdhe
den; 

Dat deze besllssingen volstaan om 
de toepassing van artikel 13, tweede 
lid, van het genoemde koninklijk 
besluit uit te sluiten, zelfs wanneer 
de abonnee als eindontvangtoestel 
een ontvangtoestel uit de handel 
gebruikt en niet een door de verde
ler geleverd eindontvangtoestel, en 
om derhalve het beschikkende 
gedeelte van het vonnis, luidens 
hetwelk de door eiser ingestelde 
vordering niet gegrond is, wettelijk 
te verantwoorden; 

Dat het middel derhalve, bij 
gebrek aan belang, niet ontvanke
lijk is; 

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

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

5 oktober 1979 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Versee, wnd. voorzitter -
Verslaggever: de h. Janssens - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Gryse en Dassesse. 

Nr. 88 
3' KAMER - 8 oktober 1979 

1° OPENBARE ORDE - SOCIALE ZEKER

HEID- SOCIAAL STATUUT VAN DE ZELFSTAN
DIGEN- REGELS INZAKE BEREKENING VAN 

'2° SOCIALE ZEKERHEID - STATUUT 

VAN DE ZELFSTANDIGEN - REGELS INZAKE 
BEREKENING VAN DE BIJDRAGEN- BEPALIN
GEN VAN OPENBARE ORDE. 

3° CASSATIEMIDDELEN- NIEUW MID

DEL - BURGERLIJKE ZAKEN - SOCIAAL 
STATUUT VAN DE ZELFSTANDIGEN - MIDDEL 
GEGROND OP EEN WETTELIJKE BEPALING DIE 
DE OPENBARE ORDE RAAKT - ONTVANKE
LIJK MIDDEL. 

4° SOCIALE ZEKERHEID - SOCIAAL 

STATUUT VAN DE ZELFSTANDIGEN - BIJDRA
GEN VERSCHULDIGD DOOR DE AAN HET STA-
TUUT ONDERWORPEN ZELFSTAND!GE 
BEREKENING. 

1", 2" en 3' Het middel dat is afgeleid uit 
schending van art. 11, § 2, tweede lid, 
KB. nr. 38 van 27 juli 1967 houdende 
inrichting van het sociaal statuut der 
zelfstandigen is gegrond op een wette
Jijke bepaling die de openbare orde 
raakt en kan dus voor het eerst voor 
het Hoi worden voorgedragen (1). 

4' Hij die aan het sociaal statuut der 
zelfstandigen is onderworpen, is bij
dragen verschuldigd; de berekening 
van de voor een bepaald jaar verschul
digde bijdragen geschiedt op basis van 
de bednjfsinkomsten die betrekking 
hebben op het aanslagjaar waarvan 
het jaartal verw1jst naar het tweede 
kalende1jaar dat onmiddellijk datgene 
voorafgaat waarvoor de bijdragen ver
schuldigd zijn. (Art. 11, § 2, tweede lid, 
K.B. nr. 33 van 27 juli 1967 houdende 
inrichting van het sociaal statuut der 
zelfstandigen.) 

(DEMONTY T. RIJKSINSTITUUT 
VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN 

DER ZELFSTANDIGEN) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 10 januari 1978 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 3, § 1, 11 tot 17, 
inzonderheid 11, § 2, van het koninklijk 
besluit nr. 3& van 27 juli 1967 houdende 
inrichting van het sociaal statuut der 
zelfstandigen, 212 tot 220, 245 van het 

DE BIJDRAGEN - BEPALINGEN VAN OPEN- (1) Zie Cass., 10 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 
BARE ORDE. 299). 
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Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
1108 tot 1110 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, om eiser, met 
bevestiging van het beroepen vonnis, te 
veroordelen tot betaling van een bij
drage als zelfstandige voor het jaar 1973, 
vaststelt dat « hij in zijn belastingaan
gifte van 1972 (inkomsten over 1971) een 
inkomen van 338.047 frank als bed1ende 
heeft opgegeven en oak een inkomen 
van 366.666 frank als werkend vennoot 
in dezelfde vennootschap, waarvan zijn 
schoonbroer beheerder-zaakvoerder is » 
en, na te hebben gereleveerd dat eiser 
« beweert een vergissing te hebben 
begaan toen hij het bestuur der belastin
gen meedeelde een werkend vennoot. ~e 
zijn : dit bedrag een deel va~. ZlJn 
bezoldiging zou vormen dat hlJ als 
uitzonderlijke gratificatie had ontvan
gen, een uitbreiding op de wedde zoals 
een eindejaarspremie », dit verweer ver
werpt op grand dat « er bij het bestuur 
der belastingen geen stappen werden 
gedaan om die vergissing te herstellen; 
Demonty (thans eiser) helemaal niet 
dam is; zijn feitelijke vergissing vrijwel 
ondenkbaar is », 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
aldus vaststelt dat de feitelijke vergis
sing van eiser niet is bewezen; het 
arrest, met deze overwegingen of met 
enige andere overweging, niet antwoordt 
op het middel dat eiser had voorgedra
gen in zijn regelmatig aan de appelrech
ters voorgelegde conclusie, volgens het
welk « uit de gegevens van de zaak volgt 
dat, toen hij zich in zijn belastingaan
gifte een werkend vennoot noemde, hij 
zich had vergist over de juridische 
betekenis van die term » en, derhalve, 
gegrond is op een rechtsdwaling; het · 
bijgevolg niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) en evenmin wettelijk is 
verantwoord (schending van de 
artikelen 3, § 1, 11 tot 17 van het 
kcininklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, 
212 tot 220, 245 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen en 1108 tot 
1110 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, artikel 11, § 2, lid 2, 
van het koninklijk besluit nr. 38 van. 
27 juli 1967 houdende inrichting van het 
sociaal statuut der zelfstandigen luidt 
« de berekening van de voor een bepaald 
jaar verschuldigde bijdragen geschiedt 
op basis van de bedrijfsinkomsten .... die 
betrekking hebben op het aanslagJaar 
waarvan het jaartal verwijst naar het 

tweede kalenderjaar dat onmiddellijk 
datgene voorafgaat waarvoor de bijdra
gen verschuldigd zijn »; eiser, overeen
komstig artikel 3, § 1, van datzelfde 
koninklijk besluit, tot bewijs van het 
tegendeel, niet kon worden geacht, voor 
het jaar 1973, te voldoen aan de vereis
ten om aan het sociaal statuut der 
zelfstandigen onderworpen te zijn, tenzij 
hij in Belgie een beroepsbezigheid uitoe
fende die inkomsten over het aanslag
jaar 1971 kon opleveren als bedoeld in 
artikel 20, 1", 2", b, of 3", van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen; het arrest, 
door op de belastingaangifte van 1972 
(inkomsten over 1971) van eiser te 
steunim om te beslissen dat hij geacht 
moest worden te voldoen aan de vereis
ten om de bijdrage als zelfstandige voor 
het jaar 1973 verschuldigd te zijn, zonder 
te onderzoeken welke zijn inkomsten 
over het aanslagjaar 1971 waren, bijge
volg de artikelen 3, § 1, en 11 ~ot ~.7. 
inzonderheid 11, § 2, van het konmkhJk 
besluit nr. 38 van 27 juli 1967 schendt : 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Over het middel van niet-ont
vankelijkheid door verweerder opge
worpen en hieruit afgeleid dat eiser voor 
het arbeidshof niet heeft betoogd dat 
alleen zijn aangifte van het vorige belas
tingjaar in aanmerking moest worden 
genomen en dat, bijgevolg, het middel 
nieuw is en niet voor het eerst voor het 
Hof kan worden aangevoerd : 

Overwegende dat de in het 
tweede onderdeel van het middel 
vermelde wettelijke bepalingen 
betreffende de berekening van de 
bijdragen der zelfstandigen van 
openbare orde zijn; 

Dat, bijgevolg, het middel waarin 
de schending van die bepalingen 
wordt aangevoerd voor het eerst 
voor het Hof kan worden voorgedra
gen; 

Dat het middel 
ontvankelijkheid niet 
aangenomen; 

van niet
kan worden 

Overwegende dat artikel 11, § 2, 
lid 2, van het koninklijk besluit 
nr. 38 van 27 juli 1967 houdende 
inrichting van het sociaal statuut 
der zelfstandigen luidt << de bereke
ning van de voor een bepaald jaar 
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verschuldigde bijdragen geschiedt 
op basis van de bedrijfsinkomsten ... 
die betrekking hebben op het aan
slagjaar waarvan het jaartal ver
wijst naar het tweede kalenderjaar 
dat onmiddellijk datgene voorafgaat 
waarvoor de bijdragen verschuldigd 
zijn »; 

Overwegende dat het arrest, door 
de bedrijfsinkomsten van eiser over 
het aanslagjaar 1972 in aanmerking 
te nemen voor de berekening van 
de bijdragen die hij voor het jaar 
1973 verschuldigd is, voormelde 
bepaling sch~,ndt; 

Oat dlt onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat de feitenrechter erover zal 
beslissen; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Brussel. 

8 oktober 1979 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggeve1· : de h. Mahillon -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Duchatelet, advocaat-generaal - Advo-. 

· eaten : mrs. Simont en Fally. 

Nr. 89 

3' KAMER - 8 oktober 1979 

1° ARBEIDSONGEVAL- RECHTSVORIJE

RING TOT BETALING VAN VERGOEDING -
VERJARING - TERMIJN - VERTREKPUNT -
BEG RIP. 

2° GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - ARBEIDSONGEVAL- CASSATIEGE
DING - VOORZIENING VAN DE VERZEKERAAR 
- VOORZIENING INGEWILLIGD - VEROORDE

LING VAN DE ElSER IN DE KOSTEN (1). 

(1) Cass., 2 maart 1977 (A.C., 1977, 717). 

1o Onwettig is het arrest waarin beslist 
wordt dat de verjaringstermijn van de 
rechtsvordering tot vergoeding van de 
schade ten gevolge van een arbeidson
geval pas begint te ]open vanaf de dag 
dat het recht van de getroffene op 
schadevergoeding door de verzekeraar 
wordt betwist; die termijn gaat in op 
de dag van het ongeval (Art. 69 
Arbeidsongevallenwet 1971.) 

(ROYALE BELGE N.V. T. LECOCQ) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre~ 
den arrest, op 16 juni 1978 door het 
Arbeidshof te Bergen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, 7, 24, 69 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arbeidshof overweegt « dat 
vanaf dit vertrekpunt, te weten de con
solidatie, de rechtsvordering tot herzie
ning binnen een termijn van drie jaar 
kan worden ingesteld, ... dat de regels 
inzake de verjaring van een vergoe
dingsvordering ten gevolge van een 
arbeidsongeval gesteld zijn opdat de 
rechten van de getroffene op een forfai
taire vergoeding binnen een redelijke 
termijn zouden zijn vastgelegd, zodanig 
dat zijn verzuim om de erkenning van 
zijn rechten te eisen medebrengt dat hij 
niet meer kan handelen; dat de vernieti
gende verjaring dus voortvloeit uit het 
feit dat een belanghebbende zijn recht 
niet uitoefent gedurende een bij de wet 
vastgestelde tijd, de verjaring derhalve 
vereist dat de rechtsvordering ontstaan 
is, dit wil zeggen dat het niet aileen 
nodig is dat het recht van de schuldeiser 
ontstaan is, doch ook dat dit recht 
geschonden of betwist is; ... dat het 
vertrekpunt van de blijvende ongeschikt
heid niet samenvalt met dat van de 
tijdelijke ongeschiktheid, daar pas op 
het einde van deze tijdelijke ongeschikt
heid het eventuele bestaan en het per
centage van een blijvende ongeschikt
heid kan worden vastgesteld » en voorts 
« indien daarentegen zoals in het onder
havige geval, een werknemer, te goeder 
trouw, samen met de behandelende 
geneesheer mocht geloven dat hij gene
zen was zonder nadelige gevolgen, en bij 
ontstentenis van een behoorlijk bij rech
terlijke beslissing vastgestelde overeen
komst tot vaststelling van de consolida-

. tied~tum, geen verjaringstermijn kon 



-162-
beginnen te lopen voordat de nieuwe 
ongeschiktheid optrad die aanleiding gaf 
tot een recht dat kan worden betwist; 
dat deze betwisting voortvloeit uit de op 
1 april 1974 aan appellante (eiseres) 
gezonden brief; dat zo er twijfel kan 
bestaan over het verjaringsstuitend 
karakter van die brief, omdat hij niet 
voldoet aan het voorschrift van artikel 71 
van de Arbeidsongevallenwet ... , het 
negatieve antwoord van de arbeidsonge
vollenverzekeraar op de aanspraken van 
de getroffene in elk geval beslist stui
tend werkt, daar het aangevoerde recht 
uitdrukkelijk wordt betwist », 

terw~jl, eerste onderdeel, de rechtsvor
dering tot betaling van ,de vergoedingen 
verjaart na drie jaar en deze termijn van 
drie jaar ingaat op de dag dat de 
ongeschiktheid ten gevolge van het 
arbeidsongeval aanvangt, zonder dat er 
onderscheid wordt gemaakt tussen de 
tijdelijke of de blijvende ongeschiktheid, 
dat wil zeggen vanaf de dag dat het 
recht op de vergoedingen bestaat en 
zonder dat het noodzakelijk is dat dit 
recht geschonden of betwist is, waaruit 
volgt dat het arrest, door te beslissen dat 
de verjaringstermijn slechts begon te 
lopen indien het recht op de vergoedin
gen geschonden of betwist was, een 
voorv,raarde toevoegt die niet in de wet 
staat en, bijgevolg, de in het middel 
vermelde bepalingen en inzonderheid 
artikel 69 :van de wet van 10 april 1971 
schendt; 

tweede onderdeel, zelfs als men aan
neemt, quod non, dat de dag van de 
consolidatie het vertrekpunt is van de 
rechtsvordering tot betaling van de ver
goedingen wegens blijvende ongeschikt
heid, het dan nog niet juist zou zijn te 
verklaren dat de verjaringstermijn van 
die rechtsvordering slechts begint te 
lopen indien het recht op de vergoedin
gen wegens blijvende ongeschiktheid 
geschonden of betwist is, waaruit volgt 
dat het arrest, door te beslissen dat de 
verjaringstermijn slechts begon te lopen 
indien het recht op de vergoedingen 
geschonden of betwist was, een voor
waarde toevoegt die niet in de wet staat 
en niet wettelijk verantwoord is (schen-· 
ding van de in het middel vermelde 
bepalingen en inzonderheid van artikel 
69 van de wet van 10 april 1971) : 

Wat het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat het arrest 
vaststelt 1. dat verweerder op 
17 juli 1972 een arbeidsongeval is 

overkomen, dat hij op 30 juli 1972 
het werk heeft hervat en de vergoe
dingen wegens tijdelijke arbeidson
geschiktheid heeft ontvangen, 2. dat 
hij in een brief van 1 april 1974 aan 
eiseres schreef dat hij voor 2 per
cent blijvend ongeschikt was, het
geen eiseres betwistte in een brief 
van 5 april 1974, 3. dat verweerder 
eiseres op 23 december 1976 voor de 
arbeidsrechtbank heeft gedagvaard; 

Overwegende dat artikel 69 van 
de Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971 bepaalt dat de rechts
vordering tot betaling van de in 
deze wet bedoelde vergoedingen 
verjaart na drie jaar; 

Overwegende dat het arrest, om 
te beslissen dat het verweer van 
eiseres, volgens hetwelk de rechts
vordering van verweerder verjaard 
was, niet gegrond is, zegt dat de 
verjaring van de rechtsvordering 
niet aileen vereist dat de rechtsvor
dering ontstaan is, dit wil zeggen 
dat het recht van de schuldeiser 
ontstaan is, doch ook dat dit recht 
geschonden of betwist is, en, ten 
deze, het vertrekpunt van de verja
ringstermijn vaststelt op 5 april 
1974, dit is de datum van voormelde 
brief van eiseres; 

Dat, door te beslissen dat de 
verjaringstermijn van een rechts
vordering tot vergoeding van de 
schade ten gevolge van een arbeids--

-ongeval pas begint te lopen vanaf de 
dag dat het recht waarop ze 
gegrond is betwist wordt, het arrest 

. de in het mid del aangevoerde wette
. lijke bepalingen schendt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 68 van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971, de kosten ten 
laste moeten komen van de verze
keraar; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
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op de kant van de vernietigde 
beslissing; veroordeelt eiseres in de 
kosten; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Luik. 

8 oktober 1979 - 3• kamer - Voorzit
ter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Clason - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Ducha-. 
telet, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. L. Simont. 

Nr. 90 

2• KAMER - 9 oktober 1979 

1° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN 

- STRAFVORDERING - VERJARING VAN DE 
STRAFVORDERING- VEROORDELING VAN DE 
BEKLAAGDE IN KOSTEN VAN DE STRAFVOR
DERING- ONWETTIGE VEROORDELING (1). 

2° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - VONNIS VERNIETIGD IN 
ZOVERRE RET DE BEKLAAGDE ONWETTIG . 
VEROORDEELT IN KOSTEN VAN HOGER 
BEROEP VAN DE STRAFVORDERING 
KOSTEN DIE TEN LASTE VAN DE STAAT MOE
STEN BLIJVEN - VERNIETIGING ZONDER VER
WIJZING (2). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE TONGEREN 
T. DECKERS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 28 maart 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Tongeren; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 162 en 194 van het 
Wetboek v:an Strafvordering, 

doordat het vonnis, na de kosten van 
dagvaarding in hager beroep van twee 
vrijgesproken medebeklaagden van ver
weerster ten laste van de Staat t.e 
hebben gelegd, een veroordeelde mede
beklaagde van verweerster en verweer
ster, ten aanzien van wie de strafvorde-

(1) Cass., 18 juni 1973 (A.C., 1973, 1018). 

(2) Cass., 26 maart 1974 (A.C., 1974, 823). 

ring vervallen is verklaard door verja
ring, ieder veroordeelt in een helft van 
de overige kosten van de strafvordering 
in hager beroep, 

terwijl verweerster, nu de strafvorde
ring te haren laste vervallen was ver
klaard door verjaring, niet kon worden 
veroordeeld in kosten van die vor
dering: 

Overwegende dat, luidens arti
kel 162 van het Wetboek van Straf
vordering, welke bepaling betrek
king heeft op de politierechtbanken. 
de kosten jegens de openbare partij 
ten laste van de beklaagde worden 
gebracht door een tegen hem gewe
zen veroordelend vonnis; dat 
a'rtikel 176 van hetzelfde wetboek 
a!e bepaling toepasselijk maakt op 
de correctionele rechtbank, zitting 
houdende in hoger beroep; 

Dat derhalve, wanneer tegen de 
beklaagde geen straf is uitgespro
ken, onder meer omdat de strafvor
dering vervallen was door verjaring, 
de kosten van de strafvordering niet 
te zijnen laste mogen worden gelegd 
en ten laste van de Staat moeten 
blijven; 

Dat het middel gegrond is; 

En ove:rwegende, voor het overige, 
dat de substantiele of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechts
vormen in acht zijn genonien en de 
beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

Om die redenen, vernietigt het 
· bestreden vonnis 1.n zoverre het 
vervveerster veroordeelt in kosten 
van de strafvordering; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; laat de 
kosten ten laste van de Staat; zegt 
dat er geen grond is tot verwijzing. 

9 oktober 1979 2' kamer -
-Voon:itter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Caenepeel - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal. 
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Nr. 91 

2' KAMER - 9 oktober 1979 

VOORZIENING IN CASSATIE 
AFSTAND - STRAFZAKEN - VOORZIENING 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN EEN 
BESLISSING DIE HAAR EIS AFWIJST -
AFSTAND DOOR EEN ADVOCAAT DIE GEEN 
ADVOCAAT BIJ RET HOF EN GEEN HODDER 
VAN EEN BIJZONDERE VOLMACHT IS -
AFSTAND ZONDER GEVOLG. 

Het Hoi slaat geen acht op de aistand, 
gedaan door een advocaat die geen 
advocaat bij het Hoi en geen houder 
van een bijzondere volmacht is, van de 
voorziening van de burgerlijke partJ); 
ingesteld tegen een beslissing waarbij 
haar eis wordt aigewezen, daar in 
zodanig geval de aistand van de voor
ziening gelijkstaat met een aistand 
van de rechtsvordering (1). (Art. 6 wet 
16 feb. 1961, gew. bij art. 1 wet 20 dec. 
1974.) 

(DESTICKERE, VANDENBUSSCHE 
T. DE POORTER) 

9 oktober 1979 2' kamer 
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Soetaert - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Tillekaerts, advocaat-generaal. 

Nr. 92 

2' KAMER- 9 oktober 1979 

1° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE 

EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, 

ART. 177, LAATSTE LID- GESCHIL OMTRENT 

DE UITLEGGING VAN RET VERDRAG ~ 
GESCHIL OPGEWORPEN IN EEN VOOR RET 
HOF VAN CASSATIE HANGENDE ZAAK -, 
GEVAL WAARIN RET HOF VAN CASSATIE NIET 
ERTOE GEHOUDEN IS ZICH TE WENDEN TOT
RET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE 
GEMEENSCHAPPEN OM UITLEGGING TE 
BEKOMEN. 

(1) Cass., 4 april 1978 (A.C, 1978, 883); zie, 
wat de afstand door een advocaat bij het Hof 
betreft, Cass., 13 feb. 1979 (A.C, 1978-79, 
694). 

2° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE 

EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, 

ARTT. 48, 52 EN 59- LID-STAAT DIE VAN DE 

ONDERDANEN VAN DE ANDERE LID-STATEN, 
DIE ZICH BLIJVEND OP ZIJN GRONDGEBIED 
VESTIGEN, VERLANGT DAT ZIJ ZICH, VOOR 
RET BESTUREN VAN MOTORRIJTUIGEN, VAN 
EEN NATIONAAL RIJBEWIJS VOORZIEN, ZELFS 
INDIEN ZIJ HODDER ZIJN VAN EEN DOOR DE 
AUTORITEITEN VAN HUN STAAT VAN HER
KOMST AFGEGEVEN RIJBEWIJS - VERENIG
BAARHEID MET RET GEMEENSCHAPSRECHT, 
VERVAT IN RET VERDRAG - VOORW AARDEN 
EN BEPERKINGEN. 

3° WEGVERKEER - WEGVERKEERSWET, 

ARTT. 21 TOT 27 EN 30, EERSTE LID, AANHEF 

EN 1°- K.B. VAN 1 FEB. 1977 BETREFFENDE 

HET RIJBEWIJS - K.B. DAT TOT DOEL HEEFT 
TOEZICHT UIT TE OEFENEN OP DE BEKWAAM
HEID TOT RET BESTUREN VAN EEN MOTOR
VOERTUIG, VAN DE PERSONEN, INGEZETENEN 
OF BUITENLANDERS, DIE METTERWOON IN 
BELGIE ZIJN GEVESTIGD EN ER OP DE OPEN
BARE WEG EEN MOTORVOERTUIG BESTUREN 
- BEPALINGEN -DIE GEEN BELEMMERING 
OPLEVEREN VAN DE DOOR RET E.E.G.
VERDRAG GEWAARBORGDE UITOEFENING 
VAN RET RECHT VAN VRIJ VERKEER, VAN 
HET RECHT VAN VRIJE VESTIGING EN VAN 
DE VRIJHEID VAN DIENSTVERRICHTING. 

4° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE 
EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, 
ARTT. 48, 52 EN 59 - WEGVERKEERSWET, 
ARTT. 21 TOT 27 EN 30, EERSTE LID, AANHEF 

EN 1°- K.B. 1 FEB. 1977 BETREFFENDE RET 
RIJBEWIJS, ART. 2, § 1, DAT TOT DOEL HEEFT 
TOEZICHT UIT TE OEFENEN OP DE BEKWAAM
HEID TOT RET BESTUREN VAN EEN MOTOR
VOERTUIG VAN DE PERSONEN, INGEZETENEN 
OF BUITENLANDERS, DIE METTERWOON IN 
BELGIE ZIJN GEVESTIGD EN ER OP DE OPEN
BARE WEG EEN MOTOVOERTUIG BESTUREN -
BEPALINGEN DIE GEEN BELEMMERING OPLE
VEREN VAN DE DOOR DE GENOEMDE ARTIKE
LEN VAN RET VERDRAG GEWAARBORGDE 
UITOEFENING VAN RET RECHT VAN VRIJ 
VERKEER, VAN RET RECHT VAN VRIJE VESTI
GING EN VAN DE VRIJHEID VAN DIENSTVER
RICHTING. 

1 • Wanneer een vraag om uitlegging van 
het E.E.G.- Verdrag, opgeworpen in een 
voor het Hoi van Cassatie hangende 
zaak, een punt betreft dat reeds het 
voorwerp is geweest in een andere 
zaak van een uitleggende beslissing 
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van het Hoi van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen, is het Hoi 
van .Cassatie vrijgesteld van de ver
plichting zich opnieuw tot het !foi v,an 
Justitie te wenden om een wtleggmg 
te bekomen (1). (Art. 177, laatste lid, 
E.E.G.-Verdrag.) 

2' In principe niet onverenigbaar met 
het gemeenschapsrecht, vervat in het 
E.E.G.- Verdrag, zijn de in een Lid
Staat toepasselijke wetsbepalingen, 
naar Juid waarvan de onderdanen van 
de andere Lid-Staten, die zich blijvend 
op zijn grondgebied vestigen, voor het 
besturen van motorrijtuigen, van een 
nationaal rijbewijs moeten zijn voor
zien, zelfs indien zij houder zijn van 
een door de autoriteiten van hun Staat 
van herkomst aigegeven rijbewijs (2). 

3' en 4' De bepalingen van de artt. 21 tot 
27 en 30, aanhei en 1', Wegverkeers
wet en 2, § 1, K.B. 1 feb. 1977 betref
fende bet rijbewijs, welke aan de 
bestuurders van motorvoertuigen die 
ingescbreven zijn in bet bevolkingsre
gister of in het vreemdelingenregist~r 
van een Belgische gemeente en dw 
bouder zijn van een van de in art. 2, 
§ 1, van genoemd K.B. bepaalde docu
menten, opleggen bouder en drager te 
zijn van een rijbewijs afgegeven over
eenkomstig de bepalingen van bet 
genoemd K.B. zijn verenigbaar met de 
art. 48, 52 en 59 E.E.G.-Verdrag. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUGGE 
T. DE QUANT) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 25 april 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brugge; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 21 van de Wegver
keerswet, 48 van het Verdrag van Rome 
van 25 maart 1957 tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap, 

(1) Cass., 24 dec. 1970 (A.C., 1971, 417) en de 
cone!. van proc.-gen. Ganshof van der Meersch 
in Bull. en Pas., 1971, I, biz. 393 en vlg. 

(2) Arrest 28 nov. 1978 van het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschappen, 
zaak 16/78 (Jurisprudentie van het Hof van 
Justitie, 1978, 2293). 

goedgekeurd door de wet van 2 de
cember 1957, en 2 van het koninklijk 
besluit van 1 februari 1977 betreffende 
het rijbewijs, 

doordat het vonnis oordeelt dat het 
. genoemd koninklijk besluit van 1 fe
bruari 1977 het vrije verkeer van de 
werknemers binnen de gemeenschap 
belemmert en een discriminatie op 
grond van de nationaliteit inhoudt, 

terwijl dit koninklijk besluit de 
vreemdelingen, die in het vreemdelin
genregister van een Belgische gemeente 
ingeschreven zijn, enkel aan dezelfde 
reglementering inzake rijbewijs onder-, 
werpt als de Belgen die in het be
volkingsregister van een Belgische 
gemeente ingeschreven zijn, en niet 
verhindert dat deze vreemdelingen zich 

· in Belgie vrij zouden verplaatsen; 
bedoeld koninklijk besluit de vreemde
lingen enkel, ter uitvoering van de 
artikelen 21 tot en met 27 van de 
Wegverkeerswet, verplicht zich te onder
werpen aan de administratieve bepalin
gen die in Belgie voor de eigen onderda
nen gelden, wanneer hun verblijf in 
Belgie een blljvend karakter gekregen 
heeft, zodat toezicht van hun eigen 
nationale overheid niet meer mogelijk is, 
en zulks met het oog op een adekwaat 
toezicht op de afgifte, de geldigheid, de 
vernieuwing, de vervanging en de terug
gave van het rijbewijs, in het belang van 
de verkeersveiligheid : 

Overwegende dat het vonnis ver
weerder vrijspreekt van de telast
legging om << als weggebruiker of 
bestuurder op de openbare weg, in
geschreven in het bevolkingsregis
ter of in het vreemdelingenregis
ter van een Belgische gemeente en 
houder van een van de volgende in 
Belgie afgegeven documenten, hetzij 
een identiteitskaart van Belg ·of van 
vreemdeling, hetzij een getuigschrift 
van inschrijving in het vreemdelin
genregister, op de openbare weg een 
motorvoertuig bestuurd te hebben 
zonder houder te zijn van een 
rijbewijs of het als dusdanig gel
dend bewijs, vereist voor het bestu
ren van dit voertuig, overeenkoms
tig de bepalingen van het koninklijk 
besluit van 1 februari 1977 », op 
grond << dat de bepalingen van het 
koninklijk besluit van 1 februari 
1977 strijdig zijn met artikel 48 van 



-166-
het E.E.G.-Verdrag en de verorde
ning van de raad van ministers van 
de E.E.G. 1612/68 en de richtlijnen 
van de Raad van Ministers van de 
E.E.G. 68/360 van 16 oktober 1968 >>; 

Overwegende dat het vonnis deze 
beslissing stoelt op volgende 
redengeving : << Het is duidelijk dat 
het koninklijk besluit van 1 februari 
1977, voor zover het onderdanen van 
de Lid-Staten van de E.E.G. viseert, 
discriminerend werkt, waar het 
vreemdelingen van eenzelfde natio
naliteit verschillend behandelt naar
gelang ze alhier, uit hoofde van hun 
werk, enkel verblijf hebben of er 
hun woonplaats vestigen. W anneer 
niet bewezen is dat de vestiging 
definitief is (en ter zake wordt dit 
bewijs geens.zins geleverd), moet 
geacht worden dat de vreemdeling 
alhier tijdelijk woonachtig is en dit 
voor de totale duur van de werk
zaamheden die hij alhier uitoefent. 
Hij moet derhalve kunnen genieten 
van dezelfde voordelen welke 
dezelfde onderdanen van zijn natio
naliteit, enkel alhier verblijvend, 
misschien voor een gelijke duur, 
genieten ingevolge communautaire 
bepalingen. Immers een verschil
lende waarde hechten aan een en 
hetzelfde document, ten deze het 
Nederlands rijbewijs, naargelang. 
men op doorreis is, verblljfhouder 
of alhier woonachtig, is strijdig met 
de communautaire bepalingen en 
vindt geenszins haar oorzaak in een 
maatregel van openbare orde, open
bare veiligheid of volksgezondheid. 
Voorhouden dat het een maatregel 
van toezicht op de verkeersveilig
heid insluit, onder meer bij overtre
dingen het mogelijk maken van de 
intrekking van het rijbewijs, is zui
ver aleatoir, waar ditzelfde pro
bleem zich dagelijks kan stellen bij 
vreemdelingen op doorreis of een
voudige verblijfhouders welke niet 
onder toepassing vallen van het 
koninklijk besluit van 1 fe
bruari 1977. De bepalingen van het 
bestreden koninklijk besluit dienen 
ter zake als een zuiver administra
tiefrechtelijke maatregel te worden 

aangezien, ten overstaan van onder
danen van Lid-Staten van de E.E.G. 
Zonder te zeggen dat het koninklijk 
besluit van 1 februari 1977 onwette
lijk zou zijn - het dient toepassing 
te vinden voor onderdanen van 
niet-Lid-Staten van de E.E.G. -
stelt de rechter, zelf eerste commu
nautaire rechter, vast dat de com
munautaire regelen preva:Ieren op 
de nationale regelen, zodat, wan
neer er een tegenstrijdigheid wordt 
vastgesteld, zoals ten deze, de voor
keur dient te worden gegeven aan 
de communautaire bepalingen, die 
evenzeer wet zijn voor de verdrag
sluitende staten en de nationale wet 
beheersen. Waar vastgesteld wordt 
dat voor een vreemdeling, lid van 
een E.E.G.-Staat, geen andere for
maliteiten worden opgelegd bij het 
bekomen van een nationaal rijbe
wijs, dan het bezit van een eigen 
nationaal rijbewijs, t~gen betaling 
van een bepaald recht, blijkt dat 
zulks in feite een zuiver formeel 
karakter heeft en geenszins zij).'l. 
beweerde oorsprong vindt in een 
maatregel van openbare orde, open
bare veiligheid of volksgezond
heid >>; 

Overwegende dat, gelet op het 
arrest van 28 november 1978, zaak 
16/78 van het Hof van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen, er 
geen aanleiding is om toepassing te 
maken van artikel 177 van het 
Verdrag van 25 maart 1957 tot 
oprichting van de Europese Eco
nomische Gemeenschap; 

Overwegende dat het in principe 
niet onverenigbaar is met het 
gemeenschapsrecht, besloten in het 
evengenoemd verdrag, dat een Lid
Staat van de onderdanen van de 
andere Lid-Staten, die zich blijvend 
op zijn grondgebied vestigen, ver
langt dat zij zich voor het besturen 
van motorrijtuigen van een natio
naal rijbewijs voorzien, zelfs indien 
zij houder zijn van een door de 
autoriteiten van hun Staat van her
komst afgegeven ri.ibewi.is; 
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Overwegende dat een dergelijk 

vereiste evenwel zou kunnen wor
den beschouwd als een indirecte 
aantasting van de uitoefening van 
het recht van vrij verkeer, van het 
recht van vrije vestiging of van de 
vrijheid van dienstverrichting, zoals 
gewaarborgd door de artikelen 48, 
52 en 59 van het Verdrag, en 
bijgevolg als onverenigbaar met het 
Verdrag, indien het mocht blijken 
dat de eisen door de nationale 
regeling gesteld aan de houder van 
een door een andere Lid-Staat afge
geven rijbewijs, redelijkerwijze niet 
in verband kunnen worden gebracht 
met de eisen inzake de veiligheid 
van het wegverkeer, wat eventueel 
het geval zou kunnen zijn wanneer 
een examen wordt vereist dat 
klaarblijkelijk een onnodige herha
ling is van een in een andere 
Lid-Staat afgelegd examen voor de 
categorieen van voertuigen die de 
betrokkene wenst te besturen, bij 
taalproblemen als gevolg van de 
wijze waarop eventuele controles 
worden verricht, of wanneer voor 
het -vervullen van de vereiste for.:.· 
maliteiten buitensporige financiEHe 
lasten worden opgelegd; 

Overwegende dat de artikelen 21 
tot 27 van de Wegverkeerswet de 
regelen vaststellen inzake het ver
plicht houderschap van een rijbe
wijs; dat artikel 23, § 2, van 
bedoelde wet van de examens, 
bedoeld bij § 1, 2°, 3° en 4°, vrijstelt 
onder meer de verzoeker die een 
geldig nationaal buitenlands rijbe
wijs overlegt dat is afgegeven over
eenko:tnstig de voorwaarden die 
inzake internationaal wegverkeer 
van toepassing zijn of waarvan de 
geldigheid is erkend krachtens door 
de Koning afgesloten akkoorden; 

Overwegende dat, ter uitvoering 
van de genoemde artikelen van de 
Wegverkeerswet, het koninklijk 
besluit van 1 februari 1977 betref
fende het rijbewijs is uitgevaardigd 
met het oog op de veiligheid van het 
verkeer; dat artikel 5, 2°, van dat 
koninklijk besluit van de scholing 

vrijstelt de bestuurders die hun 
kennis en vaardigheid in het sturen 
bewijzen door het voorleggen van 

· een in het buitenland afgegeven 
internationaal rijbewijs; dat door 
artikel 18, 3°, van hetzelfde besluit 
van het theoretisch examen worden 
vrijgesteld de kandidaten voor een 
rijbewijs die houder zijn van een 
geldig nationaal buitenlands rijbe
wijs als bedoeld in artikel 23, § 2, 1o, 
van de Wegverkeerswet; dat luidens 
artikel 21, 3°, van hetzelfde besluit 
van het praktisch examen wordt 
vrijgesteld de kandidaat voor een 
riJbewijs die houder is van een 
nationaal rijbewijs als bedoeld in 
artikel 23, § 2, lo, van de Wegver
keerswet dat geldig is voor dezelfde 
of voor een evenwaardige categorie 
van voertuigen als die waarvoor de 
geldigheid wordt aangevraagd; dat 
artikel 37 van hetzelfde besluit voor 
de afgifte van een rijbewijs geen 
andere retributie vaststelt voor de 
buitenlander als voor de ingezetene; 

Overwegende dat derhalve niet 
blijkt dat de door het koninklijk 
besluit van 1 februari 1977 gestelde 
voorwaarden als een onrecht- · 

· streekse belemmering van de door 
het Verdrag van 25 maart 1957 
gewaarborgde uitoefening van het 
recht van vrij verkeer, van het recht 
van vrije vestiging of van vrije 
dienstverrichting kunnen worden 
aangezien en, meer bepaald, een 
schending inhouden van artikel 48· 
van voornoemd verdrag, welk arti
kel overigens uitdrukkelijk . in de 
mogelijkheid van gerechtvaardigde 
beperkingen uit hoofde van open
bare orde, openbare veiligheid en 
volksgezondheid voorziet; 

Overwegende dat het genoemde 
koninklijk besluit van 1 februa
ri 1977 tot doel heeft, in het belang 
van de openbare veiligheid, toezicht 
uit te oefenen op de bekwaamheid 
tot het besturen van een motorvoer
tuig, van de personen, ingezetenen 
of buitenlanders, die metterwoon in 
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Belgie ZIJn gevestigd en er op de 
openbare weg een motorvoertuig 
besturen; ' 

Overwegende dat een vreemde
ling, aan wie een identiteitskaart 
van vreemdeling of een bewijs van 
inschrijving in het vreemdelingen
register is afgegeven en die als 
dusdanig ingevolge artikel 2, § 1, a 
en c, door het koninklijk besluit van' 
1 februari 1977 aan de reglemente
ring inzake het rijbewijs wordt 
onderworpen, ingevolge zijn vesti
ging, metterwoon, in Belgie, voor 
deze materie aan het toezicht van 
zijn eigen nationale overheid ont
snapt; dat de vergelijking met een 
louter .doorreizende v:reemdeling of 
met een, louter tijdelijk in het Rijk 
verblijvende vreemdeling derhalve 
niet opgaat; 

Dat het . vonnis, door ten deze de 
discriminatie van het uit het Ver
drag van 25 maart 1957 voortvloei
ende communautair recht enkel af 
te leiden uit een vergelijking tussen 
de doorreizende of louter tijdelijk in 
het Rijk verblijvende onderdaan 
van een Lid-Staat en degene die er 
zich metterwo.on heeft gevestigd, de 
in het middel aangehaalde wetsbe
palingen, alsook artikel 30, eerste 
lid, aanhef en 1°, van de Wegver
keerswet, schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat van 
dit arrest melding ;:o;al 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 
Veurne, · zitting houdend in boger. 
beroep. 

9 oktober 1979 2" kamer 
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Boon - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Tillekaerts, advocaat-generaal. 

Nr. 93 
2" KAMER - 10 oktober 1979 

1° CASSATIE- VOORZIENING IN CASSATIE 

VAN DE PROCUREUR-GENERAAL- STRAFZA
KEN - WETBOEK VAN STRAFVORDERING, 
ART. 441 - BESLISSING WAARBIJ ONWETTE

LIJK STRAF WORDT OPGELEGD AAN EEN 
RECHTSPERSOON - VERNIETIGING ZONDER 

VERWIJZING (1). 

2° STRAF - STRAF UITGESPROKEN TEN 

LASTE VAN EEN RECHTSPERSOON- STRAF IN 

DE REGEL ONWETTIG (2). 

3° VENNOOTSCHAP - STRAF UITGE

SPROKEN TEN LASTE VAN EEN PERSONEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKE
LIJKHEID STRAF IN DE REGEL 

ONWETTIG (2). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
CASSATIE INZAKE CLAES P.V.BA.) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op de vorde
ring van de procureur-generaal bij 
het Hof van Cassatie, luidende als 
volgt : 

« Aan de tweede kamer van het 
Hof van Cassatie : 

>> De ondergetekende procureur
generaal heeft de eer hierbij uiteen 
te zetten dat de Minister van Justi
tie hem bij schrijven van 
5 juni 1979, Bestuur der Wetgeving, 

(1) en (2) Als .een rechtspersoon een misdrijf 
pleegt, rust de aansprakelijkheid in beginsel 
op de natuurlijke personen, organen of aange
stelden die voor hem optreden. (Cass., 
12 dec. 1978, A.C., 1978-79, 423). 

Sommige wettelijke bepalingen voorzien 
evenwel in de mogelijkheid dat rechtsperso
nen strafrechtelijk worden gestraft, zoals b.v. 
1° Art. 9 van de wet betreffende de economi
sche reglementering en de prijzen (vroegere 
besluitwet 22 januari 1945 betreffende het 
beteugelen vim elke inbreuk op de reglemen
tering betreffende de bevoorrading vari het 
land. Zie Cass., 12 mei 1947 en cone!. 
proc.-gen. Hayoit de Termicourt, toen eerste 
adv.-gen. (A.C., 1947, 155); 2° Art. 4 van de 
besluitwet betreffende het niet verantwoord 
optreden van tussenpersonen in de verdelinf 
van produkten, grondstoffen, enz.; 3° Art. 91, 4 , 
van de Arbeidsongevallenwet 1971; 4° Art. 10, 
§ 2, van de wet betreffende de preventie van 
brand en ontploffing en betreffende de ver
plichte verzekering van de burgerrechtelljke 
aansprakelijkheid in dergelijke gevallen. 
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nr. 7/130.836/392 AP- PD/JD, bevel 
heeft gegeven bij het Hof overeen
komstig artikel 441 van het Wetboek 
van Strafvordering aangifte te doen 
van het in kracht van gewijsde 
gegane vonnis van 15 maart 1978 
van de Politierechtbank te Gedinne, 
voor zover dat vonnis de personen
vennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid Claes, Halvemaan
straat 12, te Sint-Gillis-bij-Brussel 
(1060 Brussel) als mededaderes van 
een te Gedinne, op 19 april 1977, 
door haar aangestelde Roger Bri
chau begane overtreding van 
artikel 18 van het koninklijk besluit 
van 15 maart 1968 houdende alge
meen reglement op de technische 
eisen waaraan de auto's moeten 
voldoen, veroordeelt tot een geld
boete van vijftig frank of tot een 
vervangende gevangenisstraf van 
acht dagen. 

>> Geen enkele wetsbepaling staat 
de strafrechtelijke veroordeling van 
een rechtspersoon toe. 

» Om die redenen, vordert de 
ondergetekende procureur-generaal 
dat het Hof gelieve het aangegeven 
vonnis, voor zover het de voormelde 
vennootschap strafrechtelijk veroor
deelt, te vernietigen, te bevelen dat 
van zijn arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing en te 
beslissen dat er geen grond is tot 
verwijzing. 

» Brussel, 8 juni 1979. 
» Voor de procureur-generaal, 

» de advocaat-generaal, 
» (get.) Colard »; 

Gelet op artikel 441 van het 
Wetboek van Strafvordering; 

Overwegende dat als regel geldt 
dat een rechtspersoon strafrechte
lijk niet kan veroordeeld worden; 

En met aanneming, voor het ove
rige, van de gronden van deze 
vordering, 

Vernietigt het vonnis van de Poli
tierechtbank te Gedinne van 
15 maart 1978, voor zover het voor
melde vennootschap veroordeelt tot 
een geldboete van vijftig frank of 
tot een vervangende gevangenisstraf 
van acht dagen; 

Beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; 

Beslist dat er geen grond is tot 
verwijzing. 

10 oktober 1979 - 2• kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Legros, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluide.nde 
conclusie van de h. Colard, advocaat
generaal. 

Op dezelfde dag zijn vijf arresten in 
dezelfde zin gewezen over vonnissen van 
dezelfde politierechtbank, van 15 maart en 17 
mei 1978, inzake Compere Diez (3 arresten) en 
« Comptoir Luxembourgeois des Materiaux » 
(2 arresten). 

Nr. 94 
I 2• KAMER ~ 10 oktober 1979 

1° VERJARING - STRAFZAKEN ~ STRAF

VORDERING ~ GECONTRAVENTIONALISEERD 
WANBEDRIJF EN OVERTREDING VAN DE WEG
VERKEERSWET OF VAN HET WEGVERKEERS
REGLEMENT ~ EENJARIGE VERJARING. 

2° VERJARING - STRAFZAKEN ~ BUR

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

3° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN ~ CASSATIE VAN DE BE
SLISSING OP DE STRAFVORDERING WE
GENS VERVAL VAN DIE VORDERING ~ 
KOSTEN VAN DIE RECHTSVORDERING MOE
TEN TEN LASTE BLIJVEN VAN DE STAAT ~ 
CASSATIE ZONDER VERWIJZING. 

1 o De strafvordering volgend uit een 
gecontraventionaliseerd wanbedrijf en 
uit een overtreding van de Wegver
keerswet of van het Wegverkeersregle
ment verjaart, bij ontstentenis van een 
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grand tot schorsing van de verjaring, 
door verloop van een jaar na de 
laatste daad van onderzoek of van 
vervolging verricht binnen een jaar te 
rekenen van de dag waarop het wan
bedrijf op de ovedreding werd 
gepleegd (1). (Art. 21, tweede lid, wet 
van 17 april 1878; art. 68 Wegverkeers
wet.) 

2" Verjaring van de strafvordering 
brengt geen verjaring mede van de 
tijdig ingestelde burgerlijke rechtsvor
dering (2). (Art. 26 Voorafg. Tit. Sv.) 

3" Wanneer de beslissing op de strafvor
dering vernietigd wordt, omdat de 
rechtsvordering vervallen is, en de 
kosten van de rechtsvordering ten 
laste van de Staat moeten blijven, 
geschiedt de cassatie zonder verwij
zing(3). 

(DELAIVE T. RENARD) 

10 oktober 1979 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Stranard - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Colard, 
advocaat-generaal. 

Nr. 95 
2' KAMER - 10 oktober 1979 

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN-
KOMST - WERKLIEDEN - KAPPERSBE
DRIJF EN SCHOONHEIDSZORGEN - LOON EN 
DRINKGELD- VASTLEGGING. 

Luidens de artt. 8, 12 en 15 collectieve 
arbeidsovereenkomst van 26 mei 1975, 
aangegaan in het Paritair Comite voor 
het Kappersbedrijf en de Schoon
heidszorgen en algemeen verbindend 
verklaard bij KB. van 3 de
cember 1975 moet de werkgever, wan
neer het bedrag van het loon niet het 
naar art. 8 berekende minimum, 
bepaald in art. 15 van die arbeidsover
eenkomst, bereikt, het verschil bijpas
sen; aan die verplichting ·kan niet 
worcfen voldaan door uitbetaling van 

(1) Cass., 23 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1113). 

(2) Cass., 29 nov. 1978 (ibid., 1978-79, 360). 

(3) Cass., 7 feb. 1978 (ibid., 1978, 674). 

drinkgeld dat, naar het voorschrift van 
de overeenkomst, integraal eigendom 
van de werklieden moet blijven, onder 
het enkele voorbehoud van de bij 
art. 8 bepaalde afhouding van vijftien 
percent. 

(CHATENAY, SELIGMAN, SELIGMAN ROBERT 
CORPORATION BELGIUM SA.) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 april 1979 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel, gemeen aan de drie 
eisers, afgeleid uit de scbending van de 
artikelen 56.1, 57, 59 van de wet van 
5. december 1968 betreffende de collec
tieve arbeidsovereenkomsten en de pari
taire comites, 8, 12 en 15 van de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 
26 mei 1975, aangegaan in bet Paritair 
Comite voor het Kappersbedrijf en de 
Scboonbeidszorgen, tot vastlegging van 
de arbeids- en beloningsvoorwaarden en 
algemeen verbindend verklaard bij het 
koninklijk besluit van 3 december 1975, 

doordat bet arrest weliswaar aan
neemt dat de werklieden en de werk
sters bedoeld in de tenlasteleggingen 
tegen de eisers, in de vorm van drink
geld en door de werkgever uitgekeerde 
sommen, een bedrag hadden ontvangen, 
gelijk aan bet minimumdagloon zoals dit 
is bepaald b;ij artikel 15 van voornoemde 
collectieve arbeidsovereenkomst, en bet 
voorts niet betwist dat bet drinkgeld dat 
hen eigenbandig overbandigd was of 
voor hen bestemd was, overeenkomstig 
artikel 12 van die collectieve arbeids
overeenkomst, integraal eigendom was 
gebleven van die werknemers, docb niet
temin de eisers veroordeelt ter zake dat 
zij lonen bebben betaald welke lager 
liggen dan de bij voormelde collectieve 
arbeidsovereenkomst vastgestelde mini
mumdaglonen, op grand dat ter beant
woording van de vraag of de loontrek
kende bet bij die collectieve arbeidsover
eenkomst opgelegde minimumdagloon 
beeft ontvangen, geen rekening dient te 
worden gebouden met bet door de 
lbontrekkende werkelijk ontvangen 
drinkgeld dat zijn eigendom is gebleven, 

· maar alleen met een drinkgeld dat, zoals 
bepaald bij artikel 8, 3", van deze collec
tieve arbeidsovereenkomst, gelijk is aan 
minimum 15 pet. van bet vast dagloon, 
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terwijl, luidens de artikelen 8, 

inzonderheid 3', en 12 van voormelde 
collectieve arbeidsovereenkomst van 
26 mei 1975, het volledige drinkgeld dat 
eigenhandig aan het personeel wordt 
overhandigd of ervoor bestemd is, en dat 
zijn eigendom gebleven is, dee! uitmaakt 
van het loon der werknemers en dit het 

, loon is met die bestanddelen dat niet 
lager mag zijn dan het bij artikel 15 van 
genoemde collectieve arbeidsovereen
komst vastgestelde minimum : 

Overwegende dat artikel 8 van de 
in het middel aangevoerde collec
tieve arbeidsovereenkomst de drie 
•bestanddelen opsomt waaruit het 
loon van de werklieden en de werk
sters uit het kappersbedrijf en de 
schoonheidszorgen bestaat : 1) een 
vast dagloon; 2) een percentage van 
10 pet. op het geleverde werk en op 
de verkoop in het salon op hun 
initiatief; 3) een drinkgeld, gelijk 
aan 15 pet. van het vast dagloon; 

Dat dit artikel bovendien bepaalt 
dat, indien het drinkgeld die vijftien 
percent niet bereikt, de werkgever 
het verschil bijpast, terwijl, ingeval 
het drinkgeld dit percentage over
schrijdt, het eigendom blijft van de 
werkman of de werkster; 

Overwegende dat, luidens arti
kel 12 van de collectieve arbeids
overeenkomst, het drinkgeld dat 
eigenhandig aan het personeel is 
overhandigd, of dat ervoor is 
bestemd, integraal zijn eigendom 
moet blijven; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, artikel 15 het minimumdagloon 
vaststelt; 

Overwegende dat uit het geheel 
van die bepalingen blijkt dat, wan
neer het overeenkomstig artikel 8 
berekende loonbedrag niet het 
minimum bereikt, dat is vastgesteld 
bij artikel 15, de werkgever, zoals 
het arrest beslist, het verschil moet 
bijpassen; 

Dat de werkgever immers ver
plicht is een minimumloon te beta
len; 

Dat derhalve aan die verplichting 
niet kan worden voldaan door de 
uitbetaling van bedragen, welke, 

naar het voorschrift van de overeen
komst, integraal eigendom moeten 
blijven van de werkman of de 
werkster, onder het enkele voorbe
houd van de bij artikel 8 bepaalde 
vijftien percent; 

Dat het middel faalt naar recht; 

En overwegende dat, wat de 
eisers, beklaagden, betreft, de sub
stantiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

10 oktober 1979.- 2' kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Legros, 
afde!ingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Colard, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Bayart. 

Nr. 96 
2' KAMER - 10 oktober 1979 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 

GEEN HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE OF DE BEKLAAGDE - UITSPRAAK 
IN HOGER BEROEP OP DE STRAFVORDERING 
- ONWEITIGHEID (1). 

2° VOORZIENING IN CASSATIE -
TERMIJN - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - ARREST WAARBIJ DE 
BEKLAAGDE EN ZIJN VERZEKERAAR WORDEN 
VEROORDEELD OM AAN DE GETROFFENE EEN 
VOORLOPIGE VERGOEDING T:C DETALEN EN 
OM AAN DE ARBEIDSONGEVALLENVERZEKE
RAAR DE DOOR HEM GEVORDERDE VOORLO
PIGE VERGOEDING TE BETALEN - VOORZIE
NING V66R DE EINDBESLISSING - VOORZIE
NING IN HAAR GEHEEL NIET ONTVANKELIJK. 

(1) en (2) Cass., 19 okt. 1971 (A.C., 1972, 178), 
28 juni 1976 (ibid., 1976, 1218) en 16 n9v. 1977 
(ibid., 1978, 316). 
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3° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VERNIE
TIGING OMDAT DE RECHTER OP EIGEN INI
TIATIEF HEEFT BESLIST OP DE STRAFVOR
DERING DIE NIET BIJ HEM AANHANGIG 
GEMAAKT EN DEFINITIEF BESLECHT WAS -
VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING (2). 

2o Niet ontvankelijk is de voorziening in 
haar geheel, wanneer zij v66r de 
eindbeslissing is ingesteld tegen een 
arrest dat, zonder te beslissen over 
een geschil inzake bevoegdheid, de 
beklaagden en zijn verzekeraar ver
oordeelt om aan de getroffene een 
voorlopige vergoeding te betalen, en 
een deskundigenonderzoek beveelt, 
eensdeels, en diezelfde part1jen ver
oordeelt om aan de arbeidsongevallen
verzekeraar van de getroffene de door 
hem gevorderde voorlopige vergoeding 
te betalen, anderdeels, en dat de 
vordering van de arbeidsongevallen
verzekeraar voor het overige aanhoudt 
en de zaak voor het overige naar de 
eerste rechter verwijst (3). (Art. 
416 Sv.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE BRUSSEL T. SENTE; PATROONKAS 
N.V. T. DEBAUCHE, NATIONAAL VERBOND VAN 
SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN, GEMEEN
SCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS; DE
BAUCHE, NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALIS
TISCHE MUTUALITEITEN T. SENTE, PATROON
KAS N.V., GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAAR-

BORGFONDS) 

ARREST ( verta]ing) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 5 april 1979 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewez·en; 

I. Betreffende de voorziening van 
het openbaar ministerie : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 202, 203 en 203bis 
van het Wetboe.k van Strafvordering, 

doordat het hof van beroep uitspraak 
heeft gedaan over de tegen verweerder 
ingestelde strafvordering, terwijl die 

(3) Zie Cass., 22 juni 1970 (A.C., 1970, 989} en 
de arresten waarvan sprake is in de noot; 
Cass., 24 april 1979 (ibid., 1978-79, 999}. 

rechtsvordering bij het hof niet aanhan
gig was gemaakt, vermits noch het 
openbaar ministerie noch beklaagde 
hoger beroep hadden ingesteld : 

Overwegende dat, bij ontstentenis 
van hoger beroep zowel van het 
openbaar ministerie als van ver
weerder, beklaagde, het hof van 
beroep geen uitspraak vermocht te 
doen over de tegen verweerder 
ingestelde strafvordering; 

Dat het middel gegrond is; 

II. Betreffende de voorziening van 
de rechtstreeks tot vrijwaring 
gedaagde partij, de naamloze ven
nootschap Patroonkas : 

a) In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
door Debauche ingestelde burger
lijke rechtsvordering : 

Overwegende dat eiseres afstand 
heeft gedaan van haar voorziening; 

b) In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
door het Nationaal Verbond van 
Socialistische Mutualiteiten inge
stelde burgerlijke rechtsvordering : 

Overwegende dat eiseres ver
klaart afstand te doen van haar 
voorziening; 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis de beklaagde Sente en eise
res hoofdelijk veroordeelt om aan 
verweerster het provisioneel bedrag 
van 258.785 frank te betalen en het 
overige bedrag alsmede de kosten 
aanhoudt; 

Dat het arrest dat vonnis beves
tigt met dien verstande evenwel dat 
<< het provisioneel bedrag » van 
258.785 op 1.102.555 frank gebracht 
wordt; dat het arrest eiseres voor 
het overige veroordeelt in de kosten 
van het hoger beroep en de zaak, 
met toepassing van artikel 1068, 
.tweede lid, van het Gerechtelijk 
W etboek, naar de eerste rechter 
verwijst; 

Overwegende dat die beslissing 
geen eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van 
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Strafvordering; dat evenmin uit
spraak wordt gedaan over een 
bevoegdheidsgeschil; 

Dat er dus grond is voor het 
verlenen van akte van afstand van 
de voorziening; 

c) In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing waar
bij het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds buiten het geding 
wordt gesteld : 

Overwegende dat de voorziening 
aan die tussenkomende partij niet 
werd betekend en mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

III. Betreffende de voorzieningen 
vai1 de burgerlijke partijen Debau
che en Nationaal Verbond van So
cialistische Mutualiteiten : 

a) In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissing op 
de strafvordering : 

Overwegende dat de eisers niet in 
kosten van die rechtsvordering zijn 
veroordeeld: 

Dat de voorzien!ngen niet ontvan
kelijk zijn; 

b) In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissingen op 
de tegen verweerder, het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds, 
ingestelde rechtsvorderingen : 

Overwegende dat de eisers geen 
enkel middel doen gelden; 

c) In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissingen op 
de burgerlijke rechtsvorderingen, 
ingesteld tegen verweerder Sente, 
beklaagde, en de rechtstreeks tot 
vrijwaring gedaagde verweerster, de 
naamloze vennootschap Patroon
kas: 

Overwegende dat het arrest aan 
verweerder een provisionele vergoe
ding toekent, voor het overige een 
deskundigenonderzoek beveelt en 
de zaak naar de eerste rechter 
verwijst; 

Dat die beslissing geen eindbe
slissing is in de zin van artikel 4H 
van het W etboek van Strafvorde
ring; dat zij evenmin uitspraak doe1 
over een bevoegdheidsgeschil; 

Dat de voorziening van eiser te 
vroeg is ingesteld en derhalve nie1 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat de voorziening 
van eiseres, om de sub II uiteenge
zette redenen, eveneens te vroeg i, 
ingesteld en derhalve niet ontvan
kelijk is; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de door de 
naamloze vennootschap Patroonkas 
tegen de verweerders Debauche en 
Nationaal Verbond van Socialisti
sche Mutualiteiten ingestelde voor
zieningen; vernietigt het bestreden 
arrest, in zoverre daarbij uitspraak 
wordt gedaan over de tegen Sente 
ingestelde strafvordering; verwerpt 
de voorzieningen voor het overige; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; laat de kosten van de strafvor
dering ten laste van de Staat; ver
oordeelt de eisers, de burgerlijke 
partijen en de tussengekomen par
tij, in het overige van de kosten; 
beslist dat er geen grond is tot 
verwijzing. 

10 oktober 1979 - 2' kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Legros, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Colard, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Dassesse 
en L. Simont. 

Nr. 97 

2' KAMER - 10 oktober 1979 

1° CASSATIE - STRAFZAKEN - VOORZIE

NING IN CASSATIE VAN DE PROCUREUR
GENERAAL - WETBOEK VAN STRAFVORDE

RING. ART. 441 - VONNIS VAN DE POLITIE-



-174-
RECHTBANK TOT VEROORDELING VAN EEN 

MINDERJARIGE VAN MINDER DAN 18 JAAR OP 

DE DAG VAN HET FElT- VERNIETIGING (1). 

2° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - VOORZIENING VAN DE PRO
CUREUR-GENERAAL - VERNIETIGING VAN 
EEN VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK TOT. 
VEROORDELING VAN EEN MINDERJARIGE VAN 
MINDER DAN 18 JAAR OP DE DAG VAN HET 

FElT - VERWIJZING NAAR DE PROCUREUR 
DES KONINGS. 

2o Wanneer het Hot, op de voorziening 
van de procureur-generaal, ingesteld 
met toepassing van art. 441 Sv., een 
vonnis van een politierechtbank ver
nietigt tot veroordeling van een 
beklaagde die, op de dag van het feit 
waarop de veroordeling was gegrond, 
de Jeeftijd van 18 jaar niet had 
bereikt, verwijst het de zaak naa1· de 
Procureur des Konings van de ver
blijfplaats der ouders, voogd of degene 
die de bewaring over de minderjarige 
heeft (2). {Art. 441 Sv.; artt. 36, 4°, en 
44 Jeugdbeschermingswet.) 

(PRq/uREUR-GENERAAL 
BIJ HET HOF VAN CASSATIE INZAKE D ... ) 

10 oktober 1979 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Screvens - Gelijk
luidende conclusie van de h. Colard, 
advocaat-generaal. 

Nr.98 

STRAF DIE HET WETTELIJKE MAXIMUM TE 
BOVEN GAAT VERNIETIGING EN 

VERWIJZING (3). 

1 o Onwettig is de veroordeling van een 
beklaagde tot een geldboete van 
30 frank wegens nalatigheid in het 
vernieuwen van zijn door het gebruik 
beschadigde identiteitskaart, daar dat 
misdrijf slechts met een geldboete kan 
worden gestraft die niet meer mag 
bedragen dan vijfentwintig frank (4). 
(Artt. 6, § 1, 4°, en 9 K.B. 1 april 1967; 
art. 6 wet 2 juni 1856.) 

(PROCUREUR-GENERAAL 
BIJ HET HOF VAN CASSATIE 

INZAKE LANDAUER) 

10 oktober 1979 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Kreit - Gelijklui
dende conclusie van de h. Colard, advo
caat-generaal. 

Nr. 99 
2• KAMER - 10 oktober 1979 

1° CASSATIE- STRAFZAKEN- CASSATIE

BEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL -

WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 441 -
VONNIS WAARBIJ EEN VEROORDELING IS UIT
GESPROKEN VOOR EEN VERJAARD MISDRIJF 

- VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING (5). 

2° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - GECONTRAVENTIONALISEERD 
WANBEDRIJF EN OVERTREDING VAN DE WEG
VERKEERSWET OF VAN HET WEGVERKEERS-

'J: KAMER - 10 oktober 1979 REGLEMENT - EENJARIGE VERJARING. 

1° IDENTITEITSKAART - NALATIGHEID 3° CAS SA TIE- OMVANG - STRAFZAKEN-
IN HET VERNIEUWEN VAN EEN DOOR HET 
GEBRUIK BESCHADIGDE IDENTITEITSKAART 

- KONINKLIJK BESLUIT VAN 26 JANUARI 

J967, ART. 6, § 4° - TOE TE PASSEN 
ST~. 

2° CASSATIE - STRAFZAKEN- VOORZIE

NING IN CASSATIE VAN DE PROCUREUR
GENERAAL - WETBOEK VAN STRAFVORDE

RING, ART. 441 - VONNIS WAARBIJ DE 

BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD TOT EEN 

(1) Zie Cass., 14 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 
706). 

(2) Zie Cass., 16 mei 1977 (A.C., 1977, 952). 

CASSATIEBEROEP VAN DE PROCUREUR
GENERAAL - WETBOEK VAN STRAFVORDE

RING, ART. 441 - VEROORDELING VAN DE 
BEKLAAGDE VERNIETIGD - GEVOLG T.A.V. DE 
BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PAR
TIJ. 

2o De strafvordering volgend uit een 
gecontraventionaliseerd wanbedrijf en 
uit een ovel'treding van de Wegver
keerswet of van het Wegverkeersregle
ment verjaart, bij ontstentenis van een 

(3) en (4) Zie Cass., 24 mei 1977 (A.C., 1977, 
978). 

(5) Cass., 14 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 707). 
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grand tot schorsing van de verjaring, 
door verloop van een jaar na de 
Jaatste daad van on.derzoek of van 
vervolging, verricht binnen een jaar te 
rekenen van de dag waarop het wan
bedr~jf of de overtreding werd 
gepleegd (1). (Art. 21, tweede lid, wet 
van 17 april 1878; art. 68 Wegverkeers
wet.) 

3' Wanneer op het cassatieberoep van de 
pz·ocureur-generaal, ingesteld met toe
passing van art. 441 Sv., de veroorde
ling van de beklaagde vernietigd 
wordt, strekt die vernietiging zich uit 
tot het beschikkende gedeelte van de 
beslissing waarbij de burgezTechterlijk 
aansprakelijke partij is veroordeeld 
(2). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF 
VAN CASSATIE INZAKE SERESSIA E.A.) 

10 oktober 1979 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Kreit - Gelijklui
dende conclusie van de h. Colard, advo
caat-generaal. 

Nr. 100 

2" KAMER - 10 oktober 1979 

1° TAALGEBRUIK - DUITSE TAAL 

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF VAN CASSA
TIE - STRAFZAKEN - BESTREDEN BESLIS
SING EN CASSATIEBEROEP IN HET DUITS -
BESCHIKKING VAN DE EERSTE VOORZITTER 
WAARBIJ DE TAAL VAN DE RECHTSPLEGING 

WORDT VASTGESTELD (~). 

2° NIEUWE VORDERING - STRAFZAKEN 

- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - WIJ
ZIGING OF UITBREIDING VAN DE VORDERING 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ IN HOGER 
BEROEP- VOORWAARDEN. 

2' De burgerlijke partij kan haar vorde
ring in hager beroep wijzigen of 
uitbreiden op voorwaarde dat de wijzi
ging of uitbreiding ervan bij conclusie 
op tegenspraak werd gevraagd en dat 
de wijziging of uitbreiding gegrond 

1) Cass., 10 okt. 1979 (A. C., 1979-80, nr. 94). 

(2) Cass., 14 juni 1978 (A.C., 1978, 1208). 

(3) Cass., 20 sept.1978 (A.C., 1978-79, 73). 

blijft op het aan de beklaaf{de ten 
Jaste gelegde (4). (Art. 1382 B.W.; artt. 
3 en 4 wet van 17 april 1878; artt. 2, 
807 en 1042 Ger.W.) 

(SCALES, HENKEL T. JACQUES POSSOZ EN ZOON 
P.V.B.A.; BUTSCHNER, NUESCH T. JACQUES POS
SOZ EN ZOON P.V.B.A., SCALES, HENKEL, COUR-

BET) 

ARREST ( vertaJing) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
.· den vonnis, op 2 april 1979 in hoger 

beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Verviers; 

Gelet op de beschikki.ng van 
11 mei 1979 van de heer eerste 
voorzitter, die beslist dat de rechts
pleging vanaf de zitting in de 
Franse taal zal worden voortgezet; 

I. Op de voorzieningen van Scales, 
beklaagde, en Henkel, de voor 
beklaagde burgerrechtelijk aanspra
kelijke partij : 

Overwegende dat de voorzienin
gen enkel gericht zijn tegen de 
beslissingen op de burgerlijke 
rechtsvorderingen van de personen
vennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid Jacques Possoz et 
Fils jegens de eisers : 

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

doordat het vonnis aan verweerster 
een schadevergoeding ten bedrage van 
316.702 frank toekent, dat is een hoger 
bedrag dan het bedrag van 241.502 frank, 
dat door de eerste rechter was toege
kend, 

terwijl, de burgerlijke partij haar vor
dering tot schadevergoeding in hoger 
beroep niet kan verhogen, tenzij die 
verhoging een bijkomend bedrag van het 
oorspronkelijk gevorderde betreft of in 
verband staat met een tijdens de rechts
pleging opgetreden verergering van de 
geleden schade, hetgeen ten deze niet 
het geval is, vermits de verhoging van de 
in hoger beroep gevorderde schadever
goeding toe te schrijven is aan de 

(4) Cass., 18 sept. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 31). 
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verhoging van de forfaitaire vergoeding 
welke wegens niet-gebruik van het voer
tuig per ton nuttig laadvermogen gevor
derd werd: 

Overwegende dat het middel niet 
ontvankelijk is, in zoverre het de 
schending aanvoert van de arti
kelen 97 van de Grondwet en 
1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
welke artikelen immers geen ver
band houden met de grief; 

Overwegende dat uit het geheel 
der bepalingen van de artikelen 3 
en 4 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van 
het W etboek van Strafvordering, 2, 
807 en 1042 van het Gerechtelijk 
Wetboek blijkt, enerzijds, dat de 
vordering van de burgerlijke partij, 
welke voor de strafrechter aanhan
gig is, kan uitgebreid of gewijzigd 
worden, indien de nieuwe op tegen
spraak genomen conclusies berus
ten op een feit of akte in de akte 
van rechtsingang aangevoerd, op 
voorwaarde dat de gevorderde uit
breiding of wijziging blijft steunen 
op het misdrijf, en anderzijds, dat 
die uitbreiding of wijziging ook voor 
de rechter in hoger beroep mogelijk 
is; 

Overwegende dat verweerster, 
burgerlijke partij, het bedrag van 
haar oorspronkelijke vordering voor 
de rechter in hoger beroep dus kon 
verhogen bij een op tegenspraak 
genomen conclusie; 

Dat het middel dienaangaande 

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

10 oktober 1979 - 2• kamer- Voorzit
ter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Screvens - Gelijk
luidende conclusie van de h. Colard, 
advocaat-generaal Advocaat : mr. 
Schmidt, Verviers. 

Nr. 101, 

2• KAMER - 10 oktober 1979 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL 

TOT AANHOUDING - UITREIKING VAN HET 
BEVEL- TOE TE PASSEN WETTELIJKE BEPA
LINGEN. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL 

TOT AANHOUDING - BEVESTIGING BINNEN 
VIJF DAGEN - WET VAN 20 APRIL 1874. 
ARTT. 2 (GEW .. BJJ ART. 2 WET VAN 

13 MAART 1973) EN 4 - MEDEDELING VAN 

HET DOSSIER AAN DE VERDACHTE OF ZIJN 
RAADSMAN - MEDEDELING BIJ DE WET NIET 
TOEGELATEN. 

· 3° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING 
- STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS 

- GEEN VERBOD VOOR DE WETGEVER DE 
UITOEFENING VAN HET RECHT VANVERDEDI
GING NADER TE REGELEN IN' EEN WELBE
PAALDE MATERIE ZOALS DIE VAN DE VOOR
LOPIGE HECHTENIS, MITS HIJ DE iNTERNA
TIONAALRECHTELIJKE NORMEN EN DE 
GRONDWET IN ACHT NEEMT. 

faalt naar recht; 4° VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL 

II. Op de voorziening van 
beklaagde Butschner 

III. Op de voorziening van 
Nuesch, de voor eiser Butschner 
burgerrechtelijk aansprakelijke par
tij ; 

IV. Op de voorziening van. 
Nuesch, l:mrgerlijke partij 

TOT AANHOUDING - BEVESTIGING BINNEN 
VIJF DAGEN - VERDACHTE WIENS VERBLIJF 
IN BELGIE IS GEVESTIGD - REDENGEVING -
BEGRIP .. 

1' De uitreiking van een bevel tot aan
houding is onderworpen aan de bepa
Jingen van de artt. 7 Gw., 1 en 2 wet 
van 20 april 1874 betreffende de voor
lopige hechtenis, als gewijzigd bij de 
wet van 13 maart 1973, 94, 95 en 
96 Sv., en niet aan die van art. 5 wet 
van 20 april 1874; dat artikel heeft 
immers alleen betrekking op de beslis
sing inzake handhaving van de voorlo
pige hechtenis na een maand. 
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2" Volgens de wet kan inzake voorlopige 

hechtenis de raadsman van de ver
dachte, en niet de verdachte zelf, van 
het dossier enkel inzage nemen in het 
geval van art. 5 wet van 20 april 1874;. 
noch uit de wet van 13 inaart 1973 tot 
wijziging van de wet betreffende de 
voorlopige hechtenis, noch uit enige 
andere wettelijke bepaling blijkt dat 
er buiten dat geval van enige medede
ling van het dossier sprake is. 

3" Niets belet dat de wetgever de uitoe
fening van het recht van verdediging 
in een welbepaalde materie zoals die 
van de voorlopige hechtenis nader' 

. regelt, mits hij de internationaalrech
telijke normen en de Grondwet in acht 
neemt (1). 

4" De beschikking of het arrest waarin 
ter bevestiging na vijf dagen van een 
bevel tot aanhouding dat buiten het 
geval van art. 1, derde lid, wet van 
20 april 1874, ten laste van een in · 
Belgie verblijvende verdachte is ver
leend, wordt vastgesteld dat de ont
vluchting van een gevaarlijk individu 
door zijn raadsman is vergemakkelijkt 
en dat z1jn. deelneming aan de feiten 
de openbare w!iligheid in het gedrang 
heeft gebracht, geeft een nadf!re 
omschrijving van de efnstige · en uit
zonderlijke omstandigheden, die de 
openbare veiligheid raken en waarop 
de aaQhouding is gegrond, onder ver
melding van de gegevens eigen aan de 
zaak of de persoonlijkheid van de 
verdachte, waarmee die omstandighe
den verband houden (2). (Art. 2 wet 
van 20 april 1874, vervangen bij art. 2 
wet van 13 maart 1973.) 

(GRAINDORGE) 

ARREST ( vertaling) 

HE'l' HOF; - Gelet op h.et bestre
den arrest, op 14 september 1979 
gewezen door de kamer van inbe
schuldigingstelling van het Hof van 
Beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 5 van de wet van 
20 april 1874 op de voorlopige hechtenis, 
zoals gewijzigcl bij artikel 3 van de we~ 
van 13 maart 1973, en van de rechten 
van de verdediging, · 

doordat, krachtens de in het middel 
vermelde bepaling, de kamer .van inbe
schuldigingstelling een verdachte slechts 
in hechtenis mag houden, in zoverre zij 
in haar arrest vetklaart dat de hech
tenis, wegens ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden die de openbare veilig
heid raken, moet worden gehandhaafd; 
dat het bestreden arrest verschillende 
omstandigheden opsomt, onder verwij
zing naar de nummers van de stukken 
van het dossier, terwijl dat dossier 
nochtans niet ter beschikking is gesteld 
van de verdachte, die dan ook onmoge
lijk kan nagaan of de aldus aangevoerde 
gegevens juist of ter zake dienend zijn, 

terwijl de wet een nauwkeurige en 
gedetailleerde redengeving precies heeft 
opgelegd om de verdachte in staat. te 
stellen zij:ri recht van verdediging dien
aangaande te doen gelden, zodat dit 
recht alsmede de in het middel vermelde 
bepaling van de wet van 1973 ten deze 
werden geschonden : 

Overwegende dat het arrest uit
spraak doet op het hoger beroep 
tegen de beschikking waarbij het 
bevel tot aanhouding door de raad
kamer werd bevestigd binnen vijf 
dagen na de ondervraging van de 
verdachte door de onderzoeksrech
ter; 

Overwegende dat artikel 5 van de 
wet van 20 april 1874 op de voorlo
pige hechtenis, als gewijzigd bij 
artikel 3 van !ie wet van 
13 maart 1973, slechts van toepas
sing is op de bepalingen waarbij de 
voorlopige hechtenis na een maand 
wordt bevestigd; 

Overwegende dat enkel in het 
geval bedoeld in artikel 5 van de 
wet op de voorlopige hechtenis de 

------------------1 raadsman van de verdachte, dus 
niet de verdachte zelf, inzage mag 

{1) Zie de verwijzingen in de conclusie van 
het O.M. verschenen in Bull. en Pas., 1980, I, 
186. 

(2) Zie de cone!. van. het O.M. voormeld en 
inzonderheid het begrip « ernstige en uitzon
derlijke omstandigheden die de openbare vei
ligheid raken ». 

nemen van het dossier; dat noch uit 
de wet van 13 maart 1973 noch uit 
enige andere wetsbepaling blijkt dat 
de wetgever de mededeling van het 
dossier ook buiten dit geval heeft 
willen toestaan; 
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Overwegende dat het algemeen 

rechtsbeginsel van de rechten van 
de verdediging, dat geldt voor elk 
rechtscollege, de wetgever niet de 
bevoegdheid ontneemt om de uitoe
fening van dat recht in een welbe
paalde materie nader te regelen, 
zoals inzake voorlopige hechtenis; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 5 van de wet van 
20 april 1874 op de voorlopige hechtenis, 
zoals gewijzigd bij artikel 3 van de wet 
van 13 maart 1973, 

doordat het arrest de bezwaren op
somt welke tegen eiser bestaan en 
daaruit afleidt dat zijn deelneming aan 
de ontvluchting van Besse « de maat
schappelijke orde en derhalve de open
bare veiligheid » raakt, 

terwijl « maatschappelijke orde >> een 
vaag begrip is dat niet thuishoort in de 
juridische terminologie en derhalve niet 
synoniem is met « openbare veiligheid >>, 
dat een welomschreven begrip is en dQor 
de wetgever opzettelijk wordt gebruikt; 

het arrest aldus niet genoegzaam 
rechtens motiveert waarom de in het 
middel vermelde bepaling van de wet 
van 13 maart 1973 werd toegepast; 

En over het middel, ... 

doordat het arrest overweegt « dat de 
ernstige en uitzonderlijke omstandighe
den in deze zaak verband houden met 
het feit dat de ontvluchting van een 
gevaarlijk individu onder de beschreven 
omstandigheden en blijkens de aanwe
zige gegevens van de zaak vergemakke
lijkt werd door diens raadsman; dat de 
deelneming aan de hierboven weergege
ven feiten rechtstreeks de maatschappe
lijke orde en derhalve de openbare 
veiligheid raakt; dat de gegronde vrees 
bestaat dat de verdachte, als hij eens in 
vrijheid is gesteld, de goede gang van 
het onderzoek zal belemmeren >>; dat het 
arrest met die overwegingen geen nauw
keurige omschrijving geeft van de ern
stige en uitzonderlijke omstandigheden 
die de openbare veiligheid raken en 
waarop de aanhouding gegrond is, onder 

vermelding van de gegevens eigen aan 
de zaak of de persoonlijkheid van de 
verdachte : 

Overwegende dat artikel 5 van de 
wet van 20 april 1874 om de in het 
antwoord op het eerste middel aan
gegeven redenen ten deze niet van 
toepassing is; 

Overwegende dat, ook al zou men 
aannemen dat de maatschappelijke 
orde niet noodzakelijk samenvalt 
met de openbare veiligheid en ook 
al zou zulks ten deze het geval zijn, 
het arrest dan nog een juiste toe
passing maakt van dit laatste 
begrip, vermits het erop wijst dat 
« de ontvluchting van een gevaarlijk 
individu ... door diens raadsman 
werd vergemakkelijkt » en de deel
neming aan die feiten rechtstre·eks 
de openbare veiligheid raakt; 

Overwegende dat het arrest met 
die gronden een nauwkeurige 
omschrijving geeft van de ernstige 
en uitzonderlijke omstandigheden, 
die de openbare veiligheid raken en 
waarop de aanhouding gegrond is, 
onder vermelding van de gegevens 
eigen aan de zaak of de persoonlijk
heid van de verdachte, waarmee die 
omstandigheden verband houden; 

Dat de middelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

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

doordat het arrest verklaart dat eisers 
invrijheidstelling de goede gang van het 
onderzoek zou belemmeren en het aldus 
ter verantwoording van zijn beslissing 
een grond aanvoert zonder dat eiser op 
vordering van het openbaar ministerie of 
op vraag van het hof was verzocht zich 
hierover uit te laten : 

Overwegende dat uit het ant
woord gegeven op het tweede mid
del blijkt dat het derde middel een 
ten overvloede gegeven reden 
bestrijdt; dat het niet ontvankelijk 
is bij gebrek aan belang; 



-179 
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. 

10 oktober 1979 - 2' kamer - Voorzit
ter : baron Richard, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Screvens - Anderslui-. 
dende conclusie van de h. Colard, advo
caat-generaal- Advocaat: mr. Ansiaux. 

Nr. 102 
2' KAMER - 10 oktober 1979 

1° MISDRIJF - HELING VAN CHEQUES -

VERDUISTERING VAN HET BEDRAG VAN DIE 
CHEQUES NA INNING VAN HET BEDRAG 
ERVAN- ONDERSCHEIDEN MISDRIJVEN. 

2° HELING- MISBRUIK VAN WANTROUWEN 

-HELING VAN CHEQUES- VERDUISTERING 
VAN HET BEDRAG VAN DIE CHEQUES. 

3° RECHTBANKEN -- STRAFZAKEN -
STRAFVORDERING- VEROORDELING VAN DE 
BEKLAAGDE IN HOGER BEROEP WEGENS EEN 
ANDER MISDRIJF DAN DATGENE WAARVOOR 
DE BEKLAAGDE WAS VERVOLGD - WETI'IG
HEIDSVOORWAARDEN VAN DE VEROORDE
LING. 

1" en 2" Cheques helen ]evert niet het
zelfde misdrijf op als het bedrieglijk 
verduisteren van het bedrag ervan. 

3" In hager beroep kan de beklaagde 
wettig worden veroordeeld wegens een· 
ander misdrijf dan datgene waarvoor 
hij was vervolgd op voorwaarde dat de 
rechter vaststelt dat het aldus bewezen 
verklaarde feit hetzelfde is als dat 
waarop de vervolging was gegrond of 
daarin begrepen was en dat de 
beklaagde van die wijziging op de 
hoogte is gebracht (1). 

(1) Zie Cass., 1 okt. 1973 (A.C., 1974, 109); 
20 juni 1977 (ibid., 1977, 1081) en 16 nov. 
1977 (ibid., 1978, 315). 

(GILLOT) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 juni 1979 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering tegen eiser ingesteld 
wegens heling van twee cheques : 

Overwegende dat het arrest eiser 
vrijspreekt van die tenlastelegging; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is bij gebrek aan belang; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering tegen eiser ingesteld 
wegens misbruik van vertrouwen : 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 179, 
182, 195, 199 en 211 van het Wetboek van 
Strafvordering : 

Overwegende dat eiser, die vrijge
sproken was van heling van twee 
cheques met een totale waarde 
van 2.550 U.S.-dollars, op 29 ja
nuari 1978, te Luik gepleegd « ten 
nadele van Roger Collette », boven
dien subsidiair vervolgd werd 
wegens bedrieglijke verduistering 
van die twee cheques ten nadele 
van Jean-Marie Dheur; 

Overwegende dat het arrest, om 
eiser schuldig te verklaren aan 
bedrieglijke verduistering van twee 
cheques met een totale waarde van 
2.550 U.S.-dollars, vermeldt << dat, 
ofschoon Dheur de twee cheques 
aan Gillot had overhandigd om het 
bedrag ervan te innen en te zijner 
beschikking te houden, laatstge
noemde buiten weten van Dheur de 
tegenwaarde, namelijk 79.389 frank, 
voor zijn persoonlijke behoeften 
aanwendde; dat Dheur uiteindelijk 
slechts vijfduizend frank van Gillot 
kon terugkrijgen ... >>; 

Overwegende dat het arrest aldus 
beslist dat eiser een som geld ver
duisterd heeft; 
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Overwegende dat het aldus door 

het hof van beroep tegen eiser 
bewezen verklaard feit niet noodza
kelijk hetzelfde feit is als dat waar
voor hij vervolgd werd; 

Dat het arrest niet heeft vastge
steld dat het aan dit IJ?.isdrijf ten 
grondslag liggende feit hetzelfde 
was als het feit waarop de vervol
ging gegrond was of hierin begre
pen was, zodat het eiser niet wettig 
heeft kunnen veroordelen; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grand bestaat tot toetsing van de 
door eiser aangevoerde middelen 
die niet zouden kunnen leiden tot 
ruimere cassatie of tot cassatie zon
der verwlJzmg, vernietigt het 
h12streden arrest in zoverre het eiser 
veroordeelt wegens het hem subsi
diair ten laste gelegde misdrijf en 
hem veroordeelt in de kosten van 
de straf\fordering; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; laat de 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te · Brussel. 

10 oktober 1979 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Stranard - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Colard, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Renard, Luik. 

Nr. 103 

1 e KAMER - 1G okiober 1979 

HUUR VAN GOEDEREN - PACHT 
OPZEGGING DOOR DE VERPACHTER VOOR 
PERSOONLIJKE EXPLOIT A TIE VAN HET VER
PACHTE GOED- BEGRIP 

Wettig is de beslissing waarbij opzegging 
door de verpachter van de pacht vom· 
persoonlijke exploitatie van het ver
pachte goed ongeldig wordt verklaard, 

wanneer zij gegrond is op vaststellin
gen waaruit de rechter afleidt dat de 
verpachter niet vakkundig en onder
Jegd genoeg is inzake Jandbouw en dus 
niet in staat is tot een persoonlijke en 
werkelijke Jandbouwexploitatie (1). 
(Artt. 7 en 9 Pachtwet.) 

(GRAAF JOHN DE MARNIX DE SINTE ALDE-
GONDE T. SCHELFHOUT) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 6 juni 1978 in hager 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Mechelen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 7, 1°, 9, 
12.1 en 5, van 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 III, van hoofdstuk II, 
van titel VIII, van hoek III van het 
Burgerlijk Wetboek vormt, en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het vonnis de door eiser tegen 
verweerder ingestelde vordering tot 
geldigverklaring van de door eiser gege
ven opzegging voor eigen gebruik, van 
de percelen gelegen te Bornem, sectie H, 

· Nieuwe Landen, tegen 1 novem.ber.1977, 
ongegrond verklaart op grand dat : 
luidens de artikelen 9 en 10 van de 
Pachtwet de opzegging om zelf te exploi
teren moet bestaan in een pe.rsoonlijke, 
werkelijke en ten minste gedurende 
negen jaren voortgezette exploitatie; in 
geval van betwisting, eiser moet precise
ren hoe hij deze persoonlijke, werkelijke 
en voortgezette exploitatie zal uitvoeren 
en bewijzen daartoe in staat te zijn; 
eiser inroept dat hij in 1968 naakte 
eigenaar werd van · het domein te Bor
nem en slechts vanaf 1972 ook het 
vruchtgebruik bekwam, reden waarom 

· hij pas in 1975 kon opzeggen; deze reden 
niet kan worden aanvaard daar moet 
worden aangenomen dat eiser als last
hebber het onroerende goed beheerde en 
ten minste dat hij het goed terdege 
kende; derhalve niet kan worden aange
nomen dat eiser tijd nodig had om het 
domein grondig te leren kennen en om 

(1) Zie Cass., 19 jan. 1977 (A.C., 1977, 544). 
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de mogelijkheden die het hood te onder
zoeken; het vaststaat dat eiser in 1969 is 
gestopt met de exploitatie van de fruit
aanplanting, welke nadien aan verweer
der werd verpacht; eiser beweert met 
sommige pachters een akkoord te he.b
ben gesloten tot beeindigen van pacht en 
aldus sedert enkele jaren een land
bouwexploitatie uit te baten; uit het 
proces-verbaal van persoonlijke verschij
ning voor de vrederechter blijkt dat het 
gronden betreft voorheen gepacht door 
drie landbouwers : Waumans, Dewachter 
en Mampaey waarvan er twee - Wau
mans en Mampaey - op pensioen 
gingen; eiser op deze gronden hooi en 
haver heeft geoogst en deze opbrengst 
niet verkpcht, maar opsloeg voor zijn 
twee paarden; eiser bovendien de gran
den voorheen door Waumans gepacht 
ruilde met weiden die door Verstraeten 
werden gepacht; eiser nochtans geen vee 
blijkt te hebben noch van plan te zijn 
het aan te kopen; deze beweerde land
bouwuitbating niet als een landbouwuit
bating in de door de Pachtwet bedoelde 
zin voorkomt, eiser door de dienst vbor 
plantenbescherming erkent is als uitba~ 
ter van een boomkwekerij maar toegeeft 
geen bomen te verkopen; de facturen 
voor bepaalde leveringen niet aantonen 
dat het over landbouwprodukten gaat, 
maar eerder over de levering van sierbo
men en dergelijke; eiser in het vage 
blijft omtrent de teelten die hij zal 
aanleggen op de opgezegde gronden (zie 
het proces-verbaal van persoonlijke ver
schijning); eiser zichzelf geen bewijzen 
kan verschaffen door eenzijdige vaststel
lingen van deurwaarders en overigens 
uit deze vaststellingen geen economische 
landbouwbedrijvigheid volgt; het werke
lijk verblijf van eiser te Bornem betwist 
wordt; uit alle omstandigheden van de 
zaak blijkt dat eiser onvoldoende 
bekwaam en onderlegd is inzake land
bouw en derhalve niet in staat. blijkt te 
zijn tot een persoonlijk en werkelijke 
landbouwexploitatie, en fiscale, adminis
tratieve, sociale of' andere bescheiden 
daaraan niets veranderen, 

terwijl, eerste onderdeel, de persoon
lijke en werkelijke exploitatie van de 
verpachte gronden, die eiser als reden 
van zijn opzegging inriep, geenszins 
vereist dat hij de kundigheid en het 
vakmanschap van een beroepshindbou
wer zou bezitten; dat het vonnis noch
tans daarom de vordering van eiser 
verwerpt en , in alle geval de motieven 
van het vonnis, steunende op het pro
ces-verbaal van persoonlijke verschij-

ning, de door eiser voorgenomen activi
teit en zijn kennis in functie va.n een 
beroepslandbouwer beoordelen, zodat de 
wettigheid van de beslissing niet kan 
onderzocht worden (schending van de 
artikelen 7, 1°, 9, 12.1 en 5, van de wet 
van 4 november 1969, en 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, uit het proces
verbaal van persoonlijke verschijning 
voor de vrederechter van 10 maart 1977 
integendeel blijkt dat eiser een gedeelte 
van de oogst, namelijk hooi vim de door 
hem teruggenomen gronden, wel ver
kocht heeft, met name . aan Pauwels 
Leon, zodat de bewijskracht van dit 
proces-verbaal miskend wor<;lt (schen
ding van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, de door eiser voorge-· 
brachte facturen van 16 september 1977, 
9 november 1977 en 26 september 1977 
geenszins leveringen van sierbomen en 
dergelijke betreffen maar integendeel 
landbouwprodukten als zaaihaver en 

'mai:s, zodat de bewijskracht van deze 
facturen miskend wordt en de motive-
ring van het vonnis gebrekkig is en het 
onmogelijk is de wettigheid ervan na te 
gaan (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet); · 

vierde onderdeel, noch het feit dat het 
werkelijk verblijf van eiser te Bornem 
zou betwist zijn, noch het feit. dat eiser 

. geen vee zou aankopen, het besluit 
verantwoorden dat eiser onbekwaam zou 
zijn persoonlijk en vrerkelijk een land
bouwexploitatie te voeren; dat eiser 
immers gerechtigd is zich te laten bij
staan door personeel en de veeteelt 
slechts een vorm van landbouw is; dat 
de betwiste motieven de beslissing niet 
verantwoorden (schending van de 
artikelen 7, 1°, 9, 12.1 en 5, van de wet 
van 4 november 1969, en 97 van de 
·Grondwet) : 

Wat het eerste en het vierde 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat de rechter, vast
stellende dat verweerder de ernst en 
de gegegrondheid betwist van de 
door eiser in zijn opzegging aange
duide redenen, verklaart te onder
zoeken of eiser het bewijs levert dat 
hij in staat is de bij opzegging voor 
eigen gebruik vereiste « persoon
lijke, werkelijke en ten minste 
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negen jaar voortgezette exploitatie » 
te verwezenlijken; dat hij, na zich te 
hebben uitgesproken over de tussen 
partijen bij conclusie betwiste om
standigheden, de zoeven bedoelde 
vraag in negatieve zin oplost, oorde
lende dat « uit alle omstandigheden 
van de zaak blijkt dat appellant 
(thans eiser) onvoldoende bekwaam 
en onderlegd is inzake landbouw en 
derhalve niet in staat blijkt te zijn 
tot een persoonlijke en werkelijke 
landbouwexploitatie » en eiser << niet 
heeft voldaan aan de hem opgelegde 
bewijsvoering van artikel 12.5 van 
de Pachtwet »; 

Overwegende dat het vonnis niet 
inhoudt dat eiser de kundigheid en 
het vakmanschap van een profe.s
sionele landbouwer zou moeten 
bezitten; 

Dat het met betrekking tot 
bepaalde tussen partijen aange
voerde en besproken omstandighe
den vaststelt dat het << werkelijk » 
verblijf van eiser te Bornem betwist 
wordt, en dat eiser blijkt geen vee 
te hebben en ook niet van plan te 
zijn het aan te kopen; dat het er 
geenszins van uitgaat dat een van 
die omstandigheden op zichzel£, of 
beide samen, reeds voldoende zou
den zijn om uit te maken dat eiser 
er niet toe in staat is een landbouw
bedrijf te exploiteren; 

Overwegende dat door te onder~ 
zoeken of eiser ertoe in staat is 
persoonlijk en werkelijk een land
bouwexploitatie te voeren, en door, 
op grond van een onaantastbare 
beoordeling van het geheel van de 
feitelijke elementen van de zaak te 
beslissen dat eiser daartoe on~ol
doende bekwaam en onderlegd is 
het vonnis de in het onderdeei 
vermelde wettelijke bepalingen niet 
schendt; 

Dat de onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

Wat het 
betreft : 

tweede onderdeel 

Overwegende dat het bedoelde 
proces-verbaal van persoonlijke ver
schijning de volgende verklaring 
van eiser bevat : << Ik heb twee 
paarden, een trek- en een luxe
paard, het geoogste hooi en haver 
werd door mij voor die dieren 
gestockeerd; ik heb dit niet ver
kocht; de oogst was te klein om 
deze te verkopen »; dat, zo hierop de 
zinsnede volgt « een gedeelte van 
het hooi heb ik verkocht aan de 
genaamde Pauwels Leon, die mij te 
gelegener tijd eveneens bepaalde 
diensten heeft bewezen », de rech
ter, door te oordelen dat uit het 
proces-verbaal blijkt dat << eiser op 
deze gronden hooi en haver heeft 
geoogst en deze opbrengst niet ver
kocht maar opsloeg voor zijn twee 
paarden », de bewijswaarde van de 
door eiser afgelegde verklaringen 
beoordeelt, maar de bewijskracht 
van de akte niet miskent; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser bij conclu
sie aanvoerde dat het verwijt als 
zou hij niet in staat zijn de perce
len, die hij thans reeds uitbaat, als 
landbouwbedrijf te exploiteren, ont~ 
zenuwd wordt << door de voorgelegde 
stukken, facturen en processen
verbaal van vaststelling >>; dat die 
neergelegde stukken en facturen 
niet nader werden aangeduid; 

Overwegende dat het vonnis, 
wanneer het oordeelt dat de factu
ren voor bepaalde leveringen niet 
aantonen dat het over landbouwpro
dukten gaat, maar << eerder >> over 
de levering van sierbomen en der
gelijke, evenmin de facturen aan
duidt die het daarbij in acht neemt; 

Overwegende dat derhalve niet 
blijkt dat de drie in het onderdeel 
vermelde facturen aan de feiten
rechter werden overgelegd; 
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Dat het onderdeel derhalve niet 

ontvankelijk is; 

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

10 oktober 1979- 1' kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Versee, 
waarnemend voorzitter - Anderslui
dende conclusie (1) van de h. Duchatelet, · 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Houtekier. 

Nr. 104 
J.• KAMER -10 oktober 1979 

1° WEGEN.- NIEUWE, AAN TE LEGGEN 

RIJKSWEG DIE EEN GEMEENTEWEG KRUIST -
INLIJVING VAN HET BETROKKEN GEDEELTE 
VAN DE GEMEENTEWEG IN DE RIJKSWEG
INLIJVING TOT STAND KOMEND WANNEER DE 
NIEUWE BESTEMMING GEGEVEN WORDT. 

2° ENERGIE - ELEKTRISCHE ENERGIE -

ELEKTRICITEITSVOORZIENING - VERPLAAT
SING VAN DE GELEIDING- NIEUWE, AAN TE 
LEGGEN RIJKSWEG DIE EEN GEMEENTEWEG 
KRUIST - RECHT VAN DE STAAT OM DE 
VERPLAATSING TE VORDEREN. 

1o Wanneer een nieuwe, aan te leggen 
rijksweg een gemeenteweg kruist, 
wordt de gemeenteweg, op de plaats 
waar hij gekruist wordt, reeds inge
lijfd in de rijksweg vanaf het ogenblik 
dat dit gedeelte van de weg zijn 
nieuwe bestemming krijgt en niet pas 
vanaf het ogenblik dat de rijksweg 
voor het verkeer zal opengesteld 
zijn (2). 

(1) Het openbaar ministerie had geconciu
deerd tot aanneming van het eerste onderdeei 
van het middei op grond dat voor persoonlijke 
e;xpioitatie de werkelijke expioitant niet nood
zakelijk Iandbouwer van beroep moet zijn 
(A.P.R. SEVENS-TRAEST, Pacht, nr. 86, biz. 102) 
en dat onder persoonlijke expioitatie wordt 
verstaan de expioitatie voor rekening en op 
risico van de verpachter, zelfs indien het :werk 
door een aangesteide wordt verricht 
(d'UnEKEM d'Acoz en VAN SNICK, Het Pacht
rech~ nr. 142, biz. 138), wat niet insiuit dat van 
de verpachter, die vraagt dat de opzegging 
geidig wordt verkiaard, ervarenheid in de 
Iandbouw wordt vereist. 

(2) Zie Cass., 22 mei 1871 (Bull. en Pas., 
1871, I, 316) en 3 mei 1968 (A.C., 1968, 1100); 
R.S. 2 me1 1974, nr. 16394 (Verz. Arr. 1974, 477). 

2o Met het oog op de aanleg van een 
rijksweg die een gemeenteweg kruist, 
mag de Staat de verplaatsing van de 
elektrische geleiding op de kruising 
vorderen, alvorens de nieuwe rijksweg 
voor het verkeer wordt opengesteld 
(3). (Art. 13, derde lid, wet van 
10 maart 1925.) 

(BELGISCHE STAAT - MINISTER VAN OPEN
BARE WERKEN T. INTERCOMMUNALE VOOR 

ELECTRICITEITSVERBRUIK I.E.G.A. NV.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 juni 1977 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 13, inzonderheid 
derde lid, van de wet van 10 maart 1925 
op. de elektriciteitsvoorziening en 
538,van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, na vastgesteld te 
hebben dat de ten deze betrokken 
gemeenteweg door kruising gei:ntercep
teerd werd door de rijksweg nr. 22, en 
na aangenomen te hebben dat, bij inlij
ving van gekruiste secties van gemeente
wegen in rijkswegenis, de Staat in het 
belang van de gei:ntercepteerde weg 
gerechtigd is op kosten van de onderne
ming die de leidingen plaatste, de plaat
sing ervan te laten wijzigen, niettemin 
de vordering van eiser strekkende tot 
betaling van de kosten van verplaatsing 
van elektriciteitsleidingen in een vroe
gere gemeenteweg, die thans gedeeltelijk 
in een nieuwe rijksweg valt, verwerpt op 
grond dat de inlijving bij het openbaar 
domein van de Staat pas zal verwezen
lijkt zijn wanneer de nieuwe weg voor; 
het verkeer zal zijn opengesteld, 

terwijl een weg tOt het openbaar 
domein van de Staat behoort vanaf het 
ogenblik waarop hij door een uitdrukke
lijke of impliciete beslissing van de Staat 
bestemd wordt tot het algemeen gebruik 
als rijksweg, zodat de Staat, vanaf het 
ogenblik waarop die bestemming vast
staat, gerechtigd is in het belang van die 
wegenis de verplaatsing van elektrische 

(3) Zie Cass., 20 april 1978 (A.C., 1978, 955) 
met cone!. van adv.-gen. Veiu in Bull. en Pas., 
1978, I, 937). 
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leidingen te gelasten op kosten van de 
onderneming die de · leiding heeft 
aangelegd : 

Overwegende dat de oorspronke
lijke vordering van eiser ertoe 
strekte, met toepassing van arti
kel 13, derde lid, van de wet van 
10 maart 1925 op de elektriciteits
voorziening, verweerster te· doen 
veroordelen om hem de kostprijs 
terug te betalen van werken die, 
nadat verweerster geweigerd had ze 
uit te voeren, door eiser werden 
bekostigd om aan verweerster toe
behorende elektriciteitsleidingen te 
verplaatsen; 

Overwegende dat het arrest de 
vraag onderzoekt of eiser zich ten 
deze op zijn « respectief domein » 
bevond en in dit verband oordeelt 
<< dat de grote wegenis het over
wicht heeft op de gemeentewegenis 
en dat, ingevolge dit principe en 
zonder dat hierdoor het eigendoms
recht van de gemeente wordt aange
tast, de Staat de gemeentewegenis 
alle wijzigingen mag doen onder
gaan genoodzaakt door werken van
openbaar nut; dat hij, onder meer, 
wegen geheel of ten dele mag inter
cepteren en dat de gekruiste secties 
hierdoor ingelijfd worden bij de 
rijkswegenis; dat door zijn nieuwe 
bestemming tot rijkswegenis de 
Staat meester wordt van de aan
wending en het beheer van het 
ingelijfde gedeelte van het gemeen
telijk domein; dat met toepassing 
van artikel 13 van de wet van 
10 maart 1925 de Staat in het belang 
van de gei:ntercepteerde wegenis 
gerechtigd is op kosten van de 
onderneming, die de leiding plaat
ste, de plaatsing ervan te laten 
wijzigen »; 

Overwegende dat het arrest 
daarna beslist dat de aldus aange
nomen stelling echter niet geldt 
wanneer de interceptie niet voltrok
ken is op het ogenblik dat de 
injunctie tot verplaatsing wordt 
gegeven, nu « immers het perceel 

van de gemeentewegenis, dat later 
bij de rijkswegenis zal ingelijfd 
:-vorden, tijdens de verplaatsing 
mtegraal deel uitmaakt van de 
geme~ntewegenis en dat het 
bestemd blijft tot het openbaar 
gemeentelijk domein, zelfs ingeval 
het door de uitgevoerde werken 
gesloten is voor het verkeer; zijn 
inlijving bij het openbaar domein 
van de Staat zich slechts zal verwe:. 
zenlijken wanneer de nieuwe ~eg 
voor het verkeer zal zijn· 
opengesteld » en nu ten deze zo · 
niet betwist is dat de betrokken 
gemeentewegenis gei:ntercepteerd 
werd door de rijksweg nr. 22, even
wei uit elementen van het dossier 
blijkt dat « de verplaatsing van de 
elektriciteitsleidingen aangelegd in 
de gemeentewegenis gevorderd 
werd met het oog op de b6uw van 
een weg die uiteindelijk de gemeen
tewegenis zal intercepteren >>, zodat 
alleen de gemeente op dat ogenblik 
wetshalve gemachtigd was op haar 
domein de verplaatsing voor te leg
gen; 

Overwegende dat een gemeente
weg, op de plaats waar hij wordt 
gekruist door een nieuwe, aan te 
leggen rijksweg, door het feit zelf 
van zijn nieuwe bestemming, zijn 
oorspronkelijke aard verliest en 
voortaan een integrerend deel uit
maakt van de rijksweg waarin hij 
wordt opgenomen; dat de inlijving 
van het bedoelde gedeelte van de 
gemeenteweg in de rijksweg reeds 
geschiedt vanaf het ogenblik dat het 
gedeelte zijn nieuwe bestemming 
krijgt en niet vanaf het ogenblik dat 
de rijksweg voor het verkeer zal. 
opengesteld zijn; dat het bevel om 
de elektrische geleiding te verplaat
sen op de plaats waar de nieuwe 
aan te leggen rijksweg de gemeen~ 
teweg kruist, behoort tot de hande
lingen die aan dit gedeelte van de 
gemeenteweg zijn nieuwe bestem
ming geven; dat de Staat derhalve 
deze verplaatsing mag vorderen 
alvorens de nieuwe weg voor het 
verkeer wordt opengesteld; 
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Dat het hof van beroep artikel 13, 

derde lid, van de wet van 
10 maart 1925 schendt door de 
vordering van eiser af te wijzen om 
de enkele reden dat << op het 
ogenblik dat de injunctie tot ver
plaatsing gegeven werd, de inter
ceptie niet voltrokken was »; 

Dat het middel gegrond is; 

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

10 oktober 1979- 1' kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Versee, 
waarnerriend voorzitter Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
van Heeke, Van Ryn. 

Nr. 105 
1' KAMER -11 oktober 1979 

1° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - GETUIGENIS 

VAN DE BLOEDVERWANTEN IN NEDERDA
LENDE LIJN VAN DE ECHTGENOTEN - VER
BOD - GRONDSLAG. 

1" en 2" Het verbod om de bloedverwan
ten in nederdalende Jijn van de echt
genoten als getuigen te horen in een 
geding tot echtscheiding of tot schei
ding van tafel en bed is hierop 
gegrond dat het niet past dat die 
afstammelingen worden gedwongen 
stelling te nemen in de conflicten 
tussen hun ouders (1). (Artt .. 246 en 
307 B.W.) 

3" en 4" Het verbod van art. 931, tweede 
lid, Ger. W., dat bloedverwanten in 
nederdalende lijn. niet mogen worden 
gehoord in een geding tot echtschei
ding of scheiding van tafel en bed, 
geldt ook voor de verklal'ingen tijdens 
een strafrechtelijk onderzoek afgelegd 
i. v.m. feiten die door een van de 
echtgenoten zijn begaan en waarvan 
de bloedverwant in nederdalende lijn 
niet het slachtoffer is geweest (2). 

{D ... T. N ... ) 

ARREST.( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 september 1978 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Overwegende dat eiseres het 
arrest slechts bekritiseert in zoverre 
het ingaat op de vordering tot 
echtscheiding van verweerder tegen 
haar; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 931 van het Gerechtelijk 
Wetboek en van het algemeen rechtsbe
ginsel volgens hetwelk de getuigenis van 
bloedverwanten in nederdalende lijn 
wegens morele en dwingende redene:ri 
niet kan gebruikt wordel:l in zaken 
waarin hun bloedverwanten in opgaande 
lijn tegengestelde belangen hebben, 

doordat het arrest weigert de door 
3° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING Jean-Paul Niestadt, zoon van de par

VAN TAFEL EN BED _ VERBOD tijen, tijdens het strafrechtelijk onder-
zoek afgelegde verklaringen uit de 

BOEDVERWANTEN IN NEDERDALENDE LIJN 1-------------------

2° BEWIJS - BEWIJS DOOR GETUIGEN -

BURGERL!JKE ZAKEN - ECHTSCHEIDING EN 
SCHEIDING VAN TAFEL EN BED - GETUIGE
NIS VAN DE BLOEDVERWANTEN IN NEDERDA
LENDE LIJN VAN DE ECHTGENOTEN - VER
BOD - GRONDSLAG. 

VAN DE ECHTGENOTEN ALS GETUIGEN TE 
HOREN- BEGRIP. 

4° BEWIJS - BEWIJS DOOR GETUIGEN -

BURGERL!JKE ZAKEN - ECHTSCHEIDING EN 
SCHEIDING VAN TAFEL EN BED - GETU!GE
NIS VAN DE BLOEDVERWANTEN IN NEDERDA
LENDE L!JN VAN DE ECHTGENOTEN - VER
BOD - BEG RIP. 

(1) Cass., 30 april 1970 (A.C, 1970, 801) en de 
noten 1 en 2, biz. 745; zie Cass. Fr., 
23 maart 1977 en de noot (Rec. Dalloz-Sirey, 
4 jan. 1978, 5). 

(2) Cass., 30 april 1970 (ibid., 1970, 801) en de 
noten 2, 3 en 4, biz. 746; zie Cass., 27 sept. 
1974 (ibid., 1975, 127); zie nochtans noot 1; zie 
ook Cass. Fr., 23 maart 1977, voormeld. 
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debatten te weren, op grond dat 
artikel 931 van het Gerechtelijk Wetboek 
slechts toepasselijk zou zijn bij een 
verhoor in een burgerlijk onderzoek, 
wanneer de bloedverwanten in opgaande 
lijn van de getuige tegengestelde belan
gen hebben, maar dat niets zou verbie
den de verklaringen van de gemeen
schappelijke kinderen tijdens een straf
rechtelijk onderzoek als bron van inlich-. 
tingen in aanmerking te nemen, terwijl 
het algemeen rechtsbeginsel, dat tot 
grondslag van artikel 931 van het 
Gerechtelijk Wetboek heeft gediend, ook 
verbiedt gebruik te maken van de ver
klaringen van bloedverwanten in neder
dalende lijn voor het oplossen van een 
geschil tussen de bloedverwanten in 
opgaande lijn betreffende feiten waar ze 
persoonlijk niets mee te maken hebben : 

Overwegende dat het arrest zijn 
beslissing onder meer grondt op de 
tijdens een strafrechtelijk onder
zoek opgenomen verklaring van de 
meerderjarige zoon van de partijen, 
volgens welke hij << eens, op een 
morgen in de winkel van zijn vader 
getuige was van een hevige twist 
tussen zijn ouders, tijdens welke. 
zijn moeder zijn vader met name 
verweet dat hij de dood van de 
jonge Daniel (broer van de getuige) 
zou hebben veroorzaakt »; 

Overwegende dat artikel 931, 
tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek bepaalt dat bloedverwan
ten in nederdalende lijn niet mogen 
worden gehoord in zaken waarin 
hun bloedverwanten in opgaande 
lijn tegengestelde belangen hebben; 

Dat deze wetsbepaling steunt op 
de overweging dat het niet past dat 
bloedverwanten in nederdalende 
lijn stelling nemen in conflicten 
tussen hun ouders; dat dit door 
welvoeglijkheid en beveiliging van 
de morele belangen van de familie 
ingegeven verbod begrepen rnoet 
worden in die zin dat geen enkele 
verklaring van de bloedverwanten 
in nederdalende lijn, ongeacht de 
vorm :waarin ze is verkregen, tijdens 
een geding tussen hun ouders, in 
rechte mag ~orden overgelegq., 

behalve de verklaringen betreffende 
feiten waarvan ze persoonlijk het 
slachtoffer zouden zijn geweest; 

Overwegende dat het arrest, door
dat het om de in het middel aange
haalde red en. weigert de ver klaring 
van de zoon van de partijen te 
weren, artikel 931, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de vordering tot 
echtscheiding van verweerder tegen 
eiseres en over de kosteri; beveelt 
dat van dit arrest melding wordt 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; houdt 
de kosten aan en zegt dat de 
feitenrechter erover zal beslissen; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Bergen. 

11 oktober 1979 - 1' kamer -
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Closon -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Ansiaux, De Bruyn. 

Nr. 106 
1' KAMER- 11 oktober 1979 

1° CASSATIEMIDDELEN 
LIJKE ZAKEN MID DEL 

BURGER

VAN NIET-
ONTVANKELIJKHEID - MIDDEL VAN NIET
ONTVANKELIJKHEID HIEROP GEGROND DAT 
DE BESLISSING WETTELIJK VERANTWOORD IS 
DOOR EEN ANDERE WETTELIJKE BEPALING 
DAN DIE WAARVAN HET CASSATIEBEROEP DE 
TOEPASSING BEKRITISEERT- VASTSTELLIN
GEN VAN HET ARREST AAN DE HAND WAAR
VAN NIET KAN WORDEN NAGEGAAN OF.DE 
BESLISSING WETTELIJK VERANTWOORD IS 
DOOR DE AANGEVOERDE WETTELIJKE BEPA
LING MIDDEL VAN NIET-ONTVAN
KELIJKHEID NIET AANNEEMBAAR. 

2° HUUR VAN DIENSTEN - AANNE

MINGSCONTRACT - BOUWEN VAN EEN 
ONROEREND GOED - CONSTRUCTIEFOUT -
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GEBREK WAARDOOR DE STEVIG1IEID VAN RET 
GOED IN GEVAAR WORDT GEBRACHT -
BEG RIP. 

3° HUUR VAN DIENSTEN - AANNE-

MINGSCONTRACT BOUWEN VAN EEN 
ONROEREND GOED - TIENJARIGE AANSPRA
KELIJKHEID VAN DE ARCHITECT EN DE AAN
NEMER VOOR DE ' GROTE WERKEN » -

OPLEVERING - VERBORGEN CONSTRUCTIE
FOUTEN- BEG RIP. 

4° KOOP - RECHTSVORDERING VAN DE 

KOPER OP GROND VAN EEN KOOPVERNIETI
GEND GEBREK - INSTELLEN BINNEN EEN 
KORTE TERMIJN - HOE KORT DEZE TERMIJN 
IS WORDT DOOR DE FEITENRECHTER BEOOR
DEELD. 

5° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -

GEEN LOGISCHE MOTIVERING - GEEN 

SCHENDING VAN ART. 97 GRONDWET -

BEGRIP (1). 

6° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
CONCLUSIE - IMPLICIET ANTWOORD - MET 

REDENEN OMKLEDE BESLISSING (2). 

7° OVEREENKOMST - CONTRACTUELE 

AANSPRAKELIJKHEID - SCHADE - AFZON
DERLIJKE SCHADE - BEG RIP. 

2' Het arrest dat vaststelt dat het regen
water door de nok van een gebouw in 
een van de muren is doorgesijpeld 
wegens een constructiefout in het 
gebouw, dat dit regenwater geleidelijk 
is gezakt in die muw~ dat die muur 
bouwvallig dreigt te worden en dat die 
toestand beantwoordt aan het begrip 
« grate werken » in de zin van 
art. 2270 B. W:, beslist aldus dat het 
gebrek de stevigheid van het goed in 
gevaar brengt (3). 

3' Verborgen gebreken, die aanleiding 
geven tot de tienjarige aansprakelijk
heid van de architect en de aannemer, 
zijn gebreken die in de kiem bestaan 
bij de aankoop van het goed, zelfs al 
ontstaan de schadelijke gevolgen 
ervan pas nadien, wanneer de eerste 

(1) Cass., 21 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 85). 

(2) Cass., 10 nov. 1977 (A.C., 1978, 305). 

(3) Zie Cass., 18 okt. 1973 (A.C., 1974, 202) en 
de noot get. W.G. 

insijpelingen van regenwater niet kon
den doen besluiten tot het bestaan van 
een verborgen gebrek en nog vee] 
minder daardoor de ernst ervan kon 
worden beoordeeld en de pogingen om 
de stoornissen te verhelpen niet doel
treffend zijn gebleken. 

4' De rechter stelt in feite en derhalve 
op onaantastbare wijze de omstandig
heden vast waaruit hij, rekening hou
dende met de aard van de gebreken 
en het plaatselijk gebruik, afleidt of de 
koper de rechtsvordering ten gevolge 
van de koopvernietigende gebreken 
heeft ingesteld binnen een korte ter
mijn nadat zij aan het licht zijn 
gekomen (4). (Artt. 1641 en 1648 B.W.) 

7' Voor dezelfde schade wordt geen 
tweemaal schadevergoeding verleend 
door de rechter die een eerste vergoe
ding toekent voor de herstellings
kosten van een goed met een verbor
gen gebrek en een tweede vergoeding 
toekent voor de schade ten gevolge 
van de door dat gebrek veroorzaakte 
genotsstoornis. 

{A. LAPAGE ENTREPRISES GENERALES N.V. 
T. PIRON E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1641, 1792, 
2270 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, ter gegrondverkla
ring van de rechtsvordering van de 
eigenaars die de appartementen op plan 
of v66r de voltooiing van de werken 
hadden gekocht, namelijk de verweer
ders onder 1 en 6 tot 17, zonder in te 
gaan op het middel van de conclusie 
waarin eiseres betoogde dat de slechte 
waterdichtheid van het dak niet in 
aanmerking kwam voor de aan de 
opdrachtgever verschuldigde tienjarige 
vrijwaring, beslist dat « de gebrekkige 
waterdichtheid van het dak een euvel is 

(4) Zie Cass., 4 mei 1939 (Bull. en Pas., 1939, 
I, 223) en Cass., 20 feb. 1976 (A.C., 1976, 728). 
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dat aanleiding kan geven tot de tienja
rige aansprakelijkheid, wanneer dat 
gebrek, zoals in dit geval, op min of 
meer korte tijd het goed ongeschikt kan 
maken · voor zijn bestemming » en, 
derhalve, dat « het hager beroep van de 
kopers " op plan " of v66r de voltooiing 
van het pand gegrond is », 

terwijl een aannemer slechts aanspra
kelijk is wanneer het gaat om een 
ernstig gebrek dat de stevigheid van het 
onroerend goed in gevaar brengt; het 
arrest, door alleen vast te stellen dat de 
gebrekkige waterdichtheid van het dak 
het goed ongeschikt kan maken voor 
zijn bestemming, niet wettig kon beslis
sen dat die gebrekkige waterdichtheid 
een euvel was dat aanleiding kon geven 
tot de tienjarige aansprakelijkheid 
(schendirig van de artikelen 1641, 
1792 en 2270 van het Burgerlijk Wet
hoek); het arrest bovendien niet ant- ' 
woordt op het middel van de conclusie 
waarin melding werd gemaakt van de 
nauwkeurige bewoordingen van het des
kundigenverslag van de heer Paree val
gens hetwelk « de aangevoerde stoornis
sen de stevigheid van het onroerend 
goed niet hebben aangetast >> (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Nopens het middel van niet
ontvankelljkheid door de verweer
ders tegen het cassatiemiddel opge
worpen 'en hieruit afgeleid dat, nu 
de beslissing wettelijk verantwoord 
is op grond van artikel 1641 van het 
Burgerlijk Wetboek, het cassatie
middel bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk is : 

Overwegende dat op grond van de 
vaststellingen van het arrest niet 
kan worden nagegaan of de beslis
sing wettelijk verantwoord is met 
toepassing van artikel 1641 van het 
Burgerlijk Wetboek; 

Dat het middel van niet
ontvankelijkheid niet kan worden 
aangenomen; 

Nopens het middel zelf : 
Overwegende dat het middel het 

arrest niet verwijt de aansprakelijk
heid van eiseres op basis van de 
artikelen 1792 en 2270 van het 
Burgerlijk Wetboek te hebben 

onderzocht, doch aileen betoogt dat 
eiseres niet aansprakelijk was over
eenkomstig die artikelen; 

Overwegende dat het arrest, na 
erop gewezen te hebben dat eiseres 
aanvoert « dat de aan de opdracht
gever verleende vrijwaring niet kon 
gelden voor de begreken ten gevolge 
van een slechte waterdichtheid van 
het dak, op grond dat een dergelijke 
vrijwaring enkel betrekking had op 
"de gebreken die de stabiliteit van 
het gebouw ernstig in het gedrang 
of in gevaar brengen "• oordeelt dat 
« wanneer, wegens een constructie
fout in een gebouw, het regenwater 
door de nok van het gebouw in een 
van de muren is doorgesijpeld, dit 
regenwater geleidelijk is gezakt in 
de muur en deze muur bouwvallig 
dreigt te worden, deze toestand 
beantwoordt aan het begrip " grote 
werken" in de zin van artikel 2270 
van het Burgerlijk Wetboek », en 
dat « de gebrekkige waterdichtheid 
van het dak een euvel is dat aanlei
ding kan geven tot de tienjarige 
aansprakelijkheid, wanneer dit 
gebrek, zoals in het onderhavige 
geval, op min of meer korte tijd het 
goed ongeschikt kan maken voor 
zijn be stemming »; 

Overwegende dat het arrest dat, 
in antwoord op het door eiseres in 
bovenvermelde bewoordingen voor
gedragen verweer, vaststelt dat, 
wegens het gebrek in de bouw, een 
muur van het goed bouwvallig 
dreigde te worden en dat van oor
deel is dat deze toestand beant
woordt aan het begrip « grote 
werken » in de zin van artikel 2270 
van het Burgerlijk Wetboek, aldus 
impliciet doch zeker beslist dat het 
gebrek de stevigheid van het goed 
in gevaar bracht; 

Dat het arrest met die overwegin
.gen antwoordt op de in het middel 
vermelde conclusie en zijn beslis
sing wettelijk verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 
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Over het tweede middel, afgeleid uit 

de schendi:p_g van de artikelen 1625, 1641, 
1642, 1648 van het Burger!ijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, ter gegrondverkla
ring van de rechtsvordering van de 
eigenaars die de appartementen na · de 
voltooiing van de werken hebben 
gekocht, 'te weten de verweerders onder 
2 tot 5, beslist, enerzijds, dat « het 
bestaan van het verborgen gebrek is 
aangetoond; dat, op het mome:p_t van de. 
transacties, het gebrek in de kiem aan
wezig was, ofschoon de schadelijke 
gevolgen ervan pas na de maand 
september 1966, in de garages, en de 
maand maart 1968 in het woongebouw 
zijn ontstaan » en, anderzijds, dat « bij 
de beoordeling van de korte tijd reke
ning moet worden gehouden met de 
aard van het gebrek; ... dat aileen de 
vaststellingen in 1971 van de technisch 
adviseur van de medei!igenaars door
slaggevend waren en deze ertoe deden 
be.sluiten zich tot de rechtbank te 
wenden», 

terwijl, eerste onderdeel, de door het 
arrest vermelde omstandigheid, dat op 
het moment van de verkoop het gebrek 
in de kiem aanwezig was, enk"el impli
ceert dat het gebrek op het moment van 
de verkoop bestond, doch geenszins dat 
het een verborgen gebrek was zoals 
vereist is om aanleiding te geven tot 
vrijwaring door de verkoper (schending 
van de artikelen 1625, 1641 en 1642 van 
het Burgerlijk Wetboek); voormelde 
motivering van het arrest niet, in elk 
geval . niet passend, antwoordt op de 
conclusie waarin eiseres, gelet op de 
eerste klachten in september 1966, 
betwistte dat het een verborgen gebrek 
was voor de verweerders Loicq, Werck 
en Badjou, die hun goed na dat tijdstip 
hadden aangekocht, namelijk respec
tievelijk op 25 november 1966, 
15 december 1966 en 28 november 1967 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet); 

tweede onderdeel, de bij artikel 1648 
van het Burgerlijk Wetboek aan de 
koper opgelegde korte tijd enkel wordt 
beoordeeld naar de aard van het gebrek 
en de gebruiken van de plaats waar de 
koop gesloten is; hoewel de kennis van 
het gebrek het vertrekpunt van de korte 
tijd kan zijn, het echter niet kan gaan 
om de datum waarop de koper werkelijk 
kennis krijgt van het gebrek, doch om 
de datum waarop een oplettend koper 

daarvan kennis had kunnen en moeten 
hebben, waarbij de min of meer grote 
zorgvuldigheid van de kopers om over de 
omvang van het gebrek aile inlichtingen 
in te winnen niet ter zake dienend is 
voor de vaststel!ing van de korte tijd 
(schending van de artikelen 1648 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand
wet); het in elk geval tegenstrijdig is te 
beslissen, enerzijds, dat de korte tijd 
wordt beoordeeld naa'r de aard van het 
gebrek en, anderzijds, dat de korte tijd 
ten deze wordt bepaald met inachtne
ming van het feit dat de medeeigenaars 
eerst in 1971 de vaststellingen van hun 
technisch adviseur bekwamen (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet); 
het arrest trouwens het Hof niet in staat 
stelt de wettigheid te controleren van 
voormelde motivering, die in het onze
kere laat op welke datum, volgens het 
arrest, de rechtsvordering werd ingesteld 
en bovendien niet antwoordt op de 
conclusie waarin eiseres betwist dat de 
korte termijn van de rechtsvordering ten 
deze in acht werd genomen, daar de 
rechtsvordering voor de rechter in kort 
geding pas vijf jaar na de eerste stoornis 
was ingesteld en de rechtsvordering over 
de grond van de zaak ongeveer zeven 
jaar nadat ze zich hadden voorgedaan 
(schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

W at het eerste onderdeel betreft 

Overwegende dat het arrest, na 
erop gewezen te hebben << dat appel
lante (thans eiseres) tegen de aan
spraken van de eigenaars Van 
Geert, Badjou, Werck en Loicq, die 
hun goed na de voltooiing ervan 
hebben gekocht, inbrengt dat ... de 
aangevoerde gebreken zichtbaar 
waren >>, van oordeel is << dat het 
bestaan van het verborgen gebrek is 
aangetoond; dat, op het moment van 
de transacties, het gebrek in de 
kiem aanwezig was, ofschoon de 
schadelijke gevolgen ervan pas na 

·de maand september 1966 in de 
garages en de maand maart 1968 in 
het woongebouw zijn ontstaan »; dat 
het arrest voorts zegt << dat de eerste 
insijpelingen van regenwater niet 
konden doen besluiten tot het 
bestaan van een verborgen gebrek, 
en nog veel minder daardoor de 
ernst ervan kon worden beoordeeld; 
dat in dit opzicht de pogingen om 
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de stoornissen te verhelpen niet 
doeltreffend zijn gebleken niet
tegenstaande de beweringen van 
appellante; dat alleen de vaststellin
gen in 1971 van de technisch advi
seur van de medeeigenaars door
slaggevend war en »; 

Dat het arrest met die gronden 
antwoordt op de conclusie waarin 
eiseres betwistte dat het ging om 
verborgen gebreken, en zijn beslis
sing wettelijk verantwoordt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat uit de in het 
antwoord op het eerste onderdeel 
weergegeven motivering van het 
arrest blijkt dat het hof van beroep 
van oordeel is dat, gelet met name 
op de pogingen om de toestand te 
verhelpen die, niettegenstaande de 
beweringen van eiseres, niet doel
treffend zijn gebleken, de verweer
ders, die de appartementen na de 
voltooiing van de werken hadden 
gekocht, enkel door de vaststellin
gen in 1971 van hun technisch 
adviseur kennis konden hebben van 
het verborgen gebrek; dat deze 
overweging niet in strijd is met het 
motief dat de korte tijd, waarvan 
sprake is in artikel 1648 van het 
Burgerlijk W etboek, moet worden 
beoordeeld naar de aard van het 
gebrek; dat het arrest vaststelt dat 
de verweerders de rechtsvordering 
op 16 juli 1971 hebben ingesteld; 

Dat het arrest aldus ondubbelzin
nig en zonder tegenstrijdigheid ant
woordt op de in het middel ver
melde conclusie; 

Dat het middel in dit opzicht 
feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, de rechter op onaantastbare 
wijze beoordeelt binnen welke ter
mijn de koper de rechtsvordering op 
grond van koopvernietigende gebre
ken moet instellen nadat deze aan 
het licht zijn gekomen; 

Dat het middel, voor zover het 
deze beoordeling bekritiseert, niet 
ontvankelijk is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1142, 1144, 
1149, 1349, 1353, 1625, 1641, 1644, 1645, 
1647, 1792, 2270 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, onder inwilliging 
van de rechtsvordering van de eigenaars 
tegen eiseres en met bevestiging van het 
beroepen vonnis, eiseres veroordeelt om 
hun respectievelijk te betalen 
40.299 frank als vergoeding voor de 
beschadiging aan het schilderwerk, 
200.000 frank als vergoeding wegens 
genotsstoornis en, rekening houdend 
met een afschrijving van 3/15e, 
253.974 frank als vergoeding om de 
gebrekkige waterdichtheid van het dak 
te herstellen, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
niet antwoordt op de conclusie waarin 
eiseres als middel aanvoert dat het door 
de gerechtelijk deskundige geraamde 
bedrag van 40.300 frank overeenstemde 
met de kosten tot vernieuwing van het 
schilderwerk en het behang die nodig 
waren bij de indiening van het verslag, 
dit wil zeggen meer dan negen jaar na 
de voltooiing van het gebouw op een 
tijdstip dat die kosten volledig afge
schreven waren (schending van arti
kel 97 van de Grondwet}; 

tweede onderdeel, het arrest, door 
enkel vast te stellen dat « door middel 
van de door de deskundige Paree voor
gestelde techniek dat doel - waterdicht
heid van het dak - kan worden bereikt 
tegen een billijke prijs », niet antwoordt 
op de conclusie waarin eiseres als mid
del aanvoerde dat de deskundige een 
dure oplossing voor de herstelling had 
voorgesteld wegens de verkeerde reden 
dat de ondersteuning van het dak niet 
sterk genoeg was om een verhoging van 
de belasting te kunnen verdragen 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

derde onderdeel, uit de omstandigheid 
dat de bewoners van het pand in moei
lijke omstandigheden hebben geleefd 
niet logisch kan worden afgeleid dat de 
medeeigenaars, thans de verweerders, 
blijvend in hun genot werden gestoord, 
zoals het arrest beslist ( schending van 
de artikelen 1349, 1353 van het Burger
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet); 
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het arrest in elk geval niet antwoordt op 
het omstandig verweer in de conclusie 
waarin eiseres zich verzet tegen de 

· toekenning van 200.000 frank tot vergoe
ding voor genotsstoornis, benevens de 
huurderving voor de garages, op de 
grond, die het arrest niet beantwoordt, 
dat van de slechts vier appartementen 
waarin water uit het dak was gesijpeld, 
er drie door huurders bewoond waren en 
de eigenaars niet aantoonden schade te 
hebben geleden door opzegging vanwege 
de huurders (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

vierde onderdeel, het bestek weliswaar 
voorzag in een vrijwaring van 15 jaar 
voor de waterdichtheid van het dak, dat 
uiteindelijk werd vervangen in 1974, dit 
is 11 jaar na de voltooiing van de 
werken, doch de in aanmerking te 
nemen en voor rekening van de eige
naars te laten afschrijving elf vijftiende 
moest zijn en niet drie vijftiende zoals 
het arrest beslist; door aan de medeeige
naars, die recht hadden op Ben vrijwa
ring voor het dak van 15 jaar, een 
vergoeding toe te kennen ten bedrage 
van de door de verweerder na 11 jaar 
gemaakte kosten voor de werken tot 
herstelling van de gebrekkige water
dichtheid van het dak, met alleen een 
aftrek van een afschrijving van drie 
vijftiende voor de periode dat er geen 
enkel gebrek te zien was, het arrest niet 
alleen de door de verweerders geleden 
schade vergoedt doch hun een meer
waarde toekent (schending van alle in 
het middel vermelde wettelijke bepalin
gen); het arrest althans door, enerzijds, 
de afschrijving van de door de eigenaars 
te dragen kosten van het dak te beper
ken tot drie vijftiende in plaats van de 
door eiseres gevraagde elf vijftiende, op 
grond dat zij het pand slechts gedurende 
drie jaar hadden kunnen gebruiken 
terwijl het voldoende waterdicht was, 
daar ernstige stoornissen zich pas vanaf 
de jaren 1966 en 1968 hadden voorge
daan, en door, anderzijds aan de 
medeeigenaars een vergoeding wegens 
genotsstoornis toe te kennen op grond 
dat de bewoners van het pand gedu
rende verschillende jaren in moeilijke 
omstandigheden hebben geleefd, de ver
weerders .tweemaal vergoedt voor de. 
schade ten gevolge van de stoornis in 
het genot van hun pand sinds de stoor
nissen zich hebben voorgedaan (schen
ding van alle in het middel vermelde 
wettelijke bepalingen met uitzondering 
van de artikelen 1349 en 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek} : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, met 
betrekking << tot de vergoeding voor 
de beschadiging aan de binnenschil
dering en het behangpapier, van 
oordeel is dat is aangetoond dat 
die kosten, zonder die insijpelingen 
van regenwater, niet binnen een zo 
korte tijd moesten worden ge
maakt »; 

Dat het arrest aldus de in het 
middel vermelde conclusie beant
woordt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest zegt 
<< dat de gerechtelijk deskundige 
in duidelijke bewoordingen een 
beschrijving geeft van de conceptie
fout in de dakbedekking waarvan 
sprake is in het bestek en als 
oorzaak van de stoornis opgeeft het 
bevestigen van een " asfalten, enkel
koordige deklaag " op een draagstuk 
bestaande uit afzonderlijke en 
gescheiden elementen die buig- of 
uitzetbaar zijn >>; dat het erop wijst 
<< dat aan de vaststellingen van de 
deskundige voorbereidende en con
tradictoire vergaderingen met de 
technisch adviseur van appellante 
(thans eiseres) en een specialist in 
asfaltbekleding zijn voorafgegaan; 
dat de vennootschap Lapage ten 
onrechte kritiek uitbrengt op de 
door de gerechtelijk deskundige 
voorgestelde oplossing om het vast
gestelde gebrek te herstellen; dat 
immers de waterdichtheid in het 
bestek gewaarborgd was; dat de 
medetHgenaars recht hebben op de 
nakoming van die contractuele ver
plichting; dat door middel van de 
door de deskundige Pan~e voorge
stelde techniek dat doel kan worden 
bereikt tegen een billijke prijs >>; 

Dat het arrest aldus de conclusie 
van eiseres beantwoordt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 
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W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 97 van 
de Grondwet niets te maken heeft 
met de grief dat een door de rech
ter gemaakte gevolgtrekking niet 
logisch is; 

Dat het middel in dit opzicht niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat het arrest zegt 
« dat de gebrekkige waterdichtheid 
van het dak en de gevolgen ervan 
de medeeigenaars blijvend in hun 
genot hebben gestoord; dat vaststaat 
dat de bewoners van het pand 
gedurende verschillende jaren in 
moeilijke omstandigheden hebben 
geleefd; dat de daardoor aan de 
gehele medeeigendom veroorzaakte 
genotsstoornis billijk wordt vergoed 
door de toekenning van het bedrag 
van 200.000 frank >>; 

Overwegende dat het arrest op 
die gronden impliciet doch zeker 
beslist dat de moeilijke omstandig
heden waarin de bewoner" van het 
pand hebben geleefd de medeeige
naars in hun genot hebben 
gestoord, zelfs indien sommigen van 
hen het goed niet persoonlijk in 
gebruik hadden; 

Dat het .arrest aldus de in het 
middel vermelde conclusie beant
woordt en het wettelijk begrip ver
moeden niet miskent; 

Dat in dit onderdeel het m:iddel, 
voor zover het ontvankelijk is, niet 
kan worden aangenomen; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest er 
met betrekking tot de herstellings
kosten voor het dak op wij st « dat 
de eerste rechter terecht heeft over
wogen dat de herstellingskosten met 
drie vijftiende moesten worden 
afgeschreven daar in het in 
1963 opgetrokken gebouw pas vanaf 
de jaren 1966 en 1968 ernstige 
stoornissen waren ontstaan; dat de 
ge'intimeerden (thans de verweer
ders) het pand gedurende drie jaar 
normaal konden gebruiken terwijl 
het voldoende waterdicht was >>; 

Overwegende dat de rechter, zon
der de in het middel aangevoerde 
wettelijke bepalingen te schenden, 
kon beslissen dat de door hem 
vastgestelde vergoeding met de door 
hem bepaalde afschrijving de juiste 
vergoeding van de geleden schade 
vormde; 

Overwegende dat de toegekende 
vergoeding voor de herstellingskos
ten van het dak een andere schade 
herstelt dan die welke voortvloeit 
uit de genotsstoornis; 

Dat het arrest derhalve niet twee 
keer een vergoeding van dezelfde 
Schade toekent; · 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen; 

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

11 oktober 1979- 1' kamer- Voorzit
ter : de h. Wauters, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Meeus - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Das
sesse, Simont. 

Nr. 107 
1' KAMER -12 oktober 1979 

BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT 

BURGERLIJKE ZAKEN- BEWIJSKRACHT VAN 
DE AKTEN- NALATIGHEID VAN DE RECHTER 
EEN IN DE CONCLUSIE VAN EEN PARTIJ 
VERDEDIGDE STELLING TE ONDERZOEKEN -
GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT 
VAN DIE CONCLUSIE (1). 

(« LUVARCO" P.V.B.A. T." STEBA" N.V., 
" VOEDERS DEBAERE , N.V.) 

12 oktober 1979- 1' kamer- Voorzit
ter : de h. Versee, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : baron Vin<;otte -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Butzler en De Gryse. 

(1) Zie Cass., 2 juni 1978 (A.C., 1978, 1174). 
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Nrr. 108 
1• KAMER -12 oktober 1979 

HUUR VAN GOEDEREN - HANDELS

HUUR - BEDOELING VAN DE VERHUURDER 
HET VERHUURDE GOED AF TE BREKEN -
GEEN WILSU!TDRUKKING VAN DE VERHUUR-

,DER OM AAN HET ONROEREND GOED EEN 
ANDERE BESTEMMING DAN VOOR HANDEL TE 

GEVEN, IN DE ZIN VAN DE ARTr. 16.I, 2°, 
EN 25, 1~; HANDELSHUURWET (1). 

(« BROUWERIJEN ARTOIS " N.V. T. STAD TIENEN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 september 1977 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van .Eerste Aanleg te 
Leuven; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de· artikelen 14, 16, meer in het 
bijzonder 16.!, 2", 25, 1", van de' wet van 
30 april 1951 op de handelshuurovereen
komsten, die afdeling IIbis vormt van 
hoofdstuk II van titel VIII van boek III 
van het Burgerlijk Wetboek, en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het vonnis, na te hebben 
vastgesteld dat verweerster " in haar 
schrijven van 20 september 1974 inriep 
dat zij niet heeft kunnen ingaan op het 
verzoek tot hernieuwing van de huur
overeenkomst daar dit goed door de stad 
was aangekocht bij akte van 29 juni 1973 
en deze aankoop is geschied om reden 
van openbaar nut en dat het bestuur in 
deze omstandigheden niet tot hernieu
wing van ·de handelshuurovereenkomst 
gehouden is (artikel 2, 5" van de wet van 
30 april 1951) >>, beslist dat ten deze geen 
toepassing kan worden gemaakt van het 
ingeroepen artikel 2, 5", van de wet van 
30 april 1951, doch overweegt " da.t de 
eerste rechter met reden heeft vastge
steld dat verweerster het openbaar nut 
inriep om de hernieuwing van de han
delshuur te weigeren; dat de bestem
ming tot openbaar nut blijk geeft van 
haar wil om elke handelsonderneming 
uit te sluiten (artikel 16.I, 2"); dat 
verweerster zodoende een van de rede
nen bepaald bij artikel 16 heeft ingeroe
pen en zich niet .behoefde uit te drukken 
in sacramentele bewoordingen; dat 
bovendien dit karakter van openbaar nut 

{1) Cass., 22 feb. 1968 (A.C., 1968, 831); zie 
Cass., 12 jan. 1978 (ib1d., 1978, 566) en de 
conclusie van het O.M. 

verduidelijkt wordt door de beslissing 
van de gemeenteraad van Tienen van 
18 februari 1971 tot onteigening en, 
sloping van het verhuurde goed en 
door het ministerieel besluit van 
30 september 1971, waarbij dit goed als 
ongezond werd erkend; dat eiseres niet 
kan ontkennen dat zij bij schrijven van 
het stadsbestuur van Tienen van 

· 30 augustus 1973 van deze beslissing op 
de hoogte was gebracht we! wetende dat 
de bestemming van openbaar nut elke 
handelsonderneming uitsloot; dat ten 
andere de bedoeling van verweerster 
voorafgaandelijk aan de weigering werd 
bepaald; dat de rechtbank zich aansluit 
bij de motivering van de eerste rechter; 
dat in deze omstandigheden eiseres geen 
aanspraak kan maken op de huurher
nieuwing; dat zij evenmin kan aan
spraak maken op enige vergoeding, aan
gezien het onteigende goed bestemd was 
voor sloping; dat deze sloping ondertus
sen reeds is voltrokken, wat door eiseres 
niet ontkend wordt; dat derhalve de door 
verweerster gegeven opzegging geldig is 
en uit de omstandigheden van het geval 
is gebleken dat de onteigening ten 
algemenen nutte elke handelsonderne
ming uitsloot >>, 

terw1jl, eerste onderdeel, de verhuur
der tot wie een aanvraag tot huurher
nieuwing wordt gericht hetzij geacht 
wordt met de hernieuwing onder de 
voorgestelde voorwaarden, in te stem
men, indien hij binnen de drie maanden 
geen kennis geeft, bij deurwaarders~ 
exploot of bij aangetekende brief, van 
zijn met reden omklede weigering van 
de hernieuwing, ofwel van de andere 
voorwaarden of van het aanbod van een 
derde, hetzij de huurhernieuwing zonder 
meer kan weigeren, mits het betalen van 
een uitzettingsvergoeding gelijk aan drie 
jaar huur, eventueel verhoogd met een 
bedrag berekend. om de veroorzaakte 
schade geheel te vergoeden, tenzij hij er 
zorg voor draagt in zijn antwoord mel
ding te maken van Mm van de redenen 
vermeld in artikel 16.1, 1" tot 6", hetgeen 
tot gevolg heeft dat hij geen of een 
beperkte uitzettingsvergoeding zal moe
ten betalen, 

en terwljl de door verweerster inge
roepen reden " de aankoop is geschied 
tot openbaar nut >> niet voorkomt onder 
de wettelijke redenen opgesomd in het 
artikel 16.I, 1" tot 6", en de rechtbank, om 
de ingeroepen reden te interpreteren als 
een van deze wettelijke redenen, geen 
beroep kon doen op door haar vastge
stelde feitelijke omstandigheden die aan 
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het antwoord, op grond waarvan desge
vallend de uitzettingsvergoeding moet 
worden bepaald, in de tijd voorafgingen 
en die door verweerster bovendien in 
haar antwoord niet waren hernomen, 
zodat het vonnis, door aldus de weige
ring tot huurhernieuwing die steunde op 
een niet in artikel 16.1, 1" tot 6", bepaalde 
reden, toch gegrond te en en daarbij te 
steunen op omstandigheden, die geen 
betrekking hebben met het antwoord op 
de aanvraag tot hernieuwing en hieraan 
voorafgaan, schending inhoudt van de 
artikelen 14 en 16 van de wet van 
30 april 1951; 

tweede onderdeel, overeenkomstig 
artikel 16.1, 2", van de wet van 
30 april 1951, de wil om een onroerend 
goed een bestemming te geven die elke 
handelsonderneming uitsluit, moet in
houden dat de verhuurder aan het goed 
effectief een nieuwe bestemming geeft 
en het niet afbreekt, sloopt of verlaten 
achterlaat, · 

en terwijl het vonnis enerzij ds vast
stelt dat de weigering van de verhuurder 
steunt op artikel 16.!, 2", hetgeen insluit 
dat de verhuurder aan het goed effectief 
een nieuwe bestemming geeft, doch 
anderzijds vaststelt dat het goed werd 
aangekocht om reden van openbaar nut 
en dit openbaar nut verduidelijkt - ten 
einde aan te tonen dat elke handelson
derneming werd uitgesloten - door aan 
te tonen dat het als ongezond erkende 
goed zou worden gesloopt, hetgeen 
intussen reeds gebeurde, zodat het von
nis niet zonder schending van arti
kel 16.1, 2", van de wet van 30 april 1951 
kon beslissen dat het ter sloping aange
kochte en intussen gesloopte goed een 
bestemming kreeg die elke handelson
derneming uitsloot (schending van 
artikel 16.1, 2", van de wet van 
30 april 1951) en althans op met elkaar 
strijdige motieven steunt (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, de huurder, aan wie 
de huurhernieuwing op grond van 
artikel 16.1, 2", wordt geweigerd, aan
spraak mag maken op een uitzettings
vergoeding gelijk aan een jaar huur, 

en terwijl het vonnis, na te hebben 
vastgesteld dat de weigering van huur
hernieuwing op artikel 16.1, 2", steunde 
omdat de ingeroepen reden, « de aan
koop is geschied tot openbaar nut "• 
moet worden geYnterpreteerd als de wil 
om aan het goed een bestemming te 
geven die elke handelsonderneming uit
sluit, niet kon beslissen dat eiseres geen 

aanspraak kan maken op enige vergoe
ding, zodat het vonnis schending 
inhoudt van de artikelen 16.1, 2", en 25, 
1", van de wet van 30 april 1951 : 

W at het tweede onderdeel be
tre:ft : 

Overwegende dat de rechtbank 
oordeelt dat verweerster de her
nieuwing van de handelshuurover
eenkomst heeft geweigerd om de 
reden bedoeld in artikel 16.1, 2", van 
de wet op de handelshuurovereen
komsten, met name de wil van 
verweerster << om het onroerend 
goed een bestemming te geven die 
elke handelsonderneming uitsluit »; 

Overwegende dat uit de tekst zelf 
van de artikelen 16.1, 2", en 25, 1", 
eerste zin, blijkt dat deze bepalin
gen geen betrekking hebben op het 
geval waarin de verhuurder, hoewel 
hij de handelsbestemming van het 
onroerend goed wil doen ophouden, 
niet de wil heeft er een nieuwe 
bestemming aan te geven; 

Overwegende dat de rechtbank 
vaststelt dat << het onteigende huis 
bestemd was voor sloping en dat 
deze sloping ondertussen reeds is 
voltrokken »; 

Overwegende dat het slopen van 
het gebouw geen bestemming is in 
de zin van artikel 16.1, 2"; 

Overwegende dat in het · vonnis, 
naast de sloping, over geen eigen
lijke bestemming wordt gewaagd; 

Overwegende dat het vonnis, dat 
de bestemming bedoeld in 
artikel 16.1, 2", ziet in de sloping, 
deze wetsbepaling schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de ver7lie
tigde beslissing; houdt de kost(m 
aan en zegt dat erover door de 
feitenrechter zal worden beslist; 
verwijst de zaak naar de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel, zitting 
houdend in hoger beroep. 
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12 oktober 1979 1' kamer -

Voorzitter : de h. Versee, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Jans
sens - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Velu, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. De Gryse en Bayart. 

Nr. 109 

1' KAMER- 12 oktober 1979 

1° HUUR VAN GOEDEREN- PACHT

VERVREEMDING VAN EEN PACHTGOED- DE 
VERKRIJGER TREEDT VOLLEDIG IN DE RECH
TEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE 
VERPACHTER (1). 

2° HUUR VAN GOEDEREN- PACHT

VERVREEMDING VAN EEN PACHTGOED -
VERPLICHTING VOOR DE VERKRIJGER DE 
PACHT IN ACHT TE NEMEN, ZELFS ALS DIE 
GEEN VASTE DAGTEKENING HEEFT (2). 

3° HUUR VAN GOEDEREN - PACHT -

ART. 1, DERDE LID, HYPOTHEEKWET BETREF

FENDE DE BEPERKING VAN DE DUUR VAN DE 
IN DAT ARTIKEL BEDOELDE HUUROVEREEN
KOMSTEN DIE NIET ZIJN OVERGESCHREVEN 
- BEPALING NIET VAN TOEPASSING OP DE 
PACHT (3). 

4° HUUR VAN GOEDEREN - PACHT -
,PACHT ZONDER VASTE DAGTEKENING V00R 
DE OVERSCHRIJVING VAN HET EXPLOOT VAN 
UITVOEREND BESLAG OP ONROEREND GOED 
- PACHT DIE AAN DE KOPER KAN WORDEN 
TEGENGEWORPEN. 

5° BESLAG - UITVOEREND BESLAG OP 

ONROEREND GOED- PACHT ZONDER VASTE 
DAGTEKENING VGQR DE OVERSCHRIJVING 
VAN HET EXPLOOT VAN UITVOEREND BESLAG 
OP ONROEREND GOED - PACHT DIE AAN DE 
KOPER KAN WORDEN TEGENGEWORPEN. 

4" en 5" Een pacht kan aan de koper 
worden tegengeworpen ook al had hij 
geen vaste dagtekening v66r de over
schrijving van het exploot van uitvoe
rend beslag op onroerend goed (Art. 
1575 Ger.W.; art. 55 Pachtwet.) 

(1) (2) en (3) Cass., 23 dec. 1977 (A.C., 1978, 
511). 

(VAN ACKERT. VANDEWIELE) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 8 juni 1977 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brugge; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 55 van de 
regels betreffende de pacht in het bij
zonder, ingelast in het Burgerlijk Wet
boek door 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, 1 van de Hypotheekwet van 
16 december 1851, en 1575, meer bepaald 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat het vonnis - na geconsta
teerd of rriet betwist te hebben dat 
verweerder betreffende het litigieuze 
perceel weide gelegen te Pittem een 
onderhandse pachtovereenkomst inriep 
die hij op 1 oktober 1970 met de 
vroegere eigenaar van de weide zou 
hebben gesloten voor een duur van 
achttien jaar, dat, ingevolge een uitvoe
rend verslag, voormeld onroerend goed 
door tussenkomst van notaris Verkest, te 
Tielt, op 21 juni 1972 openbaar verkocht 
en toegewezen werd aan eiser, dat op 
10 juli 1972 de afwezigheid van opbod 
werd vastgesteld, dat ter gelegenheid 
van die verkoop noch in het lastenkohier 
noch in de plakbrieven gewag was 
gemaakt van de bedoelde onderhandse 
pachtovereenkomst, dat verweerder pas 
in 1976 zijn onderhandse pachtovereen
komst liet registreren, dat op 
28 juni 1976 eiser aan verweerder voor 
gezegd perceel weide opzegging bete
kende voor eigen gebruik tegen uiterlijk 
1 oktober 1979 en dat verweerder zich 
met deze opzegging niet akkoord ver
klaarde- de vordering van eiser, strek
kende tot geldigverklaring van de opzeg
ging en tot uitdrijving, ongegrond ver
klaart, op grand dat verweerder krach
tens voormeld artikel 55 van de Pacht
wet tegen eiser de bedoelde onder
handse pachtovereenkomst mocht inroe
pen, zulks spijt de bepalingen van de 
artikelen 1 van de Hypotheekwet en 
1575 van het Gerechte!ijk Wetboek, 
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terwijl, eerste onderdeel, de bepalin

gen van artikel 55 niet beletten dat, op 
grond van artikel 1 van de Hypotheek
wet, de door verweerder ingeroepen 
onderhandse en dus niet overgeschreven 
pachtovereenkomst met een duur van 
meer dan negen jaar aan eiser niet 
tegenstelbaar was, 

hveede onderdeel, de bepalingen van 
vermeld artikel 55 evenmin beletten dat, 
op grond van artikel 1575, meer bepaald 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wet
boek, de op het ogenblik van de verkoop 
aan eiser . ingevolge uitvoerend beslag 
van het litigieuze perceel weide nog niet 
geregistreerde onderhandse pachtover
eenkomst met een duur van meer dan 
negen jaar aan eiser niet tegenstelbaar 
wab. 

W at de twee onderdelen betreft : 
Overwegende dat artikel 55 van 

de Pachtwet van 4 november 1969 
bepaalt dat in geval van vervreem
ding van het pachtgoed de verkrij
ger volledig in de rechten en ver
plichtingen van de verpachter 
treedt; 

Overwegende dat, zoals uit de 
parlementaire bescheiden blijkt, de 
wetgever hiermee bedoelt : dat de 
vervreemding « de rechten van de 
pachter onverkort laat bestaan » en 
dat de verkrijger << nooit meer 
rechten worden toegekend dan aan 
de oorspronkelijke eigenaar >>; 

Overwegende dat deze zi.enswijze 
van de wetgever niet enkel heeft 
meegebracht dat, spijt artikel 1743 
van het Burgerlijk W etboek, eeii 
verkrijger de pachtovereenkomst 
moet eerbiedigen hoewel die • gE?en 
vaste datum zou hebben, maar 
tevens beduidt dat artikel 1, derde 
lid, van de Hypotheekwet, dat de 
vermindering van de huurtijd 
oplegt, niet meer kan toegepast 
worden op een pacht, hoewel dit 
contract niet is overgeschreven en 
ook tot gevolg heeft dat, ondanks 
artikel 1575 van het Gerechtelijk 
Wetboek, pachten die geen vaste 

datum hebben voor de overschrij
ving van het exploot van uitvoerend 
beslag op onroerend goed, kunnen 
worden ingeroepen tegen de koper; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1328 van 

· het Burgerlijk Wetboek, 3, 4, 55 van de 
regels betreffende de pacht in het bij
zonder, ingelast in het Burgerlijk Wet
boek door artikel I van de wet van 
4 november 1969 tot wijziging van de 
pachtwetgeving en van de wetgeving 
betreffende het recbt van voorkoop ten 
gunste van huurders van landeigendom-

. men, en'97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis - na geconsta
teerd of niet betwist te hebben dat 
verweerder betreffende het litigieuze 
perceel weide gelegen .te Pittem een 
onderhandse pachtovereenkomst inriep 
die hij op 1 oktober 1970 met de 
vl:oegere eigenaar van de weide zou 
hebben gesloten' voor een duur van 
achttien jaar, dat, ingevolge een uitvoe
rend beslag, voormeld onroerend goed 
door tussenkomst van notaris Verkest, te 
Tielt, op 21 juli 1972 openbaar verkocht 

· en toegewezen werd aan eiser, dat op 
10 juli 1972 de afwezigheid van opbod 
werd vastgesteld, dat ter gelegenheid 

. van die verkoop noch in het lastenkohier 
· noch in de plakbrieven gewag werd 
· · gemaakt van de bedoelde onderhandse 
pachtovereenkomst, dat verweerder pas 
in 1976 zijn onderhandse pachtovereen

, komst liet registreren, dat op 
' 28 juni 1976 eiser aan verweerder voor 
' gezegd perceel weide opzegging bete-
kende voor eigen gebruik tegen uiterlijk 
1 oktober 1979, en dat verweerder zich 
met deze opzegging niet akkoord ver
klaarde, en na ook aangestipt te hebben 
dat in een vonnis van de vrederechter 

' van het kanton Tielt van 11 oktober 1973 
'reeds uitdrukkelijk gewag was gemaakt 
van de bovenbedoelde onderhandse 
pachtovereenkomst van 1 oktober 1970, 
en dat het voorbrengen van dit onder
hands geschrift alsdan geen bijzondere 
betwistingen schijnt te hebben uitgelokt 
- de vordering van eiser, strekkende tot 

, geldigverklaring van de opzegging en tot 
uitdrijving, ongegrond verklaart, op 
grond dat voormeld artikel 55 in belang
rijke mate lijkt af te wijken van de 
bepalingen van artikel 1328 van het 
Burgerlijk Wetboek, dat de pachter van 
een verkocht onroerend goed met alle 
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middelen rechtens, getuigen en vermoe
dens inbegrepen, ten overstaan van de 
verkrijger van het goed het bewijs mag 
leveren van het bestaan en van a! de 
voorwaarden van de overeenkomst met 
inbegrip van de duur, dat eiser de 
termen van het lastenkohier en van de 
plakbrieven van de verkoop niet mocht 
inroepen, daar deze stukken opgesteld 
werden buiten elke tussenkomst van 
verweerder, en dat het uitgesloten 
scheen dat er bij verweerder spraak zou 
kunnen zijn van enig bedrog of valsheid, 

terwijl, eerste onderdeel, nu, gezien de 
bepalingen van de voormelde artikelen 3, 
4 en 55 van de pachtwetgeving, verweer
der dan pas tegen eiser de bedoelde 
onderhandse pachtovereenkomst kon 
inroepen, indien hij door aile middelen 
van recht bewees dat die pachtovereen
komst gesloten was v66r de datum van 
de verkoop van het litigieuze goed aan 
eiser, en nu deze bepalingen van de 
pachtwetgeving geen afwijking inhouden 
van artikel 1328 van het 'Burgerlijk 
Wetboek, hieruit volgt dat, ten deze, 
gezegde onderhandse pachtovereen
komst ten aanzien van eiser geen 
bewijsmiddel rechtens uitmaakte voor 
een vroegere datum dan die waarop zij, 
namelijk in 1976, werd geregistreerd, 
zodat luidens voormeld artikel 3 van de 
pachtwetgeving verweerder door andere 
middelen, eventueel door getuigenissen 
en vermoedens, het bewijs diende te 
leveren van het feit dat die pachtover
eenkomst gesloten was v66r de verkoop 
van het goed, waaruit dan verder volgt 
dat verweerder het bewijs moest leveren 
van het · feit dat de datum van de 
onderhandse pachtovereenkomst noch 
bedrieglijk noch vals was, zodat, door 
zich ertoe te beperken te oordelen dat 
ten deze bedrog of valsheid uitgesloten 
scheen, het vonnis verweerder onwette
lijk ontslaat van de bewijslast die op 
hem weegt krachtens voormeld artikel 3, 
van de pachtwetgeving, 

tweede onderdeel, nu uit het feit, dat 
de onderhandse pachtovereenkomst ver
meld werd in een vonnis van 
11 oktober 1973 en dat alsdan dit 
onderhands geschrift geen bijzondere 
betwistingen schijnt uitgelokt te hebben, 
niet logisch af te leiden is dat eiser zou 
erkend hebben dat die pachtovereen
komst v66r de datum van de verkoop in 
1972 was gesloten, en nu ten minste de 
bewoordingen van het vonnis het niet 
mogelijk maken te zeggen dat de rech
ters een dergehjke afleidmg hflhhen 

willen tot de hunne maken, hieruit volgt 
dat de desbetreffende beschouwingen 
van het vonnis niet kunnen geacht 
worden een motivering uit te maken die 
tot grond van de beslissing van de 
rechters zou kunnen dienen wat over
eenkomstig door artikel 97 van de 
Grondwet wordt vereist : 

Overwegende dat de rechtbank 
onderzoekt of een pacht van acht
tien jaar reeds gesloten was in 
oktober 1970 en het bewijs vindt in 
twee gegevens, die feitelijke ver
moedens uitmaken, met name het 
bestaan van een schriftelijke over
eenkomst tussen de pachter en de 
vroegere eigenaar en het feit dat in 
een vorig geschil tussen de pachter 
en de koper aangaande de betaling 
van de pachtprijs << het voorbrengen 
van dit onderhands geschrift alsdan 
geen bijzondere betwistingen 
schijnt uitgelokt te hebben »; dat de 
rechtbank meer bepaald uit dit laat
ste gegeven afleidt dat er geen 
<< bedrog noch valsheid » is; 

Overwegende dat derhalve de 
rechtbank het bewijs van het ont
breken van bedrog of valsheid niet 
ten laste van eiser legt en evenmin 
stoelt op een bekentenis van eiser 
dat die pachtovereenkomst v66r de 
verkoop zou zijn gesloten; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

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

12 oktober 1979 1' kamer -
Voorzitter : d~ h. Versee, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. J ans
sens - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Velu, advocaat-generaal - Advo
caten: mrs. Bayart en Houtekier. 

Nr. 110 
3' KAMER - 15 oktober 1979 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER 
LIJKE ZAKEN - MIDDEL DAT DE WETI'ELIJKE 
VERANTWOORDING VAN DE BESTREDEN 
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BESLISSING BETWIST, DOCH ENKEL SCHEN
DING VAN ART. 97 GW. VEF.:.IELDT - NIET 

ONTVANKELIJK MIDDEL (1). 

2° DADING - BEGRIP. 

3° ARBEIDSOVEREENKOMST 
BEDIENDE - KWlJTING VOOR SALDO VAN 
REKENING - DRAAGWIJDTE. 

4° DADING - ARBEIDSOVEREENKOMST 

KWIJTING VOOR SALDO VAN REKENING 
DRAAGWIJDTE. 

2" Dading is een wederkerige overeen
komst tussen partijen die elkaar 
wederzijdse toegevingen doen om een 
geschil te beeindigen of te voorko
men (2). 

3" en 4" Uit het afleveren door de 
bediende van een kwijting voor saldo 
van rekening bij de beeindiging van 
de arbeidsovereenkomst kan niet wor
den afgeleid dat de bediende en de 
werkgever ef!n dading hebben aange
gaan (3). 

(EUREPOS N.V. T. BEECKMANS) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 8 februari 1978 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van c:j.e artikelen 6, 1134, 1135, 
1156, 1319, 1320, 1322, 1325, 2044 van het 
Burgerlijk Wetboek, 4bis, 5, 15, § 2, 
23 van de bij koninklijk besluit van 
20 juli 1955 gecoordineerde wetten 
betreffende het bediendencontract, 
gewijzigd door de wetten van 5 de
cember 1968 en 21 november 1969 en 
door het koninklijk besluit van 
6 juni 1975, 51 van de wet van 
5 december 1968 betreffende de collec
tieve arbeidsovereenkomsten en de pari
taire comites en 97 van de Grondwet, 

(1) Cass., 8 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1185); zie 
Cass., 26 feb. 1979 (ibid., 1978-79, 761 ). 

(2) Cass., 26 sept. 1974 (A.C., 1975, 122). 
DE PAGE, Traite elementaire de droit civ11 
beige, V, nr, 483, 3"; DE GAVRE, Le contrat de 
transaction, nrs. 29 e.v.; GHEYSEN, Dading, 
nrs. 35 e.v., in Algemene Praktische Rechts- · 
verzameling. 

(3) Zie Cass., 10 maart 1976 (A.C., 1976, 793) 
met cone!, O.M. in Journal des Tribunaux du 
Travail, 1976, biz. 290, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
om aan verweerder de som te betalen 
van 373.490 frank als vergoeding wegens 
contractbreuk en aanvullend vakantie
geld, op grond : dat verweerder « op 
21 mei 1976 een stuk heeft ondertekend 
waarbij hij verklaarde ontvangen te 
hebben : 169.879 frank, hetzij een opzeg
gingsvergoeding voor de periode van 
1 juni 1976 tot 21 september 1976 of 
107.393 frank, het vakantiegeld voor 1976 
of 23.876 frank en het vakantiegeld van 
1977 of 38.610 frank; dat hij tevens in dit 
stuk erkende zijn brutowedde voor de 
maand mei 1976 of 28.809 frank te 
hebben ontvangen en uiteindelijk ver
klaarde dat de hogergenoemde bedragen 
aile rekeningen welke eiseres tegenover 
hem had " solderen "; dat de bewering 
van eiseres dat dit stuk als een transac
tionele overeenkomst moet worden 
beschouwd, niet kan worden gevolgd; 
dat immers een dading een wederzijdse 
overeenkomst betreffende een geschil 
tussen partijen veronderstelt, waarbij 
wederzijdse toegevingen worden gedaan 
en uiteraard in dubbel exemplaar wordt 
opgesteld; dat ten deze de elementen 
voor een dading niet aanwezig zijn; dat, 
hoewel eiseres opwerpt dat de overeen
komst van 21 mei 1976 moet ge'interpre
teerd worden als een overeenkomst die 
krachtens artikel 15, § 2, van de wetten 
betreffende het bediendencontract werd 
opgesteld, het duidelijk blijkt dat deze 
eenzijdig ondertekende verklaring 
slechts kan worden aangezien als een 
kwijting voor saldo van rekening door de 
bediende afgeleverd op het ogenblik dat 
het contract een einde neemt; dat door 
het afleveren aan zijn werkgever van 
een dergelijke kwijting de bediende 
geen afstand doet van zijn rechten op 
later te vorderen vergoedingen waarop 
hij krachtens de afgelopen overeenkomst 
nog recht heeft », 

terwijl, eerste onderdeel, uit het feit 
dat de akte van 21 mei 1976, die de 
dading vermeldt, niet in dubbel exem
plaar was opgesteld, geenszins kan afge
leid worden dat de partijen de bedoeling 
niet hadden een dading aan te gaan; het 
vereiste van dubbel exemplaar immers 
enkel de akte als bewijsmiddel betreft 
en onafhankelijk is van de bedoeling 
van de partijen en de geldigheid van de 
overeenkomst zelf ( schending van de 
artikelen 1134, 1135, 1156, 1325, 2044 van 
het Burgerlijk Wetboek, 5 van het 
koninklijk besluit van 20 juli 1955 en 
51 van de wet van 5 december 1968); 
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tweede onderdeel, verweerder geens

zins zelf het gebrek aan dubbel exem
plaar als reden van nietigheid van de 
akte had ingeroepen en het arrest ten 
onrechte dit verweer, dat niet tot de 
openbare orde behoort, van ambtswege 
opwerpt; eiseres trouwens in aile geval 
haar verplichtingen had uitgevoerd en 
inzake de arbeidsovereenkomst voor 
bedienden het getuigenbewijs steeds toe
gelaten is, zodat het vereiste van dubbel 
exemplaar ten deze niet toepasse!ijk was 
{schending van de artikelen 6, 1325 van 
het Burgerlijk Wetboek en 4bis van het 
koninklijk besluit van 20 juli 1955); 

derde onderdeel, uit de akte blijkt dat 
de partijen de opzeggingstermijn vastge
steld hebben van 1 juni 1976 tot 
21 september 1976 en dienvolgens eise
res de bedragen van 169.879 frank en 
28.809 frank aan verweerder betaald 
heeft en verweerder daarmede vrede 
nam, zodat de elementen van een dading 
wei aanwezig waren en het arrest zowel 
het begrip dading als de bewijskracht 
van deze akte miskent (schending van 
de artikelen 1134, 1135, 1156, 1319, 1320, 
1322, 2044 van het Burgerlijk Wetboek, 5, 
15, § 2, 23 van het koninklijk besluit van 
20 juli 1955 en 51 van de wet van 
5 december 1968); 

vierde onderdeel, het arrest de bewijs
voorwaarden van de dading met de 
bestaansvoorwaarden ervan verwart en 
dientengevolge besluit tot afwezigheid 
van een dading; dergelijke onduidelijke 
motieven de beslissing niet wettelijk 
rechtvaardigen (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Wat het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel 
de wettelijke verantwoording van de 
beslissing aanvecht, maar niettemin 
alleen de schending van artikel 97 
van de Grondwet inroept; dat het 
derhalve niet ontvankelijk is; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat de dading een 
wederkerige overeenkomst is tussen 
partijen die elkaar wederzijdse toe
gevingen doen om een geschil te 
beeindigen of te voorkomen; 

Overwegende dat, luidens arti
kel 23 van de wetten betreffende 
het bediendencontract, gecoordi
neerd op 20 juli 1955, een kw1jtmg 

voor saldo van rekening door de 
bediende afgeleverd op het ogenblik 
dat het contract · een einde neemt, 
voor de bediende niet betekent dat 
hij afziet van zijn rechten; 

Dat de kwijting evenmin betekent 
dat de bediende enige toegeving aan 
de werkgever heeft gedaan; 

Dat uit het afleveren door de 
bediende van een kwijting voor 
saldo van rekening bij de beeindi
ging van de arbeidsovereenkomst 
derhalve niet kan worden afgeleid 
dat de bediende en de werkgever 
een dading hebben aangegaan; 

Overwegende dat de inhoud van 
de verklaring van 21 mei 1976 wordt 
weergegeven in de redengeving van 
het arrest die in het middel wordt 
aangehaald; 

Dat het arbeidshof de bewijs
kracht van deze verklaring niet 
miskent door te oordelen dat deze 
<< slechts kan worden aangezien als 
een kwijting voor saldo van reke
ning door de bediende afgeleverd op 
het ogenblik dat het contract een 
einde neemt »; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het eerste en het tweede 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat de onderdelen 
gericht zijn tegen de redengeving 
van het arrest dat partijen geen 
dading hebben aangegaan, nu geen 
overeenkomst in dubbel exemplaar 
is opgesteld; 

Dat uit het antwoord op het derde 
onderdeel volgt dat de beslissing, 
dat geen dading werd aangegaan, 
wettelijk verantwoord is door de 
overweging dat de partijen geen 
wederzijdse toegevingen hebben 
gedaan; 

Dat de onderdelen niet ontvanke
lijk zijn bij gebrek aan belang; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerli.ik Wetboek, 14, 15, 
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20 van de bij koninklijk besluit van 
20 juli 1955 gecoi:irdineerde wetten 
betreffende bet bediendencontract, 
gewijzigd door de wet van 21 no
vember 1969 en door bet koninklijk 
besluit van 6 juni 1975, 37, 38, 53 van bet 
koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot 
bepaling van de algemene uitvoerings
modaliteiten van de wetten betreffende 
de jaarlijkse vakantie der loonarbeiders, 
gewijzigd door bet koninklijk besluit van 
2 april 1970, en 97 van de Grondwet, 

doordat bet arrest eiseres veroordeelt 
om aan verweerder de som te betalen 
van 373.490 frank wegens vergoeding en 
aanvullend vakantiegeld op grond : dat 
verweerder in dienst getreden is van 
eiseres op 1 februari 1972 als produktie
directeur; dat, hoewel bet formulier 
C4 melding ervan maakt dat verweerder 
bij eiseres als meestergast tewerkgesteld 
was, beide partijen blijkbaar niet be
twisten dat hij dient beschouwd te 
worden als produktiedirecteur; dat bij 
bet bepalen van de vergoeding wegens 
contractbreuk hoodzakelijk rekening 
moet gebouden worden met het ver
diende maandloon, bet aantal dienstja
ren, de leeftijd, de aard en de verant
woordelijkbeid van de betrekking en 
vooral de mogelijkheid tot wederintegra
tie in een gelijkaardige en volwaardige 
betrekking; dat verweerder 55 jaar oud 
was op bet ogenblik van zijn ontslag, 
een bruttomaandwedde verdiende van 
43.940 frank en bijna 4 jaar als produk
tiedirecteur tewerkgesteld was; dat eise
res dit blijkbaar niet betwist; dat, reke
ning houdend met deze elementen en 
vooral met het feit dat verweerder op de 
leeftijd van 55 jaar nog zeer moeilijk in 
een evenwaardige betrekking zal kunnen 
ge1ntegreerd worden, bet billijk voor
komt een bijkomende opzeggingsvergoe
ding toe te kennen van acht maanden 
loon, hetzij 351.520 frank en een aanvul
lend vakantiegeld van 21.970 frank, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres bij 
conclusie staande hield dat verweerder 
bij haar in dienst was « niet als 
produktiedirecteur, zoals hij ten on
rechte voorstelt, doch wei als meester
gast-garnierder >>; bet arrest, door te 
beslissen dat eiseres de tewerkstelling 
van verweerder als produktiedirecteur 
niet betwistte, de bewijskracht van deze 
conclusie miskent (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van bet 
Burgerl!jk Wetboek); 

tweede onderdeel, bet arrest ten 
onrecbte de aan verweerder toegekende 
opzeggingsvergoeding bepaalt, rekening 
houdend met zijn zogezegde functie van 
produktiedirecteur en met de moeilijk
beid voor verweerder om opnieuw een 
dergelijke betrekking te vinden; in alle 
geval de wettelijkheid van deze beslis
sing niet kan nagegaan worden (scherr
ding van de artikelen 14, 15, 20 van bet 
koninklijk besluit van 20 juli 1955, 37, 38, 
53 van bet koninklijk besluit van 
30 maart 1967 en 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat in haar conclu
sie eiseres voorhield dat verweerster 
geen « produktiedirecteur » maar 
« een meester-gastgarnierder »was; 

Overwegende dat het arrest, 
onder de gegevens die << blijkbaar 
niet betwist » worden, de kwaliteit 
van produktiedirecteur aanhaalt en 
de opzeggingstermijn bepaalt 
<< rekening houdende » ook met dit 
element en met de moeilijkheid << in 
een evenwaardige betrekking » 
ge"integreerd te worden; 

Dat het arrest de bewijskracht 
van voormelde conclusie miskent 
en zijn beslissing fundeert op de be
twiste hoedanigheid van produktie
directeur; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening in zoverre het arbeids
hof het hoger beroep ontvankelijk 
verklaart en beslist dat de partijen 
geen dading hebben aangegaan, dat 
het stuk van 21 mei 1976 slechts een 
kwijting voor saldo van rekening is 
en dat verweerder geen afstand van 
zijn rechten heeft gedaan; vernietigt 
het bestreden arrest voor het ove
rige; beveelt dat van onderhavig 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; houdt de 
kosten aan en zegt dat erover door 
de feitenrechter zal worden beslist; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Arbeidshof te Brussel. 
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15 oktober 1979 - 3' kamer - Voorzit

ter : de h. Gerniers - Verslaggever : de 
h. Janssens - Ge]jjkluidende conclusie 
van de h. Lenaerts, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Houtekier en Butzler. 

Nr. 111 

2" KAMER - 16 oktoher 1979 

1° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF

VORDERING - OVERTREDING VAN ART. 25, c, 

K.B. 12 JULI 1969 BETREFFENDE DE HANDEL 

EN HET GEBRUIK VAN STOFFEN BESTEMD 

VOOR DIERENVOEDING, ZOALS VERVANGEN 

DOOR ART. 8, K.B. 4 MAART 1976- TERMIJN. 

2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN

VOORZIENING VAN HET OPENBAAR MINIS
TERIE TEGEN DE BEKLAAGDE EN DE VOOR 
DEZE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE 
PARTIJ- VERNIETIGING VAN DE BESLISSING 
WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT VEROOR
DEELD - DIE VERNIETIGING BRENGT VERNIE
TIGING MEDE VAN HET BESCHIKKENDE 
GEDEELTE M.B.T. DE BURGERRECHTELIJK 
AANSPRAKEL!JKE PARTIJ ( 1 ). 

3° VERWIJZIGING NA CASSATIE 
- STRAFZAKEN CASSATIE VAN DE 

BESLISSING OP DE STRAFVORDERING 
WEGENS VERVAL - DE KOSTEN VAN DIE 
RECHTSVORDERING MOETEN TEN LASTE VAN 
DE STAAT BLIJVEN CASSATIE ZONDER 

VERWIJZING (2). 

1° De overtreding van ad. 25, c, KB. 
12 juli 1972 betreffende de handel en 
het gebruik van stollen bestemd voor 
dierenvoeding, zoals vervangen door 
art. 8, K.B. 4 maart 1976, is een 
overtreding voor de ve1ja1ing waarvan 
art. 9 van de wet van 11 juli 1969 
betreffende de bestiijdingsmiddelen 
en de grondstoffen voor Jandbouw, 
tuinbouw, bosbouw en veeteelt, geen 
bepaling inhoudt, zodat de strafvorde
ring die voortvloeit uit de eerstge
noemde overtreding, bij ontstentenis 
van enige grand tot schorsing, verjaart 
na verloop van zes maanden, te reke
nen van de dag waarop de laatste daad 
van onderzoek of van vervolging werd 
verricht tijdens de termijn van zes 
maanden te rekenen van de dag 

(1) Cass., 8 feb. 1977 (A.C, 1977, 642). 

(2) Cass., 7 feb. 1978 (A.C, 1978, 674). 

waarop dat misdlijf werd gepleegd 
(Artt. 21, 22, 23 en 25 wet 
17 april 1878.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUGGE 
T. LACEUR, , VOEDERS HUYS ' P.V.B.A.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 mei 1979 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Brugge; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 21 en 22 van de 
wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, zoals vervangen door 
artikel 1 van de wet van 30 mei 1961, 

doordat de correctionele rechtbank uit 
het oog heeft verloren dat de strafvorde
ring wegens een overtreding na verloop 
van zes maanden verjaart tenzij binnen 
deze termijn een daad van onderzoek of 
vervolging wordt verricht waardoor de 
verjaring wordt gestuit, 

terwijl de laatste stuitingsdaad werd 
verricht op 8 november 1978 door het 
uitschrijven van een apostil door de 
politiecommissaris die de procureur des 
Konings bij de politierechtbank bijstaat, 
en derhalve de strafvordering door ver
jaring vervallen was op 8 mei 1979, en 
dus vooraleer het vonnis in hoger beroep 
was uitgesproken : 

Overwegende . dat het vonnis ver
weerder veroordeelt wegens overtre
ding, op 29 mei 1978, van artikel 25, 
c, van het koninklijk besluit van 
12 juli 1972 betreffende de handel 
en het gebruik van stoffen bestemd 
voor dierenvoeding, zoals vervangen 
door artikel 8 van het koninklijk 
besluit van 4 maart 1976; dat 
artikel 9 van de wet van 11 juli 1969 
betreffende de bestrijdingsmiddelen 
en de grondstoffen voor de land
bouw, tuinbouw, bosbouw en vee
teelt, op het aan verweerder ten 
laste gelegde misdrijf politiestraffen 
stelt; dat voormelde bijzondere 
strafwet, wat de verjaring van de 
strafvordering betreft, geen bepaling 
inhoudt; 

Overwegende dat tijdens de ter
mijn van zes maanden, te rekenen 
van de dag waarop het misdri.if 
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werd gepleegd, de laatste daad van 
stuiting werd verricht op !l no
vember 1978; dat derhalve, bij 
ontstentenis van enige grond tot 
schorsing, de verjaring van de straf
vordering op 23 mei 1979, datum 
van het vonnis, was ingetreden; 

Dat het middel gegrond is; 

En overwegende dat de vernieti-. 
ging van de veroordeling van eerste 
verweerder, beklaagde, de vernieti
ging meebrengt van de beslissihg 
waarbij tweede verweerster civiel
rechtelijk aansprakelijk wordt ver
klaard voor de betaling van de 
kosten; 

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; zegt dat er geen 
grond is tot verwijzing. 

16 oktober 1979 2" kamer 
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Caenepeel 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Charles, eerste advocaat-generaal. 

Nr. 112 
2" KAMER - 16 oldober 1979 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
- AFSTAND - STRAFZAKEN - DOUANE EN 

ACCIJNZEN - VOORZIENING VAN HFT 
BESTUUR VAN FINANCIEN, VERVOLGENDE 
PARTIJ, TEGEN EEN VEROORDELENDE 
BESLISSING- AFSTAND VAN DEZE VOORZIE
NING NIET GELIJK AAN DE AFSTAND VAN 
RECHTSVORDERING - AFSTAND ZONDER 
GEVOLG (1). 

2° VOORZIENING IN CAS SA TIE 
- VORM - STRAFZAKEN - VOORZIENING 

VAN HET BESTUUR VAN FINANCIEN, VERVOL
GENDE PARTIJ - GEEN BETIOKENING - NIET 

ONTVANKELIJKE VOORZIENING {2). 

(1) en (2) Cass., 26 okt. 1977 (A.C., 1978, 261). 

(BELGISCHE STAAT - MINISTER VAN FINAN
CIEN T. GEUDENS) 

16 oktober 1979 - 2' kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Lebbe -
Geli;kluidende conclusie van de h. Char
les, eerste advocaat-generaal. 

Nr. 113 
2" KAMER - 16 oktober 1979 

VOORZIENING IN CASSATIE - STRAF

ZAKEN - OVERSPEL - VOORZIENING TEGEN 
HET VEROORDELEND ARREST BINNEN DE 
WETTELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJVING. 
TIJDENS HET CASSATIEGEDING, VAN HET 
BESCHIKKENDE GEDEELTE VAN HET VONNIS 
WAARBIJ DE ECHTSCHEIDING WORDT TOEGE
STAAN - VEROORDELING ZONDER GEVOLG -
BESLISSING VAN HET HOF. 

Wanneer, inzake overspel, het beschik
kende gedeelte van het vonnis, waar
bij de echtscheiding tussen de bele
digde echtgenoot en de veroordeelde 
echtgenoot wordt toegestaan, tijdens 
het cassatiegeding in de registers van 
de burgerhjke stand is overgeschre
ven, zegt het Hoi, zonder over de 
tegen het veroordelend arrest binnen 
de wettelijke termijn ingestelde voor
ziening te beslissen, voor recht dat dit 
arrest zonder gevolg blijft en beveelt 
het dat van zijn arrest melding wordt 
gemaakt op de kant van de bestreden 
beslissing {3). {Art. 390 Sw.; art. 2 wet 
17 april 1878.) 

(B. .. T. K ... ) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 juni 1979 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Overwegende dat het arrest eiser 
wegens overspel tot een gelboete en 
in de kosten, alsmede tot schade
loosstelling van verweerster, veroor
deelt; 

Overwegende dat uit een uittrek
sel, afgeleverd door de ambtenaar 
van de burgerlijke stand te Gent, 

(3) Cass., ·6 sept. 1977 (A. C., 1978, 20). 
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blijkt dat, sinds het cassatieberoep 
van eiser, het beschikkende 
gedeelte van het vonnis van 

dat de beklaagde de bedoeling heeft 
het verkeer gevaarlijk te maken of een 
ongeval te verwekken (1). 

3 april 1979 van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Gent, waarbij echt
scheiding tussen de ecbtgenoten B ... 
en K... wordt toegestaan, in de 
registers van de burgerlijke stand 
van de stad Gent is overgeschi·even; 

Overwegende dat de overschrij
ving van het beschikkende gedeelte 
van het vonnis waarbij echtschei
ding wordt toegestaan, welke ver
richt is voordat het veroordelend 
arrest in kracht van gewijsde is 
gegaan, de voortzetting van de 
rechtspleging verhindert en elk 
gevolg ontneemt zowel aan de straf
rechtelijke veroordeling als aan de 
civielrechtelijke veroordeling die het 
gevolg ervan is; 

Om die redenen, zegt voor recht 
dat het arrest van 14 juni 1979 
zonder gevolg zal blijven ten aan
zien van de strafrechtelijke en de 
civielrechtelijke veroordeling; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van 
voormeld arrest; laat de kosten ten 
laste van de Staat; zegt dat er geen 
grond bestaat tot verwijzing. 

16 oktober 1979 - 2" kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Caenepeel 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Charles, eerste advocaat-generaal 
Advocaat: mr. De Budt, Gent. 

Nr. 114 

2'' KAMER - 16 oktober 1979 

VERKEERSBELEMMERING - KWAAD

WILLIG OPZET- BEG RIP. 

Het b1j art. 406, eerste lid, Sw. bedoelde 
kwaadwillig opzet bestaat in het opzet 
om het spoorweg-, weg-, rivier- of 
zeeverkeer zodanig te belemmeren dat 
het verkeer gevaarlijk kan worden en 
dam·door de andere deelnemers aan 
het verkeer beletten normaal hun weg 
of koers te vervolgen; niet ve1·eist is 

(VAN LEEMPUT T. DEMUNTER) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 9 maart 1979 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe-
zen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 406 van het 
Strafwetboek, 18 van het koninklijk 
besluit van 15 oktober 1935 houdende 
het algemeen reglement van de bevaar
bare waterlopen en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest aanneemt dat de 
handelingen van · het binnenschip 
« Ivan >> kwaadwillig waren daar ze door 
hun aard bestemd waren om een onge
val te kunnen veroorzaken, 

terwijl uit. de elementen vermeld in 
het arrest de rechter. onmogelijk het 
kwaadwillig opzet kon afleiden; het ver
trekken en door.varen van de « Ivan » 
terwijl de « Fint » aan het naderen was, 
gebeurde met de bedoeling de eerste te 
zijn aan de brug; dat het laattijdig 
vertrek een nautische fout kan uitma
ken, zonder daarom een kwaadwillig 
opzet te vertonen; het arrest door die 
nautische fout als _ een kwaadwillig 
maneuver te omschrijven, zonder enig 
element van kwaadwilligheid te kunnen 
aangeven, niet wettelijk gemotiveei·d is 
(schending van artikel 406 · van het 
Strafwetboek); dat immers, 

eerste onderdeel, niets in het dossier 
het mogelijk maakt te veronderstellen 
dat het losmaken en doorvaren van de 

Ivan op het ogenblik dat het 
ingehaald werd door de « Fint », zelfs 
indien zulks een nautische fout zou 
kunnen uitgemaakt hebben, geschiedde 
met het opzet het risico te !open een 
ongeval met de « Fint » te veroorzaken; 

tweede onderdeel, niets in het dossier 
het mogelijk maakt te veronderstellen 
dat het voile gas geven van de « Ivan » 
op het ogenblik dat het door de « Fint » 
tegen gemeerde boten werd geduwd, niet 
uitsluitend erop gericht was zich los te 
maken uit een klemsituatie, doch 

(1) Cass., 27 nov. 1967 (A.C, 1968, 440). 
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integendeel geschied zou zijn met .het 
opzet de « Fint » tegen het staketsel van 
de brug te duwen : 

Overwegende dat het arrest de 
eisers veroordeelt om, bij inbreuk 
op artikel 406, eerste lid, van het 
Strafwetboek, kwaadwillig het ver
keer op de binnenwateren belem
merd te hebben door enige hande
ling die een aanslag uitmaakt op de 
verkeerswegen, de kunstwerken of 
het materieel, of door enige andere 
handeling die het verkeer met of 
het gebruik van vervoermiddelen 
gevaarlijk kan maken of die onge
vallen kan veroorzaken bij het 
gebruik of het verkeer met die 
vervoermiddelen; 

Overwegende dat het arrest de 
feiten bewezen verklaart in de ter
men van de wet en bovendien onder 
meer vaststelt : dat de vaargeul door 
de stakende schippers was openge
maakt; dat reeds verscheidene sche
pen waren op- en afgevaren voorbij 
de stilliggende << Ivan >>; dat, toen de 
<< Fint » ter hoogte was van de 
achtersteven van de << Ivan » deze de 
trossen losgooide en zijn schroef op 
voile kracht vooruitmaalde; dat de 
« Fint » gedwongen werd naar · 
rechts uit te wijken om de << Ivan » 
te kunnen passeren en het staketsel 
van het bruggehoofd te vermijden; 
dat de « Ivan » op dat moment volle 
gas gaf en zijn achtersteven naar 
bakboord uitweek met het gevolg 
dat de << Fint » tegen het staketsel 
van de brug geduwd werd; dat het 
duidelijk is dat beide schepen niet 
tegelijk nevens mekaar onder de 
brug langs het staketsel door kon
den varen; dat de << Fint », die de 
« Ivan » inhaalde met de snelheid 
waarmee hij regelmatig voer, het 
recht had zulks te doen en zijn 
snelheid nochtans niet had ver
meerderd; dat de << Ivan » integen
deel zijn snelheid opdreef ten einde 
de doortocht en het voorbijvaren 
van de << Fint » onmogelijk te 
maken; dat beide beklaagden (thans 
eisers) hebben bijgedragen tot het 
maneuvreren van het schip; dat het 
arrest uit deze vaststellingen afleidt 

dat de maneuvers van de << Ivan » 
kwaadwillig waren « daar ze door 
hun aard bestemd waren om een 
ongeval te veroorzaken tussen de 
mekaar in onmogelijke omstandig
heden voorbijvarende schepen »; 

Overwegende dat het kwaadwillig 
opzet, bedoeld bij artikel 406, eerste 
lid, van het Strafwetboek, bestaat in 
het opzet om het verkeer op de 
spoorweg, de weg, de binnenwate
ren of op zee zodanig te belemme
ren dat het verkeer gevaarlijk kan 
worden en om daardoor de andere 
personen die deelnemen aan het 
verkeer te beletten hun weg of 
koers normaal te vervolgen; dat niet 
vereist is dat de beklaagde de 
bedoeling heeft het verkeer gevaar
lijk te maken of een ongeval te 
verwekken; 

Overwegende dat het arrest, door 
de in het middel aangehaalde 
redengeving, te kennen geeft dat 
ten deze het vereiste opzet bij de 
eisers aanwezig was en deze gevolg
trekking wettig uit de feitelijke 
gegevens, die het aanwijst, heeft 
kunnen afleiden; 

Dat het arrest aldus de beslissing 
dat de eisers kwaadwillig hebben 
gehandeld regelmatig motiveert en 
wettelijk verantwoordt; 

Overwegende dat het middel voor 
het overige opkomt tegen de beoor
deling van de feiten door de rechter 
en in zoverre niet ontvankelijk is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

16 oktober 1979 - 2' kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Lebbe -
Gelijkluidende conclusie van de h. Char
les, eerste advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Delwaide, Antwerpen. 
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Nr. tis 
2" KAMER - 16 oktober 1979 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - WEGVERKEERS

ONGEVAL- BESTUURDER ALLEEN AANSPRA
KEL!JK VERKLAARD VOOR DE SCHADE -
GEEN VASTSTELLING DAT DE SCHADE ZICH 
OOK ZOU HEBBEN VOORGEDAAN ZONDER DE 
FOUT DIE TEN LASTE VAN HET SLACHTOFFER 
VAN HET ONGEVAL IS VASTGESTELD - NIET 
WETTELIJK VERANTWOORDE BESL!SSING. 

Niet wettelijk vemntwoord is de beslis
sing, waarbij een bestuurder aileen 
aansprakelijk wordt verklaard voor de 
gevolgen van een verkeersongeval, als 
zij niet vaststelt dat de schade, zoals 
zij zich heeft voorgedaan, oak zou 
veroorzaakt zijn zonder de lout die ten 
laste van het slachtoffer van het 
ongeval is vastgesteld (1). (Artt. 
1382 en 1383 B.W.) 

(HUYGHE T. URBAINE U.A.P., DEMEY} 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 12 april 1979 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te leper; 

I. In zoverre 
gericht is tegen de 
strafvordering : 

de voorziening 
beslissing op de 

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; 

middel verwerpt waardoor eiser aan 
verweerder Demey verweet met een te 
boge snelbeid te bebben gereden, zulks 
op grand van de bescbouwing dat de 
snelheid van verweerder wel aan de 
boge kant leek doch niet in oorzakelijk 
verband was met bet ongeval, 

terwijl deze motivering het niet moge
lijk maakt te weten of de recbters al dan 
niet van oordeel zijn dat de snelheid van 
verweerder overdreven was in de zin 
van artikel 10.1.1" van het Wegverkeers
reglement, en het evenmin mogelijk 
maakt te weten of de rechters van 
o01·deel zijn dat, ook indien verweerder 
met een niet overdreven snelbeid had 
gereden, bet ongeval zich toch zou 
bebben voorgedaan zoals het zich heeft 
voorgedaan, en dat aldus tussen de fout 
van verweerder en bet ongeval geen 
oorzakelijkheidsverband bestond zoals 
bedoeld door de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek; daaruit 
volgt dat de motivering van bet vonnis 
bet voor bet Hof niet mogelijk maakt de 
wettelijkheid van de beslissing van de 
rechters te controleren, hetgeen gelijk
staat met een gebrek aan de door 
artikel 97 van de Grondwet vereiste 
motivering : 

Overwegende dat het vonnis, ten 
aanzien van een verkeersongeval 
waarin eiser en verweerder als 
bestuurders van motorvoertuigen 
waren betrokken, eiser veroordeelt 
wegens overtreding van artikel 12.4 
van het Wegverkeersreglement en 
beslist dat uitsluitend die overtre
ding aan het ongeval ten grondslag 
ligt; 

Overwegende dat het vonnis de 
II. In zoverre de voorziening conclusie, waarbij eiser deed gelden 

gericht is tegen de door de verweer- dat de oorzaak van het ongeval 
ders ingestelde civielrechtelijke veeleer te vinden was in de overdre-
vorderingen : ven snelheid van verweerder, beant

woordt met de overweging dat de 
Over het middel, afgeleid uit de schen- snelheid van verweerder aan de 

ding van de artikelen 97 van de Grand- h k 1 k d 
wet, 10.1.1" van het Wegverkeersregle- oge ant ee och niet in oorza-
ment, 1382 en 1383 van bet Burgerlijk kelijk verband met het ongeval was; 

Wetboek, Overwegende dat die redengeving 
doordat bet vonnis de volledige aan- in het onzekere laat of het vonnis 

sprakelijkbeid voor bet litigieuze onge- de snelheid van verweerder wel 
val op eiser legt, hem derbalve veroor- hoog, maar niet overdreven acht, 
deelt tot bet volledig berstel van de door 
burgerlijke partij geleden scbade, en het zodat hem dienaangaande geen fout 
-----------------1 ten laste kan worden gelegd, dan 

(1) Cass., 16 nov. 1977 (A.C., 1978, 310); zie 
Cass., 24 jan. 1978 (ibid., 1978, 618). 

wel of het de hoge snelheid van 
verweerder wel als fout aanmerkt, 
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die echter niet in oorzakelijk ver
band met het ongeval staat, in welk 
geval evenwel de beslissing niet 
verantwoord is, nu uit het vonnis 
niet blijkt dat het ongeval zich ook 
zonder de fout van verweerder zou 
hebben voorgedaan zoals het zich 
heeft voorgedaan; 

Dat het middel 
gegrond is; 

in zoverre 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis in zoverre het 
uitspraak doet over de civielrechte
lijke vorderingen van de verweer
ders tegen eiser, met uitzondering 
van de beslissing dat eiser een fout 
heeft begaan in oorzakelijk verband 
met het ongeval; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; laat de 
kosten, van de betekening van de 
voorziening aan het openbaar mi
nisterie en aan de verweerders, ten 
laste van eiser; veroordeelt de ver
weerders in de helft van de overige 
kosten; laat .de andere helft ten 
laste van eiser; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Veurne, zitting hou
dend in hoger beroep. 

16 oktober 1979 - 2" kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Caenepeel 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Charles, eerste advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Bayart. 

Nr. 116 

2" KAMER - 17 oktober 1979 

1° WEGVERKEER - WEGVERKEERSRE

GLEMENT 1 DEC. 1975, ART. 39 - AUTOBUS

HALTE - , BEOORDELING VAN DE FElTEN 

DOOR DE RECHTER - GEVOLGTEEKKING IN 
RECHTE- TOEZICHT VAN RET HOF. 

2° CASSATIE - BEVOEGDHEID - STRAFZA

KEN - WEGVERKEER - WEGVERKEERS

EEGLEMENT 1 DEC. 1975, ART. 39 - AUTO

BUSHALTE - GEVOLGTREKKING IN RECHTE 
DOOR DE RECHTER AFGELEID UIT DOOR HEM 
VASTGESTELDE FElTEN- TOEZICHT VAN RET 
HOF. 

3° WEGVERKEER - WEGVERKEERSRE

GLEMENT 1 DEC. 1975, ART. 39 - BU!TEN

GEWONE VOORRANG VAN DE AUTOBUS

BESTUURDER DIE DE , HALTEPLAATS ' VER
LAAT - BEG RIP. 

1" en 2" De rechter moet de feiten 
vaststellen die ten grondslag liggen 
aan zijn beslissing dat een autobusbe
stuurder de buitengewone vooJ'J'ang 
geniet die al't. 39 Wegverkeersregl. 
1975 hem bij het verlaten van de 
« halteplaats " verleent; het Hof van 
Cassatie gaat evenwel na of die feiten 
een verantwoording vmmen voor het 
gevolg dat de rechter daaruit in rechte 
afleidt, d. w.z. of h1j' b1j' die gevolgtrek
king het wettelijk begrip « halte
plaats " niet heeft miskend (1). (Art. 
39 K.B. 1 dec. 1975.) 

3" De autobusbestuurder die zijn 
« halteplaats " verlaat als voorgeschre
ven bij al't. 39, eerste lid, Wegverkeers
regl. 1 dec. 1975, geniet de buitenge
wone voorrang die dat artikel hem 
verleent, ook al kan hij die 
« halteplaats " eerst verlaten en nor
maal voortrijden nadat hij omheen 
een hindernis is gereden. (Art. 39 K.B. 
1 dec. 1975.) 

(LIENARD T. NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER 
BUURTSPOORWEGEN, VAN HUFFEL) 

ARREST ( vertaJing) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 april 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering jegens verweerder 
Georges Van Huffel ingesteld : 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

(1) Zie Cass., 15 sept. 1977 (A.C, 1977, 68); 
vgl. Cass., 5 feb. 1968 (jbid., 1968, 742). 
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II. Op het overige deel van de 

voorziening : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 39 van het 
Wegverkeersreglement, 

doordat de rechter in hager beroep, in 
zijn beslissing waarbij de door de poli
tierechtbank tegen eiser uitgesproken 
veroordeling werd bevestigd en eiser 
aansprakelijk werd verklaard voor de 
schade ten gevolge van het ongeval, het 
begrip « halteplaats » niet nauwkeurig 
en beperkend heeft uitgelegd : 

Overwegende dat, hoewel arti
kel 25.1.2" van het Wegverkeersregle
ment, hetwelk het parkeren van 
voertuigen verbiedt op minder dan 
15 meter aan weerszijden van een 
bord dat een autobus- of tramhalte 
aanwijst, met name beoogt dat de 
autobusbestuurders bij hun halte
plaats de ruimte zouden vinden om 
te stoppen voor het .in- en uitstap
pen van de reizigers, die ruimte niet 
noodzakelijk overeenstemt met de 
« halteplaats >> in de zin van 
artikel 39 van genoemd W egver
keersreglement; 

Overwegende dat het vonnis ver
meldt dat, blijkens de situatieschets 
die door de politie volgens de 
enkele aanwijzingen van eiser en 
buiten de aanwezigheid van ver
weerder Van Huffel was opgemaakt 
en « waarvan de nauwkeurigheid 
niet is aangetoond, het ongeval zich 
zou voorgedaan hebben op 
5,60 meter van het bord dat de 
autobushalte aanwijst en beklaagde 
(thans eiser) daaruit afleidt dat ~e 
autobus gestopt is en weggereden IS 

buiten de plaats van 30 meter -
namelijk 15 meter aan weerszijden 
van het bord dat de autobushalte 
aanwijst - welke is voorbehouden 
voor het stilstaan en het vertrekken 
van de autobussen; dat geen enkele 
wettekst een autobusbestuurder 
verplicht stil te staan recht tegen
over het bord dat de halteplaats 
aanwijst en evenmin voorschrijft 
dat de autobus bij het stilstaan zich 
volledig bevindt binnen de plaats 
van 30 meter; dat volstaat dat de 

bus bij het wegrijden zich, al was 
het maar gedeelt€lijk, bevond op de 
hem voorbehouden plaats; dat zulks 
ten deze wel degelijk het geval is, 
ook al steunt men op de aanwijzin
gen van de bij het dossier gevoegde 
situatieschets >>; 

Dat de rechter uit die vaststellin
gen wettelijk heeft kunnen afleiden 
dat « Van Huffel bij het wegrijden 
wel degelijk de buitengewone voor
rang genoot die artikel 39 van het 
algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer hem toekent »; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 12.4 van het Weg
verkeersreglement, 

doordat, nu de rechter in hager beroep 
vermeldt « dat de autobus zich in 
onderhavig geval genoodzaakt zag sterk 
naar links uit te wijken, vermits op een 
vijftiental meter van de halteplaats van
daan een wagen stilstond ten gevolge 
van een voordien gebeurd ongeval » en 
« hij niet anders kon dan om die 
hindernis heen te :rijden », hij toegeeft 
dat verweerder Van Huffel een maneu
ver heeft uitgevoerd, waardoor hij de 
buitengewone voor:rang die artikel 39 
van het Wegl;erkeersreglement hem toe
kent, heeft verloren : 

Overwegende dat de rechter, op 
grond van de door hem aangehaalde 
feitelijke omstandigheden, heeft 
vastgesteld dat de autobusbestuur
der, om zijn halteplaats te kunnen 
verlaten en normaal voort te rijden, 
om een hindernis heen diende te 
rijden, welke we:rd gevormd door 
een verongelukte wagen die de 
doorgang op de rechterhelft van de 
rijbaan gedeeltelijk belemmerde; 

Dat met toepassing van artikel 39 
van het Wegverkeersreglement, dat 
afwijkt van artikel 12.4 van dat 
reglement, iedere bestuurder die 
dezelfde richting volgde, moest ver
tragen en zo nodig moest stoppen 
om de bestuurder van de autobus de 
gelegenheid te laten de hierboven 
beschreven beweging uit te voeren; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 
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En overwegende, wat de beslis

sing op de strafvordering jegens 
eiser betreft, 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. 

17 oktober 1979 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Bosly - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn; de Puydt, Brussel. 

Nr. 117 

2'' KAMER- 17 oktober 1979 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- MIDDEL WAARIN SCHENDING VAN RECHT
SPRAAK EN -LEER WORDT AANGEVOERD 

NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (1). 

2° ARBEID ARBEIDSDUUR WET 
VAN 14 JUNI 1921, ARTT. 2, 3 EN 4 -
WERKELIJKE ARRF.IDSDUUR- BEG RIP. 

3° ARBEID ARBEIDSDUUR WET 

VAN 14 JUNI 1921, ARTT. 2, 3 EN 4 -
NACHTWAKER- WERKELIJKE ARBEIDSDUUR. 

4° ARBE!D - ARBEIDSDUUR - WETTEN 

VAN 15 JULI 1964 EN 16 MAART 1971 -
BEG RIP. 

5° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - MID
DEL DAT ENKEL EEN FEITELIJKE BEOORDE
LING VAN DE RECHTER BEKRITISEERT 

NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (2). 

6" CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - MID
DEL W AARIN SCHENDING VAN EEN WETTE-

(1) Zie Cass., 20 feb. 1979 (A.C, 1978-79, 
735). 

(2) Cass., 12 JUni 1979 (A.C, 1978-79, 1210). 

LIJKE BEPALING WORDT AANGEVOERD, ZON
DER NADERE BEPALING WAARIN DIE SCHEN
DING BESTAAT NIET ONTVANKELIJK 
MIDDEL (3). 

7° BEW!JS- STRAFZAKEN- BEWIJS DOOR 

GESCHRIFT- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN 
- MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN 
EEN AKTE - BEG RIP. 

2" Voor de toepassing van de artt. 2, 3 en 
4 wet van 14 juni 1921 tot invoering 
van de achturendag en de achtenveer
tigurenweek stemt de werkehjke 
arbeidsduur niet overeen met de aan
wezigheid van de loontrekkende op de 
plaats waar het werk wordt verricht 
maar wei met de duur van z1ji1 
werkeHjk gepresteerd werk (4). 

3" Het wetteli]k begdp « werkeli]ke 
arbeidsduur », in de zin van de artt. 2, 
3 en 4 wet van 14 juni 1921 tot 
invoering van de achturendag en de 
achtenveertigurenweek, wordt niet 
miskend door de rechter die beslist 
dat de duur van het werkehjk gepres
teerde werk van een nachtwaker over
eenstemt met de tijd gedurende welke 
hij zijn toezicht houdt. 

4" Voor de toepassing van de wet van 
15 juli 1964 betreffende de arbeidsduur 
1n de openbare en particuliere sectors 
van s Lands bedrijfsleven en de 
Arbeidswet van 1971 wordt onder 
arbeidsduur verstaan de tijd gedu
rende welke het personeel ter beschik
king is van de werkgever. (Art. 4, 
tweede lid, wet 15 juli 1964; art. 19, 
tweede lid, wet 16 maart 1971.) 

(THONON T. MAIRLOT EN ' MAGEMON " N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 april 1979 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel, hieruit afge
leid dat het arrest erop wijst dat, voor de 
periode van 1 januari 1964 tot 
31 januari 1965, de wet van 14 juni 1921 
tot invoering van de achturendag en van 
de achtenveertigurenweek, op het 
geschil van toepassing was en vervol
gens vermeldt dat " in de opzet v.an die 

(3) Cass., 2 okt. 1979 (A.C, 1979-80, nr. 75). 

(4J Vgl. Cass., 24 april 1933 (Bull. en Pas., 
1933, I, 206). 
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wet, de nachtwaker, die uitrustte of die 
in de tijd tussen zijn rondgangen geen 
dienst behoefde te doen, niet geacht 
werd in die tussentijd arbeid te verrich
ten, vermits de arbeidstijd strikt beperkt 
was tot de tijd dat hij werkelijk toezicht 
uitoefende », 

terwijl het Hof, onder de gelding van 
die wet, in een arrest van 24 april 1933, 
in de lijn van wat door professor Horion 
onderwezen wordt in zijn « Nouveau 
precis de droit social » (uitgave van 1965, 
biz. 199), heeft beslist dat << aileen a! de 
aanwezigheid van de werkman in de 
fabriek en het feit dat hij ter beschik
king is van de werkgever, voor de 
toepassing van deze wet als werkelijke 
arbeid kon worden beschouwd >>; het hof 
van beroep, door de wet van 14 juni 1921 
aldus uit te leggen en door te beslissen 
dat de aanwezigheid van eiser niet 
noodzakelijk betekent dat hij doorlopend 
en ononderbroken toezicht uitoefende 
van 18 uur tot 6 uur 's morgens, de 
bepalingen van genoemde wet heeft 
geschonden : 

Overwegende dat, in zoverre het 
middel zich beroept op de schen
ding van de rechtspraak en de 
rechtsleer, het niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, uit de artikelen 2, 3 en 4 van 
de wet van 14 juni 1921 tot invoe
ring van de achturendag en de 
achtenveertigurenweek blijkt dat de 
wetgever voor de toepassing van die 
bepalingen niet gedacht heeft aan 
de gehele tijd dat de werkman op 
de plaats van de arbeid aanwezig is 
maar aan het door de loontrekkende 
werkelijk gepresteerde werk; dat 
het hof van beroep wettig heeft 
kunnen beslissen dat, in het geval 
van de nachtwaker, de duur van 
zijn werkelijke prestaties dus over
eenstemde met de tijd dat hij zijn 
toezicht uitoefende; 

Dat, in zoverre het middel zich 
beroept op de schending van de wet 
van 14 juni 1921, het faalt naar 
recht; 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat het arrest, na erop te hebben 
gewezen dat de wet van 15 juli 1964 
betreffende de arbeidsduur in de open
bare en partlcuhere sectors van 's Lands 
bednjfsleven en de Arbeidswet van 

16 maart 1971, met ingang van 
1 februari 1965 op het geschil van 
toepassing waren en die wetten « een 
expliciete en nauwkeurige omschrijving 
van het begrip arbeidstijd hebben inge
voerd, zijnde de tijd gedurende welke 
het personeel ter beschikking is van de 
werkgever », vervolgens oordeelt dat het 
gebruik van het appartement dat aan 
eiser in de onderneming ter beschikking 
was gesteld precies voor zijn werk als 
nachtwaker nog niet betekent dat eiser, 
tijdens de uren die hij opgeeft, voortdu
rend ter beschikking was van zijn werk
gever, dat wil zeggen dat deze laatste 
naar goeddunken zijn macht over hem 
kon uitoefenen, en eiser op elk ogehblik 
diens bevelen afwachtte en op elk ogen
blik bereid was te doen hetgeen de 
werkgever vroeg zonder dat hem tijd zou 
zijn gegund om te rusten, ontspanning 
te nemen of van de plaats van het werk 
afwezig te zijn », en dat « met andere 
woorden het gebruik van dit pand, 
volgens de welbepaalde omstandigheden 
van de zaak niet betekent dat er, wat de 
beweerde omvang en grenzen betreft, 
een ononderbroken gezagsverhouding 
bestond », 

te1wijl het gebruik van dit pand door 
eiser verband hield met zijn arbeids
overeenkomst : 

Overwegende dat het arrest wet
tig beslist, zonder op dat punt te 
worden bekritiseerd, dat krachtens 
de wetten van 15 juli 1964 en 
16 maart 1971 onder arbeidsduur 
moet worden verstaan de tijd gedu
rende welke het personeel ter 
beschikking is van de werkgever; 

Overwegende dat het arrest, na 
erop te hebben gewezen << dat de 
burgerlijke partij niet beweert dat 
hij verplicht werd het hem in de 
onderneming ter beschikking 
gestelde appartement te gebrui
ken >>, steunt op een feitelijke 
beoordeling om te beslissen << dat de 
burgerlijke partij dus vrij gekozen 

, heeft haar woonplaats op die plaats 
te vestigen, dat, derhalve, ten deze 
uit de gewone, zoniet voortdurende 
aanwezigheid van Thonon op de 
plaats van zijn werk niet kan wor
den afgeleid dat Thonon tijdens de 
uren, die hij opgeeft,_ ononderbro
ken ter beschikking was van de 
werkgever, dat wil zeggen dat deze 
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laatste naar goeddunken zijn macht 
over hem kon uitoefenen, en eiser 
op elk ogenblik diens bevelen 
afwachtte en op elk ogenblik bereid 
was te doen hetgeen de werkgever 
vroeg, zonder dat hem de tijd zou 
zijn gegund om te rusten, ontspan
ning te nenien of van de plaats van 
het werk afwezig te zijn » en « dat 
het gebruik van dit pand, volgens de 
welbepaalde omstandigheden van de 
zaak, niet betekent dat er, wat de 
beweerde omvang en grenzen 
betreft, een ononderbroken gezags
verhouding bestond »; 

Overwegende dat het middel kri
tiek oefent op de feitelijke beoorde
ling van de feitenrechter; dat het 
derhalve niet ontvankelijk is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de bewijskracht van de 
akten, 

doordat, eerste onderdeel, het arrest 
beslist « dat de brieven van 26 sep
tember 1972 en 1 februari 1973 van de 
naamloze vennootschap Magemon in dat 
opzicht niet de strekking hebben, welke 
de burgerlijke partij daaraan geeft; dat 
uit de inhoud geen enkel vermoeden kan 
worden afgeleid, vermits beide geding
voerende partijen zich op de bewoordin
gen ervan kunnen beroepen tot staving 
van hun eigen stelling ''• 

terwijl in de aan eiser gestuurde brief 
van 26 september 1972 vermeld stand : 
« u richt uw werk in zoals u het verkiest 
zonder enige kontrole van onze kant, als 
de dienst maar verzekerd is ''• en uit die 
brief kon worden afgeleid dat eiser niet 
vrij maar verplicht was om in het raam 
van zijn arbeidsovereenkomst het hem 
in de onderneming ter beschikking 
gestelde appartement voor zijn werk als 
nachtwaker te gebruiken; 

tweede onderdeel, het arrest eveneens 
de beWlJSkracht m1skent van de brief 
van 5 JUh 1973 van de raadsheden van 

verweerster, vermits het helemaal geen 
acht slaat op die brief, terwijl de inhoud 
van die brief nochtans in eisers conclu
sie was weergegeven : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het middel niet 

nader bepaalt in welk opzicht het 
arrest de bewijskracht van de brief 
van 1 februari 1973 zou hebben 
miskend; dat het middel in dat 
opzicht niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, de rechter de bewijskracht van 
een akte niet miskent, wanneer hij, 
zoals ten deze, zonder de bewoor
dingen ervan te verdraaien, aan die 
akte een uitlegging geeft welke 
verschilt van die van een der par
tijen; 

Dat het middel in dat opzicht niet 
kan worden aangenomen; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het arrest geen 

melding maakt van de brief van 
5 juli 1973 en de inhoud ervan niet 
uitlegt, zodat dit onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist; 

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

17 oktober 1979 - 2" kamer- Voorzit
ter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Bourgeois, Luik. 

Nr. 1HI 

2" KAMER- 17 oktober 1979 

1 a VOORZIENING IN CASSATIE 
- BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBE

ROEP KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZA
KEN - GEEN BESLISSING IN DE ZIN VAN DE 

ARTT. 608 EN 609 GER.W. - GEEN VOORZIE

NING MOGELIJK (1). 

(1) Cass., 30 nov 1978 (A.C., 1978 79, 374). 
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2° VOORZIENING IN CASSATIE 
- BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBE

ROEP KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZA
KEN - NA EEN EERSTE VOORZIENING WORDT 
GEEN TWEEDE VOORZIENING TOEGELATEN -

UITZONDERINGEN. 

2" Buiten het toepassingsgeval van 
art. 40, vierde lid, Taalwet in 
Gerechtszaken (15 juni 1935), het geval 
van regelmatige afstand of dat waarin 
tegen een arrest van ve1wijzing naar 
het hot van assissen nog cassatiebe
roep openstaat na het veroordelend 
arrest, kan in strafzaken een partij 
zich geen tweede maal in cassatie 
voorzien tegen een en dezelfde beslis
sing (1). (Art. 438 Sv.) 

(CAPORALE) 

ARREST ( vertafing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 november 1977 
gewezen door de kamer van inbe
schuldigingstelling van het Hof van 
Beroep te Brussel, waarbij eiser 
verwezen wordt · naar het Hof van 
Assisen van de provincie Brabant; 

Gelet op de arresten van het Hof 
van 4 januari 1978 (2), 7 juni 1978 
(3) en 20 december 1978 (4);. 

Overwegende dat eiser de door 
hem op 17 september 1979 inge
stelde voorziening richt tegen « de 
betekening van het arrest van ver
wijzing naar de op 8 oktober 1979 
vastgestelde zitting van het Hof 
van Assisen, welke betekening 
geschiedde op 11 september 1979 
door de voorzitter van het Hof van 
Assisen van Brabant wegens dood
slag, en tevens tegen alle beschik
kingen van dit arrest >>; 

Overwegende dat enerzijds de 
voorziening, in zoverre zij gericht is 
tegen de betekening van het arrest 
van verwijzing naar het hof van 
assisen en de ondervraging van de 
beschuldigde door de voorzitter van 

(1) Cass., 13 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1219). 

(2) Niet gepubliceerd. 

(3) A.C., 1978, 1187. 

(4) Niet gepubliceerd. 

dit hof, niet ontvankelijk is, vermits 
die proceshandelingen geen beslis
singen zijn in de zin van de 
artikelen 608 en 609 van het 
Gerechtelijk Wetboek, zodat daar
tegen geen cassatieberoep open
staat; 

Overwegende dat anderzijds de 
voorziening, in zoverre zij gericht is 
tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling van het Hof 
van Beroep te 'Brussel waarbij eiser 
werd verwezen naar het hof van 
assisen, niet ontvankelijk is, vermits 
eiser zich tegen dit arrest reeds in 
cassatie heeft voorzien op 
29 november 1977, 21 april 1978 en 
23 november 1978; 

Dat immers in strafzaken, buiten 
het toepassingsgeval van artikel 40, 
lid 4, van de wet van 15 juni 1935 op 
het gebruik der talen in gerechtsza
ken, het geval van regelmatige 
'l.fstand of het geval waarin tegen 
een arrest van verwijzing naar het 
hof van assisen nog cassatieberoep 
openstaat na het veroordelend 
arrest, welke omstandigheden ten 
deze niet voorhanden zijn, een 
tweede voorziening tegen dezelfde 
beslissing niet ontvankelijk is over
eenkomstig artikel 438 van het Wet
boek van Strafvordering; 

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

17 oktober 1979 - 2' kamer- VoOJ'Zit
ter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Bosly - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal. 

Nr. 119 
1• KAMER- 18 oktober 1979 

1° TUSSENKOMST BURGERLIJKE 

ZAKEN - VORDER!NG TOT BINDENDVERKLA
RING VAN DE BESLISSING - DOEL. 
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2° TUSSENKOMST BURGERLIJKE 

ZAKEN - VORDER!NG TOT BINDENDVERKLA
RING VAN HET VONNIS OF VAN HET ARREST 
- ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDE. 

3" TUSSENKOMST BURGERLIJKE 

ZAKEN - VORDERING TOT BINDENDVERKLA
RING VAN HET VONNIS OF VAN HET ARREST 
- RECHTER DIE UITSPRAAK DOET OVER DIE 

VORDERING- TAAK. 

4" RECHTERLIJK GEWIJSDE - BUR

GERLIJKE ZAKEN - BESLISSING HOUDENDE 
VASTSTELLING VAN DE AAN DE GETROFFENE 
VAN EEN ONGEVAL VERSCHULDIGDE 
GEMEENRECHTELIJKE VERGOEDINGEN 
BESLISSING DIE KAN BELETTEN DAT LATER 
VOLGENS HET GEMEEN RECHT AANVULLENDE 
VERGOEDING WORDT TOEGEKEND AAN DE 
GETROFFENE WIENS TOESTAND IS VERER
GERD. 

5° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - BESLISSiNG HOU

DENDE VASTSTELLING VAN DE AAN DF. 
GETROFFENE VAN EEN ONGEVAL VERSCHUL
DIGDE GEMEENRECHTELIJKE VERGOEDIN
GEN - BESLISSING DIE KAN BELETTEN DAT 
LATER VOLGENS HET GEMEEN RECHT A..AN
VULLENDE VERGOEDING WORDT TOEGEKEND 
AAN DE GETROFFENE WIENS TOESTAND IS 
VERERGERD. 

6° ARBEIDSONGEVAL - SUBROGATOIRE 

RECHTSVORDERING VAN DE ARBEIDSONGE
VALLENVERZEKERAAR TEGEN DE AANSPRA
KELIJKE DERDE OF ZIJN VERZEKERAAR -
BESLISSING HOUDENDE VASTSTELLING VAN 
DE AAN DE GETROFFENE VERSCHULDIGDE 
GEMEENRECHTELIJKE VERGOEDINGEN 
VERERGERING VAN DE TOESTAND VAN DE 
GETROFFENE - VORDERING TOT AANVUL
LENDE SCHADEVERGOEDING INGESTELD 
TEGEN DE ARBEIDSONGEV ALLENVERZEKE
RAAR - VORDERING TOT TUSSENKOMST 
VAN DE ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR 
TEGEN DE AANSPRAKELIJKE DERDE OF ZIJN 
VERZEKERAAR - BESLISSING HOUDENDE 
VASTSTELLING NAAR HET GEMEEN RECHT 
VAN DE AAN DE GETROFFENE VERSCHUL
DIGDE VERGOEDINGEN KAN EEN BELETSEL 
VORMEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN 
AANVULLENDE VERGOEDING AAN DE 
GETROFFENE OF DE IN ZIJN RECHTEN GETRE
DEN ARBEIDSONGEV ALLENVERZEKERAAR 
VOORW AARDE. 

1" De vordering tot bindendverklaiing 
van het vonnis of van het arrest heeft 
enkel tot doe] te beletten dat de 
verweerder m die vordering in een 
eventueel later geding met de eiser 

kan aanvoeren dat die beslissing aan 
hem niet kan worden tegengewor
pen (1). 

2" De vorde1ing tot bindendverklaring 
van het vonnis of van het arrest is in 
burgerlijke zaken ontvankelijk als de 
eiser tot bindendverklaring er belang 
b1j' heeft te doen zeggen dat de 
beslissing op de hoofdvordering kan 
worden tegengeworpen aan de tot 
tussenkomst gedwongen partij, d. w.z. 
dat die beslissing gezag van gewijsde 
heeft t.a.v. laatstgenoemde (2). 

3° De vordering tot bindendverklaring 
van de rechterlijke beslissing is ]outer 
conservatoir; de rechter die daarover 
beslist mag geen uitspraak doen en 
over een geschil beslissen waarover 
part1j'en in een eventueel ander en 
later geding debat zouden kunnen 
voeren, zelfs indien uit de oplossing 
van die geschi1len zou blij'ken dat de 
eiser tot tussenkomst er geen pelang 
bij heeft de rechterlijke beslissing 
voor de verweerder bindend te doen 
verklaren (3). 

4" en 5" Het rechterlij'k gewijsde van een 
beslissing, houdende vaststelling van 
de vergoedingen die volgens het 
gemeen recht aan de getroffene van 
een ongeval zijn verschuldigd door de 
aansprakelijke veroorzake1~ kan een 
beletsel vormen voor de toekenning 
achteraf, op grand van dezelfde 
gemeenrechtelijke regels, van een aan
vullende vergoeding aan de getroffene 
wegens een verergering van z1j'n toe
stand, als de rechter door die beslis
sing de getroffene volledig heeft willen 
vergoeden vom· zijn huidige en toe
komstige schade (4). 

6° Wanneer een rechterlij'ke beslissing 
de gemeenrechtelijke vergoedingen 
heeft vastgesteld die aan de getroffene 

(1) (2) en (3) Zie Cass., 21 okt. 1977 (A.C., 
1978, 242); zie FETTWEIS, Cours de dmit judi
ciaire, I, blz. 47; omdat de vordering tot 
bindendverklaring van het vonnis niet vooruit
loopt op de beslissing over de zaak zelf kan zij 
voor het eerst in hoger beroep worden inge
steld; zie het arrest vermeld in de noten 1, 2 
en 3; zie Gurr en STRANARD, Examen de 
jurisprudence Droit judiciaire prive, 
R.C.J.B., 1973, 101, en Braas, noot onder Cass., 
10 juni 1948, R.C.J.B., 1949, 119. 

(4) en (5) Zie DALCQ, Traite de fa responsa
bilite cJVile, Les Novelles, Droit civil, V, 1e dl., 
nr. 3215, en zre Cass., 30 nov. 1976 (A.C.., 1977, 
366 en 367). 
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van een arbeidsongeval door de aan
sprakelijke derde of zijn verzekeraar 
zijn verschuldigd, de toestand van de 
getroffene is verergerd, de getroffene 
van de arbeidsongevallenverzekeraar 
een aanvullende vergoeding heeft 
gevorderd en deze, nu hij in de 
rechten is getreden van de getroffene, 
wegens die verergering een vordering 
tot tussenkomst heeft ingesteld tegen 
de aansprakelijke derde of z1jn verze
keraai~ kan de beslissing, houdende 
vaststelling van de aan de getroffene 
verschuldigde gemeenrechtelijke ver
goedingen, een beletsel vormen voor 
de toekenning achteral, op grand van 
dezelfde gemeenrechtelijke regels, van 
een aanvullende vergoeding aan de 
getroffene of aan de arbeidsongeval
lenverzekeraar die in diens rechten is 
getreden, wanneer de rechter door die 
beslissing de getroffene volledig heeft 
Willen vergoeden voor zijn huidige en 
toekomstige schade; de omstandigheid 
dat de getroffene of de arbeidsonge
vallenverzekeraar voor de rechter, die 
genoemde beslissing heeft gewezen, 
voor de toekomst voorbehoud heeft 
gemaakt, bew1jst niet dat de rechter 
geen uitspraak heeft gedaan over de 
hele schade die de getroffene thans 
lijdt en nog Jijden zal (5). 

(ROYALE BELGE N.V. T. SINTY R., SINTY W., 
RIBEAUCOURT, DE VERENIGDE MEESTERS N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 28 september 1976 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Doornik; 

I. In zoverre het vonnis uitspraak 
doet over de oproeping tot tussen
komst strekkende tot bindendver
klaring van het vonnis : 

Over de middelen in hun geheel, 
afgeleid, het eerste uit de schending van 
de artlkelen 1 tot 9, 19, gewijzigd bij de 
wet van 11 juni 1964, 28 van de wetten 
betreffende de vergoeding der schade 
voortsprmtende uit de arbeidsongeval
len, gecoordmeerd hlJ konmklijk besluit 
van 28 september 1931, voor zover 
nod1g 1, 22 tot 33, 46, 47, 72 van de 
Arbe1dsongevallenwet van 10 april 1971, 
1382 en 1383 van het BurgerliJk Wetboek 
en 97 \an de Grondw"t, 

doordat het bestreden vonnis, om met 
bevestiging van het vonnis van 
8 april 1968 de rechtsvordering tot tus
senkomst van de tweede verweerster 
tegen eiseres ontvankelijk en gegrond te 
verklaren en om bijgevolg te beslissen 
dat het te wijzen vonnis bindend zal zijn 
voor laatstgenoemde en aan haar zal 
kunnen tegengeworpen worden, op het 
feit steunt « dat de eis tot herziening een 
bij de wet aan de getroffene door een 
arbeidsongeval toegekend recht is », 

terwijl, zowel ingevolge artikel 19, 
derde lid, van de op 28 september 1931 
gecoordineerde wetten als ingevolge 
artikel 46, § 1, 4", van de wet van 
10 april 1971, de getroffene door een 
arbeidsongeval, bij verergering van zijn 
arbeidsongeschiktheid, van de derde 
aansprakelijke voor het ongeval of van 
diens verzekeraar slechts een vergoeding 
hoven de door het vonnis toegekende 
vergoeding kan vragen, indien hij vol
gens het gemeen recht daarop kan 
aanspraak maken; door bijgevolg in 
algemene bewoordingen ten aanzien van 
eiseres, verzekeraar van de burgerrech
telijke aansprakelijkheid inzake motor
rijJuigen van de voor het ongeval aan
sprakelijke, te verklaren dat de eis tot 
herziening een bij de wet aan de getrof
fene door een arbeidsongeval toegekend 
recht is, zonder na te gaan of, ten deze, 
het gemeen recht dat recht toekent aan 
de rechtsvoorganger van de eerste drie 
verweerders jegens degene die het onge
val heeft veroorzaakt, het bestreden 
vonnis zijn beslissing niet wettelijk ver
antwoordt en de in het middel bedoelde 
bepalingen schendt, inzonderheid arti
kel 19, derde lid, van de op 28 september 
1931 gecoordineerde wetten en, voor 
zover nodig, artikel 46, § 1, 4", van de wet 
van 10 april 1971; 

het tweede, uit de schending van de 
artikelen 23 tot 28 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 1 tot 9, 19, gewijzigd bij de wet 
van 11 juni 1964, 28 van de wetten 
betreffende de vergoeding van de schade 
voortspruitende uit de arbeidsongeval
len, gecoordineerd bij koninklijk besluit 
van 28 september 1931, voor zover 
nodig 1, 22 tot 33, 46, 47, 72 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis, om met bevestl
ging van het vonnis van 8 apnl 1968 de 
rechtsvordering tot tussenkomst van de 
tweede verweerster tegen eiseres ont
vankelijk en gegrond te verklaren, en 
om biJgevolg te beshssf'n dat hf't te 
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wijzen vonnis voor laatstgenoemde bin
dend zal zijn en aan haar zal kunnen 
worden tegengeworpen, de exceptie van 
gewijsde verwerpt die door eiseres in 
haar conclusie is afgeleid uit het feit dat 
« de rechten van de maatschappij " De 
Verenigde Meesters" definitief zijn vast
gesteld bij een vonnis van 10 de
cember 1964 van de Correctionele Recht
bank te Doornik, uitspraak doende op 
burgerlijk gebied "• en zulks op grond : 
« dat De Verenigde Meesters in hun 
conclusie voor het vonnis van 
10 december 1964 voorbehoud hadden 
gemaakt voor de toekomst doch dat het 
vonnis, zonder het voorbehoud af te 
wijzen, daarvan geen melding heeft 
gemaakt; dat de eis tot herziening een 
recht is dat bij de wet aan de getroffene 
door een arbeidsongeval wordt toege
kend; dat zijn rechten voorbehouden 
betekent dat men verklaart zijn rechten 
te behouden; dat hetgeen een partij 
rechtens toekomt, niet voorbehouden 
moet worden en dat zulks wel degelijk 
geldt bij een arbeidsongeval waar de 
toestand van de getroffene in de toe
komst kan evolueren; dat in de recht
spraak werd beklemtoond dat rechter
lijke uitspraken over de vergoedingen 
aan de getroffenen door een ongeval een 
voorlopig karakter hebben en dat zij 
vatbaar zijn voor wijzigingen binnen de 
bij de wet bepaalde termijn, wanneer 
zich een wijziging voordoet in de toe
stand van de getroffene; dat het door de 
rechter gemaakte voorbehoud betref
fende de eventuele verergering van de 
ongeschiktheid zonder uitwerking is; dat 
het bijgevolg niet ter zake dienende is of 
het vonnis van 10 december 1964 al dan 
niet melding heeft gemaakt van het 
voorbehoud van De Verenigde Meesters, 
die in de rechten van de getroffene zijn 
getreden >> en, met overname van de 
motieven van de eerste rechter, « dat het 
vonnis geen gezag van gewijsde heeft 
inzake zijn vooruitzichten voor de toe
komst; dat het voorbehoud van de rech
ter betrekkelijk de eventuele verergering 
of vermindering van de ongeschiktheid 
zonder uitwerking is; dat dus zeker geen 
rechtsgevolgen kunnen voortvloeien uit 
het feit dat noch het vonnis van 
10 december 1964 noch de kwitantie het 
door de verzekeraar-arbeidsongevallen 
gemaakte "voorbehoud " vermelden >>, 

terwijl, eerste onderdeel, de rechter
hjke uitspraak tot vaststelling van de 
vergoedingen dre de aansprakelijke voor 
een arbe1dsongeval moet betalen aan de 
getroffene door een dergehJk ongE'val, 

naar gelang van de omstandigheden 
gezag van gewijsde kan hebben waar
door elke wijziging van die vergoedingen 
onmogelijk wordt zelfs wanneer de toe
stand van de getroffene achteraf verer
gert, 

en terwijl het bestreden vonnis, door 
bijgevolg in algemene bewoordingen te 
beslissen, « dat de rechterlijke uitspra
ken over de vergoedingen aan de getrof
fenen door een ongeval een voorlopig 
karakter hebben en dat zij vatbaar zijn 
voor wijzigingen binnen de door de wet 
bepaalde termijn, wanneer zich een 
wijziging voordoet in de toestand van de 
getroffene >>, en « dat het vonnis geen 
gezag van gewijsde heeft inzake zijn 
vooruitzichten voor de toekomst >>, een 
algemeen beginsel vooropstelt dat in 
rechte onjuist is (schending van de in 
het middel bedoelde bepalingen en 
inzonderheid van de artikelen 23 tot 
28 van het Gerechtelijk Wetboek) en, 
door niet na te gaan of het vonnis « in 
specie >> voldeed aail- de voorwaarden, 
inzake hetzelfde voorwerp, dezelfde oor
zaken en partijen die gesteld zijn voor 
het door eiseres aangevoerde gezag van 
gewijsde, zijn beslissing niet wettelijk 
verantwoordt (schending van al de in het 
middel bedoelde bepalingen); 

tweede onderdeel, het bestreden arrest 
althans niet duidelijk maakt of het de 
door eiseres aangevoerde exceptie van 
gewijsde verwerpt omdat het oordeelt 
dat « in specie >> aan de voorwaarden van 
het gewijsde niet was voldaan, of om de 
in rechte onjuiste reden dat een beslis
sing tot vaststelling van de vergoeding 
voor de doQl' een ongeval getroffene 
steeds voorlopig is en nooit gezag van 
gewijsde ka'n hebben, en het bestreden 
votmi!; wegens die dubbelzinnigheid niet 
regelrnatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

het derde, uit de schending van de 
artikelen 1134, 2044 tot 2046, 2049, 
2052 van het Burgerlijk Wetboek, 1 tot 9, 
19, gewij;;o;igd bij de wet van 11 juni 1964, 
28 van de wetten betreffende de vergoe
ding der schade voortspruitende uit de 
arbe1dsongevallen, gecoordineerd bij 
komni1.hjk besluit van 28 septem
ber 1931, voor zover nodig, 1, 22 tot 33, 
46, 47, 72 van de Arbe1dsongevallenwet 
van 10 apnl 1971, 1382, 1383 van het 
BurgerhJk Wetboek en 97 van de Grond. 
wet, 



-215-
doordat het bestreden vonnis, om met 

bevestiging van het vonnis van 
8 april 1968 de rechtsvordering tot tus
senkomst van de tweede verweerster 
tegen eiseres ontvankelijk en gegrond te 
verklaren, en om bijgevolg te beslissen 
dat het te wijzen vonnis voor laatstge
noemde bindend zal zijn en aan haar zal 
kunnen tegengeworpen worden, de 
exceptie van dading verwerpt die eiseres 
in haar conclusie van hoger beroep 
hieruit afleidde dat « De Verenigde 
Meesters in het vonnis (van 
10 december 1964) hebben berust; dat 
conclusieneemster ter uitvoering van dat 
vonnis kwitantie heeft verleend; dat De 
Verenigde Meesters zonder voorbehoud 
hebben getekend; dat het vonnis werd 
uitgevoerd; dat de verzekeringsmaat
schappij "De Verenigde Meesters" in 
die omstandigheden geen ontvankelijke 
rechtsvordering kan instellen tegen de 
conclusieneemster, die definitief bevrijd 
is van elke verplichting jegens haar ten 
gevolge van het litigieuze ongeval >>, en 
zulks op grond « dat in de rechtspraak 
werd beklemtoond dat de rechterlijke 
uitspraken over de vergoedingen voor 
door een ongeval getroffenen een voorlo
pig karakter hebben en dat zij vatbaar 
zijn voor wijzigingen binnen de bij de 
wet bepaalde termijn, wanneer zich een 
wijziging voordoet in de toestand van de 
getroffene; dat het door de rechter 
gemaakte voorbehoud betreffende de 
eventuele verergering van de onge
schiktheid zonder uitwerking is; dat het 
dus niet ter zake dienend is 1" of in het 
vonnis van 10 december 1964 al dan niet 
melding is gemaakt van het voorbehoud 
van De Verenigde Meesters die in de 
rechten van de getroffene zijn getreden; 
2" of zij al dan niet voorbehoud betref
fende de kwitantie hebben gemaakt >> en, 
met overname van de motieven van de 
eerste rechter, dat « dus zeker geen 
rechtsgevolg kan voortvloeien uit het feit 
dat noch het vonnis van 10 de~ 
cember 1964 noch de kwitantie het door 
de verzekeraar-arbeidsongevallen ge
maakte " voorbehoud " vermelden >>, 

terwijl, eerste onderdeel, de onderte
kening zonder voorbehoud van een kwi
tantie van een verzekeringsmaatschappij 
bij de vergoeding van een door een 
ongeval getroffene naargelang van de 
omstandigheden al dan niet een dading 
kan zijn die de door het ongeval getrof
fene belet een bijkomende vergoeding te 
vragen; wanneer een vergoedingskwi
tantie van aard een dading 1s, de par
tijen aan de bindende gevolgen van de 

dading zijn onderworpen en zulks 
ongeacht het feit of het vonnis ter 
uitvoering waarvan de kwitantie werd 
gegeven een voorlopig karakter of gezag 
van gewijsde had nopens het eindbedrag 
van de vergoedingen; het bestreden von
nis bijgevolg, 1", de regel miskent inzake 
de bindende kracht van de dadingen 
door te beslissen « dat het dus niet ter 
zake dienende is >> dat de tweede ver
weerster geen voorbehoud heeft 
gemaakt op de kwitantie >>, op grond 
« dat de rechterlijke uitspraken over de 
vergoedingen aan de door een ongeval 
getroffenen een voorlopig karakter 
hebben >> (schending van de in het 
middel bedoelde bepalingen en inzon
derheid van de artikelen 1134, 
2044 tot 2046, 2049 en 2052 van het 
Burgerlijk Wetboek), en 2", door niet na 
te gaan of in de gegeven omstandighe
den de door de tweede verweerster 
ondertekende kwitantie van aard een 
dading was, geen wettelijke verantwoor
ding vormt voor de verwerping van de 
door eiseres aangevoerde exceptie van 
dading (schending van de in het middel 
bedoelde bepalingen en inzonderheid 
van de artikelen 1134, 2044 tot 2046, 
2049 en 2052 van het Burgerlijk Wet
hoek) en bijgevolg zijn beslissing niet 
wettelijk verantwoordt (schending van al 
de in het middel bedoelde wettelijke 
bepalingen); 

tweede onderdeel, het bestreden von
nis althans niet duidelijk maakt of het 
de door eiseres aangevoerde exceptie 
van dading verwerpt op grond van de 
reden, die in rechte onjuist is zoals in 
het eerste onderdeel van het middel 
wordt aangegeven, dat, nu de vonnissen 
inzake de vergoedingen aan de getroffe
nen door een ongeval een voorlopig 
karakter hebben, het dus niet ter zake 
dienend is dat bij de ondertekening van 
de kwitantie geen voorbehoud werd 
gemaakt, op grond van de overweging 
dat de door de tweede verweerster 
ondertekende kwitantie niet van aard 
een dading was of op grond van een 
andere reden, en wegens die dubbelzin
nigheid niet regelmatig met redenen 
omkleed is (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

het vierde, uit de schending van de 
artikelen 10, 21, 27 van de wet van 
1 juli · 1956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen, 2219 tot 2227 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grond 
wet, 
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doordat bet bestreden vonnis, nu bet 

door eiseres ingestelde boger beroep 
ontvankelijk verklaart en zegt dat bet 
niet gegrond is, bet beroepen vonnis 
bevestigt waarbij, alvorens uitspraak te 
doen over de eis tot berziening van de 
vergoeding die aan de door een arbeids
ongeval getroffen recbtsvoorganger van 
de eerste drie verweerders is verschul
digd door de tweede verweerster als 
arbeidsongevallenverzekeraar van diens 
werkgever, met name de rechtsvordering 
tot tussenkomst ontvankelijk en gegrond 
verklaart die door de tweede verweerster 
is ingesteld tegen eiseres, verzekeraar 
van de burgerrechtelijke aansprakelijk
heid inzake motorrijtuigen van de ver
oorzaker van genoemd ongeval, en bijge
volg beslist dat bet op de genoemde eis 
tot herziening te wijzen vonnis bindend 
zal zijn voor eiseres en aan haar zal 
kunnen worden tegengeworpen, 

terwijl, eerste onderdeel, bet bestre
den vonnis vaststelt dat bet ongeval 
waardoor de rechtsvoorganger van de 
eerste drie verweerders werd getroffen 
op 27 april 1960 is gebeurd en, met 
overname van de motieven van bet 
beroepen vonnis, dat de vordering tot 
tussenkomst pas op 18 november 1965 
tegen eiseres is ingesteld; aangezien bet 
vonnis van 10 december 1964 van de 
Correctionele Rechtbank te Doornik 
geen enkel voorbehoud vermeldt, een 
vordering tot vergoeding van een bijko
mende schade niet kan worden inge
diend binnen de termijn van 30 jaar 
bepaald bij artikel 27 van de vooraf
gaande titel van bet Wetboek van Straf~ 
vordering; zowel een dergelijke verde
ring als een rechtsvordering tot bin
dendverklaring dus slecbts konden wor
den ingesteld tegen eiseres, verzekeraar 
van de verplichte aansprakelijkheidsver
zekering inzake motorrijtuigen van de 
voor bet ongeval aansprakelijke persoon, 
binnen een termijn van drie jaar te 
rekenen van bet feit waaruit de schade 
is ontstaan, overeenkomshg bet in bet 
middel bedoelde artikel 10, eerste hd, 
van de wet van 1 juh 1956; de verjaring 
vastgelegd in genoemd artlkel 10 van 
openbare orde 1s; bet bestreden vonnis 
b!jgE)volg de vordering tegen de hmdige 
eiseres had moeten verwerpen omdat ze 
verJaard was en bet vonnis, door dw 
vordermg aan te nemen, biJgevolg de m 
bet m1ddel bedoelde bepahngen en 
mzonderhe1d de arhkelen 10 en 21 van 
de wet van 1 JUh 1956 scbendt, 

tweede onderdeel, bet Hof, uit de 
vaststellingen van bet bestreden vonnis 
en uit de stukken waarop bet vermag 
acbt te slaan, altbans niet kan afleiden 
of de vordering tot tussenkomst die 
gegrond is verklaard ten aanzien van 
eiseres, ingediend werd v6ur het ver
strijken van de verjal'ingstermijn vastge
steld bij voornoemd artikel 10; die 
bestreden beslissing, aangezien bet Hof 
onmogelijk kan nagaan of ze vyettig is, 
niet wettelijk verantwoord (schending 
van al de in bet middel bedoelde bepa
lingen) noch regelmatig met redenen 
omkleed is (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat uit het bestre
den vonnis volgt dat eiseres verze
keraar was van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de aanspra
kelijk verklaarde dader van een 
verkeersongeval waardoor wijlen 
Albert Sinty, vader van de eerste 
twee verweerders en van wie de 
eerste verweerster de legataris 
onder algemene titel is, tijdens de 
uitvoering van zijn werk werd 
getroffen; dat de Correctionele 
Rechtbank te Doornik bij vonnis 
van 10 december 1964 de verzekerde 
van eiseres had veroordeeld tot 
schadevergoeding jegens de tweede 
verweerster, burgerliJke partij, die 
Albert Sinty tegen arbeidsongeval
len verzekerde en in zijn rechten 
was getreden; dat het toegekende 
bedrag werd berekend rekening 
houdend met het feit dat Sinty 
25 pet. blijvend arbeidsongeschikt 
was; dat, nu achteraf een eis tot 
herziening werd ingesteld tussen 
laatstgenoemde en de · tweede ver
weerster, laatstgenoemde eiseres tot 
tussenkomst heeft opgeroepen, ten 
einde te doen verklaren dat het in 
dat geding te wijzen vonnis voor 
haar bindend zal zijn en aan haar 
zal kunnen tegengeworpen worden; 

Overwegende dat de vordering tot 
bindendverklaring van de rechter
hjke beslissing alleen tot doel heeft 
te beletten dat de verweerder m die 
vordering eventueel in een ander 
geding met de eiser kan aanvoeren 
dat dit vonms hem met kan worden 
tegengeworpen, 
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Overwegende dat het bestaan van 

die mogelijkheid voor de eiser vol
staat om aan te tonen dat hij belang 
heeft bij de bindendverklaring 
jegens de verweerder van de te 
nemen beslissing; 

Ove'rwegende dat in dit geval 
eiseres, die deze mogelijkheid hoe
genaamd niet afwees, doch in con
clusie betoogde dat de rechten van 
de tweede verweerster jegens haar 
definitief waren vastgelegd door het 
vonnis van de correctionele recht
bank, aldus betoogde dat het op de 
eis tot herziening te wijzen vonnis 
aan haar niet zou kunnen tegenge
worpen worden; dat daaruit blijkt 
dat de tweede verweerster belang 
kon hebben bij de vordering tot 
tussenkomst; 

Overwegende dat, aangezien de 
vordering tot bindendverklaring van 
het vonnis een louter conservatoir 
karakter heeft, de rechter die over 
die vordering uitspraak doet de 
geschillen niet moet beslechten 
waarover eventueel door de partijen 
tijdens een ander, nakomend geding 
zou kunnen gedebatteerd worden, 
zelfs indien uit de oplossing van die 
geschillen zou blijken dat eiser in 
tussenkomst er geen belang bij had 
de rechterlijke beslissing jegens 
verweerder bindend te doen verkla
ren; 

Dat daaruit volgt, enerzijds, dat 
de rechtbank van eerste aanleg, om 
te beslissen dat het op de eis tot 
herziening te wijzen vonnis bindend 
was voor eiseres en aan haar 
kon worden tegengeworpen, niet 
behoefde na te gaan, in tegenstel
ling tot hetgeen respectievelijk in 
het eerste en vierde middel wordt 
betoogd, of, met toepassing van het 
gemeen recht, van de veroorzaker 
van het ongeval een bijkomende 
vergoeding zou kunnen geeist wor
den en evenmin of de vordering tot 
tussenkomst werd ingesteld v66r 
het verstrijken van de verjaringster
mijn van de burgerlijke rechtsvor
dering uit een misdrijf of van de 
termijn van de rechtsvordering van 

de benadeelde persoon tegen de 
verzekeraar, op grand van de wet 
van 1 juli 1956 betreffende de ver
plichte aansprakelij kheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen; dat, 
anderzijds, de in het tweede en 
derde middel bekritiseerde motie
ven van het vonnis de wettigheid 
van de voornoemde beslissing niet 
bei:nvloeden; 

Dat het eerste en het vierde 
middel naar recht falen en dat het 
tweede en het derde middel, in 
zoverre zij tegen de genoemde 
beslissing zijn gericht, bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk zijn; 

II. Wat het overige van het 
bestreden vonnis betreft : 

Overwegende dat het vonnis de 
conclusie van eiseres verwerpt ten 
betoge dat de rechten van de 
tweede verweerster jegens haar 
definitief werden vastgesteld bij het 
vonnis van 10 december 1964 van de 
Correctionele Rechtbank te Door
nik; dat het beslist dat de rechter
lijke uitspraken over de vergoedin
gen aan de getroffenen door een 
ongeval een voorlopig karakter heb
ben en dat zij vatbaar zijn voor 
wijziging binnen de bij de wet 
bepaalde termijn, wanneer zich een 
wijziging voordoet in de toestand 
van de getroffene en dat het dus 
niet ter zake dienende is of de 
correctionele rechtbank al dan niet 
melding heeft gemaakt van het 
voorbehoud van de tweede verweer
ster, die in de rechten van de 
getroffene is getreden, en of ver
weerster op de kwitantie voorbe
houd heeft gemaakt; 

Dat het bestreden vonnis aldus de 
door de eisers voorgelegde vragen 
beslecht die betrekking hadden op 
de ontvankelijkheid van een even
tuele vordering tot schadevergoe
ding van de tweede verweerster 
tegen die eiseres; 
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Over het tweede bovenvermelde van de getroffene een wijziging 

mogelijk maakt van de beslissing 
waarbij de hen verschuldigde ver
goedingen worden vastgesteld, de 
rechtbank ertoe heeft gebracht te 
beslissen dat het zonder belang is 
dat de tweede verweerster geen 
voorbehoud heeft gemaakt bij het 
verlEmen van een kwitantie voor de 
haar door de correctionele recht
bank toegekende vergoedingen; 

middel: 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het gezag van 
gewijsde van een rechterlijke beslis
sing tot vaststelling van de vergoe
dingen, die volgens het gemeen 
recht door de aansprakelijke ver
oorzaker aan de getroffene door het 
ongeval verschuldigd zijn, een belet
sel kan vormen voor de op dezelfde 
gemeenrechtelijke regels gegronde 
toekenning achteraf van een bijko-
mende vergoeding ter compensatie 
van een verergering van de toestand 
van die getroffene, wanneer de 
rechter door die beslissing de 
gehele tegenwoordige en toekom
stige schade van de getroffene heeft 
willen vergoeden; 

Overwegende dat de door het 
bestreden vonnis vastgestelde 
omstandigheid dat de tweede ver
weerster voor de correctionele 
rechtbank voorbehoud voor de toe
komst zou hebben gemaakt, waar
van door die rechtbank evenwel 
geen melding werd gemaakt, niet 
volstaat om aan te tonen dat de 
door de genoemde rechtbank toege
kende schadevergoeding niet 
bedoeld was om alle toekomstige 
gevolgen van het ongeval te dekken; 

Dat noch de in het middel overge
nomen motieven noch enig ander 
motief van het bestreden vonnis, 
een wettelijke verantwoording vor
men voor zijn beslissing dat de 
rechten van de tweede verweerster 
jegens eiseres bij het vonnis van 
10 december 1964 van de Correctiv
nele Rechtbank te Doornik niet 
definitief werden vastgesteld; 

Dat dit onderdeel van het middel 
dienaangaande gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, in zoverre het 
beslist dat de rechten van de tweede 
verweerster jegens eiseres niet defi
nitief zijn vastgesteld bij het vonnis 
van 10 december 1964 van de Cor
rectionele Rechtbank te Doornik en 
dat het zonder belang is dat de door 
die verweerster ondertekende kwi
tantie geen voorbehoud vermeldt, en 
in zoverre het uitspraak doet over 
de kosten; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding wordt gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat de feitenrechter erover 
zal beslissen; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Bergen, zitting 
houdend in hoger beroep. 

18 oktober 1979 - 1' kamer -
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : baron 
Vinc;otte - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Charles, eerste advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. L. Simont en De 
Bruyn. 

En overwegende dat de vernieti- c 

· d d h d Nr. 120 
g1ng van e oor et twee e onder- . 
deel bekritiseerde beslissing moet 1• KAMER -18 oktober 1979 

leiden tot vernietiging van de daar- 1,o VRUCHTGEBRUIK _ RECHTEN EN 
uit door het bestreden vonnis afge
leide beslissing waartegen het derde 
middel is gericht; dat immers de 

VERPLICHTINGEN VAN DE VRUCHTGEBRUI

KER- BURGERLIJK WETBOEK, ART. 578. 

beslissing van dat vonnis, volgens 2° VRUCHTGEBRUIK DOEL 
welke een wijziging in de toestand SCHULDVORDERING. 
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3" ONSPLITSBAARHEID BURGER-

LIJKE ZAKEN - VRUCHTGEBRUIK VAN EEN 
SCHULDVORDERING - GESCHIL OVER HET 
BEDRAG VAN DE SCHULDVORDERING TUSSEN 
DE SCHULDENAAR, ENERZIJDS, EN DE 
VRUCHTGEBRUIKER EN DE BLOTE EIGENAAR 
VAN DE SCHULDVORDERING, ANDERZIJDS 

ONSPLITSBAARHEID. 

1" Vruchtgebruik is het recht om van 
een zaak, waarvan een ander de 
eigendom heeft, het genot te hebben, 
zoals de eigenaar zelf, maar onder 
ve1plichting om de zaak zelf in stand 
te houden (1). (Art. 578 B.W.) 

2" Vruchtgebruik kan op een schuldvor
dering worden uitgeoefend (2). 

3" Onsplitsbaar, in de zin van art. 31 
Ger. W., is het geschil over het bedrag 
van een schuldvordering tussen de 
schuldenaar van die schuldvordering, 
enerzijds, en de vruchtgebruike1· en de 
blote eigenaar ervan, anderzijds (3). 

(NATIONALE MAATSCHAPPIJ 
VOOR WATERVERDELING T. MEULENYZER E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 25 mei 1978 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

(1) Cass., 22 jan. 1970 (A.C., 1970, 460). 

(2) Zie DE PAGE-DEKKERS, TraUe elem. de dr. 
dv. beige, VI, Les Biens, 1942, nr. 207, biz. 166; 
PLANIOL en RrPERT, TraUe jwidique de droit 
civil franrais, III, Les Biens, 1952, nr. 753, en 
G. MARLY-P. RAYNAUD, Droit civil , II, Les 
Biens, 1965, m·. 83, biz. 111. 

(3) De rechtspraak en rechtsleer hebben 
zich blijkbaar niet beziggehouden met het 
vruchtgebruik van een schuldvordering (zie 
a.m. GROSLIERE, L'indivisibilite en matiere de 
voies de recours, 1959; J.P. MoREAU, Les limites 
au pn'ncipe de fa divisibilite de J'instance 
quant aux parties, Paris, 1966. Zie PERROT, 
Droit judiciaire prive, II, nr. 555, biz. 609 : het 
is genoeg dat afzonderlijke beslissingen 
materieel niet samen ten uitvoer geiegd kun
nen worden. Over de bevoegdheid van de 
rechter om die materii\le onmogelijkheid in 

· feite vast te stellen en over het toezicht door 
het Hof : PERROT, Droit judiciaire p1ive, II, 
nr. 555, biz. 610, en J.P. MoREAU, voormeld 
werk, biz. 271 en 273). Over de onsplitsbaar
heid bij onverdeeidheid, zie FETI'WEIS J.T., 1971, 
biz. 269, inz. nr. 11, c, biz. 271. Over de 
bevoegdheid van het Hof van Cassatie inzake 
onsplitsbaarheid van een geschil, zie « Over de 
Rechtsstaat >>, piecht. openingsrede van de 
proc.-gen. Duman voor het Hof van 
3 sept. 1979, nr. 16-c. 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 31, 1053 van het 
Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel 
nodig, 753, 1084, 1135 van genoemd 
wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat « hoewel, 
de vorderingen tot het bekomen van een 
geldsom in beginsel niet onsplitsbaar 
zijn, ten deze blijkt dat uiteenlopende 
beslissingen - zoals in geval van ont
vankelijkheid van het hoger beroep ten 
aanzien van de vruchtgebruikster, 
gevolgd door een wijziging van het 
beroepen vonnis, en niet-ontvanke
lijkheid van het hoger beroep ten aan
zien van de andere partijen - de 
gelijktijdige uitvoering van die beslissin
gen onmogelijk zouden maken en dit, 
des te meer, daar appellante (thans 
eiseres) niets te maken heeft met de 
betrekkingen tussen de vruchtgebruik
ster en de blote eigenaars en de 
hoofdsom noodzakelijk aan laatstge
noemden zal betaald worden, dat dit 
geschil dus inderdaad onsplitsbaar is », 

en doordat het arrest bijgevolg, met 
toepassing van artikel 1053 van het 
Gerechtelijk Wetboek, het hoger beroep 
van eiseres niet ontvankelijk verklaart 
op grond dat het niet binnen de wette
lijke termijn tegen aile tegenpartijen zou 
gerich t zij n, 

terw1jl, luidens artikel 31 van het 
Gerechtelijk Wetboek, het geschil slechts 
onsplitsbaar is in de zin van de 
artikelen 753, 1053, 1084 en 1135 (van 
genoemd wetboek) wanneer de geza
menlijke tenuitvoerlegging van de 
onderscheiden beslissingen, waartoe het 
aanleiding geeft, materieel onmogelijk 
zou zijn; hieruit volgt dat de vorderingen 
die, zoals ten deze, strekken tot het 
bekomen van een geldsom, steeds splits
baar zijn; zodat het arrest het voorge
legde geschil niet wettig als onsplitsbaar 
kon bestempelen (schending van 
artikel 31 van het Gerechtelijk Wetboek 
en van de andere in het middel bedoelde 
bepalingen) en bijgevolg evenmin het 
hoger beroep van eiseres niet ontvanke
lijk verklaren op grond van artikel 1053 
van het Gerechtelijk Wetboek (scherr
ding van genoemd artikel 1053 en van de 
andere in het middel bedoelde 
bepalingen) : 

Over het middel van niet
ontvankelijkheid door de verweer
ders, met uitzondering van tiende 
verweerster, tegen het cassatiemid
del opgeworpen, en hieruit afgeleid 
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dat bij beoordeling van de gegrond
heid van het middel men noodzake
lijk de wetsbepalingen moet in acht 
nemen inzake de onderscheiden 
rechten van de vruchtgebruiker en 
de blote eigenaar van eenzelfde 
schuldvordering, inzonderheid bij 
erfrechtelijk vruchtgebruik van de 
langstlevende echtgenoot, en dat de 
schending van die wetsbepalingen 
niet is aangevoerd : 

Overwegende dat de schending 
van de artikelen 31 en 1053 van het 
Gerechtelijk Wetboek voldoende is 
om het bestreden beschikkend 
gedeelte te vernietigen, indien het 
middel gegrond is, zodat e1ser de 
verplichtingen van artikel 1080 van 
het Gerechtelijk Wetboek heeft 
nageleefd; 

Dat het middel van niet
ontvankelijkheid niet kan worden 
aangenomen; 

Over het middel : 
Overwegende dat uit de vaststel

lingen van het arrest en uit de 
gedingstukken blijkt dat bij de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Bergen een vordering aanhangig is 
gemaakt, strekkende tot het vast
stellen van de door eiseres aan de 
heer Jouret verschuldigde vergoe
ding wegens onteigening van een 
aan hem toebehorend goed; dat, 
toen Jouret overleden was, het 
geding werd hervat door zijn 
weduwe, de vruchtgebruikster van 
het goed, en door andere rechtver
krijgenden, blote eigenaars van dat 
goed; 

Dat de rechtbank eiseres heeft 
veroordeeld om aan de partijen die 
het geding hervat hebben, namelijk 
de vruchtgebruikster en de blote 
eigenaars, een globaal bedrag te 
betalen; 

Dat eiseres tegen dat vonnis 
hoger beroep heeft ingesteld; dat de 
verweerders incidenteel beroep heb
ben ingesteld; 

Overwegende dat het arrest erop 
w1jst dat het hoger beroep van 
e1seres ten aanzien van sommige 
blote eigenaars te laat is ingesteld 

en beslist dat, nu het geschil 
onsplitsbaar is tussen de vruchtge
bruikster en de blote eigenaars, het 
hoger beroep ten aanzien van alle 
partijen niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat vruchtgebruik 
het recht is om van een zaak, 
waarvan een ander de eigendom 
heeft, het genot te hebben, zoals de 
eigenaar zelf, maar onder verplich
ting om de zaak zelf in stand te 
houden; 

Dat het vruchtgebruik op een 
schuldvordering kan worden uitge
oefend; 

Overwegende dat, wanneer bij 
een geschil met de schuldenaar over 
het bedrag van de schuldvordering, 
die het voorwerp vormt van het 
vruchtgebruik, onderscheiden be
slissingen gewezen worden tegen
over de vruchtgebruiker en tegen
over de blote eigenaar, de gezamen
lijke tenuitvoerlegging daarvan 
materieel onmogelijk kan zijn, nu 
het vruchtgebruik op geen ander 
goed kan worden uitgeoefend dan 
op het goed dat de eigendom is van 
de blote eigenaar; 

Dat het arrest derhalve uit de 
vastgestelde feiten wettig heeft kun
nen afleiden dat het geschil ten 
deze onsplitsbaar was; 

Dat het middel niet kan aangeno
men worden; 

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

18 oktober 1979 - 1" kamer - Voorzit
ter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoor
zitter - Versl<Jggever : de h. Meeus -
Gelijkluidende conclusie van de h. Char
les, eerste advocaat-generaal - Advo
caat: mr. L. Simont. 

Nr. 121 
1" KAMER - 18 oktober 1979 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-

LIJKE ZAKEN - FEITELIJKE BEWERING DIE 
STEUN VJNDT NOCH IN DE BESTREDEN 
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BESLISSING NOCH IN DE PROCESSTUKKEN -
MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG 

MIST (1). 

2" TERUGVORDERING VAN HET 
ONVERSCHULDIGD BETAALDE -
INTEREST - KWADE TROUW NIET VASTGE
STELD- VEROORDELING TOT BETALING VAN 
INTEREST OP GROND DAT HIJ DIE HET 
ONVERSCHULDIGD KAPITAAL HEEFT ONT
VANGEN DAARVAN HET GENOT HEEFT 

GEHAD- ONWETTIGE BESLISSING (2). 

(MELEN T. LA ROYALE BELGE N.V.) 

ARREST ( verta]ing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 14 juni 1978 in hager 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Verviers; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1235, 1376, 1377 en 
1378 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat, na erop gewezen te hebben 
« dat de aan de eerste rechter voorge
legde rechtsvordering strekt tot terug
vordering van het op 30 april 1975 
onverschuldigd betaalde bedrag van 
7.500 frank ter vergoeding van de schade 
aan de ge!ntimeerde (wijlen Joseph 
Dechamps van wie eiseres en haar 
minderjarige zoon die zij vertegenwoor
digt, thans eisers, de rechthebbenden 
zijn), die partijen contradictoir hebben 
vastgesteld na het verkeersongeval van 
18 november 1974 tussen het voertuig 
van gelntimeerde (wijlen Dechamps) en 
dat van de verzekerde van appellante 
(verweerster), welke rechtsvordering is 
ingesteld na vrijspraak van de verze
kerde van appellante door de Politie
rechtbank te Verviers, die in hoger 
beroep op 30 april 1976 is bevestigd bij 
een in kracht van gewijsde gegane 
beslissing >>, het vonnis dat vaststelt dat 
op het betwiste kwijtschrift vermeld 
stond « voor eindafrekening », om de 
rechtsvordering in te willigen, zegt « dat 
ingevolge de strafrechtelijke beslissing 
de betaling moest worden beschouwd als 
een betaling zonder voorwerp en dat de 

(1) Cass., 18 april 1974 (A.C., 1974, 885). 

(2) Cass., 21 jan. 1892 (Bull. en Pas., 1892, I, 
92) en 18 feb. 1926 (ibid., 1926, I, 251); zie 
DE PAGE, III, nr. 20, a). 

terugvordering van het onverschuldigd 
betaalde gegrond is » bijgevolg wijlen 
Dechamps Joseph veroordeelt om aan 
verweerster het door haar gevorderde 
bedrag van 7.500 frank te betalen met de 
wettelijke interest vanaf 30 april 1975, 
d.i. de dag van de storting, 

terwijl, eerste onderdeel, de verzeke
raar die het slachtoffer van een ongeval 
vergoed omdat hij van o01·deel is dat zijn 
verzekerde aansprakelijk is, wanneer de 
strafrechter later beslist dat de verze
kerde niet aansprakelijk is, het gestorte 
bedrag niet kan terugvorderen met een 
beroep op de onverschuldigde betaling, 
als de partijen, zoals ten deze het geval 
is, definitief hun rechten hebben willen 
regelen door de betaling, waarvan de 
oorzaak derhalve te vinden is in die 
regeling (schending van de artike
len 1235, 1376 en 1377 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

tweede onderdeel, in elk geval hij die 
ontvangen heeft wat niet is verschuldigd, 
niet kan worden veroordeeld om de 
interest of de vruchten van het ontvan
gen kapitaal terug te geven, wanneer 
niet is vastgesteld, wat het vonnis niet 
doet, dat hij te kwader trouw was 
(schending van artikel 1378 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Over het middel van niet
ontvankelijkheid, door verweerster 
tegen dat onderdeel opgeworpen en 
hieruit afgeleid dat het nieuw is : 

Overwegend dat eiser, die zich in 
zijn conclusie op een darling 
beroept, noodzakelijk betoogt dat 
partijen hun rechten definitief had
den willen regelen; 

Overwegend dat het middel van 
niet-ontvankelijkheid niet kan wor
den aangenomen; 

Overwegend dat het vonnis niet 
vaststelt dat partijen de bedoelinp, 
hebben gehad hun rechten definitief 
te regelen en beslist dat zij geen 
darling hebben aangegaan; 

Dat het middel, waarin niet wordt 
gezegd dat het vonnis het begrip 
darling of de bewijskracht van akten 
heeft miskend, betoogt dat partijen 
hun rechten definitief hebben wil
len regelen; 



-222-
Dat dit onderdeel van het middel, 

dat geen steun vindt in de vaststel
lingen van het vonnis, feitelijke 
grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat krachtens ar
tikel 1378 van het Burgerlijk Wet
hoek hij die iets ontvangen heeft, 
zonder dat het verschuldigd was, de 
interest slechts dan moet terugge
ven te rekenen van de dag van de 
betaling, als hij te kwader trouw 
was; 

Overwegende dat het vonnis niet 
vaststelt dat de rechtsvoorganger 
van eiseres te kwader trouw was; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, in zoverre het de 
rechtsvoorganger van eiseres ver
om·deelt om aan verweerster de 
wettelijke interest op het bedrag 
van 7.500 frank te betalen van 
30 april 1975 af, en in zoverre het 
uitspraak doet over de kosten; ver
werpt de voorziening voor het ove
rige; beveelt dat van dat arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat de feitenrechter erover 
zal beslissen; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Luik, zitting 
houdende in hoger beroep. 

18 oktober 1979 - 2' kamer - Voorzit
ter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Closon -
Geli)kluidende conclusie van de h. Char
les, eerste advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Fally en L. Simont. 

Nr. 122 

1' KAMER- 19 oktober 1979 

1° HUUR VAN GOEDEREN- PACHT

VOORKOOPRECHT - VEREISTEN. 

2° CASSATIE - OMVANG - BURGERLIJKE 

ZAKEN - VERNIETIGING VAN EEN BESLIS
SING - GEVOLG T.A.V. DE BESL!SSING DIE 

ERUIT VOORTVLOEIT (1). 

1" De pachter heeft geen recht van 
voorkoop indien het goed niet wordt 
geexploiteerd door hem persoonlijk of 
door zijn echtgenoot, zijn afstamme
lingen of aangenomen kinderen, of die 
van zijn echtgenoot; een exploitatie 
met een « bedrijfsmatig karakter >> 

onderstelt dat de produkten van het 
bedrijf vo01· de markt of voor verdere 
verkoop op de boederij zijn bestemd 
(2). (Artt. 1 en 52, 1", Pachtwet.) 

{GIOTS, BRIERS T. VANDECAETSBEEK, 
PHILTJENS, VANVOOREN) 

ARREST 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 20 maart 1978 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, 3, 47, 52, 
1", vervat in artikel 1 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, dat afdeling 3 van boek III, 
titel VIII, hoofdstuk II van het Burger
lijk Wetboek vormt, 1315, 1316, 1341, 

(1) Cass., 1 maart en 4 april 1979 (A.C., 
1978-79, 781 en 918). 

(2) Gedr. St., Senaat, zitt., 1964-1965, nr. 295, 
Verslag Vandekerckhove, namens de Comm. 
van Justitie en Landbouw, blz. 3 en 4. Zie 
ook : CLOSON, Le bail a feJme, Commentaire de 
la loi du 4 novembre 1969, nr. 9, en Le bail a 
ferme et le droit de preemption, Rep. not., 
nr. 55; DELNOY, Le droit de preemption en 
matiere de biens Im·aux, R.P.D.B., bijv. V, 
nrs. 26, 27 en 87; EECKLOO, Pacht en voorkoop, 
blz. 55, nr. 19; TRAEST, De nieuwe wet op de 
landpacht, Tijdschrift voor Privaatrecht, 1969, 
blz. 495 en vlg., nrs. 7, 17, 18 en 19; 
D'UDEKEM D'Acoz en SNICK, Het pachtrecht, 
blz. 67, nr. 8; Cass., 1 maart 1979 (A.C., 1978-79, 
781). 
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1349, 1711 van het Burgerlijk Wetboek, 2, 
lid 4, van de wet van 15 december 1872 
op de handel in het algemeen, die titel I 
van boek I van het Wetboek van Koop
handel vormt en gewijzigd werd door de 
wet van 3 juli 1956, 870, 871, 915, 
1042 van het Gerechtelijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis voor recht zegt dat 
eerste verweerster als koper van de twee 
percelen grond, gelegen aan de Oude 
Baan, te Sint-Lambrechts-Herk, sectie C, 
delen van nr. 3/n, in de plaats van de 
eisers dient te worden gesteld en de 
partijen veroordeelt om de akte, waarin 
deze indeplaatsstel!ing wordt vastgesteld, 
voor notaris te verlijden, zulks op 
grond : dat de eisers het pachtrecht van 
eerste verweerster betwisten wegens de 
niet produktieve of oneconomische 
exploitatie van de betrokken percelen; 
dat de « beroepsmatige >> landbouwactivi
teit van de exploitant geenszins zijn 
hoofdberoepsbedrijvigheid moet zijn; dat 
verweerster Vandecaetsbeek blijkbaar 
nooit een ander beroep heeft uitgeoe
fend dan dat, zij het op beperkte schaal, 
van landbouwster, zoals aangetoond 
wordt door de bijgebrachte bescheiden; 
dat het evenzeer vaststaat dat zij, na het 
overlijden van haar echtgenoot Bulen 
in 1961, in het bezit is geb!even van de 
betrokken percelen, zulks zonder moge
lijke discussie tot 1971; dat, indien de 
redenering van de eiseres dat niet de 
toestand van 1971 in aanmerking dient 
te worden genomen maar we! die 
van 1974, dit is ten tijde van de betwiste 
verkoop, a!s juist kan worden bestem
peld, het dan niet minder juist is, zonder 
dat hiertoe de bewijslast wordt omge
keerd, vast te stellen dat er aan deze 
pachtovereenkomst geen einde is geko
men op de door de wet vereiste wijze, 
althans dat het bewijs of aanbod ervan 
ontbreekt; dat, bijaldien, eerste ver
weerster andere gronden zowel in eigen
dom als in huur blijkt te hebben, die 
door haar als een geheel, samen met de 
betwiste percelen, worden geexploiteerd; 
dat beroepsmatige activiteit en de pro
duktiviteit dus niet dienen beperkt te 
blijven tot de betrokken percelen, die 
slechts een deel zijn van de exploitatie; 
dat anders redeneren het voorkooprecht 
van de pachters gevoelig zou aantasten, 
zoniet onbeduidend maken, indien het 
zou volstaan, bij een pachter die ver
scheidene percelen bij meer dan een 
eigenaar huurt, bij de verkoop van een 
enkel perceel, het voorkooprecht te ont
zeggen onder voorwendsel dat dit per-

ceel te miniem is om « op zich zelf >>, als 
beroepsmatige activiteit vergend, in aan
merking te komen; dat daarenboven het 
ns1co van de uitbating alleszins bij 
verweerster Vandecaetsbeek schijnt te 
berusten, zodat zij zich terecht op een 
beroepsmatig en economisch verant
woorde activiteit beroept waaraan geen 
einde is gekomen, 

terwijl, eerste onderdeel, de eisers in 
conclusie staande hielden en het bewijs 
aanboden dat eerste verweerster, ten 
tijde van de verkoop in 1974, geenszins 
nog landbouwactiviteiten met econo
misch doe! uitoefende en de betrokken 
percelen niet meer in gebruik had; de 
motieven van het vonnis, volgens welke 
enerzijds eerste verweerster zonder dis
cussie tot 1971 in het bezit gebleven was 
der percelen, en aan de huur geen einde 
was gemaakt en zij andere gronden in 
eigendom had, geenszins inhouden dat 
zij de gehuurde percelen in 1974 nog 
beroepsmatig met economische doe!ein
den exploiteerde, en deze ze!fde motie
ven, volgens welke anderzijds het risico 
van de beroepsmatige exploitatie nog 
al!eszins bij eerste verweerster « schijnt 
te berusten >> de twijfel van de rechters 
desaangaande aantonen, zodat het 
geenszins vaststaat dat verweerster 
gerechtigd was het recht van voorkoop 
in te roepen en de wettelijkheid van de 
bestreden bes!issing niet kan worden 
onderzocht (schending van de 
artike!en 1, 47, 52, 1", van de wet van 
4 november 1969, 1711 van het Burgerlijk 
Wetboek, 2, lid 4, van de wet van 
15 december 1872 en 97 van de Grand
wet); 

tweede underdeel, het door de eisers 
aangeboden getuigenbewijs, volgens het
welk eerste verweerster de betrokken 
percelen niet meer in gebruik had op 
het ogenblik van de verkoop en geen 
landbouwactiviteiten met economische 
oogmerken uitoefende, pertinent en toe
laatbaar was, de eisers ten onrechte tot 
dit bewijs niet werden toegelaten, vooral 
nu het vonnis aangaande deze exploita
tie en dit bezit door eerste verweerster 
na 1971 twijfel uitdrukt, en deze motie
ven de beslissing in geen geval verant
woorden (schending van de artikelen 1, 
3, 47, 52, 1", van de wet van 
4 november 1969, 1315, 1316, 1341, 1349, 
1711 van het Burgerlijk Wetboek, 870, 
871, 915, 1042 van het Gerechtelijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet); 
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derde onderdeel, noch het feit dat het 

oorspronkelijk pachtcontract niet beein
digd of verbroken was, noch het feit dat 
verweerster nomt een ander beroep dan 
landbouwster had uitgeoefend en 
na 1961, zonder mogelijke discussie 
tot 1971, in het bezit bleef van de 
betrokken percelen, inhoudt dat eerste 
verweerster in 1974 risicodragend en 
landbouwberoepsmatig de betrokken 
percelen nog zou hebben geexploiteerd 
zodat deze motleven geen afbreuk doen 
aan de pertinentie van het door de 
eisers aangeboden getuigenbewijs 
(schending van de artikelen 1, 47, 52, 1", 
van de wet van 4 november 1969, 915, 
1042 van het Gerechtelijk Wetboek en • 
97 van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens 

artikel 52.1", vervat in artikel 1 van 
de wet van 4 november 1969, dat 
afdeling III vormt van hoofdstuk II 
van titel VIII van boek III van het 
Burgerlijk Wetboek, de pachter 
geen recht van voorkoop heeft 
indien het goed niet wordt geexploi
teerd door hem persoonlijk of door 
zijn echtgenoot, zijn afstammelin
gen of aangenomen kinderen, of die 
van zijn echtgenoot; 

Overwegende dat de eisers in 
conclusie dit « exploiteren >> betwist 
hadden en, meer bepaald, dat eerste 
verweerster op het ogenblik van de 
verkoop, te weten op 13 mei 1974, 
landbouwactiviteiten op de onder
werpelijke percelen uitoefende met 
een « bedrijfsmatig karakter >>, en in 
dit verband een aanbod van bewijs 
deden; 

Overwegende dat het vonnis, noch 
met de in het middel weergegeven 
consideransen, noch met enig ander 
motief vaststelt dat eerste verweer
ster aan landbouwexploitatie deed, 
met andere woorden dat de produk
ten van haar bedrijf niet uitsluitend 
of hoofdzakelijk voor haar gezin 
dienden, maar voor de markt of 
verdere verkoop waren bestemd; 

Dat de rechter dan ook de beslis
sing, dat eerste verweerster een 
recht op voorkoop had, niet wettig 
verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Over het tweede middel, dat enkel 
tegen de beslissing betreffende de 
schadevergoeding is gericht : 

Overwegende dat de beslissing 
waarbij aan de eisers ten laste van 
tweede en derde verweerder een 
schadevergoeding wordt toegekend, 
groot 50.000 frank, het noodzakelijk 
gevolg is van de beslissing dat, bij 
de verkoop, het recht op voorkoop 
dat eerste verweerster bezat, werd 
miskend; 

Dat de vernietiging van laatstver
melde beslissing dan ook van 
rechtswege de vernietiging van de 
eerstvermelde tot gevolg heeft; 

Dat het middel, mitsdien, bij 
gemis van belang niet ontvankelijk 
is; 

Om die redenen, en zonder dat 
ertoe aanleiding bestaat het tweede 
en het derde onderdeel van het 
eerste middel te onderzoeken, welke 
onderdelen niet tot ruimere cassatie 
kunnen leiden, vernietigt het 
bestreden vonnis doch enkel in 
zoverre het beslist dat eerste ver
weerster een recht op voorkoop 
bezat en dienvolgens aan de eisers 
schadevergoeding toekent en in 
zoverre het over de kosten uit
spraak doet; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; houdt de 
kosten aan en zegt dat de feiten
rechter erover zal beslissen; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Tongeren, zitting houdende in hoger 
beroep. 

19 oktober 1979- 1" kamer- VoOJ·zit
ter : de h. Wauters, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Chatel, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Colard, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Houtekier 
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Nr. 123 
l' KAMER- 19 oktober 1979 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-

LIJKE ZAKEN- MIDDEL WAARIN SCHEND!NG 
VAN EEN WETI'ELIJKE BEPALING WORDT AAN
GEVOERD, ZONDER DAT WORDT VERMELD 
WAARIN DIE SCHENDING BESTAAT - NIET 

ONTVANKELIJK M!DDEL (1). 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -

CONCLUSIE - M!DDEL DAT TER ZAKE NIET 
MEER DIENEND IS WEGENS DE VASTSTELLIN
GEN VAN DE RECHTER - GEEN VERPLICH
TING VOOR DE RECHTER OP DAT ~IIDDEL TE 

ANTWOORDEN (2). 

3° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN MID DEL VAN NIET-
ONTVANKELI.JKHEID DOOR DE VERWEERDER 
TEGEN EEN MIDDEL OPGEWORPEN. WEGENS 
DUBBELZINNIGHEID MIDDEL HIERUIT 
AFGELEID DAT DE BEWIJSKRACHT EN DE 
VERBINDENDE KRACHT VAN EEN OVEREEN
KOMST ZIJN MISKEND - MIDDEL VAN NIET
ONTVANKELIJKHEID DAT FEITELIJKE GROND
SLAG MIST- BEGRIP. 

4° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT -

BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BURGER
LIJKE ZAKEN - AANNEMINGSCONTRACT -
UITLEGGING VAN HET CONTRACT NAAR DE 
TEKST VAN DIE AKTE EN EEN BIJVOEGSEL -
UITLEGGING VERENIGBAAR MET DIE AKTEN 
- GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT 

VAN AKTEN (3). 

5° OVEREENKOMST VERBINDENDE 
KRACHT TUSSEN PARTIJEN - GEEN SCHEN

DING VAN ART. 1134 B.W.- BEGRIP. 

6° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -

BESLISSING WAARBIJ EEN VORDERING 
WORDT AANGENOMEN- REGELMATIG VOOR
GEDRAGEN VERWEER - GEEN ANTWOORD 
DAAROP- NIET REGELMATIG MET REDENEN 
OMKLEDE BESLISSING 

3" Fedelijke grondslag mist het m1ddel 
van met-ontvankelJjkheid, dat is opge
worpen tegen een middel ten betoge 

(1) Cass., 19 apnl 1979 (A.C., 1978 79, 
988). 

(2) Cass., 31 me1 1979 (A.C., 1978 79, 1148). 

(3) Zw Cass, 22 der 1978 ( 4.C 1978 79, 

480) 

dat de bewijskracht en de verbindende 
kracht van een overeenkomst zijn 
miskend, en dat is afgeleid uit dubbel
zinnigheid, op grand dat de eerste 
grief betrekking heeft op de akte en 
de tweede op de overeenkomst zelf, 
terwijl de eiser met het woord 
« overeenkomst » kennelijk de over
eenkomst bedoelt zoals zij in de akte 
is weergegeven (4). 

5" De verbindende kracht van een over
eenkomst wordt niet miskend door de 
rechter die er het gevolg aan toekent 
dat zij wettelijk tussen partijen heeft 
in de inteipretatie die hij eraan geeft 
(5). (Art. 1134 B.W.) 

6" Niet regelmatig gemotiveerd is de 
beslissing waarbij een vordering wordt 
aangenomen zonder dat wordt geant
woord op een bij conclusie regelmatig 
voorgedragen verweer van de tegen
partij (6). (Art. 97 Gw.) 

(MEDATS T. MR. LAVIGNE CURATOR IN HET 
FAILLISSEMENT VERHAEREN CHARLES) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 31 mei 1977 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1135, 
1319, 1320, 1322, 1793 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1044, 1045 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

do01·dat het arrest eiser veroordeelt 
om de som van 299.569 frank aan 
verweerder qualitate qua te betalen en 
de vraag van eiser om een nieuwe 
deskundige aan te stellen verwerpt op 
grond : dat de gesloten overeenkomst 
niet onder toepassing van artikel 1793 
van het Burgerlijk Wetboek valt; dat 
immers, zo de aannemingsovereenkomst 
een totale kostprijs van 1.150.656 frank, 
B.T.W. inbegrepen, bepaalt, het alge
meen bestek, gevoegd als bijlage bij de 

(4) Zie « De motivermg van de vonmssen en 
arresten en de bewlJSkracht van de alden », 
plechtige openmgsrede van proc.-gen., Duman, 
toen eerste adv.-gen. voor het Hof van 
1 sept 1978, nr 21 

(5) Cass., 25 mel 1979 (A.C., 1978 79, 1123) 

(6) Cass., 7 dec 1978 (A.C., 1978 79, 404) 
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aannemingsovereenkomst en door eiser 
ondertekend op 8 augustus 1973, een
heidsprijzen bepaalt en verscheidene 
posten slechts benaderend schat; dat 
bijgevolg een verrekening van de wer
ken in meer en min noodzakelijk is, des 
te meer daar een aantal posten niet 
werden uitgevoerd, bepaalde materialen 
van de aannemer door de bouwheer 
betrokken werden en derden andere 
werken uitvoerden; dat de gesloten over
eenkomst een relatief forfait betreffende 
de hoeveelheden en de eenheidsprijzen 
om vat, 

terwijl, eerste onderdeel, de door par
tijen op 8 augustus 1973 gesloten aanne
mingsovereenkomst bepaalt dat de totale 
kosten van het bouwwerk 1.150.656 frank 
bedragen, B.T.W. inbegrepen, zodat ver
weerder qualitate qua tegen een vaste 
prijs verbonden was en het arrest de 
bindende kracht en de bewijskracht van 
deze overeenkomst miskent (schending 
van de artikelen 1134, 1135, 1319, 1320 en 
1793 van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, noch het feit dat 
het algemeen bestek eenheidsprijzen 
bepaalt en verscheidene posten slechts 
benaderend schat, noch het feit dat 
bepaalde werken niet werden uitgevoerd 
en derden sommige werken uitvoerden, 
enige wijziging brengen aan het vast 
karakter van de prijs te meer daar 
partijen de niet uitgevoerde werken en 
de prijs in de overeenkomst bepaald 
hebben, zoals in de overeenkomst wordt 
vastgesteld; nergens blijkt dat eiser dit 
vast karakter verzaakt heeft; de motie
ven geenszins de beslissing wettelijk 
verantwoorden (schending van de 
artikelen 1134, 1135, 1793 van het Bur
gerlijk Wetboek, 1044, 1045 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet); 

derde onderdeel, eiser in conclusie 
staande hield dat het aannemingscon
tract geenszins tegen een relatieve vaste 
prijs gesloten was, daar tot de essentie 
van zulk contract behoort dat eiser 
eenz1jd1g de mogelijkheid heeft wijzigin
gen op te leggen, en het arrest op deze 
conclus1e niet antwoordt (schending van 
de art!kelen 1134, 1135, 1793 van het 
BurgerhJk Wetboek en 97 van de 
Grondwet) · 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel 
niet preciseert waarin de arti
kelen 1134, 1135 en 1793 van het 
Burgerlijk Wetboek werden ge
schonden; 

Overwegende dat eiser in conclu
sie het verweer aanvoerde dat in 
het onderdeel wordt weergegeven; 

Overwegende echter dat het 
arrest op die conclusie niet 
behoefde te antwoordert vermits het 
de beslissing dat de onderwerpelijke 
bouwovereenkomst niet tegen een 
(volstrekte) vaste prijs werd geslo
ten en derhalve niet onder de bepa
lingen van artikel 1793 van het 
Burgerlijk Wetboek viel, niet afleidt 
uit de omstandigheid dat het ten 
deze zou gaan om een overeen
komst tegen een relatieve vaste 
prijs, maar uit de omstandigheid dat 
de bijlage van de overeenkomst, met 
name het door eiser ondertekend 
algemeen bestek, « eEmheidsprijzen 
bepaalt en verscheidene posten 
slechts bij benadering schat »; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het eerste en het tweede 
onderdeel betreft 

1" Nopens het middel van niet
ontvankelijkheid door verweerder 
tegen het eerste onderdeel opgewor
pen en hieruit afgeleid dat het 
onderdeel handelt over de misken
ning van de bindende kracht en van 
de bewijskracht van de overeen
komst, en derhalve door dubbelzin
nigheid of onduidelijkheid is aange
tast vermits de eerste miskenning 
op de overeenkomst zelf zou moeten 
slaan terwijl de tweede op de akte 
tot vaststelling van de overeenkomst 
zou moeten doelen : 

Overwegende dat uit de lezing 
van het onderdeel bhJkt dat e1ser 
met de woorden << de over
eenkomst >> duideliJk bedoelt « de 
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overeenkomst zoals ZlJ 1s vervat in 
het geschrift » dat hij, samen met 
zijn voorziening, regelmatig aan het 
Hof heeft overgelegd; 

Dat hierin geen dubbelzinnigheid 
of onduidelijkheid schuilt weshalve 
het middel van niet-ontvan
kelijkheid moet worden verworpen; 

2" Nopens de onderdelen zelf : 

Overwegende dat artikel 6 van 
het door eiser regelmatig aan het 
Hof overgelegde exemplaar van de 
bouwovereenkomst luidt << De 
totale kosten voor het bouwwerk 
belopen 1.150.656 frank, B.T.W. 
14 percent inbegrepen. De betaling 
van dit bedrag zal op de volgende 
wijze geschieden : bij de onderteke
ning enz. Deze prijs is berekend op 
de datum van ondertekening van 
onderhavige overeenkomst en de 
betalingstranches stemmen overeen 
met de kosten voor de al uitge
voerde zaken >>; 

Overwegende dat eiser eveneens 
aan het Hof regelmatig heeft over
gelegd een door eiser en de failliet
verklaarde aannemer Charles Van
haeren ondertekend stuk, dat van 
8 augustus 1973 dagtekent en dat als 
opschrift draagt << Algemeen bestek. 
Bijlage aan aannemingskontrakt 
nr. 2. De eigenaar : Medats Jhony, 
Langstraat, Bovelingen. De aan
nemer : Algemene Bouwonderne
mingen Vanhaeren Charles, enz. >>; 
dat dit stuk, naast genummerde 
artikels een opgave bevat onder de 
opschriften : Aard der werken, hoe
veelheid, eenheid, totaal; dat voor 
verscheidene artikels noch de hoe
veelheid noch de eenheidsprijs is 
aangeduid en slechts een cijfer 
voorkomt onder de rubriek 
<< Totaal >>, cijfer waaraan het woord 
<< vermoedelijk >> voorafgaat; 

Overwegende dat het hof van 
beroep oordeelt dat de bouwover
eenkomst met onder de toepassing 
van artlkel 1793 van het Burgerlijk 
W etboek valt, met andere woorden 
dat de aannemer het oprichten van 

het gebouw niet tegen een (vol
strekte) vaste prijs op zich heeft 
genomen, en dit afleidt uit de 
omstandigheid dat, hoewel deze 
overeenkomst de vermelding in
houdt van << een totale kostprijs van 
1.150.656 frank, B.T.W. inbegrepen, 
het algemeen bestek, gevoegd als 
bijlage bij de aannemingsovereen
komst en ondertekend door (eiser) 
op 8 augustus 1973, eenheidsprijzen 
bepaalt en verscheidene posten 
slechts benaderend schat >>; 

Overwegende dat, gelet op de hier 
hoger weergegeven inhoud van 
artikel 6 van de overeenkomst, en 
meer bepaald op de laatste zin 
ervan, en op de inhoud van de 
bijlage van deze overeenkomst, de 
rechter mocht oordelen, zoals hij 
impliciet maar zeker doet, dat de 
overeenkomst niet duidelijk was en 
derhalve een uitlegging vereiste; 

Overwegende dat de bewijskracht 
van voornoemd artikel 6, dat naar 's 
rechters oordeel moet worden uitge
legd, door deze niet wordt miskend 
wanneer hij, na aangenomen te 
hebben dat het de vermelding 
inhoudt van een totale kostprijs van 
1.150.656 frank, B.T.W. inbegrepen, 
zich op de bijlage van de overeen
komst beroept om de werkelijke 
draagwijdte te bepalen die de par
tijen aan dit artikel hebben willen 
toekennen; 

Overwegende dat het hof van 
beroep, dat aan de bouwovereen
komst het gevolg toekent dat zij, 
volgens de uitlegging die het ervan 
geeft, wettelijk tussen de partijen 
heeft, evenmin de bindende kracht 
van deze overeenkomst miskent; 

Dat het aldus tevens zijn beslis
sing wettelijk verantwoordt; 

Dat de onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid mt de 
schending van de artlkelen 6, 1131, 1133, 
1304 van het BurgerhJk Wetboek, 6 van 
de wet van 20 februar1 1939 op de 
beschermmg van de t1tel en van het 
beroep van architect en 97 van de 
Grondwet, 
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doordat het arrest eiser veroordeelt 

om de som van 299.569 frank aan 
verweerder qualitate qua te betalen en 
de vraag van eiser om een nieuwe 
deskundige aan te stellen verwerpt op 
grond dat, nu de helft van de bijko
mende betaling van 40.000 frank of 
20.000 frank aan architect Billen werd 
betaald en de andere helft aan de 
aannemer, deze som van 20.000 frank als 
afkorting dient te worden weer
houden " en niet als honorarium van de 
gefailleerde, optredend als architect, 
geldt, 

terw1jl, eerste onderdeel, het beroep 
van aannemer onverenigbaar is met het 
beroep van architect en deze regel tot de 
openbare orde behoort; de overeen
komst, die tegen dit verbod indruist, 
volstrekt nietig is (schending van de 
artikelen 6, 1131, 1133, 1304 van het 
Burgerlijk Wetboek en 6 van de wet van 
20 februari 1939); 

tweede onderdeel, het arrest vaststelt 
dat verweerder qualitate qua, ter gele
genheid van de uitvoering van het aan
nemingscontract, als architect is opge
treden, zodat eiser ten onrechte tot 
betaling van het bedrag van 
299.569 frank veroordeeld wordt; in elk 
geval de wettelijkheid van deze veroor
deling niet kan worden onderzocht 
(schending van a! de bepalingen) : 

Overwegende dat het arrest de 
volgende considerans bevat : << dat, 
nu de helft van de bijkomende 
betaling van 40.000 of 20.000 frank 
aan architect Billen werd betaald en 
de andere helft aan de aannemer, 
deze som van 20.000 frank als afkor
ting dient weerhouden en niet als 
honoraria van gefailleerde, optre
dend als architect, geldt >>; 

Overwegende dat het arrest met 
deze considerans, die in haar laatste 
zinsnede louter negatief is, niet 
vaststelt dat de aannemer in werke
lijkheid als architect zou zijn opge
treden of dat er desaangaande tus
sen de partijen een overeenkomst 
zou hebben bestaan; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het tweede m1ddel, afgele1d mt 
de schendmg van de arhkelen 97 van de 
Grondwet, 1142 en 1147 van het Burger
hJk Wetboek. 

doordat het arrest eiser veroordeelt 
om de som van 299.569 frank aan 
verweerder qualitate qua te betalen en 
de vraag van eiser om een nieuwe 
deskundige aan te stellen verwerpt op 
grond dat : het metselwerk forfaitair 
bepaald werd, zodat geen verrekening 
moet gebeuren; dat de gevelstenen val
gens het bestek niet in de eindprijs 
werden meegeteld, zodat een verreke
ning in meer dient te worden gedaan 
omtrent de gebruikte stenen; dat in 
kruipkelders volgens het bestek niet 
voorzien werd, 

terw1jl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
conclusie zeer omstandige bemerkingen 
maakte aangaande de vaststellingen van 
het deskundigenverslag inzake de 
tekortkomingen van verweerder quali
tate qua in de zinkwerken, daktimmer, 
isolatieplaat, kroonlijst, leien dak, beton, 
schrijnwerkerij, op grand waarvan hij 
dan door de deskundige gedane verreke
ningen betwistte, en het arrest op die 
conclusie niet antwoordt (schending van 
artikel 97 van de Grondwet), 

tweede onderdeel, eiser, wegens deze 
tekortkomingen, gerechtigd was op prijs
vermindering en schadevergoeding en 
het arrest deze ten onrechte en zonder 
motieven weigert (schending van aile 
bepalingen) : 

Overwegende dat eiser, nadat 
aannemer Vanhaeren failliet was 
verklaard, tegen verweerder quali
tate qua zijn vroegere conclusie had 
hernomen; dat hij in laatstvermelde 
conclusie kritiek had uitgebracht op 
de berekeningen van de deskundige, 
meer bepaald in verband met zink
werken, daktimmer, isolatieplaat, 
kroonlijst, leien dak, beton en 
schrijnwerkerij; dat het arrest voor
melde conclusie niet beantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de 
bestreden beslissing m zoverre in 
de som van 299.569 frank, waartoe 
e1ser ten voordele van verweerder 
wordt veroordeeld, bedragen ziJn 
begrepen die op df' in conclus1e 
aangevochten posten zinkwerken, 
daktimmer, isolatieplaat, kroonlijst, 
leien dak, beton en schnJnwerkeriJ 
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betrekking hebben, in zoverre, met 
betrekking tot bedoelde posten, 
eisers vordering tot aanstelling van 
een nieuwe deskundige wordt ver
worpen, en in zoverre over de 
kosten uitspraak wordt gedaan; ver
werpt de voorziening voor het ove
rige; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat de feitenrechter erover zal 
beslissen; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

19 oktober 1979 1 e kamer -
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter ...,.- Verslaggever de h. Chatel, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Colard, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Houtekier 
en Hutzler. 

Nr. 124 
1• KAMER- 19 oktober 1979 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN- MIDDEL TEN BETOGE DAT DE 
BEWIJSKRACHT VAN EEN AKTE IS MISKEND
ONDUIDELIJK MID DEL - NIET ONTV ANKELIJK 

MIDDEL (1}. 

2° KOOP - VERKOOP VAN VERVANGBARE 
ZAKEN- KOOPWAREN GE'iNDIVIDUALISEERD 
DOOR TELLING OF METING - GEVOLG. 

2• Wanneer, na een verkoop van ver
vangbare zaken de koopwaren gei'ndi
vidualiseerd zijn door telling of 
meting, kan de verkoper de koopwa
ren niet meer Jaten vervangen (2). 
(Artt. 1243, 1582 en 1585.} 

(1) Cass., 14 april 1978 (A.C., 1978, 930). 

(2) Zie Cass., 30 okt. 1950 (Bull. en Pas., 
1951, I, 106); 3 jan. 1952 (ibid., 1952, I, 225) en 
22 april 1971 (J.T., 1971, 536). 

Zie ook : De PAGE, IV, nr. 25C, DEKKERS, II, 
nr. 867; KLUYSKENS, IV, nr. 24; FREDERICQ, III, 
nr. 33; PLANIOL en RIPERT, X, nrs. 299 en 300; 
R.P.D.B., V

0 Vente, nrs. 1058 en vlg., inz. 
nr. 1083; SIMONT en DE GAVRE, Les contrats 
speciaux, Rev. crit. juz·. beige, 1976, blz. 365 en 
vlg., inz. nr 67, blz. 436. 

(ROMBOUTS N.V. T. CHASSIS F.S.B. RAMEN N.V.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 februari 1978 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
807 en 1138, inzonderheid lid 2, van het 
Gerechtelijk Wetboek en van het alge
meen rechtsbeginsel dat de rechter ver
biedt uitspraak te doen over niet gevor
derde zaken of een geschil op te werpen 
dat door de partijen is uitgesloten, 

doordat het arrest de verkoopovereen
komst betreffende de partij goederen 
van 69,667 m3

, wegens niet-levering, ont
bindt en deze beslissing neemt op grand 
van de overweging dat de clausule 
« rechtstreekse overslag » tussen de 
partijen niet van toepassing was (<< niet 
speelde >>), 

terwijl, beide partijen in conclusie 
voorhielden dat de kwestieuze clausule 
van toepassing was op de partij hout van 
69,667 m 3 en de betwisting zich slechts 
uitstrekte tot de gevolgen die voortvloei
den uit de toepasselijkheid van de clau
sule; het arrest derhalve, voor zover het 
oordeelt dat partijen of een ervan de 
toepasselijkheid van de clausule << recht
streekse overslag >> in hun conclusie 
hadden uitgesloten, de aan deze conclu
sie toekomende bewijskracht miskent 
(schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek} en door tot de niet
toepasselijkheid van deze clausule te 
besluiten, wanneer de toepasselijkheid 
door beide partijen in principe was 
aangenomen, een geschil opwerpt waar
van partijen het bestaan uitsloten, en 
ultra petita oordeelt (schending van al 
de in het middel ingeroepen wetsbepa
lingen en van hager vernoemd algemeen 
rechtsbeginsel} : 

Overwegende dat het middel stelt 
dat beide partijen tot toepasselijk
heid van de clausule << rechtstreekse 
overslag >> hebben geconcludeerd; 

Overwegende echter dat het niet 
preciseert waar en in welke van de 
talrijke en breedvoerige conclusies, 
die door de partijen in de loop van 
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het langdurig geding werden neer
gelegd, tot deze toepasselijkheid 
werd geconcludeerd; 

Dat het middel bij 
nauwkeurigheid niet 
is; 

gebrek aan 
ontvankelijk 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1243, 
1582 en 1585 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het arrest de overeenkomst 
betreffende de 252 m' hout ontbindt op 
grond dat : « de substitutie door aile 
onderzoek onmogelijk te maken betref
fende de oorspronkelijke koopwaar, de 
verbreking tot gevolg heeft , en het 
middel waarin eiseres opwierp dat de 
goederen, genuszaken zijnde, vervang
baar bleven tot individualisatie van de 
koopwaar afwijst op grond dat de indivi
dualisatie van de koopwaar plaatsgreep 
« aangezien de partij hout, waarvan 
ge!ntimeerde (eiseres) de aankomst 
meldde in de begeleidende brief van 
8 augustus 1966, die de pro forma 
factuur vergezelde, bestaat uit bepaalde 
hoeveelheden van een welbepaalde soort 
hout (dark red meranti), van een 
bepaalde herkomst, gezaagd op bepaalde 
maten, aangegeven in de bestelling >> en 
<< de geweigerde goederen met toepas
sing van artikel IV bis, § 3, van de 
algemene verkoopsvoorwaarden, op de 
werven van ge!ntimeerde werden 
gelost >>, 

terwijl artikel 1243 van het Burgerlijk 
Wetboek geenszins uitsluit dat bij het 
verschuldigd zijn van soortzaken, v66r 
de individualisatie, een vervanging bin
nen de zelfde soort plaatsvindt daar 
genuszaken vervangbaar zijn tot op het 
ogenblik van hun individualisatie en 
terwijl de door het arrest aangehouden 
elementen het niet mogelijk maken wet
telijk te besluiten dat de kwestieuze 
goederen v66r hun vervanging werden 
ge!ndividualiseerd door telling, meting of 
weging of door enig ander indentificatie
middel waardoor soortgoederen kunnen 
worden afgescheiden met het oog op de 
uitvoering van een overeenkomst; het 
arrest aldus schending inhoudt van de in 
het middel ingeroepen wetsbepalingen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat ten deze, achteraf, door 
eiseres aan substitutie van koop
waar werd gedaan maar dat zij 

voorhoudt << dat de koopwaar, een 
genus zijnde, kon worden ver
vangen >>; 

Overwegende dat het arrest in dit 
laatste verband constateert dat de 
koopwaar, waarvan eiseres op 
8 augustus 1966 de aankomst 
meldde, bestond << uit bepaalde hoe
veelheden van een welbepaalde 
soort hout (dark red meranti), van 
een bepaalde herkomst, gezaagd op 
bepaalde maten, aangegeven in ·de 
bestelling », dat het hout << ingevolge 
akkoord van de partijen » op de 
werven van eiseres werd gelost en 
aldaar ter beschikking van verweer
ster werd gesteld; dat het arrest, 
met deze feitelijke constateringen te 
kennen geeft dat de koopwaar aldus 
gewogen, geteld of gemeten was en 
daaruit, zonder schending van de in 
het middel vernoemde wettelijke 
bepalingen, kon afleiden dat de 
koopwaar voldoende gei:ndividuali
seerd was; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
het arrest wettelijk beslist dat de 
koop-verkoop voltrokken was en dat 
eiseres niet meer tot substitutie van 
koopwaren mocht. overgaan; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

19 oktober 1979 1" kamer -
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Chatel, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie . van de . h. Colard, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Gryse 
en DeBruyn. 

Nr. 125 
3' KAMER - 22 oktober 1979 

1° CASSATIE - BEVOEGDHEID ·- VER

SCHRIJVING IN DE MEMORIE TOT STAVING 
VAN DE VOORZIENING- BEVOEGDHEID VAN 

RET HOF OM ZE TE VERBETEREN (1). 

(1) Vgl Cass., 8 dec 1970 (AC., 19n, 353). 
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2° ARBEIDSOVEREENKOMST BE-

DIENDEN - OPEENVOLGENDE .OVEREENKOM
STEN VOOR EEN BEPAALDE TIJD - DE 
NIEUWE OVEREENKOMST KAN SCHRIFTELIJK 
VASTGESTELD WORDEN.TIJDENS DE LOOPTIJD 
VAN EEN OVEREENKOMST VOOR EEN 
BEPAALDE TIJD. 

2" Hoewel art. 2 Arbeidsovereenkom
stenwet Bedienden bepaalt · dat de 
arbeidsovereenkomst voor een be
pafilde tijd. schriftelijk moet worden 
vastgesteld uiterlijk op het tijdstip 
waarop· de bediende in dienst treedt, 
verbiedt die bepaling niet dat de 
vereiste vaststelling plaatsvindt t1jdens 
de }ooptijd van de eerste overeen 
komst(1). 

(< SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK 

FINANCIAL TELECOMMUNICATION » C.V. 
T. HOLZ) 

ARREST ( vertafing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 juli 1978 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 2 en 2bis van de 
gecoi:irdineerde wetten van 21 novem
ber 1969 betreffende de arbeidsovereen
komst voor bedienden, 

doordat het arrest zegt dat het sluiten 
van opeenvolgende overeenkomsten voor 
een bepaalde tijd ongeoorloofd is, nu 
zulk een opeenvolging onwettig is, 
ongeacht de beweegredenen van de par
tijen, op grand dat « door te eisen dat 
die overeenkomsten schriftelijk moeten 
vastgelegd worden uiterlijk op het tijd
stip waarop de bediende in dienst treedt, 
artikel 2, gewijzigd bij artikel 30 van de 
wet van 21 november 1969, de ononder
broken opeenvolging van die overeen
komsten, zonder meer, onmogelijk heeft 
gemaakt vanaf 19 januari 1970 ... behalve 
wanneer in de eerste overeenkomst de 
opeenvolging, ten laatste op het tijdstip 
van de indiensttreding, is bedongen >> en 
zijn beslissing dienaangaande hierop 
steunt dat « de wetgever van 1969 emge 
mate van werkzekerheid heeft w1llen 
bevorderen >> welke « met verwezenhJkt 
is wanneer de nieuwe overeenkomst 
voor een bepaalde tljd besproken en 

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

ondertekend wordt op een ogenblik .. dat 
de werknemer onder het gezag van zijn 
werkgever staat, welke toestand onver
mijdelijk is wanneer er, zoals ten deze, 
geen onderbreking is tussen de opeeri
volgende overeenkomsten »; zodat, de 
enkele vaststelling van een ononderbro
ken opeenvolging van overeenkomsten 
voor een bepaalde tijd, volgens het 

· arrest, aantoont dat artikel 2 van de 
gecoi:irdineerde wetten betreffende de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden is 
geschonden en, zonder enige uitzonde
ring, tot de overtuiging leidt dat de 
opeenvolgende overeenkomsten voor een 
bepaalde tijd in feite voor onbepaalde 
tijd zijn gesloten; 

terwijl, zoals overigens uitdrukkeltjk 
in het arrest wordt vermeldt, de tekst 
van artikel 2 van de gecoi:irdineerde 
wetten van 21 november 1969 betref
fende de arbeidsovereenkomst voor 
bedienden het sluiten van overeenkom
sten voor een bepaalde tijd, die elkaar 
zonder onderbreking opvolgen, niet -uit
drukkelijk verbiedt en dus, uit de enkele 
vaststelling van een ononderbroken 
opeenvolging van overeenkomsten vo()r 
een bepaalde tijd, niet mag worden 
afgeleid dat het beding van een bepaalde 
tijd ongeoorloofd is; het slechts anders is 
wanneer, zoals eiseres in conclusie·. vet
meldde, die opeenvolging van overeen
komsten voor een bepaalde tijd tot doel 
heeft de wettelijke bepalingen inzake 
opzegging te omzeilen, dat wil z'eggen, 
met name wanneer geen van 15eide 
partijen in de overeenkomst de opeen
volgende hernieuwingen van de overeen
komsten voor een bepaalde tijd,· gelet op 
de omstandigheden van de zaak, op 
redelijke wijze kan verantwoorden 
( schending van de artikelen 2 en 
2bis van de g~coi:irdineerde wetten van 
21 november 1969 betreffende de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden) : 

Over het middel van niet
ontvankelijkheid dat steunt op ·het 
feit dat het cassatiemiddel afgeleid 
is uit de schending van niet 
bestaande wetsbepalingen, althans 
van wetsbepalingen die niets te 
maken hebben met de daarin aan
gevoerde grief : 

Overwegende dat de vermelding 
in het cassatreverzoekschrift van 
« de artrhelen 2 en 2 his van de 
gecobrdinf'erde wetten van 21 no
vember 1969 betreffende de arbe1ds-
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overeenkomst voor bedienden » een 
verschrijving blijkt te zijn; dat noch 
het Hof noch verweerster door die 
vermelding in verwarring zouden 
kunnen gebracht worden; 

Dat in de wet van 21 novem
ber 1969 inderdaad geen artikel 2bis 
voorkomt en dat de voornoemde 
bepalingen slechts de artikelen 2 en 
2bis kunnen zijn van de wetten 
betreffende de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden, geco6rdineerd op 
20 juli 1955, gewijzigd bij de wet 
van 21 november 1969; 

Dat, derhalve, het middel van 
niet-ontvankelijkheid niet kan wor
den aangenomen; 

Over het middel : 

Overwegende dat het arrest, na 
erop te hebben gewezen dat de 
tekst van artikel 2 van de geco6rdi
neerde wetten betreffende de 
arbeidsovereenkomst voor bedien
den, gewijzigd bij de wet van 
21 november 1969, het sluiten van 
opeenvolgende overeenkomsten 
voor een bepaalde tijd, die elkaar 
zonder onderbreking opvolgen, niet 
uitdrukkelijk verbiedt, enerzijds, 
oordeelt dat die bepaling, door te 
eisen dat die overeenkomsten uiter
lijk op het tijdstip waa~op de 
bediende in dienst treedt schrifte
lijk zouden vastgesteld zijn, de 
ononderbroken opeenvolging van 
die overeenkomsten onmogelijk 
heeft gemaakt, behalve wanneer die 
opeenvolging in de eerste ove·reen
komst wordt bedongen uiterlijk op 
het tijdstip van de indiensttreding; 
dat het arrest, anderzijds, vaststelt 
dat de overeenkomst van 18 juni 
1976 v66r de beeindiging van de 
eerste overeenkomst was gesloten; 

Dat het arbeidshof bijgevolg 
beslist dat de litigieuze overeen
komst voor onbepaalde tijd werd 
gesloten; 

Overwegende dat, hoewel arti
kel 2 bepaalt dat de arbeidsovereen
komst voor bedienden voor een 
bepaalde tijd schriftelijk moet wor
den vastgesteld uiterlijk op het tijd
stip waarop de bediende in dienst 

treedt, die bepaling niet verbiedt dat 
de vereiste vaststelling plaatsvindt 
tijdens de looptijd van de eerste 
overeenkomst; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het uit
spraak doet over verweerders vorde
ring tot opzeggingsvergoeding, en 
over de kosten; beveelt dat van dit 
arrest melding wordt gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat de feitenrechter erover zal 
beslissen; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Arbeidshof 
te Luik. 

22 oktober 1979 - 3' kamer - Voorzit
ter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Mahillon -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Duchatelet, advocaat-generaal - Advo
caten: mrs. VanRyn en Simont. 

Nr. 126 
3' KAMER - 22 oktober 1979 

1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - ONDERNEMING -

TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID- BEG RIP. 

2° TUSSENKOMST BURGERLIJKE 

ZAKEN - CASSATIEGEDING - ONTV ANKE
LIJKVERKLARING VAN DE VORDERING TOT 
BINDENDVERKLARING VAN HET ARREST 
DOOR DE ElSER INGESTELD - INWILLIGING 
VAN HET CASSATIEBEROEP - VORDERING 

GEGROND VERKLAARD (1). 

1" De rechter die vaststelt dat verschil
Jende technische bedrijfseenheden van 
een onderneming over een sociale 
autonomie beschikken, kan niet wettig 
beslissen dat de technische eenheden 
een geheel vormen op grond dat niet 
bewezen is dat zij over een economi
sche autonomie beschikken (2). (Art. 1, 

(1) Cass., 1 juni 1977 (A C., 1977, 1018). 

(2) Zie verslag aan de Koning voor KB. 
nr. 4, 11 okt. 1978 (Belgisch Staatsblad 
31 okt. 1978, blz. 13.261), en Advies nr. 568 van 
de Nationale Arbeidsraad van 19 dec. 1977 in 
het verslag van de secretaris over de activite1t 
van de zaak, 1976-1977, blz. 143. 
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§ 4, b, 1, tweede lid, 1", wet 10 juni 
1952 betreffende de gezondheid en de 
veiligheid van de werknemers, als
mede de salubriteit van het werk en 
de werkplaatsen, gew. bij K.B. nr. 4 
van 11 okt. 1978.) 

(ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBONP T. UNERG 
N.V., LANDELIJKE BEDIENDENCENTRALE) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 29 januari 1979 in 
hoger beroep gewezen door de 
Arbeidsrechtbank te Brussel; 

Over de middelen samen, het eerste 
afgeleid uit de schending van de 
artikelen 23, § 1, 2', 89 van de wet van 
5 augustus 1978 houdende economische 
en budgettaire hervormingen, 1, § 4, b, 1, 
lid 1 en 2, 1', en h, 1' en 3', van de wet 
van 10 juni 1952 betreffende 4e gezond
heid en de veiligheid van de werkne
mers, alsmede de , salubriteit van het 
werk en van de werkplaatsen, gewijzigd 
bij de wetten van 17 juli 1957, 
28 januari 1963, 16 januari 1967, 
17 februari 1971, 23 januari 1975 en bij 
het koninklijk besluit nr. 4 van 
11 oktober 1978, en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis zegt dat de vorde
ring die eiser in zijn aanvullende conclu
sie heeft ingesteld, ten einde te doen 
verklaren dat de afdeling Br<tbant van 
verweerster zeven technische bedrijfs
eenheden heeft, namelijk in de centra 
Tubeke-Nijvel (district B), Ottignies
Genval (district C), Schepdaal-Huizingen 
(district A), Hoeilaart-Zaventem, E!se
ne-Woluwe, Anderlecht-Molenbeek en 
Vorst, niet gegrond is en beslist dat 
verweerster wette!ijk aileen maar ver
plicht is om een enkel comite voor 
veiligheid en gezondheid op te richten, 
op grand dat : de lege lata, « onder 
onderneming moet worden verstaan de 
technische bedrijfseenheid, bepaald op 
grand van de economische en sociale 
criteria; in geval van twijfel de sociale 
criteria primeren ... de rechtbank niet 
akkoord kan gaan met de uitlegging 
volgens welke, in geval van tegenspraak 
tussen de economische of technische 
criteria enerzijds en de sociale criteria 
anderzijds, aileen deze laatste in aan
merking behoeven te worden genomen 
om vast te stellen of er a! dan niet 
sprake is van een technische bedrijfs
eenheid; immers, zowel volgens de geest 

als de letter van de tekst, een bepaalde 
economische en/of technische autonomie 
en een bepaalde sociale autonomie moe
ten samen bestaan. Aileen als er twijfel 
is over het bestaan van de economische 
autonomie, het sociaal criterium pri
meert " niet synoniem is met " afwezig
heid van" doch we! met "aarzeling ", 
"gebrek aan zekerheid over het bestaan 
van", Wanneer derhalve is aangetoond 
dat er geen sprake is van een economi
sche of technische autonomie, terwijl er 
nochtans een sociale autonomie bestaat, 
er geen technische bedrijfseenheid is »; 
wat ten deze de sociale autonomie 
betreft, « de relatieve afstand tussen 
twee zetels, het gebruik van andere talen 
bij sommige zetels kunnen doen beslui
ten dat elke zetel een betrekkelijke doch 
werkelijke sociale autonomie heeft », 
wat de economische autonomie betreft, 
« een bepaalde economische autonomie 
bestaat als de activiteiten van een zetel 
gedeeltelijk verschillen van de hoofdze
tel of we!, a!s die activiteiten gelijk zijn, 
die zetel werke!ijk vrij is om zijn 
activiteit te ontwikkelen >>; dat, wat de 
toepassing ten deze betreft, de recht
bank het nuttig oordeelt het standpunt 
van de partijen weer te geven en 
vaststelt dat « de eisers de betrekkelijke 
economische autonomie niet hebben 
bewezen. De rechtbank vaststelt dat de 
partijen het in feite niet eens zijn en de 
eisers niet bewijzen dat er verschillende 
technische bedrijfseenheden bestaan •, 

terw1j'J, eerste onderdeel, de zeven 
litigieuze zetels van de afdeling Brabant 
van verweerster, volgens de vaststellin
gen van het vonnis, een werkelijke 
sociale autonomie hebben en derhalve 
moeten worden beschouwd als verschil
!ende technische bedrijfseenheden die 
elk een comite hebben, twijfel en zelfs 
het ontbreken van economische of tech
nische criteria voor die autonomie niet 
kunnen primeren hoven de sociale crite
ria of de gevolgen ervan teniet doen 
(schending van de artikelen 23, § 1, 2', 
89 van de wet van 5 augustus 1978, 1, § 4, 
b, 1, lid 1 en 2, 1', en h, 1' en 3', van de 
wet van 10 juni 1952); 

tweede onderdeel, het vonnis, door de 
conclusies van de partijen gedeeltelijk 
weer te geven en door te beslissen dat 
eiser niet het bewijs heeft geleverd van 
de economische autonomie van de zeven 
zetels, die enkel bestaat als de activitei
ten gedeeltelijk verschi!lend zijn of als 
de zetel werkelijk vrij is in verband met 
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zijn .ontwikkeling, niet genoegzaam ant
woordt op. de conclusie van eiser; deze 
uitdrukkelijk betoogde dat de chefs van 
de verschillende districten bevoegd 
waren om de vennootschap te verbinden 
voor de aankoop van materieel, vervoer
middelen, kantoormateriaal en voor het 
optrekken en veranderen van de gebou
wen, hetgeen het autonoom beheer van 
een aanzienlijk budget impliceert; het 
vonnis niet antwoordt op deze beschou
wingen (schending van artikel 97 van de 
Gr.ondwet); 

derde .onderdeel, de afstanden tussen 
de, zeven bedrijfszetels, de bevoegdheden 
van de. chefs van de verschillende dis
tricten, het verschil, in de conclusie van 
eiser opgegeven; in de activiteiten van 
die zetels, voldoende economische crite
ria zijn om tot het besluit te komen dat 
er ;zeven technische. bedrijfseenheden 
bestaan; aan de hand van de motivering 
van het vonnis niet kan worden nage
gaan of de rechters van oordeel waren 
dat die elementen niet bestonden of dat 
ze; zelfs als ze bewezen· waren, geen 
aanleiding konden geven tot de eco
nomische autonomie die noodzakelijk 
was voor het bestaan van de zeven 
technische bedrijfseenheden (schending 
van aile bepalingen); 

het tweede, uit de schending van de 
artikelen 23, § 1, 2", 89 van de wet van 
5 augustus 1978 houdende economische 
en budgettaire hervormingen, 1, § 4, b, 1, 
lid 1 en 2, 1", en h, 1" en 3", Ibis,§ 10, 1", 
lid 1, van de wet van 10 juni 1952 
be'treffende de gezondheid en de veilig
heid van de werknemers, alsmede de 
salubriteit van het werk en van de 
werkp!aats(m, gewijzigd bij de wetten 
van 17 juli I957, 28 januari 1963, 
16 januari 1967, I7 februari 1971, 
23 . januari 1975 en bij het koninklijk 
besluit nr. 4 van 11 oktober I978, 4, 1 ", 6, 
van . het koninklijk besluit van 
I8 oktober 1978 betreffende de onderne
mingsraden en de comites voor veilig
heid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen, 1138, 2", van het Gerechte
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis zegt dat de subsi
diaire vordering van eiser, ten einde 
voor .recht te doen . verklaren dat de 
vi]f .bestaande comites voor veiligheid, 
gezondheid en verfraaiing van de werk
plaatsen niet mogen worden afgeschaft, 
niet gegrond is en beslist dat de wette
lijke verplichting van verweerster 
beperkt is tot de oprichting van een 

enkel comite voor veiligheid en gezond
heid, op grond dat het bestaan van 
verschillende comites voor veiligheid en 
gezondheid in een enkele technische 
bedrijfseenheid een mogelijkheid en niet 
een verplichting is; dat de litigieuze 
situatie " geregeld wordt in artikel Ibis, 
§ IO, van de wet van IO juni I952, 
gewijzigd bij artikel IO, § IO, van het 
koninklijk besluit van 11 oktober I978 : 
" Voor de toepassing van deze paragraaf 
wordt verstaan onder onderneming : de 
juridische entiteit; 1" Bij overgang krach
tens overeenkomst van een of meer 
ondernemingen : blijven de bestaande 
comites voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing der werkplaatsen fungeren, 
zo de betrokken ondernemingen hun 
aard van technische bedrijfseenheid 
behouden; wordt, in de andere gevallen, 
tot de eerstkomende verkiezingen het 
comite van de nieuwe onderneming 
gevormd door al de !eden van de comites 
die vroeger werden verkozen bij de 
betrokken ondernemingen, tenzij de par~ 
tijen er anders over beslissen. Dit comite 
fungeert voor het geheel van het ·per so
nee! van de betrokken ondernemingen ". 
Zo ziet men dat verweerster wettelijk 
aileen verplicht is om een enkel comite 
voor veiligheid en gezondheid op te 
richten, hetgeen, logischerwijze en, gelet 
op de taak van de comites voor veilig
heid en gezondheid, · op zijn minst kan 
worden betwist; daar de rechtbank ech
ter gebonden is aan de omschrijving van 
de onderneming waaronder verstaan 
wordt de technische bedrijfseenheid, 
aileen voormelde beslissing de rechten 
van de partijen wettelijk vaststelt >>, 

terwijl, eerste onderdeel, het vonnis, 
door geen rekening te houden met. het 
feit da:t in geval van twijfel, bij de 
omschrijving van de technische bedrijfs
eenheid, de sociale criteria primeren, 
niet wettig kon beslissen dat de gefusio
neerde zetels hun aard van technische 
bedrijfseenheid niet hadden behouden: 
(schending van de artikelen 23, § 1, 2", 
89 van de wet van 5 augustus I978, I, § 4,' 
b, 1, lid 1 en 2, 1", en h, I" en 3", Ibis,
§ 10, 1", lid I, van de wet van 
10 juni 1952); 

tweede onderdeel, verweerster had 
oeslist dat er bij " Unerg >> drie techni
sche bedrijfseenheden waren en dat er 
derhalve drie comites moesten worden 
opgericht, en de vordering strekte tot de 
oprichting van 7 of subsidiair 5 comites; 
de rechter derhalve zijn bevoegdheden 
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heeft overschreden door te beslissen dat 
een enkel comite zou worden opgericht; 
de gronden van het vonnis die, enerzijds, 
aannemen dat het mogelijk is in een 
enkele technische bedrijfseenheid ver
schillende ·comites op te rich ten, doch, 
anderzijds, zeggen dat de rechtbank 
gebonden is aan de. omschrijving van de 
technische eenheid en ten slotte de 
oprichting van een enkel comite betreu
ren,· confmis zijn en de bekritiseerde 
beslissing niet verantwoorden (scherr
ding van de artikelen .1138, 2"; van het 
Gerec):ltelijk Wetboek, 1, § 4, b, 1, lid 1, 
en h, 1" en 3", van de wet van 
10 juni 1952, 4, 1", 6, 1", 7 van het 
koninklijk besluit van 18 oktober 1978 en 
97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, in elk geval niet kan 
worden nagegaan hoeveel comites er, 
volgens het vonnis, moeten worden 
opgericht; de gronden in ,strijd zijn met 
het beschikkende gedeelte (schending 
van artikel 97 van de Grondwet, 1, § 4, b, 
1, lid 1, en h, 1" en 3", van de wet van 
10 juni 1952, 4, 1", 6, 1", en 7 van het 
koninklijk besluit van 18 oktober 1978) : 

,~. 

W at het eerste onderdeel van elk 
middel betreft : 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 1, § 4, b, 1, lid 2, van de wet 

. komst van een of meer on
dernemingen blijven de be
staande comites voor veiligheid, 
gezondheiq en verfraaiing van de' 
werkplaatsen fungeren, zo de 
betrokken ondernemingen hun aard 
van · technische bedrijfseenheid 
behouden >>; , 

Overwegende dat het koninklijk 
besluit nr. 4 van 11 oktober 1978 tot 
WlJZigmg van de wet van 
20 september 1948 houdende organi
satie van het bedrijfsleven en van 
de wet van 10 juni 1952 betreffende 
de gezondheid en de veiligheid van 
de werknemers, alsmede de salubri
teit van het werk en van de werk
plaatsen is genomen onder meer ter 
uitvoering van de wet van 5 au
gustus 1978 houdende economische 
en budgettaire hervormingen, waar
van artikel 23, § 1, 2", de Koning de 
bevoegdheid gaf, · bij in Ministerraad 
overlegde besluiten, wijziging aan te 
brengen in de artikelen 1 en 1 bis 
van die wet van 10 juni 1952, 
rekening houdende met de adviezen 
nrs. 568, 576 en 577 van de Natio
nale Arbeidsraad; 

van 10 juni 1952 betreffende de Overwegende dat de Nationale 
gezondheid en de veiligheid van de Arbeidsraad in het advies nr. 568 
werknemers, alsmede de salubriteit van 19 december 1977 vaststelde dat 
van het werk en van de werkplaat- de· rechtspraak, steunend op de 
sen, laatstelijk gewijzigd bij het voorbereidende werken van de wet 
koninklijk besluit nr. 4 van tot regeling van de ondernemingsra-
11 oktober 1978, de in § 1 van dat den, het begrip technische bedrijfs
artikel bedoelde werkgevers een of eenheid had omschreven op grond 
meer comites voor veiligheid, van economische en sociale criteria; 
gezondheid en · verfraaiing van de dat de leden die de werknemersor
werkplaatsen oprichten in de onder- ganisaties vertegenwoordigen van 
riemingen waar te.n m'inste 50 werk- oor·deel waren dat er aanleiding was 
nemers woraen tewerkgesteld, en ' een einde te maken aan een zekere 
onder onderneming moet worden dubbelzinnigheid en verwarring bij 
verstaan, : de technische bedrijfs- de toepassing van deze criteria, door 
eenheid, bepaald op grond van ·de in een wettekst het beginsel in te 
economische en sociale criteria; in schrijven volgens hetwelk het so
i'ieval vari' twijfel primeren de so- ciaal element moet primeren in ge
ciale criteria; dat artikel 1bis, § 10, val van twijfel over het begrip tech
van :dezelfde wet, na te hebben nische bedrijfseenheid, terwijl de 
gezegd .dat, voor de toepassing van •' leden die de werkgeversorganisaties 
·deze ·paragraaf onder onder- vertegenwoordigen de mening 
neming >> wordt verstaan : de juridi- waren toegedaan dat het sociaal 
sche entiteit, onder meer bepaalt : element enkel moet primeren in 
<< bij· overgang . krachtens overeen- geval van twijfel over de economi-
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sche autonomie en anderdeels van 
oordeel waren dat men verder aan 
de arbeidsrechtbanken de zorg 
moesten laten het begrip technische 
bedrijfseenheid in welbepaalde 
gevallen te omschrijven, zonder de 
huidige wetteksten te wijzigen; 

Overwegende dat blijkens de 
nieuwe tekst van artikel 1, § 4, b, 1, 
lid 2, van voormelde wet van 
10 juni 1952, waarvan de betekenis 
nog wordt bevestigd door het ver
slag aan de Koning v66r het 
koninklijk besluit nr. 4 van 
11 oktober 1978, dit besluit niet het 
standpunt van de werkgeversorgani
saties volgt, doch wei dat van de 
werknemersorganisaties, en dat, 
hoewel, om te beslissen over het 
bestaan van een technische 
bedrijfseenheid, toepassing moet 
worden gemaakt zowel van de eco
nomische criteria als van de sociale 
criteria, deze laatste doorslaggevend 
zijn wanneer dat bestaan niet blijkt 
op grond van de econQmische crite
ria aileen; 

Overwegende dat het vonnis, ter 
verwerping vah de primaire en sub
sidiaire vordering waarvan sprake is 
in de middelen, na te hebben aan
genomen dat elk van de zetels van 
verweerster waarover het geschil 
loopt een betrekkelijke doch werke
lijke sociale autonomie bezit, maar 
dat vaststelt dat de partijen (thans 
eiser en de tot bindendverklaring 
van het arrest opgeroepen partii, 
enerzijds, en verweerster, ander
zijds) het in feite niet eens zijn over 
de elementen waardoor kan worden 
bepaald of die diverse zetels over 
een bepaalde economische auto
nomie beschikken, zodat « de 
betrekkelijke economische autono
mie niet is bewezen », oordeelt dat 
wanneer is aangetoond dat er geen 
sprake is van een economische of 
technische. autonomie, terwijl er 
nochtans een sociale autonomie 
bestaat, er geen technische bedrijfs
eenheid is; 

Dat het vonnis aldus de economi
sche criteria doet primeren boven 
de sociale criteria en de in de 

. middelen aangevoerde bepalingen 
van de wet van 10 juni 1952 
schendt; 

Dat deze onderdelen van de mid
delen gegrond zijn; 

· Overwegende dat er termen aan
wezig zijn om te verklaren dat het 
arrest kan worden tegengeworpen 
aan de tot bindendverklaring van 
het arrest opgeroepen partij; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis; verklaart dat het 
onderhavige arrest ook geldt voor 
de Landelijke Bediendencentrale; 
beveelt dat van dit 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 de Arbeidsrecht
bank te Nijvel. 

22 oktober 1979- 3' kamer- Voorzit
ter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : baron Vin<;otte -
Gelijkluidende conclusie van de h. 

· Dttchatelet - Advocaten : mrs. Houte
kier en De Bruyn. 

Nr. 127 
2" KAMER - 23 oktober 1979 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
- PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSA

TIE TE VOORZIEN - STRAFZAKEN - VERZE
KERAAR VAN DE BURGERRECHTELIJKE AAN
SPRAKELIJKHEID VAN DE BEKLAAGDE, VRIJ
WILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ - VOOR
ZIENING TEGEN HE'r OPENBAAR MINISTERIE 
- GEEN VEROORDEI,JNG IN DE KOSTEN VAN 
DE STRAFVORDERING - NIET ONTV ANKE
LIJKE VOORZIENING (1). 

2° RECHTERLiJK GEWIJSDE- GEZAG 

VAN GEWIJSDE- BEGRIP. 

2~ Het gezag van gewijsde geldt niet 
enkel voor hetgeen in een vonnis 
uitdrukkelijk is beslist over een 

(1) Cass., 22 maart 1977 (A.C., 1977, 790). 
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geschilpunt, maar ook voor alles 
waarop, m.b.t. de betwisting voor de 
rechter, diens beslissing noodzakelijk, 
zij het impliciet, berust (1). (Art. 
23 Ger.W.) 

(LUIKSE VERZEKERING N.V. 
T. BAUWENS, GROEP JOSI N.V.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 10 mei 1976 en 
2 april 1979 door het Hof van 
Beroep te Gent gewezen; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing van 
het arrest van 10 mei 1976, 

1" waarbij de beklaagde op de 
strafvordering wordt veroordeeld : 

Overwegende dat eiseres, vrijwil
lig tussengekomen verzekeraar van 
de burgerrechtelijke aansprakelijk
heid van de beklaagde inzake 
motorrijtuigen, nu zij niet in kosten 
van die strafvordering is veroor
deeld, geen hoedanigheid heeft om 
tegen die beslissing cassatieberoep 
in te stellen; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

2" waarbij eiseres, in solidum met 
de beklaagde, wordt veroordeeld tot 
betaling aan elkeen van de burger
lijke partijen van een voorschot van 
een frank: 

Overwegende dat eiseres geen 
middel aanvoert; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing van 
het arrest van 2 april 1979 : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 23 tot 28 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest van 2 april 1979 de 
door . eiseres aangevoerde exceptie van 
niet-verzekering afwijst en, bij bevesti
ging van de beslissing van de eerste 

· rechter, eiseres, in solidum met de 
beklaagde J ... , veroordeelt tot het vergoe-

(1) Cass., 4 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 148). 

den van de door de verweerders geleden 
schade, op de volgende gronden : « Bij 
vonnis van de Correctionele Rechtbank 
te Gent van 29 maart 1976 werd de 
naamloze vennootschap Luikse Verzeke
ring, die in het geding vrijwillig was 
tussengekomen als assuradeur van Joos 
Johan, samen met deze laatste veroor
deeld tot betaling aan elk van de burger
lijke partijen Bauwens en de naamloze 
vennootschap Groep Josi van een frank 
provisioneel ter vergoeding van de 
schade welke zij geleden hadden door de 
fout van voormelde Joos en waarvoor 
deze laatste veroordeeld werd. Tegen dit 
vonnis werd geen hoger beroep ingesteld 
door de naamloze vennootschap Luikse 
Verzekering, wel door Joos J. en het 
openbaar ministerie. Bij arrest van dit 
hof, vierde kamer, van 10 mei 1976 werd 
voormeld vonnis bevestigd in tegenwoor
digheid van de naamloze vennootschap 
Luikse Verzekering. Het cassatieberoep 
van Joos Johan tegen de burgerlijke 
partijen werd bij arrest van 17 augustus 
verworpen. Noch voor de correctionele 
rechtbank noch voor het hof wierp 
appellante op dat zij de aansprakelijk
heid van Joos J. niet dekte. Terecht 
besliste dienvolgens de eerste rechter 
dat voormeld vonnis en arrest in kracht 
van gewijsde zijn getreden wat betreft 
de beslissing over de gehoudenheid van 
de naamloze vennootschap Luikse Ver
zekering tot vergoeding van de schade 
welke J oos J. veroorzaakte door het 
misdrijf waartoe hij definitief was ver
oordeeld. Indien voormelde beslissingen 
slechts een provisionele som toekenden 
en aldus niet definitief beslisten over de 
omvang van de schade, dan is nochtans 
de beslissing over de aansprakelijkheid 
van Joos J. en de gehoudenheid van de 
naamloze vennootschap Luikse Verzeke
ring definitief en in kracht van gewijsde 
getreden. ( ... ) De gevolgen van deze 
beslissingen strekken zich noodzakelijk 
uit tot de verdere afhandeling van de 
vorderingen van de burgerlijke partijen 
tegen appellante "• 

terwijl het gezag van het gewijsde van 
een vonnis alleen verbonden is aan de 
punten waarover v66r de rechter is 
gedebatteerd en die inderdaad door hem 
zijn beslecht, en terwijl, ten deze, de 
rechtbank door haar vonnis van 
29 maart 1976, dat door het arrest van 
10 mei 1976 werd bevestigd, zich ertoe 
heeft beperkt de beklaagde en de eise
res, elk voor het geheel, te veroordelen 
tot betaling, aan verweerders, van een 
frank provisioneel, doch geen uitspraak 
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heeft gegeven over het punt of het 
voertuig waarrnee de beklaagde J ... het 
litigieuze ongeval heeft veroorzaakt 
gedekt was door de bij eiseres aange
gane polis, dit punt v66r de rechtbank 
niet gedebatteerd zijnde; waaruit volgt 
dat, door de door eiseres ingeroepen 
exceptie van niet-verzekering te verwer
pen en door deze te veroordelen om 
verweerders schadeloos te stellen op 
grond dat voormeld vonnis en voormeld 
arrest in kracht van gewijsde zijn getre
den wat de gehoudenheid van eiseres 
betreft tot vergoeding van de schade 
welke J... veroorzaakt had door het 
mi.sdrijf, het arrest aan gezegde beslis
singen een gezag van gewijsde heeft 
toegekend die deze beslissingen in 
wezen niet hadden (schending van de 
artikelen 23 tot 28 van het Gerechtelijk 
Wetboek); dat bovendien, door zich te 
vergissen omtrent de betekenis en de 
draagwijdte van meergenoemde beslis
singen, het arrest de bewijskracht daar
van heeft geschonden (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat .het gezag van 
het rechterlijk gewijsde niet aileen 
verbonden is aan hetgeen een von
nis uitdrukkelijk beslist over een 
punt dat in betwisting is, maar zich 
uitstrekt tot al wat, om reden van 
het geschil dat voor de rechter is 
gebracht en waarover de partijen 
tegenspraak hebben kunnen voeren, 
al weze het impliciet, de noodzake
lijke grondslag van de beslissing 
uitmaakt; 

Overwegende dat zowel het von
nis van de Correctionele Rechtbank 
te Gent van 29 maart 1976 als het 
arrest van 10 mei 1976 uitspraak 
hebben gedaan over de rechtsvorde
ringen, door de burgerlijke partijen 
naar aanleiding van een verkeers
ongeval ingesteld tegen de 
beklaagde en tegen eiseres als ver
zekeraar van de civielrechtelijke 
aansprakelijkheid van de beklaagde 
inzake motorrijtuigen; dat de ver
plichting van eiseres, krachtens de 
wet van 1 juli 1956, om de schade 
voortvloeiende uit het litigieuze 
ongeval te vergoeden, de grondslag 
uitmaakte van de rechtsvorderingen 
van de burgerlijke partijen in 
zoverre zij . tegen eiseres waren 

gericht; dat deze verplichting der
halve, in strijd met wat in het 
middel is vermeld, wel degelijk voor 
de rechter was aangevoerd en aan 
de tegenspraak van de partijen 
werd on~erworpen; dat de omstan
digheid dat eiseres to€m het bestaan 
van die verplichting in de loop van 
het debat niet · uitdrukkelijk heeft 
betwist, niet wegneemt dat dit punt 
wezenlijk deel uitmaakte van het 
geschil dat aan het oordeel van de 
rechter was onderworpen; dat het 
genoemde arrest van 10 mei 1976 
eiseres niet heeft kunnen veroorde
len, in solidum met de beklaagde, 
tot het betalen van een voorschot 
aan de burgerlijke partijen zonder; 
althans impliciet, aan te nemen dat 
eiseres principieel tot vergoeding 
van de schade gehouden was; dat, 
zoals reeds eerder vermeld, eiseres 
thans tegen dit arrest geen middel 
doet gelden; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
het arrest van 2 april 1979, door te 
oordelen dat het arrest van 
10 mei 1976 definitief heeft beslist 
over de gehoudenheid van eiseres 
tot vergoeding van de schade welke 
de beklaagde veroorzaakte door het 
misdrijf waarvoor hij werd veroor
deeld en dat de gevolgen van die 
beslissing zich uitstrekken tot de 
verdere afhandeling van de rechts:
vorderingen van de burgerlijke par..: 
tijen tegen eiseres en door aldu~ 
aan bedoelde beslissing op dat punt 
gezag van gewij sde ·toe te kenneri, 
een juiste toepassing maakt van de 
in het middel vermelde artikl:ilen 
van het Gerechtelijk Wetboek en 
geenszins de bewijskracht· van die 
beslissing miskent; 

Dat het mid del faalt .naar recht; 

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

23. oktober 1979 - 2" kamer - Vool'Zit
ter : baron Richard - Verslaggever : de 
h. Lebbe.- Gelijkluidende conclusie van 
de h. Krings, advocaat-generaal - Advo-
caat : mr. De Bruyn_ · 
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Nr. 128 

2• KA.MER - 23 oktober 1979 

1° WEGVERKEER - WEGVERKEERSRE

GLEMENT 1975, ART. 19.3.3" - TEGENLIG

GER - BEG RIP. 

2° WEGVERKEER - RICHTINGSVERANDE

RING - BESTUURDER DIE LINKS WIL AF
SLAAN OP EEN KRUISPUNT - TOEPASSELIJKE 
REGEL. 

1" Geen tegenligger in de zin van 
art. 19.3.3" Wegverkeersregl. 1975 is de 
weggebruiker die van op een priw'!
terrein de openbare weg is opgereden 
en dus een maneuver uitvoert, zelfs 
indien hij rijdt in de richting waaruit 
de andere weggebruiker komt gereden. 

2" De beweging om links af te slaan ten 
einde de rijbaan te verlaten, valt onder 
art. 19 Wegverkeersregl. 1975 en niet 
onder art. 12.4 van dat reglement, zelfs 
indien de bestuurder de voorschriften 
van het eerste artikel niet in acht 

·neemt (1). 

(MESSEMAN T. DEBRULLE, GRYP) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 mei 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 civielrechte
lijke vordering van verweerster : 

Overwegende dat het vonnis eiser 
veroordeelt om aan verweerster een 
voorschot te betalen en de zaak 
onbepaald uitstelt voor verdere 
behandeling; 

.· Overwegende dat zodanige beslis
sing geen eindbeslissing is in .de zin 
van artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering en geen uitspraak 

.. doet over een geschil inzake 
bevqegdheid; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

. (1) Zie Cass., 5 maart 1974 (A. C., 1974, 735); 
15 maart 1976 (ibid., 1976, 817); 22 feb. 
1978 (ibid., 1978, 722); 13 feb. 1979 (ibid., 
1978-79, 691). 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen eiser ingestelde strafvorde
ring, op de civielrechtelijke vorde
ring van verweerder tegen eiser, en 
op de civielrechtelijke vordering van 
eiser tegen verweerster : 

Over het middel, afgeleid uit de schen~ 
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 418, 420 van het Strafwetboek, 
19.3.3" en 12.4 van het Wegverkeersregle
ment, 

doordat het vonnis eiser op de straf
vordering veroordeelt om, bij inbreuk op 
de artikelen 418 en 420 van het Strafwet
boek, bij een verkeersongeval onopzette
lijk slagen of verwondingen te hebben 
toegebracht aan verweerster en om, bij 
inbreuk op artikel 12.4 van het Wegver
keersreglement, bij het uitvoeren van 
een maneuver verzuimd te hebben voor
rang te verlenen aan de andere wegge
bruikers; het na verweerster niet schul
dig te hebben verklaard aan de feiten 
die haar waren ten laste gelegd, te 
weten, bij inbreuk op de artikelen 418 en 
420 van het Strafwetboek onopzettelijk 
slagen of verwondingen te hebben toege
bracht aan eiser bij een verkeersongeval 
en, bij inbreuk op artikel 19.3.3" van het 
Wegverkeersreglement, als bestuurder 
die naar links afslaat, verzuimd te heb
ben voorrang te verlenen aan de teg!"n
liggers op de rijbaan die hij gaat veda
ten, de strafrechter onbevoegd verklaart 
om kennis te nemen van de civielrechte
lijke vordering van eiser en op de 
civielrechtelijke vordering van verweer
der eiser volledig aansprakelijk verklaart 
en hem veroordeelt om aan verweerder, 
als hoofd van de huwelijksgemeenschap, 
een vast bedrag als schadevergoeding te 
betalen en het die beslissing grondt op 
de volgende consideransen : dat ver
weerster uit de Schoonzichtstraat kwam 
gereden nadat het verkeerslicht voor 
haar op groen was overgeslagen doch op 
het kruispunt, bij het naar links afslaan, 
in aanrijding is gekomen met het voer
tuig bestuurd door eiser, die van het 
benzinestation aan de overkant kwam 
gereden en rechtdoor naar de Schoon
zichtstraat reed; eiser een maneuver 
heeft uitgevoerd door vanop een prive
terrein naast de openbare weg, deze op 
te rijden en hij derhalve de andere 
bestuurders moest Iaten voorgaan, zelfs 
een afslaande bestuurster zoals verweer
ster, voor wie. hij geen tegenligger was 
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in de zin van artikel 19.3.3" van het 
Wegverkeersreglement; de ten laste van 
verweerster gelegde overtreding daarom 
niet bewezen is; het ongeval uitsluitend 
te wijten is aan het maneuver van eiser; 
de omstandigheid dat verweerster haar 
draai naar links ruimer had moeten 
nemen niet als medeoorzaak van het 
ongeval is te beschouwen; zij immers 
van links geen verkeer had te verwach
ten en de baan vrij zag en daarom het 
kruispunt schuin is overgestoken; zij 
eiser die van het benzinestation kwam 
niet had opgemerkt en zich ook niet 
moest verwachten aan een bestuurder 
die van daar zou opdagen, 

terwijl, eerste onderdeel, verweerster, 
indien zij naar de Sint-Denijsstraat keek 
zoals zij in haar verklaring beweerde, 
normaal het voertuig van eiser had 
moeten zien aankomen uit het benzine
station dat gelegen is rechts naast de 
verkeerslichten in de Sint-Denijsstraat, 
zoals blijkt uit de schets en, nu verweer
ster toegaf dat zij dit voertuig niet had 
gezien, het vonnis niet kon beslissen dat 
haar geen schuld treft; 

tweede onderdeel, eiser in zijn conclu
sie had aangevoerd dat, wanneer het 
licht op groen stond in de Schoonzicht
straat, hij veilig de Kortrijksesteenweg 
kon dwarsen daar op de rijksweg Gent
Kortrijk de verkeerslichten dan in beide 
richtingen op rood stonden en het von
nis op dit verweer niet antwoordt; 

derde onderdeel, eiser in zijn conclu
sie had aangevoerd dat : initieei beide 
bestuurders een rijbeweging hebben uit
gevoerd, namelijk na stilstand hun voer
tuig opnieuw in beweging hebben 
gebracht; eiser vervolgens rechtdoor 
reed maar verweerster niet rechtdoor 
reed en links afsloeg en zodoende tegen 
de linkerflank van eisers voertuig reed, 
zoals blijkt uit de schets, en het vonnis 
evenmin op dit verweer antwoordt; 

vierde ondez·deel, het vonnis, nu beide 
bestuurders na stilstand hun voertuig 
opnieuw in beweging hebben gebracht, 
niet wettig heeft kunnen oordelen dat 
verweerster geen rijbeweging uitvoerde 
terwijl eiser dat wel deed; bovendien, nu 
eiser, na het benzinestation te hebben 
verlaten, rechtdoor reed in de richting 
van de Schoonzichtstraat, van waaruit 
verweerster gereden kwam, het vonnis 
niet wettig heeft kunnen oordelen dat 
eiser voor verweerster geen tegenligger 
was en, vermits de verplichting opgelegd 
bij artikel 19.3.3" van het Wegverkeers-

reglement niet afhankelijk is van het al 
dan niet normaal verkeer van de tegen
liggers, dat verweerster, bij het links 
afslaan, aan eiser geen voorrang ver
schuldigd was; 

vijfde onderdeel, verweerster alleszins 
haar afslaande beweging niet ruim 
genoeg uitgevoerd heeft en derhalve 
artikel 19.3.5" van het Wegverkeersregle
ment heeft overtreden; de rechter even
tueel het feit, omschreven als inbreuk op 
artikel 19.3.3" van dit reglement, had 
dienen te herkwalificeren als inbreuk op 
artikel 19.3S; verweerster door haar 
afslaande beweging niet correct uit te 
voeren, alweer een maneuver heeft 
gedaan, waarbij zij gehouden was eiser 
te laten voorgaan; het vonnis derhalve 
niet wettig heeft kunnen beslissen dat 
verweerster voor het ongeval niet aan
sprakelijk was : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderzoek 

van het onderdeel het Hof zou 
verplichten tot het onderzoek van 
feiten waarvoor het niet bevoegd is; 

Dat het derhalve niet ontvanke
lijk is; 

Wat het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat het vonnis, door 
vast te stellen dat verweerster van 
uit de Schoonzichtstraat het kruis
punt is opgereden nadat het ver
keerslicht in die straat op groen 
was komen te staan, te kennen 
geeft dat de rijbaan waarop eiser 
zich begaf, niet voor alle verkeer 
afgesloten was en aldus eisers con
clusie beantwoordt; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het vonnis, door 

vast te stellen dat eiser vanop een 
prive-terrein naast de openbare 
weg, deze is opgereden en dat 
verweerster op het kruispunt naar 
links is afgeslagen en door te oorde
len dat het ongeval uitsluitend aan 
het maneuver van eiser te wijten is, 
te kennen geeft dat het ongeval niet 
veroorzaakt werd door het aanzet
ten van een van de bestuurders na 
stilstand maar wel door een fout 
van eiser tijdens de latere rijbewe-
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gingen en aldus antwoordt op het 
eerste gedeelte van de in het onder
dee! aangehaalde conclusie; 

Overwegende dat het vonnis, door 
voorts het maneuver van eiser, 
bestaande in het oprijden van de 
openbare weg, aan te wijzen als de 
feitelijke omstandigheid die mee
bracht dat eiser niet als een tegeri
ligger van verweerster kon worden 
beschouwd, uitsluit dat de omstan
digheid dat eiser rechtdoor reed 
terwijl verweerster naar links 
afsloeg, voorrang voor eiser deed 
ontstaan en aldus antwoordt op het 
tweede gedeelte van de genoemde 
conclusie; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het vonnis niet 

uitsluit dat verweerster bij het aan
zetten, nadat zij voor het rode 
verkeerslicht had stilgestaan, een 
maneuver uitvoerde, maar, zoals 
eerder gezegd, door, de in het mid
del aangehaalde redengeving impli
ciet vaststelt dat het ongeval niet bij 
het aanzetten maar bij het links 
afslaan is gebeurd; 

Dat het onderdeel in zoverre uit
gaat van een verkeerde lezing van 
het vonnis en derhalve feitelijke 
grondslag mist; 

Overwegende dat artikel 19.3.3' 
van het Wegverkeersreglement aan 
de bestuurder die naar links afslaat 
aileen de verplichting oplegt voor
rang te verlenen aan de tegenliggers 
die de rijbaan volgen welke hij gaat 
verlaten; 

Overwegende dat het vonnis, uit 
de vaststelling dat eiser vanop een 
prive-terrein de rijbaan is opgere
den en aldus een maneuver uit
voerde, wettig heeft kunnen aflei
den dat, hoewel hij in de richting 
reed van waaruit verweerster kwam, 
hij voor haar geen tegenligger was 
in de zin van artikel 19.3.3" van het 
W egverkeersreglement; 

Dat het onderdeel in zoverre faalt 
naar recht; 

W at het vijfde onderdeel betreft : 

Overwegende dat de beweging die 
erin bestaat naar links af te slaan 
om de rijbaan te verlaten geregeld 
wordt door artikel 19 van het Weg
verkeersreglement en niet door 
artikel 12.4 van dat reglement, zelfs 
indien de bestuurder de voorschrif
ten van eerstgenoemd artikel niet in 
acht neemt; 

Dat het onderdeel in zoverre faalt 
naar recht; 

Overwegende dat, nu het vonnis 
oordeelt dat de omstandigheid dat 
verweerster haar draai ruimer had 
moeten nemen niet als medeoor
zaak van het ongeval kan worden 
beschouwd, het onderdeel, in 
zoverre het aanvoert dat de rechter 
de telastlegging van inbreuk op 
artikel 19.3.3' van het Wegverkeers
reglement had moeten heromschrij
ven als overtreding van arti
kel 19.3.5' van dat reglement, bij 
gebrek aan belang, niet ontvanke
lijk is; 

En overwegende, wat de strafvor
dering betreft, dat de substantHHe 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. 

23 oktober 1979 - 2" kamer - Voorzit
ter : baron Richard - Verslaggever : de 
h. Lebbe - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Krings, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. DeVos, Gent. 
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Nr. 129 
2• KAMER - 23 oktober 1979 

1" BEVOEGDHEID EN AANLEG 
STRAFZAKEN - GESCHIL INZAKE ONTV ANKE
LIJKHEID VAN DE STRAFVORDERING- GEEN 

BEVOEGDHEIDSGESCHIL (1). 

2" VOORZIENING IN CASSATIE 
TERMLJN - STRAFZAKEN - ARREST VAN DE 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING TOT 
NIET-ONTVANKELIJKVERKLARING VAN HET 
VERZET VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE VER
WLJZINGSBESCHIKKING - VERZET GEGROND 
OP DE NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN DE 
STRAFVORDERING - VOORZIENING VOOR DE 
EINDBESLISSING - NIET ONTVANKELIJKE 

VOORZIENING (2). 

(JANSEN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 september 1979 
gewezen door de kamer van inbe
schuldigingstelling van het Hof van 
Beroep te Antwerpen; 

Over het eerste en het tweede middel 
samen, betreffende de ontvankelijkheid 
van het cassatieberoep : 

het eerste afgeleid uit de schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet en 
539 van het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het arrest het hoger beroep 
van eiser tegen de beschikking van de 
raadkamer van de Rechtbank te Turn
bout van 24 augustus 1979, waarbij hij 
naar de correctionele rechtbank werd 
verwezen, niet ontvankelijk verklaart op 
grond dat eiser de onbevoegdheid van de 
raadkamer niet had opgeworpen en de 
raadkamer derhalve niet op een derge
lijke exceptie had beslist, 

terwijl eiser wel degelijk en in 't bij
zonder de bevoegdheid van de raadka
mer betwistte en precies om die reden 
de raadkamer verzocht vast te stellen 
dat hij niet onder de jurisdictie van de 
Belgische rechtbanken viel; eiser 
·immers verdacht wordt van en vervolgd 
voor mededaderschap aan diefstal met 
geweld of bedreiging met vertoon van 
wapens of op wapens gelijkende voor
werpen alsmede zware diefstal, feiten in 
Nederland gepleegd, eiser Nederlander 

(1) en (2) Cass., 14 dec 1964 (Bull. en Pas., 
1965, I, 381); Zie Cass., 14 maart 1972 (A.C 
1972, 663). ' 

zijnde en in Nederland wonende, samen 
met twee Belgen; de vordering, zoals zij 
door de procureur des Konings te Turn
hout werd ingesteld en op grond waar
van eiser naar de correctionele recht
bank werd verwezen, uitsluitend feiten 
in het buitenland betreft, gepleegd ten 
nadele van een vreemdeling; artikel U 
van de wet van 17 april 1878, houdende 
de voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering, bepaalt dat een 
vreemdeling die mededader is van of 
medeplichtig is aan een misdaacj. buiten 
het grondgebied van het Rijk door een 
Belg gepleegd, in Belgie kan verv6lgd 
worden samen met de verdachte Belg of 
na diens veroordeling; de raadkamer te 
Turnhout, nu zij op vordering van het 
openbaar ministerie de feiten correctio
naliseerde en eiser derhalve vervolgd 
wordt voor wanbedrijven, had moeten 
vaststellen dat eiser niet meer ressor
teerde onder de bevoegdheid van de 
Belgische rechtbanken, inbegrepen haar 
eigen bevoegdheid; hiertoe precies het 
beschikkend gedeelte strekte van de 
conclusies, door eiser genomen voor de 
Raadkamer te Turnhout; zodat eiser wel 
degelijk de bevoegdheid van de raadka~ 
mer heeft betwist en eiser overigens 
hoger beroep instelde « voor zover de 
raadkamer, na met inachtneming van 
verzachtende omstandigheden de correc
tionalisatie van de ten laste gelegde 
feiten te hebben uitgesproken, de Belgi
sche rechtbanken bevoegd verklaarde 
ten opzichte van beroeper en hem ver
volgens, met de andere verdachten, ver
wees naar de Correctionele Rechtbank 
te Turnhout »; 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 7, tweede lid, 4', van het 
Strafwetboek, 97 van de Grondwet, en 
11 van de wet van 17 april 1878 hou
dende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering, 

doordat het arrest onder meer over
weegt dat de feiten, waarvoor verwezen 
werd, als misdaad strafbaar gesteld zijn 
door wet, zodat de raadkamer in elk 
geval bevoegd was om kennis te nemen 
van de vervolging van een vreemdeling, 
mededader of medeplichtige aan deze 
feiten samen met verdachte Belgen, ook 
al zou de misdaad buiten het gebied van 
het Rijk gepleegd zijn, 

terwijl, a) deze motivering niet over
een te brengen is met de beslissmg van 
niet-ontvankelijkhe1d van het hoger 
beroep; b) prec1es door de correctionali 
satie, de ·fe1ten van m het begm en van 
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rechtswege dienen beschouwd te worden 
als wanbedrijven, waarvoor ten deze 
geen vervolging of bestraffing bij de wet 
is toegelaten; c) door enerzijds te over
wegen dat de raadkamer wel degelijk 
bevoegd was en anderzijds het hoger 
beroep niet ontvankelijk te verklaren, 
het arrest blijk geeft van onduidelijkheid 
en tegenstrijdigheid; immers, indien het 
hoger beroep niet toelaatbaar was, het 
arrest zich niet had in te laten met de 
gron:d ervan (schending van artikel 97 
van de Grondwet); d) artikel 7, tweede 
lid, van de Grondwet bepaalt dat nie
mand kan worden vervolgd dan itt de 
gevallen die de wet bepaalt en in de 
vorm die zij voorschrijft; artikel 4 van 
het Strafwetboek bepaalt dat het mis
drijf, buiten het grondgebied van het 
Rijk door Belgen of vreemdelingen 
gepleegd, in Belgie niet kan gestraft 
worden dan in de gevallen bij de wet 
bepaald; artikel 11 van de wet van 
17 . april 1878 voorschrijft in welke 
omstandigheden een vreemdeling, voor 
misdrijven buiten het Rijk gepleegd, in 
Belgie kan vervolgd worden, namelijk 
enkel voor misdaden en samen of na een 
m.edeverdachte Belg; ( ... ) door de correc
tionalisatie, waartegen geen hoger 
beroep werd ingesteld, de ten laste van 
eiser gelegde feiten vanaf het begin en 
van rechtswege moeten worden 
beschouwd als wanbedrijven, door een 
vreemdeling in het buitenland gepleegd 
en waarvoor bij wet geen vervolging of 
bestraffing is toegelaten : 

Overwegende dat eiser voor de 
raadkamer heeft opgeworpen dat er 
niet voldaa·n was aan de vereisten 
van de artikelen 7, § 2, 11 en 12 van 
de voorafgaande titel van het Wet
hoek van Strafvordering, opdat hij 
als Nederlander in Be1gie strafbaar 
zou zijn en onder de rechtsmacht 
van de Belgische rechtbanken zou 
kunnen vallen, zulks onder meer om 
de redenen die in het middel zijn 
overgenomen, inzonderheid de cor
rectionalisering van de feiten, in het 
Belgisch Strafwetboek omschreven 
als misdaden; 

Overwegende dat hij aldus geen 
geschil betreffende de bevoegdheid 
van het onderzoeksgerecht opwierp, 
maar de ontvankelijkheid van de 

strafvordering betwistte; dat hier
aan niets afdoet dat de raadkamer 
zijn verweer verwierp zonder vast te 
stellen dat het geschil niet de 
bevoegdheid betrof; 

Overwegende dat het arrest, dat 
de afwezigheid van enig geschil 
inzake de bevoegdheid van de raad
kamer vaststelt en het hoger beroep 
niet ontvankelijk verklaart, geen 
uitspraak doet over een geschil 
inzake bevoegdheid van de raadka
mer maar over de ontvankelijkheid 
van het.hoger beroep; 

Dat de middelen falen naar recht; 

Overwegende dat de. beschikking 
van de raadkamer derhalve een 
voorbereidende beslissing en beslis
sing van onderzoek is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering; dat het arrest, dat 
evenmin uitspraak doet over een 
geschil inzake · bevoegdheid, een 
beslissing is van dezelfde aard als 
de beroepen beschikking en de 
voorziening derhalve, nu zij is inge
steld v66r de eindbeslissing, niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, en ongeacht het 
overige van het tweede middel dat 
niet de ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep betreft, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in ~n 
de kosten. 

23 oktober 1979 - 2" kamer -
Voorzitter : baron Richard - Verslagge
ver : de h. Soetaert - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Krings, advocaat
generaal - Advocaat ·: mr. Belmans, 
Turnhout. 

Nr. 130 
2" KAMER- 23 oktober 1979 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN - EEN 

ENKELE STRAF UITGESPROKEN DOOR DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK WEGENS '!.'WEE 
MISDRIJVEN - VERZWARENDE OMSTANDIG
HEID VOOR EEN VAN DIE MISDRIJVEN TER 
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Z!JDE GELATEN DOOR HET HOF VAN BEROEP 
- BEHOUD VAN DE DOOR DE EERSTE RECH
TER OPGELEGDE STRAF - GEEN VERZWA
RING VAN DE TOESTAND VAN DE BEKLAAGDE 

- GEEN EENSTEMMIGHEID VEREIST (1). 

(MOHAMED HAMAD! ALLAL AARAB) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 30 augustus 1979 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 211bis van het Wetboek 
van Strafvordering, 

doordat het arrest, het beroepen von
nis gedeeltelijk tenietdoend, eiser vrij
spreekt van de verzwarende omstandig
heid van geweld of bedreiging bij de 
telastlegging I, B, en, door bevestiging 
van het vonnis, eiser wegens de telast
leggingen I, A en B, veroordeelt tot een 
gevangenisstraf van twee jaar en een 
geldboete van tweehonderd frank, 

terwijl het arrest, ten gevolge van de 
vrijspraak voor de verzwarende omstan
digheid, de oorspronkelijke straf slechts 
kon bevestigen met eenstemmigheid van 
de raadsheren, hetgeen niet is vast
gesteld : 

Overwegende dat eiser vervolgd 
werd, onder meer wegens diefstal 
met geweld of bedreiging, voor fei
ten vermE:)ld in de telastleggingen I, 
A en B; 

Dat de correctionele rechtbank 
besliste dat de onder I, A en B, 
vermelde feiten uit een en dezelfde 
opzet gesproten waren, en zij eiser 
op grond daarvan veroordeelde tot 
een gevangenisstraf van twee jaar 
en een geldboete van tweehonderd 
frank; 

Dat het arrest het vonnis teniet
doet in zoverre eiser schuldig werd 
verklaard wegens de verzwarende 
omstandigheid van geweld of 
bedreiging met betrekking tot de 
telastlegging I, B; 

(1) Zif' Cass., 7 maart 1977 (A.C., 1977, 734). 

Dat het eiser van die verzwarende 
omstandigheid vrijspreekt en voor 
het overige het vonnis bevestigt en 
derhalve de uitgesproken straffen 
behoudt; 

Overwegende dat het hof van 
beroep, zij het met weglating van 
een verzwarende omstandigheid die 
oorspronkelijk tegen eiser werd 
aangevoerd, hem met betrekking tot 
de telastlegging I, B, veroordeelt 
wegens hetzelfde feit als datgene 
waaraan de correctionele rechtbank 
hem schuldig had verklaard; 

Dat het hof van beroep derhalve 
eiser niet heeft veroordeeld wegens 
een feit waarvan de correctionele 
rechtbank hem had vrijgesproken; 

Dat het evenmin de straffen ver
zwaart die tegen eiser waren uitge
sproken; 

Dat derhalve de in artikel 211bis 
van het W etboek van Strafvordering 
bedoelde eenstemmigheid niet ver
eist was; 

Dat het middel naar recht faalt; 
En overwegende, voor het overige, 

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

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

23 oktober 1979 - 2' kamer - Voorzit
ter en verslaggever : baron Richard -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Houtekier. 

Nr. 131 
2' KAMER - 24 oktober 1979 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - VERKEERSONGE
v AL - BESLISSING W AARBIJ ALLEEN DE 
GETROFFENE AANSPRAKELIJK WORDT VER
KLAARD VOOR DE DOOR HEM BIJ EEN ONGE
VAL GELEDEN SCHADE - GEEN VASTSTEL
LING WAARUIT KAN WORDEN AFGELEID DAT 
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DE SCHADE ZICH ZOU HEBBEN VOORGEDAAN 
ZONDER DE FOUT DIE TEN LASTE VAN DE 
BEKLAAGDE IS VASTGESTELD - NIET WET

TELIJK VERANTWOORDE BESLISSING (1). 

(NIZET, MUTUELLE GENERALE FRAN<;:AISE ACCI
DENTS T. DOGNIEZ, ETHANE ISO SYSTEME 

P.V.B.A.) 

ARREST ( vertafing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 8 maart 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Verviers; 

Overwegende dat. de voorzienin
gen enkel gericht zijn tegen de 
beslissing op de burgerlijke belan
gen; 

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

doordat het vonnis, bij bevestiging van 
de beslissing van de eerste rechter, de 
eerste en derde tenlastelegging tegen 
verweerder bewezen heeft verklaard en 
vervolgens de burgerlijke partijstellingen 
van de eisers afwijst, op grand dat << er 
geen enkel oorzakelijk verband bestaat 
tussen de overtredingen van beklaagde 
en het ongeval, aangezien het ongeval te 
wijten is aan de overdreven snelheid van 
de autobestuurder en aan het feit dat hij 
geen meester was gebleven van het 
stuur », 

terwijl de overweging dat << het onge
val te wijten is aan overdreven snelheid 
van de autobestuurder en aan het feit 
dat hij geen meester was gebleven van 
het stuur >>, evenmin als de andere 
overwegingen van het vonnis aantoont 
dat het ongeval zich oak zou hebben 
voorgedaan indien beklaagde geen fout 
had begaan: 

Overwegende dat het vonnis het 
ten laste van verweerder bewezen 
acht dat hij het verkeer heeft gehin
derd of onveilig heeft gemaakt door
dat hij enige belemmering voor het 
verkeer heeft veroorzaakt zonder 
dat hij tevens de meest gepaste 
maatregelen had getroffen om de 
verkeersveiligheid te verzekeren; 

(1) Zw Cass., 16 nov 1977 (Bull en Pas 
1978, 310), 31 JUn 1978 (ibid., 1978, 645) e 
13 feb. 1979 (Ibid., 1978 79, 684) en 16 okt 197 
I 1lnd 1979 80 m 115) 

dat het vonnis daartoe steunt op 
grond dat verweerder << de plicht 
had de verkeersbelemmering die hij 
deed ontstaan of het feit dat even
tueel een belemmering zou ku11nen 
ontstaan, te signaleren (hij wist dat 
tijdens zijn langdurige afwezigheid 
die verzakking van de grond na 
verloop van tijd een uitholling zou 
veroorzaken) >>; 

Overwegende dat het vonnis de 
afwijziging van de rechtsvordering 
van de eisers, burgerlijke partijen, 
grondt op de volgende vermel
dingen : « dat de autobestuurder de 
put zag, remde, waarbij hij een 
spoor van 14 meter achterliet, de 
macht over zijn stuur verloor en het 
voertuig een veertigtal meter verder 
tegen een muur terechtkwam, na 
een omheining en een haag te 
hebben omvergereden; ... dat het 
ongeval te wijten is aan overdreven 
snelheid van de autobestuurder en 
aan het feit dat hij geen meester 
meer was van het stuur >>; 

Overwegende dat het vonnis uit 
die overwegingen alleen niet wette
lijk heeft kunnen afleiden dat er 
geen oorzakelijk verband bestond 
tussen de overtredingen van ver
weerder en het ongeval; 

Dat het vonnis immers niet vast
stelt dat het ongeval zonder die 
fouten toch zou zijn gebeurd; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, in zoverre het 
daarbij uitspraak doet over de bur
gerlijke rechtsvorderingen van de 
eisers jegens verweerders, behalve 
in zoverre het vaststelt dat de 
autobestuurder fouten heeft begaan, 
welke in oorzakelijk verband staan 
met het ongeval; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk 
~ernietigde beslissing; veroordeelt 
-iedere verweerder in de helft van de 
kosten; verwijst de aldus beperkte 
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zaak naar de Correctionele Recht
bank te Luik, zitting houdende in 
hoger beroep. 

24 oktober 1979 2' kamet -
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Bosly -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Colard, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Ansiaux en Kirkpatrick. 

Nr. 132 

1' KAMER- 24 oktober 1979 

HUWELIJKSCONTRACT - WIJZIGING BIJ 

OVEREENKOMST VAN HET HUWELIJKSVERMO
GENSSTELSEL - BURGERLiJK WETBOEK, 

ART. 1394 - DE AKTE TOT WIJZIGING VAN 

HET HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL MOET 
WORDEN VOORAFGEGAAN VAN EEN BOEDEL-
BESCHRIJVING EN EEN REGELING VAN DE 
WEDERZIJDSE RECHTEN VAN DE ECHTGENO
TEN - BEGRIP. 

De akte door een notaris opgemaakt en 
houdende wijziging van het huwelijks
vermogensstelsel moet worden vooraf
gegaan van een boedelbeschrijving 
van aile roerende en onroerende · goe
deren, alsmede van de schulden der 
echtgenoten en hun respectieve rech
ten," de boedelbeschri}Ving en de rege
ling moeten bovendien bij notarisakte 
worden vastgesteld,o beide akten zijn 
niet enkel vereist voor het geval dat 
de echtgenoten hun huwelijksvermo
{(ensstelsel volledig wijzigen, maar oak 
m aile andere gevallen, buiten de twee 
uitzonderingen van de slotbepaling 
van art. 1394 B. W., waarin de echtge
noten in hun huwelijksvermogensstel
sel een wijziging aanbrengen en dus 
a.m. wanneer een eigen onroerend 
goed als roerend goed in de gemeen
schap wordt ingebracht. (Art. 
1394 B.W.) 

(MESSIAEN, DENDIEVEL) 

De procureur-generaal F. Duman 
heeft in substantie het volgende gezegd : 

Het bestreden arrest geeft ons een 
perfekte samenvatting van het juridisch 
probleem dat aan het hof van beroep 
werd voorgelegd. 

Eisers zijn in december 1971 in de 
echt getreden zonder huwelijkscontract. 
Bij akte, verleden voor notaris Du Faux 
te .,. van 16 december 1977, zijn zij, zoals 

de wet van 14 juli 1976 toestaat, overeen
gekomen hun huwelijksvermogensstelsel 
te wijzigen of wijzigingen daarin aan te 
brengen; de akte bepaalde letterlijk : 
« Ten titel van huwelijksbeding en 
tussen vennoten, maar onder voorbe
houd van homologatie door de bevoegde 
rechtbank, zijn de echtgenoten overeen
gekomen dat Mevr. Dendievel in het 
gemeenschappelijk vermogen verklaart 
in te brengen en dienvolgens roerend te 
maken een woonhuis enz. » 

Eisers waren in bedoelde akte ook 
overeengekomen « dat in geval van 
ontbinding van het huwelijk, door over
lijden van een der echtgenoten, de 
vroegere gemeenschap en het gemeen
schappelijk vermogen aan de langstle
vende der echtgenoten zullen toebehoren 
voor het geheel in voile eigendom onder 
last de gemeenschappelijke schulden te 
dragen », 

Notaris Du Faux had in zijn akte 
toegevoegd : « beide echtgenoten verkla
ren dat voornoemde roerendmaking niet 
kan gelijkgesteld worden met een wijzi
ging van hun huwelijksstelsel doch 
enkel een wijziging aan het bestaande 
huwelijksstelsel betekent; dat in onder
havig geval geen boedelbeschrijving 
noch regeling van wederzijdse rechten 
vereist is ». 

Het is duidelijk dat, door de toevoe
ging van deze clausule in de akte van 
eisers, notarls . Du Faux toepassirtg heeft 
gemaakt van een theorie die erenotaris 
Henri Du Faux had ontwikkeld in zijn 
studie in het Tijdschrift voor notarissen, 
1977 (1). Zodoende heeft de notaris het 
risico op zich genonien van de weigering 
van homologatie van de akte die hij 
verleden had, door de rechtbank van 
eerste aanleg en eventueel naderhand 
door het hof van beroep, wat trouwens 
bewaarheid werd. 

Aan te nemen is eveneens, dat, naar 
aanleiding van het behartigen van de 
belangen van eisers, notaris Du Faux 
deze theorie heeft wensen te toetsen aan 
een gerechtelijke procedure en aan de 
beslissingen die zouden genomen wor
den door rechtscolleges, achtereenvol
gens de rechtbank van eerste aanleg, het 
hof van beroep en het Hof van Cassatie. 

(1) H. Du FAux, « Wettelijk huwelijksvermo
gensstelsel (wet van 14 juli 1976) - Inbreng 
van eigen goed in gemeenschappelijk patrimo
nium - Procedure », Tijdschrift voor notaris
sen, 1977, biz. 257 tot 261. 
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De rechtbank van eerste aanleg en 

daarna het hof van beroep in het thans 
bestreden arrest hebben beslist dat er 
geen wettelijke mogelijkheid bestond om 
de voor notaris Du Faux verleden akte 
te homologeren, omdat niet voldaan 
werd aan het bepaalde in artikel 1394, 
lid 2, van het Burgerlijk Wetboek, te 
weten het opsteilen van een inventaris 
of beter « een beschrijving van aile 
roerende en onroerende goederen en 
van de schulden van de echtgenoten >>. 

Ik acht het nuttig hier even 
artikel 1394 van het Burgerlijk Wetboek 
voor te · lezen. Deze lange be paling ·luidt : 

« De echtgenoten kunnen tijdens het 
huwelijk hun huwelijksvermogensstelsel 
wijzigen naar goeddunken en zelfs een 
ander stelsel aannemen. 

>> De akte houdende wijziging van het 
huwelijksvermogensstelsel wordt vooraf-
gegaan door : · 

>> 1. een beschrijving van aile roerende 
en ·onroerende goederen en van de 
schulden van de echtgenoten; 

>> 2. een regeling van hun wederzijdse 
rechten · waaromtrent het hun vrijstaat 
een vergelijk te treffen. 

>> Beide worden vastgesteld bii nota
riele akte. 

>> De boedelbeschrijving en de regeling 
van de wederzijdse rechten zijn niet 
vereist, wanneer de wijziging van het 
huwelijksvermogensstelsel niet de veref
fening van .het vorig stelsel of een 
dadelijke verandering van de samenstel
ling van de vermogens tot gevolg heeft 
of zich beperkt tot herroeping, in onder
linge overeenstemming tussen .de echt
genoten, van de schenkingen die zij aan 
elkaar hebben gedaan, of die de ene 
echtgenoot aan de andere heeft gedaan 
in het huwelijkscontract. >> 

Het enige middel, door eisers aange
voerd, gaat in werkelijkheid uit van de 
theorie van notaris Du Faux zoals zij 
uiteengezet werd in het bijzonder in het 
reeds genoemd tijdschriftartikel. 

De steiler ervan geeft toe dat, op 
grond van een verslag gemaakt door de 
h. Hambye, namens de Commissie van 
Justitie, er geen twijfel mogelijk is ... ; 
maar hij preciseert « de interpretatie 
van senator Hambye lijkt verantwoord 
noch door de tekst van artikel 1394 noch 
door zijn economie >>, 

Wat de wettekst betreft 
Volgens notaris Du Faux en het mid

del moet, opdat een boedelbeschrijving 
vereist zou wezen, de verandering in de 
samenstelling der vermogens het gevolg 
van de wijziging van het .stelsel zijn. Dit 
is bv. duidelijk het geval, schrijft hij, 
« wanneer een stelsel van scheiding·van 
goederen wordt vervange,n ·door een 
stelsel ' van algemene gemeenschap of 
wanneer een wettelijk stelsel, bestaande 
tussen echtgenoten die eigen goederEm 
bezitten, wordt vervangen door een alge
mene gemeenschap; de verandering in 
de samenstelling der vermogehs wordt 
teweeggebracht door de wijziging van 
het stelsel en is dus een gevolg daarvan. 
Wanneer nu een bepaald goed (roer~nd 
of onroerend), dat eigen toebehoort aan 
een der echtgenoten, in het gemeenc. 
schappelijk vermogen wordt ingebracht, 
dan is de inbreng niet het gevolg van ge 
wijziging aan het stelsel : de wijziging 
lijkt eerder het gevolg van de inbreng, 
vermits de inbreng de primaire verri~h~ 
ting is en de wijziging aileen het middel. 
is om de verrichting te verwezenlljkeri. :' 
de wijziging is veroorzaakt door de 
inbreng en niet omgekeerd >> ... « Het wil 
ons overigens voorkomen dat in beginsel 
aileen een verandering van basis.regime 
(vervanging van een huwelijksstelsel 
door een ander), of toch minstens een 
wijziging aan een grondregel betreffende 
de samenstelling der vermogens . in een 
gemeenschapsregime, een dadelijke ver- · 
andering in de samenstelling der vermo
gens kan teweegbrengen >>, 

Wat de economie van artikel iJil;J 
betreft 

Notaris Du Faux schrijft onder meer. 
(biz. 259) : 

« Wat ons ... niet betwistbaar lijkt, is 
wei dat in de geest van de opstellers. 
(van het ontwerp) de inventaris en 
regeling van wederzijdse rechten verant
woord waren door het · feit dat het bij 
veronderstelling ging om een fundamen-· 
tele wijziging van een huwelijks
vermogensstelsel. >> 

Verder schrijft hij nog : « Er moet 
overigens o.i. worden erkend dat de. 
formaliteiten, voorzien in de eerste drie 
alinea's van artikel 1394, :f:inloos zijn in 
de veronderstelling dat een huwelijks- . 
vermogensstelsel aileen· wordt gewijzigd 
wat betreft zijn impact op een bepaald 
roerend of onroerend goed. Men ziet ook 
niet in wat een regeling van wederzijdse 
rechten in deze hypothese kan te bete
kenen liebben. » 
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En hij vervolgt : « Kan men niet 

opwerpen dat de belangen van de 
schuldeisers van de inbrengende echtge
noot in het beoogde geval de bekendma
kingen wettigen die krachtens het 
Gerechtelijk Wetboek moeten worden 
vervuld ingeval de wijziging van het 
huwelijksvermogensstelsel een dadelijke 
verandering van de samenstelling der 
vermogens tot gevolg heeft en dat bier
door de door artikel 1394 voorgeschreven 
formaliteiten worden verantwoord ? 
Hierop kan worden geantwoord dat dit 
een zeer betwistbare redenering is maar 
ook dat, wat betreft de schuldeisers die 
met de echtgenote contracteren voor de 
inbreng, zij beschermd zijn ... » 

Ten slotte schrijft hij : « Het besluit 
lijkt ons gewettigd dat, voor het geval 
van inbreng van een eigen goed in 
gemeenschappelijk patrimonium en de 
corresponderende wijziging van huwe
lijksvermogensstelsel, de uitgebreide 
procedure als dusdanig ook niet kan 
worden verantwoord door beschouwin
gen in verband met beveiliging van 
belangen van derden. Wij kunnen dan 
ook niet akkoord gaan met G. Traest, 
H. Cas man en F. Bouckaert wanneer zij 
schrijven (T.P.R. 1976, Het nieuw huwe
lijksrecht, blz. 838) : " De wijziging heeft 
betrekking op de samenstelling van de 
vermogens wanneer o.m. een der echtge
noten, of heiden, goederen in het 
gemeenschappelijk vermogen inbrengen 
die normaal eigen zijn bij toepassing 
van de artikelen 1399 en 1404 van het 
Burgerlijk Wetboek. In deze laatste bete
kenis dient te worden uitgelegd hetgeen 
in de tekst dadelijke verandering van de 
samenstelling van de vermogens wordt 
genoemd, nl. de beschikking die een 
onmiddellijke eigendomsovergang van 
het ene naar het andere patrimonium tot 
gevolg heeft ". Deze interpretatie lijkt 
ons noch door de letter noch door de 
economie van de wet te zijn verantwoord 
en aanleiding te geven tot nutteloze 
formaliteiten. » 

Zoals ik reeds gezegd heb gaat het 
middel uit van de theorie van notaris Du 
Faux; het legt uit dat « uit artikel 1394 
van het Burgerlijk Wetboek voortspruit 
dat de zogezegde omslachtige procedure 
slechts moet gevolgd worden wanneer 
bet gaat om een fundamentele wijziging 
" van " (en niet " in ") bet buwelijksver
mogensstelsel die dadelijk verandering 
in de samenstelling van de vermogens 
meebrengt, docb niet wanneer het gaat 
om verandering in de samensteling van 

de vermogens die slechts een wijziging 
" aan " een bepaald huwelijksvermo
gensstelsel meebrengt ... Bij inbreng van 
een eigen goed van een der ecbtgenoten 
in bet gerrieenscbappelijk vermogen is 
verandering in de samenstelling van de 
vermogens niet bet gevolg van de wijzi
ging van het huwelijksvermogensstelsel 
docb eerder de oorzuak van de wijziging 
aan het huwelijksvermogensstelsel ... » 

De theorie van notaris Du Faux en het 
middel zijn natuurlijk wetenschappelijk 
en rationeel interessant. Zij stroken 
nochtans, mij dunkt, noch met de tekst 
noch met de geest van het nieuw 
artikel 1394 van het Burgerlijk Wetboek. 

Men zegt en men schrijft dat het 
opmaken van een boedeibeschrijving, 
wanneer de wijziging in het huwelijks
vermogensstelsel zich beperkt, zoals ten 
deze, tot het inbrengen in het gemeen
schapsvermogen van een bepaald goed, 
zinloos of zonder praktisch nut zou zijn. 

In de eerste plaats is dit niet zo 
evident : de echtgenoten zelve en de 
kinderen of andere erfgenamen, mis
schien ook wel de schuldeisers, kunnen 
er belang bij hebben dat de staat van de 
fortuinen en van beide echtgenoten en 
van de gemeenschap op authentieke 
wijze zou vastgesteld worden. Overigens, 
is het met volle kennis van zaken dat de 
wetgever b~slist heeft dat een boedelbe
schrijving noodzakelijk is behalve in de 
enkele gevallen die artikel 1394 van het 
Burgerlijk Wetboek zelf limitatief 
opgeeft. 

In de Senaat was ridder de Stexhe de 
mening toegedaan dat in de meeste of in 
veel gevallen boedelbeschrijving niet 
verplicht hoefde gesteld te worden. En 
hij had te dien einde een amendement 
ingediend dat verworpen werd i.h.b. na 
de tussenkomst van senator Pierson die 
ver klaarde : 

« Monsieur le president, a nouveau 
M. de Stexhe a defendu son amende
ment en invoquant de tres nombreux 
arguments. Sauf un : i1 ne nous a pas dit 
pourquoi il est tenement hostile a cette 
formalite pourtant pas compliquee de 
l'inventaire. Bien entendu, on ne 
demande pas que soit inscrite dans cet 
inventaire la derniere casserole a 
laquelle il fait allusion. 
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Pourquoi cette hostilite a l'inventaire ? 

M. de Stexhe, n'y aurait-il pas une 
sous-structure fiscale dans votre raison
nement? N'etes-vous pas hostile a l'in
ventaire parce qu'il fait peur a certains, 
parce qu'un tel document enonce les 
biens des epoux lors du changement du 
regime matrimonial ? Moi, je prefere Ia 
maison de verre. Nous venons d'un 
regime ou les epoux, ayant choisi un 
contrat de mariage, restent soumis toute 
leur vie, tant a l'egard des tiers qu'a 
l'egard de leurs enfants, aux liens et au 
cadre de ce contrat de mariage. Nous 
leur donnons Ia possibilite de changer. 
N'est-il pas normal qu'au moment du 
changement on fasse Ia photographie de 
ce qui est ? Pour les enfants, car d'apres 
les statistiques luxembourgeoises, Ia 
transformation de Ia communaute uni
verselle se fait aussi avec des arriere
pensees successorales, au detriment des 
enfants. Lorsqu'on change de contrat de 
mariage, je trouve qu'il faut une photo
graphie, dans une maison de verre, 
c'est-a-dire un inventaire de ce qui 
existe. Ainsi, les droits des enfants sont 
sauvegardes. Et aussi ceux des crean
ciers. Dans le bel accord dont parle 
lVI. de Stexhe, les biens de Ia maison 
principale, avec les meubles garnissants, 
peuvent etre attribues au mari tandis 
que Ia residence secondaire avec les Van 
Eyck et les Rubens revient a Ia femme. 
C1est prejudiciable, eventuellement, aux 
creanciers. 

Vous dites, lVI. de Stexhe, que vous 
avez voulu faire un pas dans ma direc
tion. Vous avez declare dans le texte que 
le tribunal pourra, prealablement a l'ac
tion, s'il existe des indices serieux lui 
permettant de craindre un prejudice soit 
pour Ia famille soit pour des tiers, faire 
dresser un inventaire. 

Comment le tribunal peut-il savoir 
qu'un monsieur diligent comme le sont 
certains, non pas a Ia veille de deposer 
son bilan mais en prevision d'une ope
ration, cinq ans d'avance, au moment ou 
Ia publicite ne suscitera aucune objec
tion, prend ses precautions parce qu'il a 
!'intention de changer de profession ? 

Ce que je voudrais que vous veniez 
dire ici a Ia tribune, M. de Stexhe, c'est 
!'inconvenient, le vice redhibitoire de cet 
inventaire que nous avons considere 
comme une mesure de garantie et de 
sagesse. Pourquoi avez-vous tellement 
peur de cet inventaire ? Farce qu'il dira 
ce que les gens possedent? Ceux qui ne 

veulent pas le dire n'ont qu'a ne pas 
changer de regime matrimonial. Mais 
s'ils veulent en changer, qu'ils veuillent 
bien ne pas cacher leurs biens. C'est tout 
ce qu'on leur demande dans l'interet des 
enfants et des tiers. » (1). 

Wat het onderscheid betreft dat eisers 
en notaris Du Faux uit de tekst van 
artikel 1394 van het Burgerlijk Wetboek 
wensen af te leiden, een onderscheid 
tussen enerzijds een verandering van 
huwelijksvermogensstelsel en anderzijds 
een verandering in het huwelijksvermo
gensstelsel, ben ik ervan overtuigd - en 
dit is de zienswijze van een bijna 
unanieme doctrine - dat dit geenszins 
verantwoord is. 

Artikel 1394, eerste lid, bepaalt dat de 
echtgenoten tijdens het huwelijk hun 
huwelijksvermogensstelsel kunnen wijzi
gen naar goeddunken en zelfs een ander 
stelsel aannemen. Dit beduidt verande
ring van stelsel, bv. de gemeenschap der 
goederen omgezet in scheiding van goe
deren, of omgeke.erd wijzigingen aange
bracht in het huwelijksvermogensstelsel 
zoals het bestaat zonder het regime te 
wijzigen. Het laatste lid van artikel 1394 
bepaalt dat de boedelbeschrijving niet 
vereist is wanneer « de wijziging van het 
huwelijksvermogensstelsel... » zich « be
perkt tot herroeping, in onderlinge over
eenkomst tussen de echtgenoten, van de 
schenkingen die zij aan elkaar hebben 
gedaan of die de ene echtgenoot aan de 
andere heeft gedaan in het huwe
lijkscontract ». 

Dus hier, in de zin van de bewoordin
gen zelf van artikel 1394 van het Burger
lijk Wetboek, betekent de « wijziging van 
het huwelijksvermogensstelsel » niet wij
ziging van regime of, zoals notaris Du 
Faux toegeeft, tenminste grondige wijzi
ging van het huwelijksvermogensstelsel, 
naar !outer wijziging van een of ver
scheidene clausules of toestanden van 
het bestaande huwelijksvermogensstel
sel. 

Derhalve, vermits men ten deze niet te 
maken had met een van de gevallen 
waarin, luidens de bepalingen van het 
laatste lid van artikel 1394 van het 
Burgerlijk Wetboek, de boedelbeschrij
ving van de goederen niet vereist was, 
daar eisers een « dadelijke verandering 
van de samenstelling van de vermogens 

(1) Parlementaire handelingen, Senaat1 
gewone zitting 1975-76, blz. 1965 (\'ergadering 
van 28 april 1976). 
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beslist hadden >>, heeft het bestreden 
~rrest terecht de homologatie geweigerd 
wegens de afwezigheid van de boedelbe
schrijving. 

lk besluit tot verwerping. 

ARREST 

.. HE'r HOF; --,- Gelet op het bestre
den arrest, op 29 juni 1978 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

,Over bet middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen . 1394, 1395, 
1396 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, bij wijze van be
vestiging van het beroepen vonnis, de 
homologatie Weigert van de akte hou
dende wijziging aan het huwelijksver
mogensstelsel van de eisers, zoals opge
:niaakf voor notaris Ludovic Du Faux, 
rnet standplaats . te Moeskroen, op 
16 december 1977, inbreng inhoudende 
van een eigen onroerend goed van 
eiseres in het gemeenschappelijk vermo
gen, zulks op grond dat artikel 1394, 
laatste lid, van het Burgerlijk Wetboek 
de eisers van de boedelbeschrijving en 
de regeling van de wederzijdse rechten 
vdjstelt indien de bedongen· wijziging 
eenvoudig is, dit is indien 1" de wijziging 
riiet leidt · tot de noodzaak het vorig 
huwelijksvermogerisstelsel te vereffenen 
en 2" de wijziging geen onmiddellijke 
ve·randering iri de samenstelling van de 
patrimonia veroorzaakt in dier voege dat 
zij geen overdracht inhoudt van eigen of 
gemeenschappelijke goederen, zodat 
wan:neer een eigen onroerend goed als 
roerend goed in de huwelijksgemeen
schap wordt i:ngebracht, er geen grond 
kan zijn tot toepassing van de vereen
voudlgde procedure, temeer daar de 
schulden, verbonden aan dit persoonlijk 
eigendom en welke alsdan normaliter in 
de· gemeenschap zouden vallen, niet 
zonder boedelbeschrijving uit de andere 
schulden zouden kunnen worden gehou
den terwijl de aan de langstlevende 
echtgenoot opgelegde last om de 
gemeenschappelijke schulden te betalen, 
niet naar behoren zou kunnen worden 
uitgevoerd, 

terwijl artikel 1394 van het Burgerlijk 
Wetboek voorschrijft dat de boedelbe
schrijving en· de regeling van de weder
zijdse rechten niet vereist zijn wanneer 
de wijziging van het huwelijksvermo
gensstelsel niet de vereffening of een 
dadelijke verandering in de samenstel-

ling van de vermogens tot gevolg hebben 
'en uit deze wettekst voortspruit dat de 
zogenaamde « omslachtige >> procedure 
slechts moet gevolgd worden wanneer 
het gaat om een fundamentele wijziging 
« van >> het huwelijksvermogensstelsel, 
die dadelijke veranderingen in de 
samenstelling van de vermogens mee
brengt doch niet wanneer het gaat om 
verordeningen in de samenstelling van 
de vermogens die slechts een wijziging, 
« aan >> een bepaald huwelijksvermo
gensstelsel meebrengt; aldus, bij inbreng 
van een eigen goed van een der echtge
noten in het gemeenschappelijk vermo
gen, de verandering in de samenstelling 
van de vermogens niet het gevolg is van 
de wijziging van het huwelijksvermo
gensstelsel doch eerder de oorzaak van 
een wijziging aan het huwelijksvermo
gensstelsel; derhalve, door te oordelen 
dat de omslachtige procedure moet wor
den gevolgd bij inbreng van een eigen 
onroerend goed, als roerend goed, in de 
huwelijksgemeenschap, het arrest de 
artikelen 1394, 1395 en 1396 van het 
Burgerlijk Wetboek schendt, en voorts 
geen antwoord inhoudt op het middel in 
de akte van hoger beroep ontwikkeld 
waarbij werd gesteld dat de voorgeno
men wijziging geen fundamentele wijzi
ging van het huwelijksvermogensstelsel 
van de verzoekers meebracht doch 
slechts een wijziging aan hun huwelijks
vermoge:nsstelsel welke niet onderwor
pen was aan de « omslachtige » proce
dure (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat de akte van 
hoger beroep van de eisers erop 
neerkwam te betogen dat de forma
liteiten die, krachtens artikel 1394 
van het Burgerlijk Wetboek, aan de 
akte van wijziging van het huwe
lijksvermogensstelsel moeten voor
afgaan, enkel zijn vereist wanneer 
de echtgenoten bij die akte een 
ander stelsel aannemen en dat, 
vermits dit ten deze niet het geval 
was, diezelfde formaliteiten dan ook 
niet behoefden te worden vervuld; 

Dat het arrest aan het vormver
eiste ·van artikel 97 van de Grand
wet voldoet door te antwoorden dat 
de « verkorte procedure >>, bedoeld 
wordt de procedure zonder voor
noe •. "de formaliteiten, enkel toepas-



-251-
sing vindt · wanneer de bedongen 
wijziging eenvoudig is, wat, in de 
onderwerpelijke zaak, niet het geval 
was; 

Overwegende dat echtgenoten, 
naar luid van artikel 1394 van het 
Burgerlijk Wetboek, « tijdens het 
huwelijk hun huwelijksvermogens
stelsel naar goeddunken kunnen 
wijzigen en zelfs een ander stelsel 
aannemen »; dat uit deze termen 
reeds blijkt dat voormeld artikel op 
alle mogelijke wijzigingen van het 
huwelijksvermogensstelsel betrek
king heeft, inclusief maar niet uit
sluitend een verandering van stel
sel; 

Overwegende dat deze wetsbepa
ling vervolgens als algemene. regel 
stelt dat de akte houdende wijziging 
van het huwelijksvermogensstelsel 
wordt voorafgegaan door een boe
delbeschrijving en een regeling van 
de wederzijdse rechten, .vastge,steld 
bij notariele akte; 

Overwegende dat deze algemene 
regel, blijkens de bewoordingen zelf 
van de wet, niet is beperkt tot het 
geval waar de echtgenoten << een 
ander stelsel aannemen >> maar 
principieel toepassing vindt in al de 
gevallen waarin de echtgenoten 
<< hun · huwelijksvermogensstelsel 
wijzigen » zoals bedoeld in het 
eerste lid van voormeld artikel 1394; 

Overwegende dat deze zelfde wet
telijke bepaling ten slotte uitzonde
ringen. op deze algemene regel 
omschrijft, met name << wanneer de 
wijziging van het huwelijksvermo
gensstelsel niet de vereffening van 
het vorige stelsel of een dadelijke 
verandering van de samenstelling 
van de vermogens tot gevolg heeft 
of (wanneer zij) zich beperkt tot 
herroeping, in onderlinge overeen
stemming tussen de echtgenoten, 
van de schenkingen die zij aan 
elkaar hebben gedaan of die de ene 
echtgenoot aan de andere heeft 
gedaan in het huwelijkscontract »; 

Overwegende dat de bewoordin
gen' << wijziging van het huwe
lijksvermogensstelsel », zoals zij 
voorkomen in de passage met 
betrekking tot de uitzonderingen, 
evenmin doelen op het enkel geval 
waar de echtgenoten << een ander 
stelsel aannemen » maar op alle 
gevallen, laatstvermelde natuurlijk 
daarbij inbegrepen, waar de echtge
noten << hun huwelijksvermogens
stelsel wijzigen »; 

Dat hieruit volgt, wat overigens 
door de parlementaire voorbereiding 
van de wet wordt bevestigd, dat 
artikel 1394 van het Burgerlijk Wet
hoek noch in verband met de alge
mene regel, noch met betrekking tot 
de uitzonderingen op deze · regel, 
een onderscheid maakt tussen een 
wijziging << van » het huwelijksver
mogensstelsel en een wijziging 
<< aan » dit stelsel; 

Overwegende · dat het middel niet 
preciseert waarin de artikelen 1395 
en 1396 van het Burgerlijk Wetboek 
werden geschonden; 

Dat het middel dienvolgens deels 
feitelijke grondslag mist en deels 
naar recht faalt, en voor het overige 
bij gemis van nauwkeurigheid niet 
ontvarikelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt de eisers in 
de kost~m. 

24 oktober 1979 - 1' kamer -
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Chatel, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Dumon, procureur
generaal- Advocaat: mr. Ansiaux. 

Nr. 133 

1' KAMER - 24 oktober 1979 

1° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL)- RECHTSPLE
GING IN TUCHTZAKEN - WRAKING -
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN DE ORDE 
OF DE RAAD VAN BEROEP MEEGEDEELD AAN 
DE ARCHITECT V66R ZIJN VERSCHIJNING -
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MEDEDELING AAN DE ARCHITECT NIET VER
EIST VOOR DE UITOEFENING VAN ZIJN WRA
KINGSRECHT. 

2" RECHTEN VAN DE VERDEDIGING 
-ARCHITECT- RECHTSPLEGING IN TUCHT

ZAKEN - UITSTEL VAN DE ZAAK DOOR DE 
ARCHITECT VERZOCHT OM DE ENKELE 
REDEN DAT HIJ " ZIJN WRAKINGSRECHT WIL 
VRIJWAREN , - UITSTEL NIET TOEGESTAAN 
- GEEN SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN 
DE VERDEDIGING. 

3° CASSATIEMIDDELEN - RECHTSPLE

GING IN TUCHTZAKEN - VAAG MIDDEL -

NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (1). 

4" ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL)- RECHTSPLE

GING IN TUCHTZAKEN - WERKZAAMHEDEN 
VAN DE ARCHITECT WAARVOOR DE WET AAN 
DE OPDRACHTGEVER GEEN MEDEWERKING 
VAN EEN ARCHITECT OPLEGT- TEKORTKO
MING AAN DE REGELS INZAKE PLICHTEN
LEER - BEVOEGDHEID VAN DE TUCHTGE
RECHTEN OM EEN TUCHTSANCT!E OP TE 

LEGGEN. 

(COENE T. ORDE VAN ARCHITECTEN) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op de bestre
den beslissing, op 19 december 1978 
door de raad van beroep, met het 
Nederlands als voertaal, van de 
Orde van de Architecten; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 24, § 2, van 
de wet van 26 juni 1963 houdende 
oprichting van de Orde van de Architec
ten, 38 van het koninklijk besluit van 
31 augustus 1963 inzake de toepassing 
van de wet van 26 juli 1963, artikel 97 
van de Grondwet en van het algemeen 
rechtsbeginsel krachtens hetwelk de 
rechten van de verdediging moeten wor
den geeerbiedigd, 

doordat de beslissing het voldoende 
acht dat « geen enkele wetsbepaling de 
raad verplicht de belanghebbende vooraf 
te verwittigen omtrent haar samen
stelling » ten einde het verzoek van eiser 
af te wijzen ertoe strekkende aan eiser 
de nieuwe samenstelling van de raad 
van beroep, die over eiser zou oordelen 
en waarvan de samenstelling aan eiser 
onbekend was en niet bekend kon zijn, 

(1) Cass., 5 dec. 1977 (A.C:, 1978, 401). 

aan eiser vooraf mee te delen en de 
behandeling over de grond te verdagen, 
zodat eiser in de onmogelijkheid ver
keerde zijn wrakingsrecht uit te oefe
nen, 

terwijl, eerste onderdeel, enerzijds, 
artikel 24, § 2, van de wet van 
26 juni 1963, verwijzend naar arti
kel 44 van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtspleging en impliciet - na invoe
ring van het Gerechtelijk Wetboek -
naar artikel 828 van het Gerechtelijk 
Wetboek, talrijke wrakingsgronden 
invoert welke niet alleen het zitting 
houdende raadslid betreffen, doch ook 
diens echtgenote, · ascendenten en 
descendenten, en, anderzijds, artikel 38 
van het koninklijk besluit van 
31 augustus 1963, vereist dat de wra
kingsgronden, v66r elk ander verweer
middel, door een deurwaarder betekend 
worden of per aangetekend schrijven 
meegedeeld worden aan de griffier van 
de raad van beroep, zodat dit wrakings
recht insluit dat de betichte reeds een 
redelijke tijd voor zijn verschijning voor 
de raad de juiste en volledige samenstel
ling ervan kent ten einde de mogelijk
heid te hebben, voor elke andere verde
diging, het ·nodige onderzoek te verrich
ten met betrekking tot de zitting hou
dende raadsleden, hun echtgenoten, 
ascendenten en descendenten om, even
tueel, de wrakingsformaliteiten, voor 
elke behandeling van de grond van de 
zaak, in te zetten, 

tweede onderdeel, de samenstelling 
van de raad, waarvoor e1ser moest 
verschijnen, aan eiser niet bekend was 
of kon zijn daar een overleden raadslid 
door een nieuw raadslid moest vervan
gen worden, zodat, wanneer aan eiser 
ter zitting meegedeeld werd wie het 
overleden raadslid verving, en eiser 
onmiddellijk over de grond van de zaak 
moest pleiten wanneer hij dit raadslid 
niet ter zitting wraakte, hij in de onmo
gelijkheid gesteld werd om het nodige 
onderzoek te verrichten met betrekking 
tot dit vervangend raadslid, zijn echtge
note, ascendenten en descendenten en 
eiser onmogelijk de formaliteiten voor 
wraking kon vervullen, welke 
artikelen 24, § 2, van de wet van 
26 juni 1963 en 38 van het koninklijk 
besluit van 31 augustus 1963 impliceren : 

Overwegende dat het middel niet 
preciseert waarin artikel 97 van de 
Grondwet werd geschonden; dat het 
in dit opzicht bij gebrek aan nauw
keurigheid niet ontvankelijk is; 
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Overwegende dat de overige wet
telijke bepalingen, die in het middel 
worden vernoemd, noch bepalen 
noch impliceren dat de samenstel
ling van een rechtscollege vooraf 
aan de rechtzoekenden zou worden 
bekendgemaakt; 

Overwegende dat de beslissing 
aanmerkt dat << indien een partij 
zinnens is een lid van de raad, 
waarvoor hij verschijnt, te wraken, 
haar daarvoor, indien dit lid zich 
niet vrijwillig terugtrekt, de nodige 
tijd zou worden gegeven »; 

Overwegende dat het algemeen 
rechtsbeginsel van de eerbiediging 
van de rechten van de verdediging 
niet impliceert dat uitstel moet wor
den verleend wanneer, zoals ten 
deze, de rechtzoekende, zonder het 
lid van het rechtscollege aan te 
duiden dat hij mogelijk zal wraken, 
zich ertoe beperkt zijn verzoek om 
uitstel te formuleren op de onpre
cieze grond : << ter vrijwaring van 
het wrakingsrecht >>; 

Dat het middel, in zoverre het de 
schending van andere wettelijke 
bepalingen dan artikel 97 van de 
Grondwet of de schending van het 
algemeen rechtsbeginsel van de eer
biediging van de rechten van de 
verdediging aanvoert, naar recht 
faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 19 en 
20 van de wet van 26 juni 1963 houdende 
oprichting van de Orde van de Architec
ten, van artikel 97 van de Grondwet en 
van het algemeen rechtsbeginsel kl·ach
tens hetwelk de rechten van de verdedi
ging moeten worden geeerbiedigd, 

doordat de beslissing enerzijds oor
deelt dat eiser op 6 mei 1974 door het 
bureau van de raad van de Orde voor de 
provincie Brabant verhoord werd over 
zijn beroepsactiviteiten, « zonder dat 
hem iets ten laste werd gelegd >>, zodat 
hij niet moest worden verwittigd van het 
voorwerp van het gesprek en van de 
mogelijkheid zich te Iaten bijstaan door 
een advocaat en anderzijds enkel steunt 
op de eenzijdige en subjectieve interpre
tatie van de verklaringen van eiser, 
welke door een lid van het bureau op 
6 mei 1974 opgetekend werden, zonder te 
antwoorden op de toelichtingen en ver-

duidelijkingen, neergelegd in de memo
ries en nota's, welke eiser, ter zitting 
van de raad van beroep en in eerste 
aanleg heeft gedeponeerd en zonder in 
te gaan op het verzoek van eiser om 
verder, onder andere aan de hand van 
getuigen, de telastleggingen te onderzoe
ken, 

terwijl, eerste onderdeel, de raad van 
beroep slechts steunt op haar eenzijdige 
en subjectieve interpretatie van de ver
klaringen, door een lid van het bureau 
opgetekend op 6 mei 1974 tijdens een 
uiterst kort verhoor van eiser, zodat de 
raad van beroep geen rekening hield 
met de verklaringen en toelichtingen, 
welke eiser ter zitting verstrekte met 
betrekking tot de voorontwerpen, 

tweede onderdeel, eiser de raad in 
eerste aanleg en in hoger beroep heeft 
voorgesteld een reeks clienten, met 
name genoemd, te ver horen over het 
door hem uitgevoerde toezicht en de 
verleende bijstand, zodat de uitspraak 
ten onrechte oordeelt dat eiser « geen 
melding maakt van feiten en gegevens 
waarover die getuigen konden verhoord 
worden en welk een dee! van zijn 
bekentenissen konden weerleggen >>, 

derde onderdeel, eiser in eerste aanleg 
en in hoger beroep de raad er herhaal
delijk op gewezen heeft dat de aantij
ging enkel steunde op haar interpretatie 
van een « verklaring >>, welke door de 
korte verhoortijd en de vage omschrij
ving van de aantijgingen die, luidens de 
uitspraak, niet bestonden op het ogen
blik van het verhoor van 6 mei 1974, 
zodat de uitspraak de rechten van de 
verdediging schendt door enkel op deze 
verklaring te steunen : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel 
niet preciseert met welk deel van 
<< de toelichtingen en verduidelijkin
gen, neergelegd in de memories en 
nota's >>, die eiser heeft ingediend, 
geen rekening werd gehouden of 
welk deel van deze stukken niet zou 
zijn beantwoord; 

Dat het onderdeel bij gemis van 
nauwkeurigheid niet ontvankelijk 
is; 

Wat 
betreft 

het tweede 

Overwegende dat het 
zich ertoe beperkt de 
beroep te verwijten << ten 

onderdeel 

onderdeel 
raad van 
onrechte >> 
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te oordelen dat hij « geen melding 
maakte van feiten en gegevens 
waarover getuigen konden worden 
verhoord en die een deel van zijn 
bekentenissen konden weerleggen >>, 
zulks hoewel hij wel zou hebben 
gepreciseerd dat zij over het door 
hem uitgevoerde toezicht en over de 
door hem verleende bijstand kon
den getuigen; dat het onderdeel 
aldus erop neerkomt te beweren dat 
de beslissing de bewijskracht van 
zijn verzoek zou hebben miskend; 

Dat het onderdeel, dat de scherr
ding niet aanvoert van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, niet ontvanke
lijk is; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel 
zo is gesteld dat het voor het Hof 
niet mogelijk is de aangevoerde 
grief te onderscheiden; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 4 van de wet 
van 20 februari 1939 inzake de bescher
ming van de titel en het beroep van 
architect, 1, 19, 20 van de wet van 
26 juni 1963 houdende oprichting van de 
Orde van de Architecten en 97 van de 
Grondwet, 

doordat de beslissing oordeelt dat de 
architect « zich deontologisch niet mag 
beperken bij het uitoefenen van zijn 
beroep tot wat de wet voorschrijft >>, 

terwijl, eerste onderdeel, de verplichte 
tussenkomst van de architect zich 
beperkt tot werken waarvoor een bouw
vergunning nodig is, zodat de raad van 
beroep en de raad in eerste aanleg enkel 
de deontologie van de architect kunnen 
formuleren en afdwingen voor werken 
waarvoor een bouwvergunning vereist is, 

tweede onderdeel, de beslissing oor
deelt dat de uitvoering van speciale 
technieken, zoals verwarming en lood
gieterij, volgens het ontwerp en onder 
toezicht van de architect moet geschie
den, ook al heeft de bouwheer de 
architect niet met deze taken belast en 
ook al is er voor deze werken geen 
bouwvergunning vereist, zodat de beslis
sing ten onrechte de verplichte tussen-

komst van de architect verder uitbreidt 
dan hetgeen is bepaald in artikel 4 van 
de wet van 20 februari 1939 : 

Overwegende dat het middel niet 
preciseert waarin artikel 97 van de 
Grondwet werd geschonden; dat het 
in dit opzicht bij gebrek aan nauw
keurigheid niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat de beslissing 
weliswaar van speciale technieken 
gewag maakt maar niet van « ver
warming en loodgieterij >>; dat het 
middel op dit stuk feitelijke grand
slag mist; 

Overwegende dat artikel 4 van de 
wet van 20 januari 1939 enkel han
delt over de verplichting, die het 
aan bepaalde bouwheren voor som.,
mige werken oplegt, om op de 
medewerking van architecteri 
beroep te doen, over de mogelijk
heid van deze verplichting ten gun
ste van sommige bouwheren af te 
wijken en over werken, aan te 
duiden bij koninklijk besluit, waar 
zodanige medewerking niet is ver
plicht; dat deze bepaling geenszins 
uitsluit dat de architect, ook in 
gevallen waar zijn medewerking 
niet verplicht is gesteld, in deze 
hoedanigheid zou optreden; dat 
noch uit dit artikel, noch uit de 
andere in het middel genoemde 
wettelijke bepalingen volgt dat de 
raden hun bevoegdheid zouden 
moeten beperken « tot de deontolo
gie van de architect voor werken 
waarvoor een bouwvergunning is 
vereist >>; 

Overwegende dat de beslissing 
geenszins de op bepaalde bouwhe~ 
ren rustende verplichting om op de 
medewerking van een architect 
beroep te doen, uitbreidt; dat het 
zich ertoe beperkt te onderzoeken, 
overeenkomstig de artikelen 19, 20 
en 21 van de wet van 26 juni 1963, 
of eiser in de gevallen waar hij als 
architect is opgetreden en dus han
delde in de uitoefening van zijn 
beroep of naar aanleiding van deze 
uitoefening, de plichtenleer heeft 



-255-
nagekomen en niet te kort is geko
men aan de eer, de discretie en de 
waardigheid van dit beroep; 

Dat het middel derhalve voor het 
overige niet kan worden aangeno
men; 

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

24 oktober 1979- 1" kamer- Voorzit
ter : de h. Wauters, eerste voorzitter -
Vez·slaggevez· : de h. Chatel, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Dumon, procureur-generaal -
Advocaat: mr. X. 

Nr. 134 

2" KAMER - 24 oktober 1979 

WEGVERKEER WEGVERKEERSREGL. 
1975, ART. 40.2 - GEDRAG VAN DE 
BESTUURDERS TEGENOVERVOETGANGERS
VERPLICHTING OM DUBBEL VOORZICHTIG TE 
ZIJN TEN AANZIEN VAN KINDEREN- BEGRIP. 

De rechter die beslist, enerzijds, dat 
het slachtoffer' de zware lout heeft 
begaan plotseling de rijbaan over te 
steken zonder te ]etten op het nade
rend voertuig van een bestuurder dat 
zichtbaar was, en dat niets die grove 
onvoorzichtigheid liet voorzien, ander
zijds, dat die bestuurder normaal reed 
en het niet bewezen is dat hij overdre
ven snel reed en dat hij, verrast door 
de aanwezigheid van de voetganger op 
de rijbaan, alleen maar kon remmen, 
stelt vast dat die bestuurder de ver
plichting van art. 40.2 Wegverkeers
regl. 1975 is nagekomen ten aanzien 
van kinderen dubbel voorzichtig te. 
rijden (1). 

(1) Zie Cass., 27 mei 1974 (A.C., 1974, 1069), 
gewezen onder de gelding van art. 26.2 K.B. 
14 maart 1968. In art. 26.2 van dat koninklijk 
besluit was er sprake van de verplichting 
bijzonder voorzichtig te zijn tegenover kinde
ren, terwijl art. 40.2 K.B. 1 dec. 1975 de 
verplichting dubhe! voorzichtig te zijn ten 
aanzien van kinderen bedoelt. Luidens het 
verslag aan de Koning v66r het K.B. 1 dec. 
1975 (Belgisch Staatsblad, 1975, biz. 15635), 
neemt art. 40 ter zake de algemene beginselen 
over van het K.B. 14 maart 1968. 

(LONEUX, LEDENT T. BONNECHERE, O.M.O.B.) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 juni 1979 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering jegens verweerder, 
beklaagde : 

Overwegende dat de eisers, bur
gerlijke partijen, niet veroordeeld 
zijn in kosten van deze rechtsvorde
ring; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvorderingen van 
de eisers jegens de verweerders : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 418 van het Straf
wetboek, 40.2 van het koninklijk besluit 
van 1 december 1975 houdende alge
meen reglement op de politie van het 
wegverkeer en, voor zoveel als nodig 
artikel 97 van de Grondwet, ' 

doordat het arrest, na te hebben 
vastgesteld, enerzijds, dat verweerder 
« de aanwezigheid van een groep van 
drie personen had opgemerkt >> namelijk 
« kinderen die speelden >> of « die de 

. rijbaan gingen oversteken >>, anderzijds, 
dat verweerder op het ogenblik dat hij 
het slachtoffer aanreed, op 30 tot 40 cen
timeter van de rechterrand van de 
rijbaan reed, oordeelt dat verweerder 
normaal reed, aangezien elke bestuurder 
die de rijbaan volgt, zo dicht mogelijk 
bij de rechterrand van die rijbaan moet 
blijven en dat niets in de gedragingen 
van die groep personen, die respectieve
lijk zeventien jaar, dertien en een half 
jaar en elf en een half jaar oud waren, 
liet voorzien dat de oudste onder hen de 
ernstige onvoorzichtigheid zou begaan 
plots de weg over te steken; dat het 
arrest dan ook op grond daarvan beslist 
dat aileen het slachtoffer aansprakelijk 
is voor het ongeval, 

terwijl het hof van beroep verweerders 
rijgedrag heeft beoordeeld zonder daar
bij acht te slaan op de in het middel 
bedoelde reglementaire bepaling volgens 
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welke de bestuurder « dubbel voorzichtig 
n oet zijn ten aanzien van kinderen >>, 

hetgeen voor de bestuurder mede de 
verplichting inhoudt bedacht te zijn op 
een eventuele onvoorzichtige of ondoor
dachte gedraging van de kinderen 
(schending in het bijzonder van 
artikel 40.2 van het koninklijk besluit 
van 1 december 1975) : 

Overwegende dat het arrest ver
meldt dat « het slachtoffer door zijn 
zware fout het verkeer in gevaar 
heeft gebracht, doordat het de rij
baan is opgegaan zonder te letten 
op het naderend voertuig van de 
verdachte, dat nochtans vanop twee
honderd meter of ten minste al acht 
seconden zichtbaar was >>, « dat 
blijkt dat verdachte op 30 tot 
40 centimeter van de rechterrand 
van de rijbaan reed, hetgeen niet 
abnormaal is, aangezien elke 
bestuurder die de rijbaan volgt zo 
dicht mogelijk bij de rechterrand 
van de rijbaan moet blijven >>, « dat, 
ook al had hij de aanwezigheid 
opgemerkt van een groep van drie 
personen, die hij nader omschrijft 
als " kinderen die speelden " of 
" kinderen die . de rijbaan gingen 
oversteken ", ... niets in de gedragin
gen van die groep ... liet voorzien 
dat de oudste onder hen de ernstige 
onvoorzichtigheid zou begaan de 
weg plots over te steken door een of 
twee passen de rijbaan op te gaan 
... >>, « uit de vaststellingen van de 
deskundige niet blijkt dat de ver
dachte overdreven snel reed en zijn 
snelheid hoger lag dan op die plaats 
is toegestaan ... >>, « dat verdachte 
verrast werd door de plotse aanwe
zigheid van de voetganger op de 
rijbaan en hij, om die voetganger te 
ontwijken, niets anders kon doen 
dan remmen, vermits hij, gezien de 
snelheid waarmee hij reed, het 
rederlijkerwijze niet nodig achtte 
het stuur bruusk naar links te 
draaien >>; 

Overwegende dat het arrest, door 
aldus enerzijds te beslissen dat het 
slachtoffer de zware fout heeft 
begaan de rijbaan plots over te 
steken zonder te letten op het 

naderend voertuig van verweerder, 
dat nochtans zichtbaar was, en dat 
niets deze ernstige onvoorzichtig
heid liet voorzien, en door ander
zijds te beslissen dat verweerder 
normaal reed en het niet bewezen is 
dat hij overdreven snel reed en hij, 
verrast door de plotse aanwezigheid 
van de voetganger op de rijbaan, 
niet anders kon doen dan remmen, 
vaststelt dat verweerder de verplich
ting is nagekomen ten aanzien van 
kinderen dubbel voorzichtig te zijn, 
welke verplichting hem is opgelegd 
bij het in het middel bedoelde 
artikel 40.2 van het koninklijk 
besluit van 1 december 1975; 

Dat het arrest aldus geen van de 
in het middel bedoelde wettelijke 
bepalingen schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

24 oktober 1979 - 2' kamer - VoOJ·zit
ter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Van 
Ryn en Houtekier. 

Nr. 135 

2' KAMER - 24 oktober 1979 

BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT 

BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - STRAFZA

KEN - MISKENNING VAN DE BEW!JSKRACHT 
VAN DE CONCLUS!E- BEGR!P. 

De bewijskracht van de conclusie van 
een beklaagde, ten betoge dat lllj 
minder dan twintig kilometer per uur 
reed, wordt niet miskend door de 
rechter die beslist dat de beklaagde, 
volgens die akte, met een snelheid van 
ongeveer twintig kilometer per uur 
reed, vermits beide uitdrukkingen 
redelijkerw1jze zo kunnen worden uit
gelegd dat de beklaagde bereid was te 
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beamen dat hij ongeveer met een 
snelheid van twintig kilometer per uur 
reed (1). 

(ALGRAIN T. FRESON) 

ARREST ( vertaling) 

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

Over het middel, afge!eid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het vonnis de ten laste 
gelegde overtreding van de artikelen 5 
en 61.1 van het Wegverkeersreglement 
(niet in acht nemen van de verkeerslich
ten) tegen eiser bewezen heeft ver
klaard, op de gronden dat « beklaagde in 
zijn conclusie verklaart ongeveer 20 kilo
meter per uur of 5,55 meter per seconde 
te hebben gereden; dat de rechtbank 
aanneemt dat beklaagde het kruispunt 
ongeveer 20 meter is opgereden met een 
snelheid van 20 kilometer per uur, en 
hij dus die afstand heeft afge!egcl in 
20 : 5,55 = 3,63 seconden; ... dat het 
verkeerslicht C a! 5,96 seconden op rood 
stand, toen de botsing zich voordeed en 
beklaagde het kruispunt dus we! moet 
zijn opgereden terwijl dat verkeerslicht 
C op rood stand "• 

terwijl eiser in zijn voor de rechter in 
hager beroep regelmatig genomen con
clusie helemaal niet heeft toegegeven 
dat hij op het kruispunt ongeveer 
20 kilometer per uur reed maar enkel 
verklaard heeft dat « hij het kruispunt is 
opgereden >> met een !age snelheid « die 
kan worden geschat op minder dan 
20 kilometer per uur », en daaraan 
trouwens toegevoegd heeft dat zijn 
« aarzeling welke richting hij zou volgen, 
het merk van zijn wagen (Daf), de 
bezadigdheid als gevolg van zijn leeftijd 
en het volstrekt ontbreken van enige 
betwisting daaromtrent, zovele gegevens 
zijn die deze bewering staven >>, 

derhalve, door te beweren dat eiser in 
zijn conclusie zou hebben toegegeven 
dat hij op het kruispunt « ongeveer 
20 kilometer per uur >> heeft gereden 
zodanig dat het we! als vaststaand moet 
worden beschouwd dat het Iicht reeds op 
rood stand, op het ogenblik dat hij het 
kruispunt opreed, het bestreden vonnis 

(1) Zie Cass., 7 feb. 1977 (A.C., 1977, 632). 

aan eisers conc!usie een betekenis en 
een strekking toekent welke onverenig
baar zijn met de bewoordingen ervan, en 
bijgevolg de bewijskracht van die con
clusie schendt : 

Overwegende dat, na erop te heb
ben gewezen dat beklaagde (thans 
eiser) in zijn conclusie verklaarde 
dat hij ongeveer 20 kilometer per 
uur reed, dat is 5,55 meter per 
seconde, het vonnis vermeldt « dat 
de rechtbank aanneemt dat 
beklaagde het kruispunt ongeveer 
20 meter is opgereden met een 
snelheid van 20 kilometer per uur >> 

en die afstand dus heeft afgelegd in 
3,63 seconden (20 : 5,55); 

Overwegende dat eiser in zijn 
conclusie weliswaar zegt « minder 
dan 20 kilometer per uur » te 
hebben gereden, maar het vonnis, 
door hierin een nuance aan te 
brengen, de bewijskracht van die 
akte niet heeft geschonden, vermits 
beide uitdrukkkingen redelijker
wijze zo kunnen worden uitgelegd 
dat eiser bereid was te beamen dat 
hij ongeveer 20 kilometer per uur 
reed; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

En overwegende dat, wat de straf
vordering betreft, 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. 

24 oktober 1979 - 2" kamer -
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter- Verslaggever: de h. Screvens c
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
DeBruyn. 
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Nr. 136 
2' KAMER - 24 oktober 1979 

RECHTBANKEN - STRAFZAKEN - VER

OORDELING VAN DE BEKLAAGDE DOOR DE 
RECHTER IN HOGER BEROEP WEGENS EEN 
ANDER MISDRIJF DAN HET DOOR DE EERSTE 
RECHTER BEWEZEN VERKLAARDE MISDRIJF 
- VEREISTEN VOOR DE WETTIGHEID VAN DE 
VEROORDELING. 

De rechter in hager beroep kan de 
beklaagde niet wettig veroordelen 
wegens een ander misdrijf dan dat 
waarover de eerste rechter heeft 
beslist, tenzij hij vaststelt, enerzijds, 
dat het aldus bewezen verklaarde feit 
hetzelfde is als het feit waarop de 
vervolging was gegrond of dat het 
daarin begrepen was en, anderzijds, 
dat de beklaagde was verwittigd dat de 
kwalificatie werd gewijzigd (1). 

(JEEGERS, GROEP JOSJ N.V. 
T. DELVAUX, A.G. SECURITAS N.V.) 

24 oktober 1979 - 2' kamer - Voorzit
ter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Screvens - Ge
Hjkluidende conclusie van de h. Ballet, 
advocaat-generaal. 

Nr. 137 

1' KAMER - 25 oktober 1979 

1° VOORZIENING IN CASSAT IE 
- BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL VAN 

NIET-ONTVANKELIJKHEID DOOR HET OPEN
BAAR MINISTERIE OF DOOR DE VERWEERDER 
OPGEWORPEN - INDIENING DOOR DE ElSER 
VAN STUKKEN TER VERANTWOORDJNG VAN 
DE ONTV ANKELIJKHEID VAN DE VOORZIE
NING- VERWERPING VAN HET MIDDEL VAN 
NIET -ONTV ANKELIJKHEID. 

2° OPENBARE ORDE WETTELIJKE 

BEPALING VAN INTERNE OPENBARE ORDE
WETTELIJKE BEPALING VAN INTERNATIO
NALE OPENBARE ORDE - ONDERSCHEJD. 

3° NATUURLIJK KIND - NATUURLIJK 

KIND DAT EEN UITKERING TOT LEVENSON
DERHOUD VORDERT VAN HEM DIE MET ZIJN 
MOEDER GEMEENSCHAP HEEFT GEHAD -
BEWIJSMIDDELEN VAN DIE BETREKKJNGEN-

(1) Cass., 20 juni 1977 (A.C., 1977, 1081) en 
de noot 1. 

BURGERLIJK WETBOEK, ART. 340b - BEPA

LING VAN INTERNE OPENBARE ORDE DOCH 
NIET VAN INTERNATIONALE OPENBARE 

ORDE (2). 

4° OPENBARE ORDE NATUURLIJK 

KIND DAT EEN UITKERING TOT LEVENSON
DERHOUD VORDERT VAN HEM DIE MET ZIJN 
MOEDER GEMEENSCHAP HEEFT GEHAD -
BEWIJSMIDDELEN VAN DIE BETREKKINGEN

BURGERLIJK WETBOEK, ART. 340b - BEPA

LING VAN INTERNE OPENBARE ORDE DOCH 
NIET VAN INTERNATIONALE OPENBARE 

ORDE (3). 

5° NATUURLIJK KIND - INTERNATIO

NALE OPENBARE ORDE - BUITENLANDSE 
WET DIE AAN HET NATUURLIJK KIND EEN 
RECHTSVORDERING TOT LEVENSONDERHOUD 
TOEKENT DIE STROOKT MET DIE WELKE BIJ 

ART. 340b B.W. WORDT BEPAALD, DOCH GEEN 

TERMIJN VASTSTELT VOOR HET INDIENEN 
VAN DE VORDERING EN DE BEWIJSMIDDELEN 
NIET BEPERKT - WET DIE NIET STRIJDIG IS 
MET DE BELGISCHE INTERNATIONALE OPEN

BARE ORDE (4). 

6° OPENBARE ORDE - INTERNATIONALE 

OPENBARE ORDE - BUITENLANDSE WET DIE 
AAN RET NATUURLIJK KIND EEN RECHTSVOR
DERING TOT LEVENSONDERHOUD TOEKENT 

DIE STROOKT MET DIE WELKE BIJ ART. 340b, 
B.W. WORDT BEPAALD DOCH GEEN TERMIJN 
VASTSTELT VOOR HET INDIENEN VAN DE 
VORDERING EN DE BEWIJSMIDDELEN NIET 
BEPERKT - WET DIE NIET STRIJDIG IS MET 
DE BELGJSCHE INTERNATIONALE OPENBARE 

ORDE (5). 

7° INTERNATIONALE VERDRAGEN 
VERDRAG VAN DEN HAAG VAN 

15 APRIL 1958 NOPF.NS DE ERKENNING EN 
DE TENUITVOERLEGGING VAN BESLISSINGEN 
TER ZAKE VAN Ol''DERHOUDSVERPLIC:HTIN
GEN JEGENS KINDEREN, GOEDGEKEURD BIJ 
DE WET VAN 11 AUG. 1961 - ART. 2,5 -
OPENBARE ORDE- BEGRIP. 

8° OPENBARE ORDE - VERDRAG VAN 

DEN HAAG VAN 15 APRIL 1958 NOPENS DE 

ERKENNING EN DE TENUlTVOERLEGGING VAN 
BESLISSINGEN TER ZAKE VAN ONDERHOUDS-
VERPLICHTINGEN JEGENS KINDEREN 

ART. 2.5 - OPENBARE ORDE -·· BEGRIP. 

(2) en (3) Zie Cass., 11 dec. 1958 lBull. en 
Pas., 1959, I, 379). 

(4) en (5) Zie Cass., 24 maart 1960 (Bull. en 
Pas., 1960, I, 860). · 
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1 • Wanneer het openbaar ministerie of 

de verweerder tegen een voorziening 
in. burgerlijke zaken een middel van 
niet-ontvankelijkheid opwe1pt en de 
eiser stukken indient waaruit blijkt 
dat de voorziening ontvankelijk is, 
verwerpt het Hoi het middel van 
niet-ontvankelijkheid (I). 

2" Een wet van interne openbare orde is 
slechts . van internationale open bare 
orde in zoverre de wetgever daarin 
een beginsel heeft neergelegd dat naar 
zijn oordeel van ·essentieel belang is 
voor de gevestigde morele, polUieke of 
economische orde in Belgie en dat, om 
die reden, de toepassing in Belgie van 
enige daarmee strijdige of daarvan 
afwijkende regel van buitenlands recht 
noodzakelijk uitsluit (2). 

7" en 8" In de zin van art. 2.5 van het 
Verdrag van Den Haag d.d 1!1 april 
1958 nopen{f de erkenning en de ten
uitvoerlegging van beslissingen ter 
zake van onderhoudsverplichtingen 
jegens kinderen, goedgekew·d bij de 
wet van 11 aug. 1961, is de openbare 
orde van een Staat, waar een beroep 

, op de vreemde beslissing wurdt 
gedaan, niet de interne openbare orde 
doch de internationale openbare orde 
van die Staat. 

(L ... T. P ... ) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Ge].et op het bestre
den arrest, op 17 mei 1977 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het ambtshalve door het 
openbaar ministerie tegen de voor
ziening opgeworpen middel van 
niet-ontvankelijkheid, waarvan 
overeenkomstig artikel 1097 van het 
Gerechtelijk Wetboek kennis is 
gegeven, en hieruit afgeleid dat uit 
de stukken, waarop het Hof vermag 
acht te slaan, niet blijkt dat de 

(1) Cass., 9 juni 1977 (A.C., 1977, 1041). 

(2) Zie Cass., 4 mei 1950 (Bull. en Pas., 1950, 
624). 

voorziening regelmatig aan verweer
ster is betekend, zoals vereist bij 
artikel 1079, eerste lid, van dat 
wetboek: 

Overwegende dat uit de thans aan 
het Hof voorgelegde stukken blijkt 
dat de voorziening regelmatig aan 
verweerster werd betekend oveteen
komstig het akkoord dat op 
25 april 1959 tussen de regeringen 
van de Duitse Bondsrepubliek en 
Belgie is gesloten; 

Dat het middel van niet
ontvankelijkheid niet kan aangeno
men worden; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 6, 340b, 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van 
de Grondwet en 2 van het Verdrag van 
Den Haag van 15 april 1958 nopens de 
erkenning en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen ter zake van onderhouds
verplichtingen jegens kinderen, goedge
keurd door de wet van 11 augustus 1961, 

do01·dat, het arrest, met bevestiging 
van de beroepen beslissing en met 
uitvoerbaarverklaring in Belgie van het 
vonnis van 5 juni 1962, waarbij het 
Amtsgericht te Siegburg (Bondsrepu
bliek Duitsland) vaststelde dat eiser de 
natuurlijke vader is van het kind Petra 
Muller en hem bijgevolg veroordeelde 
om haar een uitkering tot levensonder
houd te betalen totdat zij de voile 
leeftijd van achttien jaar zal hebben 
bereikt, oordeelt dat de Belgische inter
nationale openbare orde niet wordt mis
kend door de buitenlandse beslissing die 
de rechtsvordering van een natuurlijk 
kind tot het bekomen van een uitkering 
tot levensonderhoud aanneemt, stoe
lende op andere bewijsmiddelen dan die 
welke door de Belgische wet worden 
toegelaten, en dat eiser ten deze hoege
naamd geen reden had om het door de 
Duitse rechter aangenomen bewijsmid
del te bekritiseren, in casu de verklaring 
onder ede van de moeder van het 
natuurlijk kind, aangezien precies 
wegens zijn halsstarrige weigering een 
bloedonderzoek te ondergaan, is geoor
deeld dat dit bewijs noodzakelijk en 
voldoe:ride was, · 

terwijl artikel 2 van het Verdrag van 
Den Haag van 15 april 1958 nopens de 
erkenning en de tenuitvoerlegging van 
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beslissingen ter zake van onderhouds
verplichtingen jegens kinderen, goedge
keurd bij de wet van 11 augustus 1961, 
uitdrukkelijk bepaalt dat de beslissingen 
zonder nieuw onderzoek ten gronde in 
de andere Verdragsluitende Staten moe
ten erkend en uitvoerbaar verklaard 
worden indien vijf specifieke voorwaar
den vervuld zijn, onder meer de verenig
baarheid van de beslissing met de open
bare orde van de Staat waar een beroep 
op de beslissing wordt gedaan; Belgie en 
de Bondsrepubliek Duitsland verdrag
sluitende partijen bij die overeenkomst 
zijn; de Belgische wet, zoals door eiser 
in zijn conclusie van hoger beroep wordt 
beklemtoond, de rechtsvordering tot het 
bekomen van een uitkering tot levenson
derhoud van het natuurlijk kind tegen 
hem die gedurende het wettelijk tijdperk 
der bevruchting met zijn moeder 
gemeenschap heeft gehad, slechts aan
neemt wanneer het bewijs van die 
betrekkingen volgt uit een van de vier 
omstandigheden die op beperkende 
wijze in de bepalingen van openbare 
orde van artikel 340b van het Burgerlijk 
Wetboek worden opgesomd; het arrest 
bijgevolg, door het uitvoerbaar verklaren 
in Belgie van een vreemde beslissing die 
steunt op een ander bewijsmiddel dan 
het Belgische recht erkent, het begrip 
openbare orde miskent (schending van 
de artikelen 6, 340b van het Burgerlijk 
W etboek en 2 van het Verdrag van Den 
Haag van 15 april 1958) en eisers 
conclusie niet beantwoordt (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); het 
bovendien onjuist is, en strijdig met de 
vaststellingen van de Duitse rechter, te 
zeggen dat eiser welbewust heeft gewei
gerd een bloedonderzoek te ondergaan 
en dat hij dus het enige bewijsmiddel 
niet kan betwisten waarover de buiten
landse rechtbank beschikte bij wie de 
zaak aanhangig was ( schending van de 
artikelen 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek); geen van die in aan
merking genomen overwegingen dus in 
rechte een voldoende motivering inhoudt 
van de beslissing het exequatur te verle
nen aan het vonnis van 5 juni 1962 van 
het Amtsgericht te Siegburg (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat de vordering 
strekt tot het bekomen van het 
exequatur van een vonnis van 
5 juni 1962 van het Amtsgericht te 
Siegburg, waarbij eiser veroordeeld 
werd om aan verweerster, die de 

Duitse nationaliteit bezit, een uitke
ring tot levensonderhoud te betalen 
totdat zij de volle leeftijd van acht
tien jaar zal hebben bereikt; 

Overwegende dat het arrest, zon
der dienaangaande door de voorzie
ning te worden bekritiseerd, beslist 
dat de rechtsvordering beheerst 
wordt door het personeel statuut 
van het kind en dat de Duitse wet 
geen termijn bepaalt voor het indie
nen van de vordering en de bewijs
middelen hoegenaamd niet beperkt; 

Dat in het middel, zoals eiser 
trouwens in zijn conclusie van 
hoger beroep reeds had aangevoerd, 
evenwel wordt gezegd dat de Belgi
sche wet de rechtsvordering tot het 
bekomen van een uitkering tot 
levensonderhoud van het natuurlijk 
,kind tegen hem die gedurende het 
wettelijk tijdperk der bevruchting 
met de moeder gemeenschap heeft 
gehad, slechts aanneemt wanneer 
het bewijs van die gemeenschap 
volgt uit een van de vier omstandig
heden die op beperkende wijze in 
de bepalingen van openbare orde 
van artikel 340b van het Burgerlijk 
Wetboek worden opgesomd; dat, 
volgens eiser, dit kenmerk van 
openbare orde de erkenning en de 
uitvoering in BelgH~ in de weg staat 
van de buitenlandse rechterlijke 
beslissing die alleen op de eed van 
de moeder van het kind steunt, nu 
dat bewijsmiddel niet in de Belgi
sche wet is bepaald; 

Overwegende dat de bepalingen 
van artikel 340b van het Burgerlijk 
Wetboek inzake de bewijsmiddelen 
van de gemeenschap ongetwijfeld 
van interne openbare orde zijn; 

Overwegende evenwel dat een 
wet van interne openbare orde 
slechts van internationale openbare 
orde is in zoverre de wetgever door 
de bepalingen ervan een beginsel 
heeft willen vastleggen dat naar zijn 
oordeel van essentieel belang is 
voor de gevestigde morele, politieke 
of economische orde, en dat volgens 
hem noodzakelijk de toepassing in 
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Belgie moet onmogelijk maken van 
elke tegenstrijdige of afwijkende 
regel uit het personeel statuut van 
de vreemdeling; 

Dat de bepalingen van voornoemd 
artikel 340 b niet van essentieel 
belang zijn voor de gevestigde 
morele, politieke of economische 
orde (1); 

Overwegende dat in de zin van 
artikel 2.5 van het Verdrag van Den 
Haag van 15 april 1958 nopens de 
erkenning en de tenuitvoerlegging 
van beslissingen ter zake van 
onderhoudsverplichtingen jegens 
kinderen, de openbare orde van de 
Staat, waar een beroep op de 
vreemde beslissing wordt gedaan, 
niet de interne openbare orde van 
die Staat is doch zijn internationale 
open bare orde; 

Dat het arrest bijgevolg, door de 
beslissing waarbij het vonnis van 
5 juni 1962 van het Amtsgericht te 
Siegburg in Belgie wordt uitvoer
baar verklaard, te bevestigen onder 
meer op grond dat de bij de Duitse 
wet vastgestelde << voorwaarden voor 
de rechtsvordering tot levensonder
houd » stroken met de Belgische 
internationale openbare orde, zijn 
beslissing regelmatig motiveert en 
wettelijk verantwoordt; 

Overwegende dat in het middel 
voorts aan het arrest wordt verwe
ten dat het heeft beslist dat eiser 
<< hoegenaamd geen reden heeft om 

(1) Afzonderlijk beschouwd zou deze consi
derans kunnen doen geloven dat het Hof 
anders heeft beslist dan op 24 maart 1960 
(Bull. en Pas., 1960, I, 860) en met name dat de 
bepalingen van art. 340b B.W. niet de interne 
openbare orde raken. Dat is echter niet het 
geval. Mede in verband met de voorgaande 
considerans betekent zij, zoals in voormeld 
arrest van 24 maart 1960 wordt gezegd, dat 
« art. 340b B.W. geen bepaling is die zodanig 
van essentieel belang is voor de zedelijke, 
politieke of economische orde van de Belgi
sche gemeenschap dat zij in Be!gie noodzake
!ijk de toepassing onmoge!ijk moet maken van 
elke daarmee strijdige of afwijkende buiten
landse wet, ook a! is deze, naar de gewone 
rege!s inzake wetsconflicten, toepasselijk "· 

Eens te meer heeft het Hof dus beslist dat 
de bepalingen van art. 340b B.W. de interne 
openbare orde raken, maar met de internatio
nale openbare orde. 

het door het Duitse gerecht aange
nomen bewijsmiddel te bekritiseren, 
aangezien juist wegens zijn hals
starrige weigering een bloedonder
zoek te ondergaan, is geoordeeld dat 
dit bewijsmiddel noodzakelijk en 
voldoende was >>; dat het daaruit 
afleidt dat het arrest de bewijs
kracht van het vonnis van het 
rechtscollege uit de Bondsrepubliek 
Duitsland zou miskend hebben; 

Overwegende dat dit vonnis niet 
voorkomt in de regelmatig aan het 
Hof voorgelegde stukken; 

Overwegende bijgevolg dat het 
middel, in zoverre het de schending 
aanvoert van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, niet ontvankelijk is, en 
dat het, in zoverre het de schending 
van de vermelde andere wettelijke 
bepalingen aanvoert, niet kan wor
den aangenomen; 

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

25 oktober 1979- 1" kamer- Voorzit
ter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Closon -
Gejjjkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advoca
ten :mrs. VanRyn en Kirkpatrick. 

Nr. 138 

1" KAMER - 25 oktober 1979 

1° REDEl\JEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -

CONCLUS!E WELKE SLECHTS EEN NIET 
GEMOTIVEERDE BEWERING BEV AT - BESLIS
SING WAARIN DE BEWERING WORDT TEGEN
GESPROKEN - REGELMATIG GEMOTIVEERDE 
BESLISSING. 

2° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN -

BEWIJSLAST - RECHTER DIE STEUNT OP DE 
BEWER!NGEN VAN DE VERWEERDER DIE 
DOOR DE ElSER NIET ZIJN BETWIST - GEEN 
SCHEND!NG VAN DE REGELS INZAKE DE 
BEWIJSLAST 
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3° CASSATIEMIDDELEN BURGER- (VIGNY T. ' COMPAGNIE DECAUVILLE DE 

LIJKE ZAKEN - MIDDEL GEGROND OP WET
TELIJKE BEPALINGEN DIE NOCH VAN OPEN
BARE ORDE NOCH DWINGEND ZIJN - MIDDEL 
NIET VOORGELEGD AAN DE FEITENRECHTER 
EN WAAROVER DEZE EVENMIN OP EIGEN 
INITIATIEF HEEFT BESLIST- NIEUW MIDDEL 
- NIET ONTVANKELIJK CASSATIEMIDDEL. 

4° BEWIJS- BEKENTENIS- BURGERLIJKE 

ZAKEN - STILZWIJGEN VAN EEN PARTIJ 
OVER EEN DOOR DE TEGENPARTIJ IN RECHTE 
AANGEVOERD FElT - OP WELKE VOOR
WAARDE IS STILZWIJGEN EEN BEKENTENIS? 

5° BERUSTING - BURGERLIJKE ZAKEN -

STILZWIJGEN VAN EEN PARTIJ OVER EEN 
DOOR DE TEGENPARTIJ IN RECHTE AANGE
VOERD FElT- OP WELKE VOORWAARDE IS 
STILZWIJGEN EEN BERUSTING ? 

1" Wanneer een conclusie enkel een niet 
gemotiveerde bewering inhoudt, is 
regelmatig gemotiveerd de beslissing 
waarin die bewering wordt tegenge
sproken (1). (Art. 97 Gw.) 

2" De regels inzake de bewijslast worden 
niet geschonden door de rechter die 
zijn beslissing doet steunen op de 
beweringen van de verweerder die 
door de eiser niet zijn betwist (2). 

3" Nieuw en derhalve niet ontvankelijk 
is het tot staving van een cassatiebe
roep in burgerlijke zaken aangevoerd 
middel dat gegrond is op wettelijke 
bepalingen die noch van openbare 
orde noch dwingend zijn, dat niet aan 
de feitenrechter is voorgelegd en 
waarover deze evenmin op eigen 
initiatief heeft beslist (3). 

4" en 5" Behoudens bijzondere wettelijke 
bepaling, kan in burgerlijke zaken het 
stilzwijgen van een partij over een 
door de tegenpartij in rechte aange
voerd feit, onder bepaalde omstandig
heden, een berusting of een beken
tenis zijn (4). 

(1) Cass., 29 maart 1979 (A. C., 1978-79, 
897). 

(2) Vgl. Cass., 3 maart 1978 (A.C., 1978, 780). 

(3) Cass., 29 maart 1979 (A.C., 1978-79, 
897). 

(4) Cass., 18 sept. 1964 (Bull. en Pas., 1965, I, 
61), zie Cass., 24 mei 1965 (1bid., 1965, I, 1024) 

MATERIELS INDUSTRIELS • N.V.) 

ARREST ( veda]ing) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 18 april 1978 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik, 
als hof op verwijzing uitspraak 
doende; 

Gelet op het arrest, op 21 juni 
1973 door het Hof gewezen (5); 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1315, 1349, 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek en 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest, op eisers laatste 
conclusie ten betoge dat in feite noch de 
bulldozer noch de grondbreker ooit zijn 
aangekomen, en om de litigieuze huur
overeenkomsten ten nadele van eiser 
ontbonden te verklaren, eiser ten 
gevolge daarvan tot schadevergoeding 
jegens verweerster te veroordelen, ver
meerderd met de gerechtelijke interest 
tegen de wettelijke rentevoet, eisers 
tegenvordering tot vergoeding van een 
morele schade af te wijzen en hem te 
veroordelen in de kosten van de ver
schillende instanties, behalve die van de 
vorige voorziening in cassatie welke ten 
laste van verweerster worden gelegd, 
erop wijst d~t het materiaal hoofdzake
lijk uit de Verenigde Staten moest 
ingevoerd worden en dat het met de 
bijhorende uitrusting vanaf 9 maart 1970 
in Belgie beschikbaar was, 

terwijl!aatstgenoemde vaststelling van 
het arrest niet gemotiveerd is en even
min enige verklaring vindt in een objec
tief gegeven van de zaak of in een 
bepaald stuk, zodat de juistheid ervan 
onmogelijk kan worden nagegaan 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet), daaruit volgt dat het hof van 
beroep zijn beslissing doet steunen op 
een gegeven dat · niet is bewezen en 
waarvan de bewijswaarde niet is aange
toond (schending van de artikelen 1315, 
1349, 1353 van het Burgerlijk Wetboek 
en 870 van het Gerechtelijk Wetboek) : 

Overwegende dat eiser betoogde 
dat het door hem bij verweerster 
gehuurde matenaal niet op tlJd te 
zijner beschikking was gesteld; 

15) A.r 1973 1031 
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Dat verweerster daarentegen 

betoogde dat de machines respectie
velijk op 4 februari en op 
19 februari 1970 te Antwerpen 
ingeklaard werden; dat haar ver
koopsdirecteur de aangestelde of 
bediende van eiser op 11 februa
ri 1970 had ingelicht dat het mate
rlaal nog niet werd geleverd omdat 
een van die twee toestellen nog 
steeds te Antwerpen niet was toege
komen en dat hij had beloofd die 
twee toestellen v66r het begin van 
de maand maart te leveren; dat, 
zoals was aangekondigd, het volle
dige materiaal wel degelijk sinds 
begin maart bij haar beschikbaar 
was, wat zij kon bewijzen; 

Overwegende dat het arrest, nu 
die beweringen van verweerster 
door eiser niet waren betwist, zich 
ertoe kon beperken, zonder de in 
het middel bedoelde wettelijke 
bepalingen te schenden, erop te 
wijzen dat « het materiaal met 
de bijhorende uitrusting vanaf 
9 maart 1970 in Belgie beschikbaar 
was»; 

Dat het hof van beroep aldus op 
precieze en onbetwiste gegevens 
heeft gesteund en de bewijslast niet 
heeft omgekeerd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, ... 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het derde middel, ... 

Over het vierde midde], afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1135, 
1139, 1146, 1319, inzonderheid eerste lid, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

Over het middel van niet
ontvankelijkheid door verweerster 
opgeworpen en hieruit afgeleid dat 
het cassatiemiddel nieuw is : 

Overwegende dat uit de voor de 
feitenrechter genomen conclusie 
met bhJkt dat mser heeft aange-

voerd dat verweerster aan de con
structeur van het materiaal een 
telex had gestuurd en dat de ver
zending van die telex impliceerde 
dat eiser verweerster in gebreke 
had gesteld het materiaal te leveren; 

Dat het middel van niet
ontvankelijkheid gegrond is aange
zien het cassatiemiddel nieuw is; 

Over het vijfde middel, ... 
Over het zesde middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1101, 1108, 1349 en 1353 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, om de litigieuze 
huurovereenkomsten ten nadele van 
eiser ontbonden te verklaren, eiser ten 
gevolge daarvan tot schadevergoeding 
jegens verweerster te veroordelen, ver
meerderd met de gerechtelijke interest 
tegen de wettelijke rentevoet, eisers 
tegenvordering tot vergoeding van een 
morele schade af te wijzen en hem te 
veroordelen in de kosten van de ver
schillende instanties, behalve die van de 
vorige voorziening in cassatie welke ten 
laste van verweerster worden gelegd, 
onder meer zegt « dat, aangezien appel
lante (verweerster) in deze zaak getracht 
heeft inlichtingen te verkrijgen nopens 
de overdracht van de onderneming 
Vigny waarvan de modaliteiten dubbel
zinnig blijven (zie brief van 13 april 1970 
aan de ondernemingen Stewering en 
brief van laatstgenoemden van 
13 mei 1970) - men niet mag zeggen dat 
bet uitblijven van enig protest van 
harentwege tot 25 juni 1970 (zie haar 
brief die op die dag ter post werd 
aangetekend en op 16 juni was gedagte
kend) - tegen de voormelde aangete
kende brief van 10 april 1970 van 
ge1ntimeerde betekent dat zij instemde 
met de ontbinding >>, 

terwijl, eerste onderdee], ... 
tweede onderdeel, het stilzwijgen van 

een partij, in bepaalde omstandigheden, 
een onrechtstreekse wilsuiting kan zijn 
(schending van de artikelen 1101 en 
1108 van het Burgerlijk Wetboek) en in 
aanmerking kan worden genomen als 
()en vermoeden dat een aangevoerd feit 
juist is (schending van de artikelen 1349 
en 1353 van het Burgerlijk Wetboek), ten 
deze het feit dat verweerster had berust 
in de verbreking van de litlgieuze huur
overeenkomsten door gedurende lange 
t1jd op eisers bnef van 10 april 1970 met 
te antwoorden en niet te laten weten dat 
ze het met de inhoud van die brief met 
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eens was; de omstandigheden die aan 
verweersters stilzwijgen een waarde en 
een eigen betekenis geven, volgen uit 
het feit dat, zoals in het vijfde middel 
wordt uiteengezet, verweerster, sedert 
31 maart 1970 en achteraf, onderhande
lingen had aangevat en verder gezet om 
de genoemde overeenkomsten door een 
nieuwe vennootschap of door de onder
nemingen Stewering te doen uitvoeren 
(schending van de artikelen 1101, 1108, 
1349 en 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Dat dit onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het tweede onc:l.erdeel be
treft : 

Overwegende dat in burgerlijke 
zaken het stilzwijgen van een partij 
over een door de tegenpartij in 
rechte aangevoerd feit enkel in 
bepaalde omstandigheden, waardoor 
het die eigenschap krijgt, een 
berusting of een bekentenis kan 
uitmaken, behoudens bijzondere 
wetsbepalingen die hier niet toepas
selijk zijn; 

Dat de rechter, uit de door hem 
op onaantastbare wijze vastgestelde 
feiten, wettig heeft afgeleid dat de 
omstandigheden van de zaak aan 
verweersters stilzwijgen niet het 
kenmerk van een berusting hebben 
verleend en dat laatstgenoemde 
ervan niet heeft afgezien de uitvoe
ring van de overeenkomsten door 
eiser te vorderen; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Over het zevende middel, ... 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

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

25 oktober 1979- 1" kamer- Voorzit
ter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Clason -
Gehjkluidende conGlusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Dassesse. 

Nr. 139 

1 e KAMER - 25 oktober 1979 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
- PERSONEN DOOR WIE CASSATIEBEROEP 

KAN WORDEN INGESTELD - BURGERL!JKE 
ZAKEN - VOORZIENING DOOR EEN ElSER, IN 
PERSOONLIJKE NAAM, INGESTELD DIE ALS 
ZODANIG GEEN PARTIJ WAS IN DE BESTRE
DEN BESLISSING - NIET ONTVANKELIJKE 
VOORZIENING. 

2° BERUSTlNG - BURGERLIJKE ZAKEN -

GERECHTELIJKE BESL!SSING - WEIGERING 
AAN HET CASSATIEGEDING DEEL TE NEMEN 
- OMSTANDIGHEID WAARUIT NIET BL!JKT 
DAT IN DE BESLISSING IS BERUST. 

3° TUSSENKOMST BURGERLIJKE 

ZAKEN - VORDERING TOT BINDENDVERKLA
RING VAN HET VONNIS OF VAN HET ARREST 
- ONTVANKELIJKE VORDERING - VOOR
WAARDE- DRAAGWlJDTE. 

1' Niet ontvankelijk is de voorziening 
die de eiser in eigen naam heeft 
ingesteld, indien hij als zodanig geen 
partij was bij de bestreden beslissing 
(1). 

2' Het enkele feit dat aan een cassatie
geding niet wordt deelgenomen, is 
geen berusting (2). 

3' In burgerli}ke zaken is de vordering 
tot bindendverklaring van het vonnis 
of van het arrest ontvankelijk als de 
eiser tot bindendverklaring er belang 
b1j heeft te doen zeggen dat de 
beslissing op de hoofdvordering kan 
worden tegengeworpen aan de partij 

(1) Zie Cass., 6 nov. 1974 (A.C., 1975, 312). 

(2) Zie Cass., 22 . JUni 1956 (Bull. en Pas., 
1956, I, 1161) en 6 apnl 1962 (ibid., 1962, I, 880). 
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die tot tussenkomst is gedwongen, 
d.w.z. dat deze beslissing gezag van 
gewijsde zal hebben t.a.v. die partij (1). 

(CARLIER E.A. T. LEROY E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 12 september 1977 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel; 

Over het middel van niet-
ontvankelijkbeid, door de eerste vier 
verweerders tegen de voorziening opge
worpen en bieruit afgeleid dat eiser 
earlier in persoonlijke naam in bet 
cassatiegeding tussenkomt, terwijl bij 
voor de feitenrecbters slecbts in de 
boedanigbeid van gemacb.tigde van de 
medeeigenaars van de gebouwen « De 
Kunstscb.ilders van Europa » is opgetre
den; 

Overwegende dat de voorziening 
van de eiser earlier, die hij in 
persoonlijke naam heeft ingesteld, 
niet ontvankelijk is daar hij als 
zodanig geen partij was in het 
bestreden vonnis; 

Dat het middel van niet
ontvankelijkheid gegrond is; 

Over het middel van niet-
ontvankelijkbeid dat door de eerste vier 
verweerders tegen de oproeping tot bin
dendverklaring van bet arrest is opge
worpen en bieruit is afgeleid dat die 
oproeping niet ontvankelijk is bij gebrek 
aan belang, nu de opgeroepenen tot 
bindendverklaring van bet arrest in bet 
vonnis bebben berust door te weigeren 
aan bet cassatiegeding dee! te nemen en 
bijgevolg uit een eventuele cassatie geen 
voordeel meer kunnen halen : 

Overwegende dat, enerzijds, het 
enkele feit niet aan een cassatiege
ding deel te nemen, niet betekent 
dat men in de beslissing berust; 

Dat, anderzijds, nu de vordering 
tot bindendverklaring van het arrest 
tot doel heeft te beletten dat de 
verweerder in tussenkomst even-

(1) Cass., 18 okt. 1979 (A.C, 1979-80, nr. 119); 
zie ""'S., 22 feb. 1979 (jNd., 1978-79, 752). 

tueel in een later geschil kan doen 
gelden dat deze beslissing hem niet 
kan worden tegengeworpen, omdat 
ze tegenover hem geen gezag van 
gewijsde heeft, het bestaan van die 
mogelijkheid volstaat om eisers 
belang aan te tonen; dat eiser, nu 
hij in de hoedanigheid van gemach
tigde van een gedeelte van de 
medeeigenaars van alle gebouwen 
« De Kunstschilders van Europa » 
optreedt, er belang bij heeft andere 
medeeigenaars, die ook eisers 
waren in het geding voor de feiten
rechter, in het geding te betrekken 
door een vordering tot bindendver
klaring van het arrest, ten einde het 
op zijn voorziening te wijzen arrest 
aan hen tegenstelbaar te doen ver
klaren; 

Dat het middel van niet
ontvankelijkheid niet kan worden 
aangenomen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, en zonder dat er 
aanleiding toe bestaat het tweede 
middel te onderzoeken, dat geen 
meer uitgebreide vernietiging zou 
kunnen meebrengen, vernietigt het 
bestreden vonnis, behalve in zoverre 
het de eerste vier verweerders ver
oordeelt tot betaling van de bedra
gen verschuldigd voor de andere 
kosten dan die welke betrekking 
hebben op de lifthutten en de gevel
sierstenen, en tot betaling van de 
gerechtelijke intresten op die bedra
gen; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat de feitenrechter erover zal 
beslissen; verklaart onderhavig 
arrest bindend voor de partijen in 
tussenkomst. 
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25 oktober 1979- 1• kamer- VOOI'Zit

ter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoor
zitter- Verslaggever: mevr. Raymond
Decharneux - Gelijkluidende conclusie 
van mevr. Liekendael, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. Bayart. 

Nr. 140 

1• KAMER - 26 oktober 1979 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - MIDDEL AFGELEID UIT 

SCHENDING VAN ART. 97 GW.- MIDDEL DAT 
IN WERKELIJKHEID DE WETTIGHEID VAN DE 

TOEPASSING VAN ART. 1626 B.W. BETWIST
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

2° KOQP- VRIJWARING BIJ UITWINNING
LASTEN OP DE VERKOCHTE ZAAK DIE BIJ DE 
KOOP NIET ZIJN OPGEGEVEN - VERPLICH
TING TOT VRIJWARING. 

1' Niet ontvankelijk, in zoverre het een 
schending van art. 97 Gw. aanvoert, is 
het middel dat enkel de toepassing 
van een wettelijke bepaling, zoals 
art. 1626 B. W., bekritiseert zonder een 
grief op te we1pen aangaande de 
motivering van de bestreden beslis
sing, in de zin van die grondwetsbepa
ling(1). 

2o De verkoper is verplicht de koper te 
vrijwaren voor de lasten op de ver
kochte zaak die bij de koop niet zijn 
opgegeven (2). (Art. 1626 B.W.) 

(MOENS, VAN BAEL T. GESTICHTEN VAN DE 
ZUSTERS VAN DE HEILIGE VINCENTIUS A 

PAULO) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 16 januari 1978 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt; 

(1) Zie Cass,, 7 maart 1979 (A.C., 1978-79, 
796) en noot 1. 

(2) Inzake het feit dat de persoonlijke 
wetenschap, die de koper op het ogenblik van 
de koop had van een last op het goed, niet 
voldoende is om de verplichting tot vrijwaring 
op te heffen. wanneer de last niet bij de koop 
is opgegeven, zie Cass., 30 maart 1860, redenen 
(Bull. en Pasic., 1860, I, 156) en 3 feb. 
1977 (A.C., 1977, 628). 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1138, 1625, 1626, 
1630, 1631, 1639 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat de rechtbank van eerste aan
leg de eisers veroordeelt om verweerster, 
krachtens artikel 1626 van het Burgerlijk 
Wetboek, te vrijwaren voor de betaling 
van een schadevergoeding aan de partij 
Tielens, om deze redenen, betreffende 
achtereenvolgens de veroordeling van 
verweerster ten voordele van Tielens en 
die van de eisers ten voordele van 
verweerster Tielens heeft nooit 
afstand gedaan van haar recht van 
bewoning, kon hiertoe evenmin worden 
verplicht zodat verweerster zich moest 
onthouden Tielens in haar genot te 
storen. Kwestieuze woning werd on
bewoonbaar verklaard en gesloopt. Tie
lens wijt de slechte staat van het goed 
aan het opzettelijk verwaarlozen van het 
onderhoud en steunt haar bewering op 
het eenzijdig bijgebracht verslag van 
architect Maris van 11 juni 1968. Dit 
verslag releveert noodzakelijke herstel
lingswerken aan voor- en achtergevel, 
schouw- en dakbedekking, die ten laste 
van de eigenaar van het goed vallen. 
Verweerster, aangemaand tot uitvoering 
van deze herstellingen over te gaan, 
weigert iedere tussenkom,st (zie brieven 
van 2 april 1968 en 16 april 1968). Dit 
gebrek aan onderhoud heeft de onbe
woonbaarheid ten minste bespoedigd en 
tot de sloping van het goed geleid. Daar 
het recht van bewoning niet meer in 
natura kan worden uitgeoefend, is het 
passend hiervoor een schadevergoeding 
toe te kennen. Verweerster, die door het 
recht van bewoning was gebonden, dient 
de schade te vergoeden. De eisers ver
kochten het goed aan verweerster voor 
vrij en onbelast. Conform artikel 1626 
van het Burgerlijk Wetboek zijn zij van 
rechtswege verplicht de koper, verweer
ster, te vrijwaren voor de lasten die 
Tielens op die zaak heeft en die bij de 
koop niet zijn opgegeven », 

terwijl de verkoper, ten deze de eise
res, slechts vrijwaring aan de koper, ten 
deze verweerster, verschuldigd is, voor 
uitwinningen en lasten waarvan de oor
zaak v66r de ver koop bestond en in het 
geheel niet voor uitwinningen en lastEm 
waarvan de oorzaak nadien is ontstaan, 
het risico van de zaak alsdan voor de 
koper zijnde, 

terwi;1 de enige door de rechters in 
hoger beroep vastgestelde rechtsstoornis, 
voortgesproten uit een bij de verkoop 
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van 21 april 1964 door de eisers aan 
verweerster niet opgegeven last, is het 
door de eisers bij akte van 10 maart 1956 
aan Tielens toegekende, en door deze 
laatste aan verweerster tegenstelbare, 
levenslange recht van bewoning op het 
door de eisers, bij akte van 21 april 1964 
voor vrij en onbelast aan verweerster 
overgedragen huis, 

terwijl de rechters in hager beroep 
vaststellen dat de latere onbewoonbaar
heid en sloping van het aldus belaste 
huis, waarvan de afbraak de noodzaak 
met zich bracht van een uitvoering bij 
ekwivalent door verweerster van het 
recht van bewoning van Tielens, respec
tievelijk ten minste bespoedigd en ver
oorzaakt werden door het door de recht
bank aan verweerster verweten gebrek 
aan onderhoud, 

terwijl dan ook de oorzaak van de 
schadevergoeding, door verweerster aan 
Tielens verschuldigd, uit de vastgestelde 
fout van verweerster bestaat, welke fout 
na de verkoop van 21 april 1964 is 
begaan, zodat de rechtbank van eerste 
aanleg, door de eisers te veroordelen 
krachtens artikel 1626 van het Burgerlijk 
W etboek, om verweerster te vrijwaren 
voor de door deze laatste aan Tielens te 
betalen vergoeding, waarvan het ver
schuldigd zijn, volgens de rechters zelf, 
uit de foutieve houding van verweerster 
voortvloeit en aldus, krachtens de vast
stellingen van het vonnis, geen grand
slag heeft die reeds v66r de verkoop 
door de eisers aan verweerster zou 
bestaan hebben, gezegd artikel 1626 van 
het Burgerlijk Wetboek en de andere 
bepalingen, in het middel vermeld, van 
hetzelfde wetboek schendt, ten minste 
haar beslissing niet regelmatig met 
redenen omkleedt en aldus artikel 97 
van de Grondwet schendt : 

Overwegende dat het middel, dat 
ervan uitgaat dat het vonnis zijn 
beslissing op de bepalingen van 
artikel 1626 en andere van het 
Burgerlijk Wetboek stoelt, doch een 
onjuiste toepassing ervan maakt, 
geenszins aantoont hoe de rechters 
in hun motiveringsplicht te kort 
schieten; 

Dat, in zoverre het de schending 
van artikel 97 van de Grondwet 
aanvoert, het middel niet ontvanke
lijk is; 

Overwegende dat het vonnis 
constateert : 1" dat Maria Tielens 
het onderwerpelijk onroerend goed 
bij notarisakte van 10 maart 1956, 
overgeschreven op het hypotheek
kantoor, aan de eisers verkocht met 
inlassing van het beding : « kopers 
verplichten zich aan Maria Tielens, 
haar leven gedurende, kosteloze 
inwoon in het huis te verschaffen »; 
2" dat, bij notarisakte van 
21 april 1964, de eisers dit goed aan 
verweerster « voor vrij en onbelast » 
verkochten zonder vermelding van 
gezegd recht van bewoning doch 
onder het beding « dat de koopster 
dadelijk de eigendom en het bezit 
van de tuin zou bekomen en, ten 
laatste vanaf 1 jUni 1975, de eigen
dom, het genot en het bezit van het 
huis »; 3" dat verweerster weigerde 
de grove herstellingen te laten uit
voeren die luidens een verslag van 
11 juni 1968 noodzakelijk waren; 
4' dat de woning door de bevoegde 
overheid onbewoonbaar werd ver
klaard en gesloopt; 5' dat voormeld 
gebrek aan onderhoud « de onbe
woonbaarheid van het goed op zijn 
minst bespoedigd heeft en tot slo
ping ervan geleid >>; 

Overwegende dat, ten aanzien van 
de tegenvordering van Tielens tegen 
verweerster, het vonnis, zonder 
hieromtrent te worden bekritiseerd, 
oordeelt dat verweerster gehouden 
is als rechtverkrijgende onder bij
zondere titel, het bestaan te erken
nen van het door de eisers v66r de 
aankoop van 21 april 1964 met 
betrekking tot het verkocht goed 
geldig aan Tielens toegestane zake
lijk recht van bewoning; 

Overwegende dat, ten aanzien van 
de vordering tot tussenkomst en 
vrijwaring van verweerster tegen de 
eisers, het vonnis oordeelt dat de 
eisers van rechtswege verplicht zijn 
verweerster « te vrijwaren voor de 
lasten die de partij Tielens op die 
zaak heeft en die bij de koop niet 
werden opgegeven >>; 
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Overwegende dat, indien het 
recht van bewoning door verweer
ster was nageleefd in natura, de 
eisers zouden gehouden zijn haar 
dit naleven te vergoeden; 

Overwegende dat de rechtbank de 
last door vervveerster doet uitvoeren 
bij ekwivalent; dat niet wordt aan
gevoerd dat de uitvoering bij ekwi
valent zwaarder is dan de uitvoering 
in natura; dat de rechtbank der
halve de eisers wettelijk veroordeelt 
verweerster te vrijwaren voor de 
uitvoering bij ekwivalent; 

Dat, in zoverre het de schending 
aanvoert van de ingeroepen bepa
lingen van het Burgerlijk Wetboek, 
het middel niet kan worden aange
nomen; 

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

26 oktober 1979 1" kamer 
Voondtter : de h. Versee, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Van 
Leckwijck - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Declercq, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Bi.itzler en van Heeke. 

Nr. 141 

1" KAMER- 26 oktober 1979 

ERFDIENSTBAARHEID - WETIELIJKE 

ERFDIENSTBAARHEID VAN UITWEG - RECHT 
VAN UITWEG OVER RET NABUR!G ERF NOOD
ZAKELIJK VOOR DE EXPLOITATIE VAN EEN 
ERF - NORMAAL GEBRUIK VAN HET !NGE
SLOTEN ERF VOLGENS ZIJN BESTEMMING -
BEG RIP. 

De rechte1· kan, niettegenstaande het feit 
dat de exploitatie van een ingesloten 
erf in werkelijheid met modern Jand
bouwmateriaal is gebeurd, wettig 
beslisten dat het rendabel kan worden 
geexploiteerd zonder dat daaz·toe zeer 
grate landbouwmachines dienen te 
worden aangewend, en dat aldus de 
gevraagde verbreding van de uitweg 

niet vereist is voor het normale 
gebruik van het erf volgens zijn 
bestemming (1). (Art. 682, B.W.) 

(VAN HOECK, DE WIT T. FLORSHEIM) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 21 april 1978 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 682 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grond
wet, 

doordat het vonnis, om het hoger 
beroep van eiseres ongegrond te verkla
ren, beslist dat een goed met een 
oppervlakte van 68 a 51 ca « rendabel 
moet kunnen geexploiteerd worden zon
der dat hiervoor zeer grote landbouwma
chines (breder dan 3 m) dienen te 
worden aangewend , en dat « een 
rendabele exploitatie van het goed van 
appellanten (thans de eisers) mogelijk is 
met de thans bestaande uitweg en er 
dan ook geen reden is om een bredere 
uitweg toe te staan ,, 

terwijl, eerste onderdeel, het vonnis 
aldus de conclusies onbeaniwoord laat 
waarin de eisers, om aan te tonen dat 
het gebruik van modern landbouwmate
rieel beantwoordde aan de behoeften 
van de normale exploitatie van het erf, 
deden gelden dat zij de uitweg hebben 
kunnen gebruiken met modern land
bouwmaterieel tot augustus 1976, toen de 
dom·gang met de pikdorser onmogelijk 
werd gemaakt door de houten afsluiting 
geplaatst langs de lengte van de 
bestaande losweg (schending van 
artikel 97 van de Grondwet), 

tweede onderdeel, het vonnis, zonder 
te hebben weerlegd dat moderne land
bouwmachines werden aangewend voor
dat de doorgang werd verhinderd door 
de door verweerder geplaatste afsluiting, 
niet wettelijk mocht beslissen dat het 
goed rendabel kon worden geexploiteerd 

(1) Omtrent het begrip wettelijke erfdienst
baarheid van uitweg, zie Cass., 5 okt. 
1916 (Bull. et Pasic., 1917, I, 236) en 21 okt. 
1965 (ibid., 1966, I, 236). Er zij opgemerkt dat 
het begrip " het normaal gebruik van zijn 
eigendom naar de bestemming ervan », waar
van reeds sprake was in laatstvermeld arrest, 
thans voorkomt in de tekst van artikel 682 
B.W. als vervangen bij art. 1 wet 1 maart 1978. 
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zonder gebruik van zulke landbouwma
chines (schending van artikel 682 van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, door erop te 
wijzen dat een goed met de in het 
middel aangeduide oppervlakte ren
dabel moet kunnen worden geex
ploiteerd « zonder dat hiervoor zeer 
grote landbouwmachines (breder 
dan 3 m) dienen te worden aan
gewend "• het vonnis ook de pikdor
ser bedoelt en duidelijk te kennen 
geeft dat de rechters het gebruik 
van bedoeld modern landbouwma
terieel niet als noodzakelijk 
beschouwen voor de behoeften van 
de normale exploitatie van het goed 
van de eisers, al hadden deze laat
sten tot augustus 1976 van een 
dergelijk materieel gebruik ge
maakt; 

Dat het vonnis zodoende de con
clusie van de eisers beantwoordt; 

Dat het onderdeel 
grondslag mist; 

feitelijke 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat, nu het vonnis 
vaststelt dat, gelet op de oppervlakte 
van het goed, het rendabel moet 
kunnen worden geexploiteerd zon
der zeer grote landbouwmachines te 
moeten gebruiken, het wettelijk 
beslist dat, al hadden de eisers tot 
augustus 1976 moderne landbouw
machines aangewend, de door hen 
gevorderde verbreding van de uit
weg, door wegneming van de door 
verweerder geplaatste houten afslui
ting, niet noodzakelijk voorkomt 
voor de normale aanwending van 
het goed van de eisers naar zijn 
be stemming; 

Dat het onderdeel 
faalt; 

naar recht 

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

26 oktober 1979 - 1'' kamer -
Voorzitter : de h. Versee, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Sury -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Van Ryn. 

Nr. 142 

1" KAMER- 26 oktober 1979 

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTS
AKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD - KOOPMAN DIE REEDS MEER 

DAN ZES MAANDEN GEEN DADEN VAN KOOP
HANDEL MEER HEEFT VERRICHT, OOK AL 
ZIJN DERGELIJKE DADEN ONDER DE DEK
MANTEL VAN EEN VENNOOTSCHAP, DIE ZELF 
FAILLIET IS VERKLAARD, VERRICHT TIJDENS 
DE ZES MAANDEN V66R DIE FAILLIETVER
KLARING - FAILLIETVERKLARING VAN DIE 

KOOPMAN NIET MOGELIJK (1). 

(MR. SEGERS - CURATOR IN DE FAILLISSEMEN
TEN POCOR P.V.BA., POELS EN CORSTENS 

T. POELS, CORSTENS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 22 november 1977 
en 23 februari 1978 door het Hof 
van Beroep te Antwerpen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1, 2 van boek I, 
titel I van het Wetboek van Koophandel, 
vervangen bij de wet van 3 juli 1956, 
437 en 442 van boek III van het Wetboek 
van Koophandel, vastgesteld bij de Fail
lissementswet van 18 april 1851, 

doordat de bestreden arresten de fail
lissementen, uitgesproken door het 
beroepen vonnis, intrekken op grond dat 
« wanneer zoals ten deze, meer dan zes 
maanden verstreken zijn sedert de 
natuurlijke persoon handel zou gedreven 
hebben onder het mom van een ven
nootschap of in welke andere hypothe
sen ook, de artikelen 437 en 442 van de 

(1) Zie Cass., 26 mei 1978 (A.C, 1978, 1140), 
en 1 juni 1979 (ibid., 1978-79, 1153) en 
noot 2, get. F.D. 
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Faillissementswet elke mogelijkheid tot 
faillietverklaring uitsluiten, vermits uit 
niets blijkt dat hij, na de faillietverkla
ring van de vennootschap, nog handel 
heeft gedreven », 

terwijl, zo, weliswaar, de uitbreiding 
van het faillissement van een vennoot
schap tot een natuurlijk persoon die 
onder de dekmantel van deze vennoot
schap heeft gehandeld, veronderstelt dat 
deze natuurlijke persoon ook persoonlijk 
failliet wordt verklaard, deze uitbreiding 
het noodzakelijk gevolg is van de 
omstandigheid dat deze natuurlijke per
soon, onder de dekmantel van de ven
nootschap, daden van koophandel heeft 
verricht voor eigen rekening, waaruit 
volgt dat de rechtbank het faillissement 
van de natuurlijke persoon kan uitspre
ken • op grond van deze vaststel!ing, 
zonder te moeten nagaan of deze per
soon daden van koophandel heeft ver
richt gedurende de zes maanden die aan 
het vonnis voorafgingen : 

Overwegende dat het arrest van 
22 november 1977 vaststelt, met 
betrekking tot verweerder Poels, dat 
de personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid << Pocor » 
door vonnis van 27 november 1975 
failliet werd verklaard, dat het 
beroepen vonnis de faillietverkla
ring van verweerder Poels op 
18 november 1976 uitsprak en de 
datum van ophouden van betalen op 
27 mei 1975 vaststelde, dit is 
dezelfde datum als die welke voor 
de voormelde vennootschap werd 
bepaald; dat het arrest van 
23 februari 1978, met betrekking tot 
verweerder Corstens, dezelfde vast
stellingen inhoudt; 

Overwegende dat beide arresten 
verder oordelen dat uit geen enkel 
stuk blijkt dat de verweerders vanaf 
,18 mei 1976 handelaar zouden 
geweest zijn of zelfs maar enige 
daad van koophandel zouden heb
ben verricht; 

Overwegende dat het feit handel 
te drijven << onder de dekmantel » 
van de voormelde vennootschap, 
zoals door het middel aangevoerd, 
niet medebrengt dat deze vennoot
schap louter fictief zou zijn en niet 
zou bestaan; dat zij juridisch kan 
bestaan «pn de verweerders tot 

naamlener had kunnen dienen, 
maar dat de faillietverklaring van 
de vennootschap noodzakelijk tot 
gevolg had dat de verweerders deze 
vennootschap als naamlener niet 
meer konden aanwenden om per
soonlijk daden van koophandel te 
verrichten; 

Overwegende dat de beide arres
ten wettig beslissen dat, nu meer 
dan zes maanden verstreken zijn 
sedert de failliet;verklaring van de 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid << Pocor » en nu 
niet blijkt dat de verweerders vanaf 
18 mei 1976 handelaars zouden 
geweest zijn of zelfs maar enige 
daad van koophandel zouden heb
ben verricht, de artikelen 437 en 
442 van de Faillissementswet elke 
mogelijkheid tot faillietverklaring 
van de verweerde:rs uitsluiten; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

26 oktober 1979 - 1' kamer -
Voorzitter : de h. Versee, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Sury -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Van Ryn en De Baeck. 

Nr. 143 
3' KAMER - 29 oktober 1979 

ARBEIDSOVEREENKOMST - BEDIEN

DEN - PROEFTIJD - VERLENGING NA 
INDIENS'ITREDING VAN DE BED!ENDE- NIE
TIGHEID. 

De duur van de proeftijd, vastgesteld 
door partijen bij een arbeidsoveJ·een
komst voor bedienden, kan niet wor
den verlengd na de indiensttreding 
van de bediende (1). (Art. 3, §§ 1 en 2 
Wet Arbeidsovereenkomst Bedienden) 
(2). 

(1) Zie Cass., 10 juni 1967 (A.C., 1967, 1241), 
en 5 juni 1978 (ibid., 1978, 1179). 

(2) Thans art. 67 van de wet van 3 juli 1978. 
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(VAN RENTERGHEM T. BREUGHEL P.V.B.A.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 februari 1978 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 3, inzonderheid 
§ 1, 14, 15, § 1, inzonderheid eerste lid, 
en § 2, inzonderheid eerste en tweede 
lid, en 20 van de wetten betreffende het 
bediendencontract, gecoordineerd bij 
koninklijk besluit van 20 juli 1955, 
gezegde artikelen 3, 15 en 20 zoals zij 
werden gewijzigd bij de wet van 
21 november 1969, 

doordat, na te hebben vastgesteld : 
a) dat verweerster eiser had in dienst 
genomen als handelsvertegenwoordiger 
door een arbeidsovereenkomst voor 
bedienden met een proefperiode van 
14 april tot 14 mei 1975; b) dat op 15 mei 
partijen waren overeengekomen de duur 
van de proefperiode met een maand te 
verlengen; c) dat, door een brief verzon
den op 10 juni, verweerster aan eiser liet 
weten dat zij een einde maakte aan zijn 
contract op datum van 14 juni 1975, het 
arbeidshof het vonnis hervormt waarbij 
verweerster werd veroordeeld tot beta
ling aan eiser van een opzeggingsvergoe
ding gelijk aan drie maanden loon, en 
beslist dat deze vergoeding het loon van 
vier dagen bedraagt, op grand : dat de 
verlenging van de oorspronkelijke proef
tijd rechtsgeldig voorkomt, daar ten deze 
het eerste proefbeding slechts over een 
maand liep, gevolgd door een tweede 
proefbeding eveneens van een maand, 
samen genomen b.innen en beneden de 
perken van de wettelijke toegelaten 
maximumgrens, en zeker niet gebleken 
is noch beweerd wordt dat de partijen 
de bedoeling koesterden de wettelijke 
bepaling in verband met de arbeidsover
eenkomsten met proefbeding te omzei
len; dat de verlenging van de proeftijd in 
dit concrete geval trouwens in het voor
deel van de bediende speelt; dat de 
werkgever echter een opzeggingstermijn 
van zeven dagen moest naleven om de 
arbeidsovereenkomst met proeftijd te 
beeindigen; dat door de opzeggingster
mijn ter post op 10 juni 1975 aan te 
tekenen, de opzegging slechts geldig 
uitwerking kan hebben met ingang van 
13 juni 1975, zodat de bediende gerech
tigd is aanspraak te maken op een 
opzeggingsvergoeding gelijk aan vier 
dagen wedde, 

terwijl het beding van proeftijd op 
straffe van nietigheid schriftelijk dient 
te worden vastgesteld uiterlijk op het 
tijdstip waarop de bediende in dienst 
treedt (artikel 3, § 1, van de gecoordi
neerde wetten, gewijzigd door de wet 
van 21 november 1969); 

terwijl, in tegenstelling tot hetgeen de 
rechters in hager beroep beslissen, de 
overeenkomst onderschreven door de 
bediende na zijn indiensttreding, ten 
einde de proefperiode te verlengen, der
halve niet geldig is, zelfs indien de 
verlenging in zijn belang heeft plaatsge
vonden en zelfs indien de cl.uur van de 
opeenvolgende proeftijden samen gena
men de maximumduur door de wet 
bepaald niet overtreft, vermits een der
gelijke overeenkomst erin bestaat een 
nieuwe proeftijd te bedingen, en dus als 
nietig client te worden beschouwd, zoals 
elk beding van proeftijd vastgesteld na 
de indiensttreding (schending van 
artikel 3, § 1, van de gecoordineerde 
wetten, gewijzigd door de wet van 
21 november 1969); 

terwij.l, nu het beding van proeftijd, 
gesteld v66r eisers indiensttreding, een 
proeftijd van een maand had bepaald, en 
eiser in dienst van verweerster is geble
ven na het verstrijken van dit tijdsver
loop, zijn arbeidsovereenkomst alsdan 
van onbepaalde duur was geworden en 
verweerster, door in de omstandigheden 
waaraan het arrest herinnert, een einde 
eraan te maken, aan eiser een opzeg
gingsvergoeding gelijk aan drie maan
den loon verschuldigd was, zoals zij hem 
door de eerste rechter was toegekend 
(schending van alle in het middel ver
noemde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat in de arbeids
overeenkomst voor bedienden, lui
dens artikel 3, § 1, van de gecoordi
neerde wetten betreffende het 
bediendencontract, een beding van 
proeftijd kan worden ingelast; dat 
deze wetsbepaling voorschrijft dat 
dit be<;J.ing, op straffe van nietigheid, 
voor wdere bediende afzonderlijk 
schriftelijk moet worden vastgesteld 
uiterlijk op het tijdstip waarop de 
bediende in dienst treedt; 

Overwegende dat, zo de duur van 
de proeftijd door de partijen niet 
behoeft te worden vastgesteld, hij 
nochtans, wanneer hij wel is vastge
steld zoals ten deze, niet kan wor
den verlengd na de indiensttreding 



zin van art. 2 Wet Besche1ming van 
het Loon der Werknemers 12 april 
1965 (2). 
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van de bediende; dat zodanige ver
lenging immers erop neerkomt een 
nieuw beding van proeftijd in te 
voeren na het tijdstip waarop de 
bediende in dienst was getreden; 

3" Eindejaarpremies, die aan werkne
mers worden toegekend wegens ter 
uitvoering van hun arbeidsovereen
komst verrichte arbeid, zijn loon dat 
in aanmerking komt vOOI' de bereke
ning van de sociale zekeJileidsbijdra
gen (3). (Art. 14 wet 27 juni 1969.) 

Dat, door er anders over te oorde
len en op grond daarvan te weige
ren aan eiser een opzeggingsvergoe
ding gelijk aan drie maanden toe te 
kennen, het arrest de in het middel 
genoemde wettelijke bepalingen 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de 
bestreden beslissing; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; houdt de kosten 
aan en zegt dat de feitenrechter 
erover uitspraak zal doen; verwijst 
de zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

29 oktober 1979 3" kamer 
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Chatel 
- GeliJkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Biitzler. 

Nr. 144 
3' KAMER - 29 oktober 1979 

1° LOON- BEGRIP. 

2° LOON - BESCHERMING - EINDEJAARS

PREMIE- LOON IN DE ZIN VAN DE WET VAN 

12 APRIL 1965. 

3° SOCIALE ZEKERHEID - WERKNE-
MERS EINDEJAARSPREMIE LOON 
WAAROP DE BIJDRAGEN MOETEN WORDEN 
BEREKEND. 

1" Loon is de tegenprestatie van arbeid 
die ter uitvoering van een arbeidsover
eenkomst wordt vel'l'icht(l). 

2" Eindejaarspremies, die aan werkne
mers worden toegekend wegens ter 
uitvoering van hun arbeidsovereen
komst verrichte arbeid, zijn loon in de 

(1) (2) en (3) Cass., 26 feb. 1979 (tweede 
arrest) (A.C., 1978-79, 761) met noot. 

(R.M.Z. T. BEKAERT MATTRESS TICKING N.V.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 maart 1978 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 2 van de wet van 
12 april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers, 14, §§ 1 
en 2, van de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet van 
28 december 1944 betreffende de maat
schappelijke zekerheid der arbeiders, 
3 van de wet van 10 maart 1900 op de 
arbeidsovereenkomst, gewijzigd bij 
artikel 62 van de wet van 5 decem
ber 1968, 5 van de bij het koninklijk 
besluit van 20 juli 1955 gecoi:irdineerde 
wetten betreffende het bediendencon
tract, gewijzigd bij artikel 62 van de wet 
van 5 december 1968, 893, 894, 1107, 1134, 
1135, 1156 van het Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest eisers vordering, 
die ertoe strekte verweerster te doen 
veroordelen tot betaling van bijdragen 
voor sociale zekerheid, bijdrageopslagen 
en nalatigheidsintresten, verschuldigd op 
de door verweerster in 1973 aan haar 
personeel uitbetaalde eindejaarspremie 
van 1.200 frank voor elke werknemer, 
vermeerderd met 150 frank per jaar 
ancienniteit in haar onderneming, niet 
gegrond verklaart en afwijst op grond : 
dat, krachtens artikel 14 van voormelde 
wet van 27 juni 1969, de bijdragen voor 
sociale zekerheid op het loon van de 
werknemer worden berekend; dat, zoals 
hetzelfde artikel 14 het aangeeft, het 
begrip « loon >> wordt bepaald door 
artikel 2 van de wet van 12 april 1965 
betreffende de bescherming van het loon 
der werknemers, en dat laatstgenoemd 
artikel onder loon verstaat : 1" het loon 
in geld waarop de werknemer ingevolge 
zijn dienstbetrekking recht heeft. ten 
laste van de werkgever, 2" de fooien of 
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bet bedieningsgeld waarop de werkne
mer recbt heeft ingevolge zijn dienstbe
trekking of kracbtens het gebruik, 
3" de in geld. waardeerbare voordelen 
waarop de werknemer ingevolge zijn 
dienstbetrekking recht heeft ten laste 
van de werkgever; dat, rekening hou
dend met de bestaande wets- en regle
mentaire voorschriften en bij gebreke 
van bijzondere aanduidingen desaan
gaande, de rechter " op soevereine 
wijze ''• in elk bijzonder geval, moet 
nagaan of de door de werkgever aan zijn 
werknemers verleende eindejaarspremie 
een som is waarop de werknemer recht 
beeft ten laste van de werkgever inge
volge zijn dienstbetrekking; dat in het 
geval van verweerster bet zeker niet 
gaat om een belofte gedaan door de 
werkgever, om een eindejaarspremie, om 
een eenzijdige verbintenis van de werk
gever, om een eindejaarspremie ver
schuldigd krachtens een bijzondere of 
collectieve arbeidsovereenkomst, om een 
eindejaarspremie verscbuldigd door het 
gebruik dat een algemeen, bestendig en 
vast karakter draagt, noch om een recht 
zoals de wettekst bet aangeeft, dat de 
afdwingbaarheid onderstelt; dat het 
integendeel gaat om een schenking, 
eenmaal en eenzijdig gedaan door de 
werkgever zonder rekening te houden 
met de kwalificatie en bet verdiende 
loon der werknemers; dat de toekenning 
ook niet afdwingbaar is en geen alimen
tair karakter vertoont; dat, onder deze 
omstandigbeden, de eindejaarspremie 
ten deze niet als " loon " kan worden 
bescbouwd, omdat zij geen voordeel is 
waarop de werknemer ingevolge zijn 
dienstbetrekking recht heeft; 

terwijl, enerzij ds, eindej aarspremies 
die, zoals ten deze, door de werkgever 
aan zijn personeel zijn toegekend en 
uitbetaald volgens algemene normen in 
verbouding tot de ancienniteit van de 
werknemer in de onderneming, in wezen 
als << loon " moeten worden bescbouwd 
waarop, met toepassing van de voor
melde artikelen 2 van de wet van 
12 april 1965 en 14 van de wet van 
27 juni 1969, de sociale zekerbeidsbijdra
gen verscbuldigd zijn en, nu « loon " de 
tegenprestatie is voor arbeid die ter 
uitvoering van een arbeidsovereenkomst 
wordt verricbt, bet recht op deze tegen
prestatie op zicbzelf niet kenmerkend is 
voor bet begrip loon maar slecbts het 
noodzakelijk gevolg is van het verricbten 
van arbeid kracbtens de arbeidsovereen
komst; het dan ook onverenigbaar is met 
het wezen van de arbeidsovereenkomst 

en met bet begrip loon, in de zin van de 
voormelde artikelen 2 en 14, te bedingen 
dat geen afdwingbaar recbt op loon 
bestaat, in zoverre bet gaat om een 
eindejaarspremie die wordt toegekend 
als tegenprestatie voor ter uitvoering 
van een arbeidsovereenkomst verrichte 
arbeid; anderzijds, opdat eindejaarspre
mies en soortgelijke voordelen onder het 
begrip loon vallen, niet vereist is dat de 
toekenning ervan door de partijen 
bedongen is of dat de werkgever daartoe 
een eenzijdige verbintenis heeft aange
gaan of verplicbt is ingevolge een wet, 
een collectieve arbeidsovereenkomst of 
een gebruik, en gelijksoortige premies 
of voordelen niet kunnen worden 
bescbouwd als een gift of een andere 
liberaliteit, zelfs indien zij slechts een
maal door de werkgever willekeurig 
zouden worden bepaald en uitbetaald; 
daaruit volgt dat, door te beslissen om 
de hier tevoren vermelde redenen dat de 
kwestieuze eindejaarspremie niet als 
« loon " dient beschouwd te worden en 
dat eiser daarop geen sociale 
zekerbeidsbijdragen kan beffen, het 
arrest bet begrip << loon "• in de zin van 
de meergemelde artikelen 2 van de wet 
van 12 april 1965 en 14 van de wet van 
27 juni 1969, miskent (scbending van de 
evengenoemde artikelen 2 en 14 en van 
de artikelen 3 van voormelde wet van 
10 maart 1900, 5 van de bij bet konink
lijk besluit van 20 juli 1955 gecoordi
neerde wetten betreffende bet bedien
dencontract, 1107, 1134, 1135 en 1156 van 
bet Burgerlijk Wetboek en 97 van de 

. Grondwet), en, door de kwestieuze ein-
dejaarspremie als een liberaliteit te 
bescbouwen, eveneens het wettelijk 
begrip << scbenking " miskent (scbending 
vim de artikelen 893, 894 van het Bur
gerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat loon de tegen
prestatie is van arbeid die ter uit
voering van een arbeidsovereen
komst wordt verricht; dat het recht 
op deze tegenprestatie op zichzelf 
niet kenmerkend is voor het begrip 
loon maar slechts het noodzakelijk 
gevolg van het verrichten van 
arbeid krachtens de arbeidsovereen
komst; dat het onverenigbaar is met 
het wezen van de arbeidovereen
komst en met het begrip loon te 
bedingen dat geen recht op loon 
bestaat, in zoverre het gaat om 
voordelen die worden toegekend als 
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tegenprestatie voor ter uitvoering 
van een arbeidsovereenkomst ver
richte arbeid; 

Overwegende dat, luidens arti
kel 2 van de wet van 12 april 1965, 
onder loon wordt verstaan het loon 
in geld en de in geld waardeerbare 
voordelen « waarop de werknemer 
ingevolge zijn dienstbetrekking 
recht heeft ten laste van de werkge
ver >>; dat deze bewoordingen de 
hoger gegeven definitie van loon, 
met name tegenprestatie van een 
krachtens de arbeidsovereenkomst 
verrichte arbeid, niet aantasten; dat 
voormelde wetsbepaling tevens het 
begrip uitbreidt, enerzijds tot de 
voordelen toegekend aan degenen 
die, zoals leerlingen en stagiairs, 
anders dan krachtens een arbeids
overeenkomst, arbeid in onderge
schiktheid verrichten en; luidens 
artikel 1 van de wet, met werkne
mers worden gelijkgesteld, en 
anderzijds tot alle voordelen in geld 
of in geld waardeerbaar, waarop 
ingevolge de dienstbetrekking ten 
laste van de werkgever aanspraak 
bestaat, hoewel zij, zoals opzeg
gings- en arbeidsongeschiktheids
vergoedingen, niet worden toege
kend als tegenprestatie voor ver
richte arbeid; dat, weliswaar, de 
wetgever ook de bedoeling heeft 
gehad giften door de werkgever aan 
de werknemer toegekend uit het 
begrip loon te weren; dat uit wat 
voorafgaat echter volgt dat zulks 
slechts geldt wanneer het voordeel 
geen tegenprestatie voor krachtens 
een arbeidsovereenkomst ve:r;richte 
arbeid is, maar onder meer wordt 
toegekend bij gelegenheid van de 
beeindiging van de arbeidsovereen
komst, naar aanleiding van een 
arbeidsonderbreking of wegens bij
zondere omstandigheden als daar 
zijn cle persoonlijke genegenheid of 
waardering van de werkgever of een 
of andere gebeurtenis in het per
soonlijke leven of dat van de familie 
van de werknemer; 

Overwegende dat eindejaarspre
mies, d1e aan de werknemers wor
den toegekend wegens ter mtvoe-

ring van hun arbeidsovereenkomst 
verrichte arbeid, evenals gelijksoor
tige of daarmee vergelijkbare voor
delen, zoals kerstgratificaties, een 
dertiende maand of produktiviteits
premies, derhalve loon zijn in de 
zin van artikel 2 van de wet van 
12 april 1965 en, overeenkomstig 
artikel 14 van de wet van 
27 juni 1969, in aanmerking komen 
voor de berekening van de sociale 
zekerheidsbijdragen; dat deze voor
delen niet kunnen worden 
beschouwd als een gift of een 
andere liberaliteit; dat, zo de werk
gever enig voorbehoud maakt 
omtrent de toekenning van zodanige 
voordelen, dit voorbehoud aileen 
betrekking kan hebben op de toe
kenning of de omvang ervan in de 
toekomst; 

Overwegende dat, opdat einde
jaarspremies en soortgelijke voorde
len onder het begrip loon zouden 
vallen, niet vereist is dat de toeken
ning ervan door de partijen bedon
gen is of dat de werkgever daartoe 
een eenzijdige verbintenis heeft 
aangegaan of verplicht is ingevolge 
een wet, een collectieve arbeids
overeenkomst of een gebruik; 

Overwegende dat het arrest niet 
ontkent dat in het jaar 1973 door 
verweerster aan haar personeel 
een . premie werd betaald van 
1.200 frank, vermeerderd met 
150 frank per jaar ancienniteit; 

Dat het arrest niet wettig kan 
beslissen dat de eindejaarspremies, 
door verweerster betaald, niet kun
nen worden beschouwd als loon om 
de enkele redenen dat het ten deze 
zou gaan om << een schenking, 
eenmaal en eenzijdig gegeven door 
de werkgever zonder rekening te 
houden met de kwalificatie van het 
verdiende loon », en dat de toeken
ning niet afdwingbaar is en << gee~ 
alimentair karakter >> heeft, zodat ZlJ 

<< geen voordeel is waarop .de werk
nemer recht heeft ingevolge Z!jn 
dienstbetrekking >>; 

Dat het m1ddel gegrond IS, 
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Om die redenen, vernietigt de 

bestreden beslissing; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; houdt de kosten 
aan en zegt dat de feitenrechter 
erover uitspraak zal doen; verwijst 
de zaak naar het Arbeidshof te 
Antwerpen. 

29 oktober 1979 - 3• kamer - Voorzit
ter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Chatel- Gelijk
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De 
Bruyn. 

Nr. 145 

2• KAMER - 30 oktober 1979 

1° BEVOEGDHEID 
BEVOEGDHEID 

EN AANLEG 
STRAFZAKEN 

BEKLAAGDE DIE BETWIST DAT DE FElTEN 
VAN DE TELASTLEGGING EEN MISDRIJF VOR
MEN - GEEN GESCHIL INZAKE BEVOEGD

HEID (1). 

2° VOORZIENING IN CAS SA TIE 
- TERMIJN- STRAFZAKEN- ARREST VAN 

DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
DAT HET VERZET VAN DE VERDACHTE TEGEN 
EEN BESCHIKKING TOT VERWIJZIGING NAAR 
DE CORRECTIONELE RECHTBANK NIET ONT
VANKELIJK VERKLAART- GEEN UITSPRAAK 
OVER EEN GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID 
VAN DE ONDERZOEKSGERECHTEN - VOOR
ZIENING VAN DE VERDACHTEN V66R DE 
EINDBESLISSING - NIET ONTV ANKELIJKE 
VOORZIENING. 

2' Wanneer de bevoegdheid van de 
onderzoeksgerechten noch voor de 
raadkamer noch voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling werd betwist, 
is niet ontvankelijk de voorziening 
v66r de eindbeslissing tegen het arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel
ling dat, zonder uitspraak te doen over 
een geschil inzake bevoegdheid, het 
verzet van de verdachte tegen de 
beschikking van de raadkamer tot 
verwijzing naar de correctionele recht
bank niet ontvankelijk verklaart (2). 
(Art. 416 Sv.) 

(1) Zie Cass., 23 juni 1952 (Bull. en Pass., 
1952, I, 695) en 2 maart 1976 (A.C., 1976, 7B2). 

(2) Cass., 6 feb., 24 apnl en 8 mer 1979 (A.C., 
1978 79, 647, 1005 en 1069). 

(DE COCK) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 september 1979 
gewezen door het Hof van Beroep te 
Gent, kamer van inbeschuldigings
telling; 

Over het middel, betreffende de ont
vankelijkheid van het cassatieberoep, 
hieruit afgeleid dat het arrest het verzet 
van eiser tegen de beschikking van de 
raadkamer te Dendermonde van 
20 juli 1979, waarbij eiser naar de 
correctionele rechtbank is verwezen, niet 
ontvankelijk verklaart, 

terwijl volgens artikel 416 van het 
Wetboek van Strafvordering een voorzie
ning in cassatie toegelaten is in de 
gevallen waarin het om de bevoegdheid 
gaat; de bevoegdheid van de rechtbank 
steunt op de aard van de straf, zodat, 
ingeval er geen strafbare aard 
aanwezig , is, iedere bevoegdheid van de 
rechtbank vervalt; de kamer van inbe
schuldigingstelling antwoord diende te 
geven wanneer de beklaagde de straf
baarheid van zijn daad betwistte : 

Overwegende dat eiser voor de 
raadkamer de onbevoegdheid van 
het onderzoeksgerecht niet heeft 
opgeworpen en voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling enkel de 
strafbaarheid van de hem ten laste 
gelegde feiten heeft betwist, waar
door hij niet de onbevoegdheid van 
het onderzoeksgerecht opwierp 
maar stelde dat er geen reden was 
tot vervolging; dat noch de raadka
mer noch de kamer· van inbeschul
digingstelling uitspraak hebben 
gedaan over een geschil inzake 
bevoegdheid; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende dat de beschikking 
van de raadkamer, waarbij zij een 
verdachte naar de correctionele 
rechtbank verwijst en geen mt
spraak doet over een geschil inzake 
bevoegdheid, een zuiver voorberei
dende beslissing en een beslissmg 
van onderzoek is m de zin van 
artrkel 416 van het Wetboek van 
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Strafvordering; dat het bestreden 
arrest een beslissing is van dezelfde 
aard als de beroepen beschikking 
en de voorziening derhalve, nu zij is 
ingesteld v66r de eindbeslissing, 
niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, en ongeacht het 
overige van de memorie dat niet de 
ontvankelijkheid van het cassatiebe
roep betreft, verwerpt de voorzie
ning; veroordeelt eiser in de kosten. 

30 oktober 1979 - 2e kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Soetaert - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 146 

2" KAMER - 31 oktober 1979 

1° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKE"l

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - NIET 
BEPERKTE VOORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING 
BRENGT VERNIETIGING MEE VAN DE EINDBE
SL!SSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING TEGEN DE BEKLAAGDE (1). 

2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN

VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING EN 
TEGEN DE EINDBESLISSING OP DE TEGEN EN 
DE DOOR HEM INGESTELDE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERINGEN VERNIETIGING VAN 
DE BESLISSINGEN OP DE TEGEN DE 
BEKLAAGDE INGESTELDE STRAFVORDERING 
EN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING -
BRENGT VERNIETIGING MEE VAN DE BESL!S
S!NG OP DE DOOR DE BEKLAAGDE INGE
STELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
DIE OP DEZELFDE ONWETTIGHE!D IS 
GEGROND EN WAARTEGEN DE BEKLAAGDE 
REGELMATIG IN CASSATIE IS GEKOMEN (2). 

3° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VONNIS 
W AARBIJ ALLE AANSPRAKELIJKHEID VOOR 
EEN AAN EEN DERDE VEROORZAAKT ONGE
VAL TEN LASTE VAN EEN BEKLAAGDE WORDT 

(1) Cass., 14 maart 1979 (A.C., 1978-79, 
825). 

(2) Cass., 20 sept 1978 (A.C., 1978 79, 80). 

GELEGD MET UITSLUITING VAN DE ANDERE 
BEKLAAGDE VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING TEN LASTE VAN DE EERSTE 
BEKLAAGDE - BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING VAN DE DERDE TEGEN DE TWEEDE 
BEKLAAGDE Er.i DE VOOR DEZE BURGER
RECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ AFGE
WEZEN BIJ BESLISSING DIE AAN DEZELFDE 
ONWETTIGHE!D LIJDT - VOORZIENING VAN 
DE EERSTE BEKLAAGDE - VERNIETIGING 
VAN DE BESLISSING TOT VEROORDELING VAN 
DE EERSTE; BEKLAAGDE STREKT ZICH UIT 
TOT DE BESL!SSING OP DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING VAN DE DERDE TEGEN DE 
TWEEDE BEKLAAGDE EN DE VOOR DEZE BUR
GERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ -
GRENZEN. 

3" Wanneer een beslissing de aansprake-. 
Jijkheid voor een aan een derde ver
oorzaakt ongeval uitsluitend ten laste 
legt van een beklaagde met uitsluiting, 
van de andere, en de beslissingen op 
de burgerlijke rechtsvordering van de 
derde zowel tegen de eerste beklaagde 
als tegen de tweede beklaagde en de 
voor deze burgerrechtelijk aansprake
hjke part1j aan dezelfde onwettigheid 
lijden, strekt de vernietiging, op de 
voorziening van de eerste beklaagde, 
van de beslissing op de tegen hem 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering 
van de derde zich uit tot de beslissing 
op de burgerlijke rechtsvordering van 
die derde tegen de fl¥eede beklaagde 
en de voor deze burgeuechtelijk aan
sprakelijke partij in zoveiTe deze laat
ste beslissing gewezen is t.a. v. de 
eerste beklaagde; die vernietiging 
brengt mee dat de eerste beklaagde 
aan de bevoegde rechter kan vragen 
om in een regresvordering tegen de 
tweede beklaagde en de voor hem 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij 
te beslissen dat die tweede beklaagde 
oak aansprakelijk verklaard wordt 
voor het ongeval (3). 

(THOMMES T DIDIER, HOFFMAN, STRUCK) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 23 mei 1979 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Am·len; 

(3) Zie Cass., 4 dec. 1972 (A.C., 1973, 328); 
17 feb. en 21 apnl 1975 (ibid., 1975, 666 en 923); 
21 jum 1976 (ibid., 1976, 1184), 31 jan. 
1978 (ibid., 1978, 644); 20 sept. 1978 (ibid., 
1978-79, 77). 
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I. In zoverre de voorziening 

gericht is tegen de beslissing op de 
rechtsvorderingen van het openbaar 
ministerie jegens beklaagde Joseph 
Hoffman en de voor hem burger
rechtelijk aansprakelijke partij, 
Eduard Struck : 

Overwegende dat eiser als mede
beklaagde niet bevoegd is om tegen 
die beslissing cassatieberoep in te 
stellen; 

Dat eiser, burgerlijke partij, niet 
veroordeeld werd in kosten van 
deze rechtsvordering jegens de 
open bare partij; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering jegens eiser en tegen 
de beslissingen op de door en tegen 
hem ingestelde burgerlijke rechts
vorderingen : 

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

doordat het vonnis, onder bevestiging 
van de beslissing van de eerste rechter, 
de aan eiser verweten misdrijven bewe
zen verklaart, hem veroordeelt tot een 
geldboete van 50 frank en tot de betaling 
van het bedrag van 50.228 frank plus de 
intresten aan verweerder Didier, en 
anderzijds zijn burgerlijke rechtsvorde
ring jegens verweerder Hoffman en 
jegens Struck, die voor verweerder bur
gerrechtelijk aansprakelijk is, afwijst op 
de volgende uit het beroepen vonnis 
overgenomen gronden : « dat, gelet op de 
overeenstemmende getuigenissen (van 
Hoffman, Liemans en Molitor), geen 
geloof kan worden gehecht aan de 
verklaringen (van eiser) ... ; dat uit het 
geheel der hierboven aangehaalde over
wegingen ... blijkt dat (eiser) zich voor 
een te voorziene hindernis bevond ... ; dat 
die bestuurder een klaarblijkelijke 
onvoorzichtigheid heeft begaan door ver
der te rijden op de uiterste linker 
rijstrook terwijl zijn uitzicht naar Aarlen 
belemmerd was door het voertuig van 
Hoffman ''• 

terwijl eiser in zijn conclusie van 
hoger beroep zich uitdrukkelijk beriep 
op de verklaring van getuige Depiesse 
volgens welke de medebeklaagde Hoff
man eiser, dre gestopt was, met de hand 
teken had gedaan, klaarblrJkelrJk om 

hem te beduiden dat hij zijn bocht naar 
links in de richting van Parette verder 
mocht nemen; het vonnis evenwel beslist 
dat eiser een klaarblijkelijke onvoorzich
tigheid heeft begaan door niet te stop
pen en door verder te rijden in de 
richting van Parette, zonder dat het 
daarbij gewag maakt van voornoemde 
verklaring van getuige Depiesse; het de 
reden niet opgeeft waarom het die 
getuigenis verwerpt of, zonder haar te 
verwerpen, oordeelt dat ze de ten laste 
van eiser bewezen verklaarde feiten niet 
tegenspreekt, 

waaruit volgt dat niet regelmatig met 
redenen zijn omkleed, de beslissingen 
waarbij de tegen eiser aangevoerde fei
ten bewezen worden verklaard en mede
beklaagde Hoffman buiten het geding 
wordt gesteld, zonder dat verantwoord 
wordt waarom het door eiser uit de 
verklaring van getuige Depiesse afge
leide verweermiddel afgewezen wordt : 

Overwegende dat eiser zich in 
zijn conclusie omstandig beriep op 
de in het middel aangegeven verkla
ringen van getuige Depiesse, onder 
uiteenzetting van de gevolgen die 
hij daaruit voor zijn verdediging 
afleidde; 

Overwegende dat het vonnis 
beslist dat eiser << de plicht had 
Hoffman zijn rijbeweging te laten 
beeindigen, nu hij die v66r zijn 
komst al voor een groot dee! ingezet 
had », en daartoe met overneming 
van de gronden van de beroepen 
beslissing steunt op de gegevens 
van het dossier en het ter terecht
zitting gedane onderzoek zonder 
daarbij gewag te maken van de 
getuigenis van Depiesse ofschoon 
dit ten laste gelegd feit door die 
getuigenis uitgesloten wordt; dat het 
vonnis de reden niet aangeeft 
waarom het die verklaring verwerpt 
of, zonder ze te verwerpen, oordeelt 
dat zij de ten laste gelegde feiten 
niet tegenspreekt en het vonnis 
aldus de in het middel aangegeven 
conclusie onbeantwoord laat; 

Dat hPt m1ddPl gegrond 1s; 
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III. Overwegende dat de beslis

sing, volgens welke alleen eisers 
fout oorzaak is van de schade · en 
verweerder Hoffman voor die 
schade niet aansprakelijk is, ten 
grondslag ligt zowel aan de beslis
sing op de burgerlijke rechtsvorde
ring van verweerder Albert Didier 
jegens eiser als aan de beslissing op 
de burgerlijke rechtsvordering van 
die verweerder jegens de verweer
ders Hoffman en Struck; dat die 
beslissingen op dezelfde onwettig
heid gegrond zijn; dat er derhalve 
grond bestaat om ook de beslissing 
op de burgerlijke rechtsvordering 
van verweerder Didier jegens de 
verweerders Hoffman en Struck te 
vernietigen, in zoverre die beslis
sing kan worden aangevoerd tegen 
het verhaal dat eiser zou kunnen 
instellen tegen laatstgenoemde ver
weerders indien de rechter verweer
der Hoffman samen met hem aan
sprakelijk stelde; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, in zoverre : 1" het 
uitspraak doet over de strafvorde
ring jegens eiser en over de burger
lijke rechtsvorderingen door en 
tegen eiser ingesteld; 2' het ten 
aanzien van eiser beslist dat Joseph 
Hoffman geen enkele fout heeft 
begaan waardoor Albert Didier 
schade heeft geleden; verwerpt de 
voorziening voor het overige; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; veroordeelt eiser in de kosten 
van de betekening van de voorzie
ning van Helene Molitor; laat de 
andere kosten ten laste van de 
Staat. 

31 oktober 1979- 2' kamer- Voorzit
ter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Stranard - Gelijk
Jwdende conclus1e van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaten mrs. De 
Bruyne en S1mont. 

Nr. 147 
2' KAMER - 31 oktober 1979 

1° INKOMSTENBELASTINGEN - WET
BOEK VAN DE !NKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONENBELASTING, ART. 24 _:;; BEDRIJFS

INKOMSTEN - GOEDGUNSTIGE VOORDELEN 
BEDOELD BIJ DIE BEPnLING- BEGRIP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN - AL-
GEMENE BEGR!PPEN AFTROK VAN 
BEDRIJFSUITGAVEN EN LASTEN - WETBOEK 

VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, ARTT. 44, 
EERSTE LID, EN 45, 2° - DRAAGWIJDTE. 

1' Onder goedgunstige voordelen, die 
ingevolge art. 24 W:IB. bij de eigen 
winsten van de in Belgie gevestigde 
onderneming, welke zich in een band 
van wederzijdse afhankelijkheid be
vindt ten aanzien van een in het · 
buitenland gevestigde onderneming, 
moeten worden gevoegd wanneer zij 
wegens die band zijn vel'leend, hetzij 
aan Jaatstbedoelde onderneming, het
zij aan personen en ondernemingen 
die met deze belangen gemeen heb
ben, wordt verstaan de voordelen ver
Jeend zonder dat ze strekken tot 
nakoming van een verbintenis of zon
der enige tegenwaarde (1). 

2' De interest van geleend kapitaal 
wordt slechts als bedrijfslast aange
merkt, indien hij een uitgave vormt, 
binnen het belastbaar tijdperk gedaan 
of gedragen om de belastbare inkom
sten te verkrijgen of te behouden (2). 
(Artt. 44, eerste lid, en 45, 2', W.I.B.) 

(REGENTS PARK LAND C
0 

(BELGIUM) N.V. 
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FIN.) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 23 maart 1979 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 24, 44, 45, inzonderheid 2', van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen 

(1) Zie Cass., 26 april 1966 (Bull. en Pas., 
1966, I, 1081) en 20 sept. 1972 (A.C., 1973, 78). 
Zie P JANS, Les transferts mdirects de b(m(!li
ces entre socu!ites Jnterdependantes, Brussel, 
1976, biz 92 

(2) Z1e Cass., 14 feb. 1978 (A.C., 1978, 711). 
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(koninklijk besluit van 26 februari 1964), 
1906 van het Burgerlijk Wetboek, 165, 
inzonderheid littera a, en 167, inzonder
heid § 1, 3", a, van het koninklijk besluit 
van 4 maart 1965 tot uitvoering van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 

doordat het arrest, na in feite te 
hebben vastgesteld dat « het bedrag van 
116.666 frank intrest vertegenwoordigt 
welke tijdens het litigieuze aanslagjaar 
aan de moedermaatschappij werd 
betaald op door de moedermaatschappij 
aan verzoekster (thans eiseres) ver
leende voorschotten "• beslist dat de 
administratie terecht dit bedrag als een 
belastbaar goedgunstig voordeel van het 
litigieuze aanslagjaar heeft beschouwd, 
op grond dat « uit de gegevens van de 
zaak volgt dat de moedermaatschappij 
v66r 1967 voorschotten verleende zonder 
dat de interest daarop ooit aan haar 

·filiaalbedrijf, verzoekende partij, werd 
aangerekend; dat artikel 24, eerste lid, 
van het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen van toepassing is op aile 
abnormale of goedgunstige voordelen die 
door een Belgische onderneming ver
leend worden aan een buitenlandse ven
nootschap; dat verzoekster geen over
eenkomst heeft kunnen ove;rleggen 
waaruit zou blijken dat zij aan de 
moederonderneming interest verschul
digd was; dat verzoekster, door het 
betwiste bedrag te betalen zonder hier
toe een verbintenis bestond, een winst 
heeft prijsgegeven die zij aan de belas
tingen heeft onttrokken, dat het jaarlijks 
karakter van de belastingen er zich 
bovendien tegen verzet dat interest in 
aanmerking wordt genomen die reeds in 
de loop van vorige aanslagjaren had 
moeten geboekt zijn >>; 

terwijl, eerste onderdeel, wanneer een 
handelsvennootschap interest uitbetaalt 
aan een andere handelsvennootschap, 
die haar voorschotten heeft verleend, de 
economische tegenwaarde van die inte
rest te vinden is in het toekennen van 
die voorschotten en ze dus geen goed
gunstig voordeel kunnen zijn in de zin 
van artikel 24 van het W etboek van de 
Inkomstenbelastingen, zelfs indien tus
sen beide vennootschappen geen enkele 
overeenkomst dienaangaande werd 
gesloten (schending voornamelijk van 
artikel 24 van het Wetb0ek van de 
Inkomstenbelastingen); 

tweede onderdeel, het arrest op dat 
punt niet antwoordt op de conclusie 
waarbij eiseres aanvoerde « dat, indien 
de beheerders niet hadden ingestemd 
met de betaling van d1e mterest, de 

belangrijkste aandeelhouder de interest, 
waarop hij recht had, of althans de 
terugbetaling van het voorschot zou 
hebben geeist, de Belgische vennoot
schap zich bij de aanspraken van de 
belangrijkste aandeelhouder heeft neer
gelegd en aldus geopteerd heeft voor de 
voor haar voordeligste oplossing », zodat 
het arrest niet regelmatig met redenen 
is omkleed (schending voornamelijk van 
artikel 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, de interest van aan 
derden ontleend en in het bedrijf aange
wend kapitaal een aftrekbare bedrijfslast 
is, zonder dat voor die aftrek vereist is 
dat de belastingplichtige een overeen
komst overlegt (schending voornamelijk 
van de artikelen 44, 45, inzonderheid 2", 
van het Wetboek van de lnkomstenbe
lastingen, en 1906 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

vierde onderdeel, een bedrijfsuitgave, 
krachtens artikel 44 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, aftrekbaar 
is voor het aanslagjaar tijdens hetwelk 
·zij werkelijk betaald is; indien zij voor
dien niet reeds was geboekt en afgetrok
ken als zeker en vaststaand verlies, 
zodat het bestreden arrest, nu het vast
stelde dat het betwiste bedrag tijdens 
het litigieuze aanslagjaar was betaald, 
tevens de aftrek van dit bedrag voor dit 
aanslagjaar diende aan te nemen (schen
ding voornamelijk van de artikelen 44 
van het W etboek van de Inkomstenbe
lastingen, 165 en 167 van het koninklijk 
besluit van 4 maart 1965}; 

vijfde onderdeel, het arrest dienaan
gaande niet antwoordt op de aanvul
lende conclusie waarbij eiseres aan
voerde dat de interest niet aileen tijdens 
de vorige aanslagjaren, maar << ook nog 
tijdens het litigieuze aanslagjaar , de 
tegenwaarde was van de door de moe
dermaatschappij voorgeschoten bedra
gen, zodat de feitenrechter zijn beslis
sing niet regelmatig met redenen heeft 
omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Over de eerste twee onderdelen 
samen: 

Overwegende dat artikel 24 van 
het W etboek van de Inkomstenbe
lastingen bepaalt : << wanneer een in 
Belgie gevestigde onderneming zich 
rechtstreeks of onrechtstreeks in 
enigerlei band van wederzijdse 
afhankelijkheid bevmdt ten aanz1en 
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van een in het buitenland geves
tigde onderneming, worden alle 
abnormale of goedgunstige voorde
len, die zij wegens die band verleent 
aan laatstbedoelde onderneming of 
aan personen en ondernemingen die 
met deze belangen gemeen hebben, 
bij haar eigen winsten gevoegd >>; 

Overwegende dat deze wetsbepa
ling uitgevaardigd werd met als doel 
de gelijke behandeling van, ener
zijds, de in Belgie gevestigde onder: 
nemingen die zich in een band van 
wederzijdse afhankelijkheid bevin
den ten aanzien van in het buiten
land gevestigde ondernemingen en 
van, anderzijds, de belastingplichti
gen die zich niet in een gelijkaardig 
geval bevinden; 

Overwegende dat de wet onder 
goedgunstige voordelen verstaat de 
voordelen die worden verleend zon
der dat ze strekken tot de uitvoe
ring van een verbintenis of die 
welke zonder enige tegenwaarde 
worden verleend, zonder dat de wet 
noodzakelijkerwijze als eis stelt dat 
de transfer is geschied met de 
bedoeling een belastbare winst aan 
de belasting te onttrekken; 

Dat de feitenrechter in feite oor
deelt of het voordeel ten aanzien 
van de buitenlandse onderneming 
van goedgunstige aard is; 

Overwegende dat het arrest op 
grond van de in het middel weerge
geven consideransen wettig beslist 
dat het door de eisende vennoot
schap verleende voordeel van goed
gunstige aard is en aldus antwoordt 
op de in het tweede onderdeel van 
het middel aangegeven conclusie; 

Dat beide onderdelen van het 
middel niet kunnen worden aange
nomen; 

Over het derde, vierde en vijfde 
onderdeel samen : 

Overwegende dat, krachtens de 
artikelen 44 en 45, 2o, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, dP interest van het geleend 
kaprtaal slPchts als bednjfslast 

wordt aangemerkt, indien hij een 
uitgave vormt welke binnen het 
belastbaar tijdperk werd gedaan of 
gedragen om de belastbare inkom
sten te verkrijgen of te behouden; 

Dat, blijkens de in het middel 
weergegeven ove;wegingen van het 
arrest, die voorwaarde ten deze niet 
vervuld was; 

Dat het arrest in dat opzicht 
·regelmatig met redenen is omkleed 
en wettelijk is verantwoord; 

Dat die drie onderdelen van het 
middel niet kunnen worden aange
nomen; 

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

31 oktober 1979- 2' kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Legros, 
afdelingsvoorzi tter Geli.fkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Depret, 
Baltus en Bocken, Brussel. 

Nr. 148 

2" KAMER - 31 oktober 1979 

1° JACHT VEROORDELING VAN 
BEKLAAGDE ALLEEN TER ZAKE DAT HIJ OP 
ANDERMANS GROND HEEFT GEJAAGD ZON
DER DE TOESTEMMING VAN DE EIGENAAR
VERBEURDVERKLARING VAN HET WAPEN 
WAARVAN DE BEKLAAGDE ZICH HEEFT 
BEDIEND, ONWETTIG. 

2° STRAF - VERBEURDVERKLARING -
VEROORDELING VAN BEKLAAGDE ALLEEN 
TER ZAKE DAT HIJ GEJAAGD HEEFT OP 
ANDERMANS GOED ZONDER DE TOESTEM
MING VAN DE EIGENAAR - VERBEURDVER
KLARING VAN HET WAPEN W AARVAN DE 
BEKLAAGDE ZICH HEEFT BEDIEND, ONWET
TIG. 

3° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - CASSATIE BEPERKT TOT 
DE BESCHIKK!NG TOT VERBEURDVERKLA
RING VERBEURDVERKLARING ONWETTIG 

- VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING (1). 

(1) Cass., 28 okt 1969 (A.C:, 1970., 205) 
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1" en 2" De rechter die een beklaagde 

aileen veroordeelt ter zake dat hij op 
andennans goed heeft gejaagd, zonder 
de toestemming van de eigenaar of 
diens rechthebbenden, mag de ver
beurdverklaring niet gelasten van het 
wapen waarvan de beklaagde zich 
heeft bediend (1). (Artt. 4, eerste lid, 
en 20, eerste lid, Jachtwet). 

(LIBERT T. DELCOURT) 

ARREST ( vertaJing) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 27 juni 1979 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering tegen eiser ingesteld, 

1" wegens de tenlastelegging B: 
Overwegende dat het arrest eiser 

van die tenlastelegging vrijspreekt; 
Dat de voorziening niet ontvanke

lijk is bij gebrek aan belang; 

2" wegens de tenlastelegging A : 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 20 van de 
Jachtwet van 28 februari 1882 : 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis, waarbij eiser veroordeeld 
werd tot een enkele geldboete van 
vijftig frank ter zake dat hij ener
zijds gej aagd had op andermans 
grond zonder de toestemming van 
de eigenaar die klacht indient (ten
lastelegging A) en anderzijds 
gejaagd had op een terrein waarvan 
de aaneengesloten oppervlakte min
der bedraagt dan 25 hectaren ten 
noorden en ten westen van de lijn 
Samber en Maas en minder dan 
50 hectaren ten zuiden van deze lijn 
(tenlastelegging B), tevens de ver
beurdverklaring gelastte van het 
wapen, eisers eigendom, waarvan 
hij zich bediend had om het mis
drijf B te plegen; 

(1) Over de regel dat de bepalingen van het 
Strafwetboek betreffende verbeurdverklaring 
niet toepasselijk zijn inzake jachtmisdrijven, 
zie Cass., 18 sept. 1967 (A.C., 1968, 89), en 
28 okt. 1969 (ibid., 1970, 205). 

Overwegende dat het hof dit von
nis gedeeltelijk wijzigt en door eiser 
van de tenlastelegging B vrij te 
spreken beslist dat de straf enkel 
voor de tenlastelegging A uitgespro
ken wordt; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 20, eerste lid, van de Jacht
wet van 28 februari 1882, de ver
beurdverklaring van het wapen, 
waarvan de schuldige zich heeft 
bediend, niet uitgesproken wordt 
tegen de overtreder van artikel 4, 
eerste lid, van deze wet; 

Dat het hof, hoewel eiser enkel 
wegens de in artikel 4, eerste lid, 
van voornoemde wet omschreven 
overtreding veroordeeld wordt, de 
tegen eiser uitgesproken verbeurd
verklaring handhaaft en aldus de in 
het middel aangegeven wetsbepa
ling schendt; 

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

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering jegens 
eiser : 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest doch enkel in 
zoverre het de verbeurdverklaring 
gelast van het wapen waarvan eiser 
zich heeft bediend; verwerpt de 
voorziening voor het overige; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
,sing; veroordeelt eiser in de hel£t 
van de kosten van zijn voorziening; 
laat de andere helft ten laste van de 
Staat; beslist dat er geen grond 
bestaat tot verwijzing. 
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31 oktober 1979- 2' kamer- Vooz:zit

ter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Stranard - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal. 

Nr. 149 

2' KAMER - 31 oktober 1979 

1° GEMEENTEVERORDENING- BEPA

LING DAT OYERTREDERS MET POLITIESTRAF
FEN ZULLEN WORDEN GESTRAFT, ZONDER 
DAT DIE STRAFFEN NADER ZIJN OMSCHRE
VEN - DE RECHTER KAN DE AARD VAN DE 
STRAF EN DE STRAFMAAT VRIJ BEPALEN 
BINNEN DE BIJ DE WET GESTELDE GRENZEN. 

2° STRAF - POLITIESTRAFFEN - GEMEEN
TEVERORDENING - BEPALING DAT OVERTRE
DERS MET POLITIESTRAFFEN ZULLEN WOR
DEN GESTRAFT, ZONDER DAT DIE STRAFFEN 
NADER ZIJN OMSCHREVEN - VRIJE BEOOR
DELING VAN AARD EN MAAT VAN DE STRAF 
DOOR DE RECHTER BINNEN DE BIJ DE WET 
GESTELDE GRENZEN. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - VERHOOR VAN VERSCHIL
LENDE GETUIGEN TIJDENS DE TERECHTZIT
TING - PROCES-VERBAAL WAARIN WORDT 
VERMELD DAT DE GETUIGEN NA ELKAAR 
ZIJN BINNENGEKOMEN EN VERHOORD NA 
AFLEGGING VAN DE BIJ DE WET VOORGE
SCHREVEN EED WAARVAN DE BEWOORDIN
GEN WEERGEGEVF;N ZIJN - VERWIJZING 
NAAR EEN BIJVOEGSEL VAN DE VERKLARIN
GEN VAN BEPAALDE GETUIGEN - EEDAF
LEGGING DOOR DE GETUIGEN REGEL))IIATIG 
VASTGESTELD (1). 

4° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP OVERWE
GINGEN DIE GEEN INVLOED HEBBEN OP DE 
WETTIGHEID VAN DE BESTREDEN BESLISSING 
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (2). 

1" en 2" Wanneer een gemeenteverorde
ning bepaalt dat overtreders van haar 
voorschriften met politiestraffen zullen 
worden gestraft, zonder die straffen 
nader te bepalen, bedoelt zij noodza
kelijk de politiestraffen bepaald bij de 
artt. 28 en 38 Sw., te weten gevange
nisstraf van een tot zeven dagen en 
geldboete van een tot vijfentwintig 

(1) Zie voetnoot R.J.B. onder Cass., 25 nov. 
1946 (Bull. en Pasic., 1946, I, 439). 

(2) Cass., 5 apri11978 (A.C., 1978, 893). 

frank, zodat de rechter de toe te 
passen politiestraffen en de strafmaat 
vrij bepaalt binnen de bij de wet 
gestelde grenzen. 

(BOTT) 

ARREST (veda ling) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 12 april 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Nijvel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 7, 9 van de 
Grondwet, 7 van bet Verdrag tot 
Bescberming van de Recbten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijbeden, 2, 
28, 38 van bet Strafwetboek, 78 van de 
Gemeentewet, 1 en 8 van bet besluit van 
de gemeenteraad van Grez-Doiceau van 
13 juni 1977, 

doordat bet vonnis eiser, met toepas
sing van de artikelen 78 van de gemeen
tewet, 1 en 8 van bet besluit van de 
gemeenteraad van Grez-Doiceau van 
13 juni 1977, veroordeelt tot twee geld
boeten van 25 frank, 

terwij1 die artikelen niet bepalen 
welke politiestraffen van toepassing zijn 
op de overtredingen van artikel 1 van 
genoemd gemeentebesluit; de artike
len 28 en · 38 van bet Strafwetboek 
weliswaar aangeven welk minimum en 
maximum de politiestraffen niet mogen 
overscbrijden, docb niet nader bepalen 
welke politiestraffen op de verscbillende 
overtredingen moeten worden toegepast 
en welke politiestraffen derbalve zijn 
gesteld op de overtredingen van artikel 1 
van genoemd gemeentebesluit : 

Overwegende dat de artikelen 28 
en 38 van het Strafwetboek de 
politiestraffen vaststellen, te weten 
gevangenissstraf van een dag tot 
zeven dagen en geldboete van een 
tot vijfentwintig frank; 

Overwegende dat artikel 8 van 
het door de gemeenteraad van 
Grez-Doiceau op 13 juni 1977 uitge
vaardigd besluit naar die straffen 
verwijst, waar het voorschrijft dat 
<< de overtreders van dit reglement 
met politiestraffen zullen worden 
gestraft >>; dat het besluit aldus de 
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keuze van de toe te passen politie
straffen en van de strafmaat binnen 
de bij de wet bepaalde grenzen aan 
de rechter overlaat; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 154, 
155 en 176 van het Wetboek van Straf
vordering, 

doordat het vonnis beslist dat de aan 
eiser ten laste gelegde feiten bewezen 
zijn op grond van de gegevens van het 
dossier en het onderzoek ter terechtzit
ting en het derhalve de door de getuigen 
ter terechtzitting van de politierechtbank 
van 28 november 1978 afgelegde verkla
ringen in aanmerking neemt of althans 
als bewijselement niet uitsluit, 

terwijl aan de hand van het proces
verbaal van genoemde terechtzitting van 
28 november 1978 niet kan worden 
nagegaan of aile getuigen op die terecht
zitting de bij de wet voorgeschreven eed 
hebben afgelegd : 

Overwegende dat het proces
verbaal van de politierechtbank van 
28 november 1978 vermeldt dat de 
getuigen na elkaar zijn binnengeko
men en verhoord werden nadat ze 
de bij de wet voorgeschreven eed, 
waarvan de bewoordingen weerge
geven worden, hadden afgelegd en 
het vervolgens zegt : « zie bijgaande 
verklaringen van de andere getui
gen >>; dat het enige bijgevoegde 
blad de verklaring van Fivet en 
Roland bevat, die als getuigen 
waren gedagvaard op de terechtzit
ting van 28 november 1978; 

Dat uit de voorgaande overwegin
gen blijkt dat de verhoorde getuigen 
de bij de wet voorgeschreven eed 
hebben afgelegd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het vonnis, ter veroordeling 
van eiser wegens overtreding van het 
politiereglement van 13 juni 1977 van de 
gemeente Grez-Doiceau, beslist dat de 

door eiser geleide prive-club in werke
lijkheid een voor het publiek toeganke
lijke plaats was en het verweermiddel 
afwijst, door eiser afgeleid uit het feit 
dat de door de rijkswacht op 
8 oktober 1978 vastgestelde gang van 
zaken ongewoon was en toe te schrijven 
was aan het onvoorzien en ongelegen 
vertrek van de portier, op grond dat in 
die beweringen niets te vinden was 
waardoor ze geloofwaardig werden 
gemaakt, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn
conclusie van boger beroep had aange
geven dat het bestuur van die prive-club, 
dat op de hoogte was gebracht van het 
ongelegen vertrek van de portier, diens 
fout heeft aangezien als een dringende 
reden die ontslag op staande voet recht- · 
vaardigde, welk ontslag gegeven werd 
per aangetekende brief van 11 okto
ber 1978; hieruit blijkt dat, door te 
beslissen dat eiser geen enkel gegeven 
had aangevoerd waardoor zijn bewerin
gen geloofwaardig werden, het vonnis de 
bewijskracht van eisers conclusie mis
kent; 

tweede onderdeel, indien men aan
neemt dat het vonnis zo kon worden 
uitgelegd dat eisers beweringen betref
fende het ontslag van de portier even
eens elk element misten dat die bewe
ringen geloofwaardig kon maken, men 
tot de vaststelling moet komen dat de 
redengeving van het vonnis aan dubbel
zinnigheid lijdt, zodat het Hof niet kan 
nagaan of de rechters de bewijskracht 
van eisers conclusie hebben geeerbie
digd; die dubbelzinnigheid gelijkstaat 
met het ontbreken van de bij artikel 97 
van de Grondwet vereiste motivering : 

Overwegende dat het vonnis, 
afgezien van de in het middel aan
gegeven grond, er ook op wijst dat 
eisers beweringen volgens welke de 
door de rijkswacht op 8 okto
ber 1978 vastgestelde gang van 
zaken ongewoon was, en te verkla
ren was door het onvoorzien en 
ongelegen vertrek van de portier, 
« in elk geval niet ter zake dienend 
zijn, vermits >>, zoals het vonnis 
nader aangeeft, << geregeld :r.1ieuwe 
leden en genodigden dadelijk wer
den toegelaten tegen betaling van 
honderd frank>>; 
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Dat het middel opkomt tegen 

overwegingen die geen invloed heb
ben op de wettelijkheid van de 
beslissing en het derhalve niet ont
vankelijk is bij gebrek aan belang; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

doordat het vonnis, ter veroordeling 
van eiser wegens overtreding van het 
politiereglement van 13 juni 1977 van de 
gemeente Grez-Doiceau, beslist dat het 
op grond van de omstandige verklarin
gen van J.L.-S., die op 13 oktober 1978 
werd verhoord, bewezen is dat de door 
eiser geleide prive-club in werkelijkheid 
een voor het publiek toegankelijke 
plaats was, op grond dat een zogezegde 
prive-club, die haar lokalen openstelt 
voor ieder persoon of paar dat honderd 
frank intreegeld betaalt, zonder dat de 
kandidaat inzage kan nemen van de 
statuten en zonder dat men wenst te 
weten of de verlangens van de kandidaat 
wel in de lijn liggen van het doel van de 
vereniging, in feite een voor het publiek 
, toegankelijke plaats is, 

terwijl genoemde J.L.-S. in zijn 
omstandige verklaringen, zoals die woor
delijk in het bestreden vonnis zijn 
opgenomen, had gezegd dat de personen 
die door een van de bestuursleden van 
de club ongewenst werden geacht geen 
lidmaatschapskaart ontvingen waaruit 
volgt dat, in zoverre het vonnis beslist 
dat het op grond van genoemde omstan
dige verklaringen bewezen is dat de 
lokalen van de club werden opengesteld 
voor ieder persoon en ieder paar dat 
honderd frank betaalde, het in een 
tegenstrijdigheid vervalt welke gelijk
staat met het ontbreken van de bij 
artikel 97 van de Grondwet vereiste 
motivering : 

Overwegende dat het middel zich 
beroept op schending van de 
bewijskracht van de verklaring van 
getuige J.L.-S.; 

Overwegende dat het vonnis, om 
te beslissen dat « de zogezegde 
prive-club in feite een voor het 
publiek toegankelijke plaats was », 
het accent niet aileen legt op het 
feit dat de lokalen van de club 
werden opengesteld voor ieder per
soon en ieder paar dat honderd 
frank betaalde, maar ook op het feit 
dat toegang tot de lok.alen werd 

verleend aan ieder persoon of ieder 
paar dat honderd frank betaalde, 
zonder dat de << kandidaat >> inzage 
kon nemen van de statuten en 
zonder dat men wenste te weten of 
de verlangens van de << kandidaat >> 

wel in de lijn lagen van het doel 
van de vereniging; 

Dat het vonnis de in het middel 
aangevoerde tegenstrijdigheid niet 
bevat en de bewijskracht van de 
verklaring van getuige J.L.-S. niet 
miskent; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

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

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

31 oktober 1979 - 2' kamer- Voorzit
ter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Screvens - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Bayart. 

Nr. 150 

3' KAMER - 5 november 1979 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST - BE

DIENDEN - OVEREENKOMST DIE DOOR DE 
IlEDIENDE IN HET BUITENLAND EN IN BELGIE 
DIENT TE WORDEN UITGEVOERD - OVEREEN
KOMST UITSLU!TEND AAN HET BELGISCH 
RECHT ONDERWORPEN - BEG RIP. 

2° SOCIALE ZEKERHEID - WERKNE

MERS- WET 27 JUNI 1969 TOT HERZIENING 

VAN DE BESLUITWET VAN 28 DECEMBER 

1944- TOEPASSINGSGEBIED. 

1o De rechter, die vaststelt dat de 
arbeidsovereenkomst vo01· bedienden 
in Belgie is gesloten en dat het gezag 
van de werkgever onafgebroken is 
uitgeoefend door de vennootschapsze
tel of exploitatiezetel in Belgie, van 
waar de bediende rechtstreeks de 
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bevelen ontving, waar hij verslag uit
bracht en die hem ZIJn wedde 
betaalde, zelfs wanneer hij in andere 
landen dan Belgie werkte, hoe lang 
ook, leidt daaruit wettig af dat die 
overeenkomst uitsluitend aan het Bel
gisch recht is onderworpen (1). 

2o Krachtens art. 3 Sociale Zeker
heidswet Werknemers is die wet, 
onverminderd het bepaalde in interna
tionale overeenkomsten van de inter
nationale verordeningen inzake sociale 
zekerheid, en in art. 13, tweede lid, 
Overzeese Sociale Zekerheidswet, van 
toepassing op de werknemers die in 
Belgie in dienst zijn van een in Belgie 
gevestigde werkgever of die verbonden 
zijn aan een in Belgie gevestigde 
exploitatiezetel. 

(< I.T.T. EUROPE INCORPORATED, T. MANNERS) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 april 1978 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1318 tot 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 1138, 
inzonderheid 2", van het Gerechtelijk 
Wetboek, en. van het algemeen beginsel 
van burgerlijke rechtsvordering volgens 
hetwelk de rechter niet een geschil kan 
opwerpen dat, ingevolge het niet aan een 
bepaling van openbare orde strijdig 
akkoord tussen de partijen, niet bestaat, 

doordat het arrest, anders dan de 
eerste rechter, beslist dat op de tussen 
de partijen bestaande arbeidsovereen
komst voor bedienden de Belgische 
wet van toepassing was, zelfs voor de 
periode van 1 mei 1971 tot eind 1973, 
gedurende welke, volgens de vaststellin
gen van het arrest, verweerder vooral in 
de Bondsrepubliek Duitsland heeft 
gewerkt, en dientengevolge eiseres ver
oordeelt om een ontslagvergoeding van 
1.854.783 frank te betalen plus de wette
lijke interest sedert 4 januari 1974, op 
grond dat « het stelselmatig aannemen 
van de wet van het land waar het 
contract werd uitgevoerd tijdens de aan 
de beeindiging voorafgaande periode ... 
zou leiden tot een blijvende onzekerheid 
in de betrekkingen tussen werkgevers 

(1) Cass., 27 maart 1968 (A.C., 1968, 977); zie 
Cass., 25 juni 1975 (ibid., 1975, 1146). 

en werknemers " en dat « het ten deze 
vaststaat dat ... (verweerder) achtereen
volgens werd tewerkgesteld in Belgie, 
dan in de zeven voormelde andere 
Ianden (Portugal, Engeland, Italie, 
Spanje, Zwitserland, Noorwegen, Dene
marken) en ten slotte in een achtste 
land, namelijk de Bondsrepubliek 
Duitsland "• 

terwijl noch in de uiteenzetting van de 
feiten in het beroepen vonnis van 
11 juni 1976, die eiseres in haar appel
conclusie had overgenomen, noch in het 
inleidend exploot, noch in de conclusie 
van verweerder voor de eerste rechter 
en voor het arbeidshof ooit werd aange
voerd dat eiseres, alvorens verweerder te 
werk te stellen in de Bondsrepubliek 
Duitsland, hem had doen werken in de 
zeven in het arrest genoemde andere 
Ianden of in een of ander ervan; ver
weerder, integendeel, in zijn aanvullende 
conclusie voor het arbeidshof zelf de 
passage uit de appelconclusie van eise
res tot staving aanvoerde, volgens welke 
<< niet wordt ontkend dat appellant 
(thans verweerder) gedurende die twee 
jaar (na de indienstneming) in Belgie 
zijn "basis" had >>; verweerder welis
waar in zijn eerste appelconclusie gewag 
heeft gemaakt van de zeven in het arrest 
vermelde andere Ianden, doch in vol
gende bewoordingen : « na die voor
naamste overplaatsing (tewerkstelling 
van verweerder bij de Duitse vennoot
schap Grohe) is de vennootschap (eise
res) het contract blijven uitvoeren door 
(verweerder) naar verschillende Ianden 
te sturen om er voor rekening van I.T.T. 
Europa opdrachten uit te voeren : in 
1972 verblijft hij 37 en in 1973 106 werk
dagen in Portugal; hij gaat naar Enge
land (9 dagen in 1972 en 6 dagen 
in 1973), naar Italie (4 dagen in 1972 en 
22 dagen in 1973), naar de Verenigde 
Staten van Amerika en naar Spanje >>, 
waaruit volgt dat het arrest, door te 
verklaren dat eiseres verweerder achter
eenvolgens in Belgie en in zeven andere 
Ianden heeft tewerkgesteld alvorens hem 
ten slotte in een achtste land te doen 
werken, een betwisting betreffende een 
feitelijk punt opwerpt die ingevolge het 
niet met een regel van openbare orde 
strijdig akkoord tussen de partijen niet 
bestond (schending van het in het mid
del vermeld algemeen beginsel van bur
gerlijke rechtsvordering), de bewijs
kracht van de conclusies van de partijen 
miskent (schending van de in het middel 
vermelde bepalingen .,an het Burgerlijk 
Wetboek) en uitspraak doet over niet 
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gevorderde zaken ( schending van 
artikel 1138, 2", van het Gerechtelijk 
Wetboek): 

Overwegende dat het arrest, om 
vast te stellen welke wet van toe
passing is op de tussen de partij
en bestaande arbeidsovereenkomst 
voor bedienden, erop wijst dat de 
overeenkomst te Brussel is gesloten 
en dat het gezag van de werkgever 
onafgebroken is uitgeoefend door de 
zetel te Brussel, van waar verweer
der rechtstreeks de bevelen ontving, 
waar hij verslag uitbracht en die 
hem zijn wedde betaalde, zelfs wan
neer hij in andere landen dan in 
BelgH~ werkte, ongeacht hoelang hij 
er tewerkges·teld was; 

Dat het arrest hieruit afleidt dat 
beide partijen de bedoeling hebben 
dat verweerder aan die zetel ver
bonden blijft; 

Overwegende dat die vaststellin
gen en beschouwingen volstaan als 
wettelijke verantwoording van de 
beslissing van het arbeidshof om 
uitsluitend de Belgische wet op het 
contract toe te passen; 

Dat de bekritiseerde gronden ten 
overvloede zijn gegeven; 

Dat 
gebrek 
lijk is; 

het middel derhalve, bij 
aan belang, niet ontvanke-

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1, 2, 9, 
13 van de bij koninklijk besluit van . 
28 juni 1971 gecoordineerde wetten 
betreffende de jaarlijkse vakantie van de 
werknemers, 3 van de wet van 
27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 betref
fende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na gewezen te 
hebben op de vaststelling van de eerste 
rechter dat " de arbeidsovereenkomst 
(voor bedienden van verweerder) van 
1 mei 1971 tot eind december 1973 in 
de Bondsrepubliek Duitsland werd 
uitgevoerd , en na te hebben vastgesteld 
dat, " ingevolge de beslissingen die 
(eiseres) te Brussel had genomen "• 

verweerder " ... ten slotte werd tewerk
gesteld in ... de Bondsrepubliek Duits
land, doch in dienst bleef van (eiseres) , 
en dat hij tijdens die periode " in het 
buitenland werkte "• ook al " ... werd hij 
soms dringend ontboden , op de zetel te 
Brussel, beslist dat de Belgische wetge
ving betreffende de maatschappelijke 
zekerheid en de jaarlijkse vakantie van 
de werknemers niet alleen voor de 
periode van 4 maart 1969 tot 
30 april 1971, doch zelfs voor de periode 
van 1 mei 1971 tot januari 1974 op 
verweerder van toepassing was, en dien
tengevolge eiseres veroordeelt om aan 
verweerder 574.021 frank plus de gerech
telijke interest te betalen als vakantie
geld voor de periode " van 4 maart 1969 
tot 31 december 1973 , (355.801 frank) 
en als vakantiegeld bij vertrek 
(218.220 frank), op grond dat de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden 
door de beide partijen jegens elkaar 
werd uitgevoerd, zowel in Belgie waar 
het gezag van de werkgever werd uitge
oefend als in de landen waar (verweer
der) onderworpen was aan de controle, 
het toezicht en de raad van de onderne
mingen aangewezen door de zetel te 
Brussel , (van eiseres), 

terwijl, krachtens artikel 1 van voor
melde gecoordineerde wetten betref
fende de jaarlijkse vakantie van de 
werknemers, die wetten vooral toepasse
lijk zijn op de personen die. onder
worpen zijn aan de sociale
zekerheidsregeling voor werknemers; 
ingevolge artikel 3 van de in het middel 
vermelde wet van 27 juni 1969, die 
regeling, onverminderd het bepaalde in 
internationale overeenkomsten en veror
deningen inzake sociale zekerheid, " van 
toepassing is op de werknemers die in 
Belgie in dienst zijn van een in Belgie 
gevestigde werkgever of verbonden zijn 
aan een in Belgie gevestigde exploitatie
zetel »; uit de vaststellingen van het 
arrest volgt dat verweerder gedurende 
de periode van 1 mei 1971 tot 
januari 1974 niet in Belgie tewerkgesteld 
was en evenmin aan een in Belgie 
gevestigde exploitatiezetel verbonden 
was; het arrest derhalve de in het 
middel vermelde bepalingen schendt 
.(met uitzondering van artikel 97 van de 
Grondwet); daar niet werd nagegaan of 
verweerder tijdens die periode in Belgie 
tewerkgesteld of aan een in Belgie 
gevestigde exploitatiezetel verbonden 
was, de motivering van het arrest het 
Hof althans niet in staat stelt de wettig
heid ervan te toetsen (schending van alle 
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in het middel vermelde bepalingen, met 
inbegrip van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 1 van de op 28 juni 1971 
gecoordineerde wetten betreffende 
de jaarlijkse vakantie van de werk
nemers, deze wetten toepasselijk 
zijn op de personen die onder
worpen zijn aan de sociale
zekerheidsregeling voor werkne
mers; 

Dat, krachtens artikel 3 van de 
wet van 27 juni 1969 tot herziening 
van de besluitwet van 28 decem
ber 1944 betreffende de maatschap
pelijke zekerheid der arbeiders; 
die regeling, onverminderd het 
bepaalde in internationale overeen
komsten en verordeningen inzake 
sociale zekerheid, van toepassing is 
op de werknemers die in Belgie in 
dienst zijn van een in Belgie ge
vestigde werkgever of verbonden 
zijn aan een in Belgie gevestigde 
exploitatiezetel; 

Overwegende dat het arrest, op 
grond van de in het antwoord op 
het eerste middel vermelde vaststel
lingen, oordeelt dat verweerder aan 
de zetel van eiseres te Brussel 
verbonden is gebleven, zelfs gedu
rende de periode van 1 mei 1971 tot 
31 december 1973, tijdens welke het 
contract in de Bondsrepubliek 
Duitsland werd uitgevoerd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

5 november 1979 - 3' kamer - Voor

Nr. 151 

3' KAMER - 5 november 1979 

VOORZIENING IN CASSATIE - VORM 

- DIENSTPLICHT - GEEN MIDDEL VOORGE
DRAGEN- NIET-ONTVANKELIJKHEID (i). 

(MULLIER) 

5 november 1979 - 3' kamer - Voor
zitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Mahillon -
Gelijkluidende conclusie van de h. Char
les, advocaat-generaal. 

Nr. 152 

2' KAMER - 6 november 1979 

VOORZIENING IN CASSATIE - TER

MIJN - STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN 
DE RAADKAMER, IN LAATSTE AANLEG GEWE
ZEN, WAARBIJ DE BEKLAAGDE NAAR DE COR
RECTIONELE RECHTBANK WORDT VERWEZEN 
- VOORZIENING V66R DE EINDBESLISSING 

NIET ONTV ANKELIJKE VOORZIENING 

(ART. 416 SV.) (2). 

(Dl PIAZZA, BEKE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beschikking, op 14 septem
ber 1979 door de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brugge verleend; 

Overwegende dat de voorziening 
gericht is tegen een beschikking 
van de raadkamer waarbij de eisers, 
met aanneming van verzachtende 
omstandigheden, wegens misdaden 
naar de correctionele rechtbank 
worden verwezen; 

Overwegende dat de beschikking 
geen uitspraak doet over een geschil 
inzake de bevoegdheid van het 
onderzoeksgerecht; 

Overwegende dat de beschikking, 
hoewel in laatste aanleg verleend, 
slechts een voorbereidende beslis
sing en een beslissing van onder
zoek is; 

zitter: de h. Gerniers, afdelingsvoorzit- 1-----------------
ter - Verslaggever : de h. Mahillon -
Gelijkluidende conclusie van de h. Char
les, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Kirkpatrick; Bayart. 

(1) Cass., 23 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 206). 

(2) Cass., 6 sept. 1978 en 24 april 1979 (A.C., 
1978-79, 11 en 1005). 
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Overwegende dienvolgens dat 

krachtens artikel 416 van het Wet
hoek van Strafvordering de v66r de 
eindbeslissing ingestelde voorzie
ning niet ontvankelijk is; 

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

6 november 1979 - 2' kamer - Voor
zitter : baron Richard - Verslaggever : 
de h. Boon - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal. 

Nr. 153 

2' KAMER - 6 november 1979 

DOUANE EN ACCIJNZEN - STRAFZA

KEN- AANGIFTE VAN INVOER EN BETALING 
VAN DE DOUANERECHTEN - PERSONEN DIE 
GEHOUDEN ZIJN DE AANGIFTE TE DOEN EN 
DE RECHTEN TE BETALEN - BEGRIP. 

De aangifte van invoer en de betaling 
van de invoerrechten moeten worden 
gedaan door de persoon die in Ieite 
invoert, nu de wet geen onderscheid 
maakt tussen personen die voOJ' eigen 
rekening handelen en personen die als 
gemachtigden of aangestelden optre
den; niet wettelijk verantwoord is 
derhalve de beslissing op de rechtsvor
dering tot betaling van ontdoken 
douanerechten, die, na te hebben vast
gesteld dat een van die personen de 
aangifte van invoer heeft gedaan, de 
tegen die persoon ingestelde vordering 
niet ontvankelijk verklaart op de 
enkele grand dat h1j' hetz1j' als zaak
voerdeJ~ hetzij als beheerder-directeur 
van een handelsvennootschap heeft 
gehandeld (1). (Artt. 4, 118 en 
232 Algemene Wet van 26 aug. 1822, 
thans K.B. 18 juli 1977 tot coordine
ring van de bepalingen betreffende de 
douane en accijnzen, artt. 2, 
138 en 266, § 1, bevestigd door de wet 
van 6 juli 1978). 

(1) Zie Cass., 23 juni 1952 (Bull. en Pas., 
1952, I, 685), 31 mei 1954 (ibid., 1954, I, 839) en 
29 maart 1965 (ibid., 1965, I, 807), en Rep. prat. 
dr f?elge, IV, trefw. Douanes et accises, nrs. 10 
tot 12 en 30 tot 36). 

{BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. VANDERTAELEN, MAES) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 5 april 1979 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwer-
pen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 14 juni 1977 (2); 

Over het middel, afgeleid uit de mis
kenning van het algemeen beginsel van 
het gezag erga omnes van het strafrech
telijk gewijsde op de civielrechtelijke 
vordering, althans van de bewij skracht 
van in kracht van gewijsde gegane 
strafrechtelijke beslissingen, en de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 118 (gewijzigd bij artikel 1 
van het koninklijk besluit van 
27 mei 1876), 247 (gewijzigd bij artikel 29 
der wet van 6 april 1843) en 249 van de 
algemene wet van 26 augustus 1822 over 
de heffing der rechten van in-, uit- en 
doorvoer en van de accijnzen, alsmede 
van het tonnegeld der zeeschepen, waar
van het opschrift krachtens artikel 1 van 
de wet van 22 juni 1976 luidde 
" Algemene wet van 26 augustus 
1822 inzake douane en accijnzen » (thans 
de artikelen 138, 281 en 283 van de 
algemene wet inzake douane en accijn
zen van 18 juli 1977), 

doordat het bestreden arrest, na te 
hebben overwogen, onder meer, dat, na 
het cassatiearrest met beperkte verwij
zing van 14 juni 1977, het hof van beroep 
thans nog alleen uitspraak moet doen 
over de civielrechtelijke vordering van 
de Belgische Staat tot betaling van 
gesloken rechten, ingesteld bij de tegen 
de oorspronkelijke beklaagden (thans 

11 verweerders) uitgebrachte dagvaarding, 
dat beide verweerders inderdaad defini
tief zijn vrijgesproken omdat de ver
keerde aangifte van de koopwaar enkel 
te wijten is aan onoverkomelijke dwa
ling en onoverwinnelijke onwetendheid, 
dat echter ingevolge deze vergissing de 
Belgische Staat bepaalde rechten heeft 
moeten derven, en dat, naar luid van 
artikel 249 van de algemene wet van 
26 augustus 1822, de strafrechter 
bevoegd blijft om kennis te nemen van 
de huidige civielrechtelijke vordering, 
zelfs nu het hof van beroep geen straf 

(2) A.C., 1977, 1065. 
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meer kan opleggen, niettemin de civiel
rechtelijke vordering van eiser niet toe
laat en eiser in de kosten veroordeelt, 
onder voorwendsel dat, gezien de eerder 
aangehaalde motieven van de vrijspraak, 
de verweerders persoonlijk geen enkele 
schuld treft, dat zij, bij het verhandelen 
van de koopwaar en de daarbij aanslui
tende verkeerde aangifte geen eigen 
verplichtingen hebben aangegaan, maar 
integendeel uitsluitend hun respectieve 
firma's hebben verbonden, dat verweer
ders zich in voornoemde hoedanigheden 
geenszins vereenzelvigen met hun 
onderscheiden vennootschappen, dat de 
gebeurlijk nog verschuldigde rechten 
derhalve niet ten laste van de verweer
ders vallen, en dat aldus de civielrechte
lijke vordering tegen verweerders niet 
ontvankelijk is, 

terwijl, enerzijds, de douanerechten 
verschuldigd zijn door de invoerders van 
de koopwaren, zelfs indien geen enkele 
schuld hen persoonlijk treft en ongeacht 
de hoedanigheid waarin zij gehandeld 
hebben bij de invoer, en, anderzijds, 
1 o bij het vonnis en de arresten ten 
gronde gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Antwerpen en de Hoven 
van Beroep te Brussel en te Gent, 
respectievelijk op 2 december 1971, 
6 juni 1973 en 2 februari 1977, telken
male, hetzij expliciet hetzij impliciet 
maar zeker, beslist werd dat de invoer 
waarvoor de rechten verschuldigd zijn, 
die het voorwerp uitmaken van de door 
het bestreden arrest niet toegelaten 
civielrechtelijke vordering, gedaan werd 
door de verweerders; 2o bovendien, bij 
het voormeld arrest van 2 februari 1977 
beslist werd dat hun (die van de ver
weerders) verkeerde aangifte van de 
koopwaar met het oog op het bekomen 
van de invoervergunning en hun inkla
ring toe te schrijven is aan onoverkome
lijke dwaling en onoverwinnelijke onwe
tendheid, beslissende beweegreden van 
de vrijspraak, die noodzakelijkerwijze 
insluit dat de kwestieuze invoeren per
soonlijke daden waren van de verweer
ders, vermits dwaling en onwetendheid 
bij rechtspersonen niet kunnen bestaan; 
3" de sub 1 o en 2o hiervoor ingeroepen 
beslissingen m kracht van gewijsde 
waren gegaan voordat het bestreden 
arrest uitgesproken werd, althans zich 
aan de rechters ten gronde opdrongen, 
onder meer omdat de beweegredenen 
ervan beshssend ZIJn en van het beslis
sende gedeelte van genoemde vonnis en 
arresten onafsche1dbaar zijn en de 
nod1ge grond ervan mtmaken, zodat het 

bestreden arrest de civielrechtelijke ver
oordeling van de verweerders tot beta
ling van de douanerechten, verschuldigd 
op de door hen ingevoerde koopwaar, op 
onwettige wijze doet afhangen van de 
omstandigheid dat een persoonlijke 
schuld hen treft en/of dat zij voor eigen 
rekening hebben ingevoerd : 

Overwegende dat het arrest de 
vordering van eiser tot betaling van 
de invoerrechten niet ontvankelijk 
verklaart op grond dat de verweer
der Vandertaelen, als zaakvoerder 
van de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Pro
dalco, en de verweerder Maes, als 
beheerder-directeur van de naam
loze vennootschap Waaslandse 
Botermaatschappij, bij het verhan
delen van de koopwaar en bij de 
daarbij aansluitende verkeerde aan
gifte geen eigen verplichtingen heb
ben aangegaan, maar integendeel 
uitsluitend hun eigen respectieve 
firma's hebben verbonden, en dat 
zij zich in de voornoemde hoedanig
heden geenszins vereenzelvigen met 
hun onderscheiden vennootschap
pen; 

Overwegende dat douanerechten 
krachtens artikel 4 van de algemene 
wet van 26 augustus 1822 (thans 
2 van de gecoordineerde algemene 
wet) verschuldigd zijn wegens elke 
feitelijke invoer van goederen en 
zulks, blijkens artikel 118 van de 
algemene wet (thans 138 van de 
gecoordineerde algemene wet), op 
een aangifte te verrichten « door de 
beheerder van de goederen, als 
zodanig in het vermogen om de 
goederen ter visitatie aan te bieden, 
hetzij koopman, geconsigneerde, 
schipper, voerman, enz., of door 
degenen die zijn zaken doen als 
bijzondere gelastigden, of als bij de 
administratie geadmitteerde con
vooilopers, expediteurs, >>; dat 
aldus de persoon die in feite invoert 
de aangifte moet doen en de rech
ten moet betalen, waarbij de wet 
geen onderscheid maakt tussen per
sonen die voor eigen rekening han
delen en personen d1e als gemach
tigden of aangesteldPn optreden; 
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Overwegende dat het arrest, nu 

het in feite vaststelt dat de verweer
ders de aangifte hebben gedaan, 
door vervolgens te beslissen dat de 
rechtsvordering tot betaling van de 
rechten tegen hen niet ontvankelijk 
is op de enkele grond dat zij 
respectievelijk als zaakvoerder en 
beheerder-directeur van een ven
nootschap hebben gehandeld, de in 
het middel genoemde wetsbepalin
gen schendt; 

Dat het middel in 
gegrond is; 

zoverre 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; veroordeelt de verweer
ders in de kosten; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

6 november 1979 - 2" kamer - Voor
zitter : baron Richard - Verslaggever : 
de h. Soetaert - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Tillekaerts, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Bocken, 
Brussel. 

Nr. 154 

2" KAMER - 6 november 1979 

WEGVERKEER - BESTUREN VAN EEN 

VOERTUIG OP DE OPENBARE WEG NIET
TEGENSTAANDE VERVAL VAN HET RECHT TOT 
STUREN - BEKLAAGDE DIE HET VOORGE
SCHREVEN BEKWAAMHEIDSONDERZOEK NIET 
MET GOED GEVOLG HEEFT ONDERGAAN -
MOTIVERING. 

Niet regelmatig met redenen omkleed is 
het arrest waarbij een beklaagde ver
oOI·deeld wordt ter zake dat hij, na het 
verstnj'ken van de term1jn van verval 
van het recht tot sturen, op de open
bare weg een voertuig heeft bestuurd 
van een van de in de beslissing van 
vervallenverklaring genoemde catego
rieen terw1jl hJJ met met goed gevolg 
had ondergaan het biJ art. 47 van de 
Wegverkeerswet bepaalde theoret1sch, 
praktJsch, geneeskundig en psycholo
gJsch onderzoek, dat hem was opge-

legd zonder de vaststelling dat het 
verval werd uitgesproken bij een in 
kracht van gewijsde gegane rechter
Jijke beslissing, zonder bepaling van 
de duur van het verval en zonder 
vermelding van de datum waarop 
de kennisgeving, voorgeschreven bij 
art. 40 Wegverkeerswet, was geschied 
(1). (Art. 97 Gw.; artt. 47 en 48 Wegver
keerswet.) 

(THYS T. JANSSEN, LANDSBOND DER CHRISTE
LIJKE MUTUALITEITEN) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 18 mei 1979 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen eiser ingestelde strafvor
dering: 

A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing waar
bij eiser wordt veroordeeld wegens 
de telastleggingen A, B en C : 

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

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing waar
bij eiser wordt veroordeeld wegens 
de telastlegging D : 

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

Overwegende dat het arrest eiser 
op grond van artikel 48, 2", van de 
Wegverkeerswet veroordeelt om, te 
Turnhout, op 2 juli 1977, op de 
openbare weg een motorvoertuig, 
namelijk een personenwagen, te 
hebben bestuurd dat behoort tot een 
van de categorieen bedoeld in de 
beslissing van vervallenverklaring, 
te zijnen laste als straf uitgesproken 
bij arrest van 15 oktober 1975 van 

(1) Cass., 21 maart 1977 (A.C, 1977, 784), 
Cass., 25 apnl en 6 JUni 1979 (A.C:, 1978·79, 
1014 en 1171). 
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het Hof van Beroep te Antwerpen, 
nadat dit verval een einde heeft 
genomen, zonder met goed gevolg 
een theoretisch, praktisch, genees
kundig en psychotechnisch onder
zoek, als bepaald bij artikel 4 7 van 
de genoemde wet, te hebben onder
gaan; 

Overwegende dat het arrest, hoe
wei het vaststelt dat de bij het 
genoemde arrest van 15 oktober 
1975 uitgesproken vervallenverkla
ring een jaar beliep en dat die 
vervallenverklaring een aanvang 
nam op 10 maart 1976, nochtans 
niet vermeldt dat dit arrest kracht 
van gewijsde heeft bekomen noch 
op welke datum de bij artikel 40 
van de Wegverkeerswet bepaalde 
kennisgeving aan de veroordeelde 
werd gedaan; 

Dat het Hof daardoor in de onmo
gelijkheid verkeert de wettigheid 
van de uitgesproken veroordeling na 
te gaan; 

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

te decreteren (schending van de 
artikelen 66, 67 van het Wetboek van 
Strafvordering, 2, 824, 827 en 1138, 2", 
van het Gerechtelijk Wetboek) : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat het hoger beroep 
tegen de beslissing van de eerste 
rechter op de burgerlijke rechtsvor
deringen niet werd ingesteld door 
de burgerlijke partijen, wier rechts
vorderingen door de eerste rechter 
waren ingewilligd, maar wel door 
eiser; dat alleen sprake kan zi·jn van 
afstand van instantie bij de partij 
die ze heeft ingeleid; 

Overwegende dat, nu het niet
verschijnen, in hoger beroep, van de 
verweerders op zichzelf niet de wil 
doet blijken om afstand te doen van 
de rechtsvorderingen en nu het 
arrest, terwijl eiser desaangaande 
geen conclusie heeft genomen, geen 
gegevens bevat betreffende de 
inhoud van de brieven van 13 en 
14 maart 1979, het onderzoek van 
het middel het Hof zou verplichten 
tot een onderzoek van feiten waar
voor hetniet bevoegd is; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
Over het tweede middel, afgeleid uit is; 

de schending van de artikelen 2, 824, 
827, 1138, 2", van het Gerechtelijk Wet
hoek, 66 en 67 van het Wetboek van 
Strafvordering, 

doordat het arrest eiser veroordeelt tot 
de kosten van hoger beroep betreffende 
de burgerlijke rechtsvorderingen, 

terwijl, eerste onderdeel, geen van de 
burgerlijke partijen op de terechtzittin
gen verschenen is en vorderingen 
gesteld heeft, zodat eiser ten onrechte 
veroordeeld is tot de kosten van hoger 
beroep van deze partijen (schending van 
de artikelen 2 en 1138, 2", van het 
Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de raadslieden van 
de burgerlijke partijen met brieven van 
13 en 14 maart 1979 aan het hof van 
beroep uitdrukkelijk hadden laten weten 
dat zij geen enkele vordering meer tegen 
eiser te stellen hadden en niet verder 
zouden tussenkomen, zodat de burger
lijke partijen afstand van hun beroep 
hadden gedaan en eiser ten onrechte tot 
de kosten ervan werd veroordeeld; dat 
het arrest nagelaten heeft deze afstand 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op het eerste middel dat 
niet tot ruimere cassatie kan leiden, 
vernietigt het bestreden arrest in 
zoverre het uitspraak doet over de 
telastlegging D en over de kosten 
van de strafvordering; 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 drie vierde 
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 Brussel. 

6 november 1979 - 2' kamer - Voor
zitter : baron Richard - Verslaggever · 
de h. Lebbe - Gelijklwdende conclusie 
van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal 
- Advocaat · mr Houtekler 
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Nro 155 
2" KAMER - 7 november 1979 

1° MISDRIJF - SOCIALE ZAKEN - WET 

WAARIN WORDT BEPAALD, ENERZIJDS, DAT 
OVERTREDING VAN HAAR BEPALINGEN 
WORDT GESTRAFT MET EEN GEVANGENIS
STRAF EN EEN GELDBOETE OF MET EEN VAN 
DIE STRAFFEN ALLEEN EN, ANDERZIJDS, DAT 
DE GELDBOETE ZOVEEL MAAL WORDT TOEGE
PAST ALS ER WERKNEMERS ZIJN T.A.V. WIE 
BEPALINGEN ZIJN OVERTREDEN, ZONDER DAT 
EVENWEL HET TOTAAL VAN DE GELDBOETEN 
EEN V ASTGESTELD MAXIMUM MAG OVER
SCHRIJDEN - MISDRIJF DAT MET EEN 
ENKELE STRAF WORDT GESTRAFT. 

2° STRAF- OVERTREDING VAN DE SOCIALE 

WETGEVING- WET WAARIN WORDT BEPAALD, 
ENERZIJDS, DAT OVERTREDING VAN HAAR 
BEPALINGEN WORDT GESTRAFT MET EEN 
GEVANGENISSTRAF EN EEN GELDBOETE OF 
MET EEN VAN DIE STRAFFEN ALLEEN EN, 
ANDERZIJDS, DAT DE GELDBOETE OF EEN 
VAN DIE STRAFFEN ZOVEEL MAAL WORDT 
TOEGEPAST ALS ER WERKNEMERS ZIJN T.A.V. 
WIE BEPALINGEN ZIJN OVERTREDEN, ZONDER 
DAT EVENWEL HET TOTAAL VAN DE GELD
BOETEN EEN VASTGESTELD MAXIMUM MAG 
OVERSCHRIJDEN - MISDRIJF DAT MET EEN 
ENKELE STRAF WORDT GESTRAFT. 

3° STRAF - VERVANGENDE GEVANGENIS

STRAF - OVERTREDING VAN DE SOCIALE 
WETGEVING - RECHTER DIE EEN ENKELE 
GELDBOETE UITSPREEKT WEGENS OVERTRE
DING VAN EEN WET W AARIN WORDT 
BEPAALD, ENERZIJDS, DAT OVERTREDING 
VAN HAAR BEPALINGEN WORDT GESTRAFT 
MET EEN GEVANGENISSTRAF EN EEN GELD
BOETE OF MET EEN VAN DIE STRAFFEN 
ALLEEN EN, ANDERZIJDS, DAT DE GELDBOETE 
ZOVEEL MAAL WORDT TOEGEPAST ALS ER 
WERKNEMERS ZIJN T.A.V. WIE BEPALINGEN 
ZIJN OVERTREDEN, ZONDER DAT EVENWEL 
HET TOTAAL VAN DE GELDBOETEN EEN VAST
GESTELD MAXIMUM MAG OVERSCHRIJDEN
RECHTER DIE EVENWEL ZOVEEL MAAL EEN 
VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF UIT-
SPREEKT ALS ER WERKNEMERS ZIJN T.A.V. 
WIE BEPALINGEN ZIJN OVERTREDEN -
ONWETTIGHEID. 

4° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN

VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF DIE HET 
WETTELIJKE MAXIMUM TE BOVEN GAAT -
VERNIETIGING EN VERWIJZING TOT DIT PUNT 
VAN HET BESCHIKKENDE GEDEELTE 
BEPERKT 

_" en 2" Wanneer de wet 111 soc1ale zaken 
bepaalt, enerzi;ds, dat een overtred1ng 
~ an haar bepalmgen wordt gestraft 

met een gevangenisstraf en een geld
boete of met een van die straiten en, 
anderzijds, dat de geldboete zoveel 
maal wordt toegepast als er werkne
mers zijn t.a. v. wie bepalingen zijn 
overtreden, zonder dat evenwel het 
totaal van de geldboeten een vastge
steld maximum mag overschrijden, 
stelt z1j op dat misdnj'f een enkele 
straf. Het feit dat de uitgesproken 
geldboete, die hetzij samen met een 
gevangenisstraf, hetzij afzonderlijk, is 
uitgesproken, moet worden berekend 
naar gelang van het aantal werkne
mers t.a. v. wie de wet is overtreden, 
belet niet dat het hier een enkele straf 
betreft ( 1 ). (Impliciet.) 

3' De rechter die, met toepassing van 
een sociale wet waarin is bepaald, 
enerzijds, dat overtreding van haar 
bepalingen wordt gestraft met een 
gevangenisstraf en een geldboete of 
met een van die straiten aileen en, 
anderzijds, dat de geldboete zoveel 
maal wordt toegepast als er werkne
mers zijn t.a. v. wie bepalingen zijn 
overtreden, zonder dat evenwel het 
totaal van de geldboeten een vastge
steld maximum mag overschrijden, 
een enkele geldboete heeft uitgespro
ken die is berekend volgens die wet, 
kan slechts een enkele vervangende 
gevangenisstraf uitspreken (2). 

4' Wanneer een veroordelend arrest ver
nietigd wordt omdat de rechter een 
vervangende gevangenisstraf heeft uit
gesproken dat het wettelijke maxi
mum te boven gaat, zijn vernietiging 
en verwijzing tot dit punt van het 
beschikkende gedeelte beperkt (3). 

(GABELLINI, ADRIALUX P.V.B.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 juni 1979 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

I. Op de voorziening van 
beklaagde Gabellini : 

Overwegende dat eiser vervolgd 
werd, met name ter zake dat hij als 
werkgever personen die de Belgi-

(1} Zie Cass., 8 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 
291 met voetnoot A.C.); Cass., 20 juni 1979 
~ibid., 1978-79, 1264}. 

(2} en (3} Cass., 20 JUill 1977 (A.C, 1977, 
1084) 
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sche nationaliteit niet bezaten eri 
die niet in het bezit waren van een 
geldige verblijfsvergunning voor 
Belgie of van een geldig attest van 
immatriculatie, arbeid heeft doen of 
laten verrichten in strijd met de 
bepalingen van het koninklijk 
besluit nr. 34 van 20 juli 1967 of van 
de uitvoeringsbesluiten ervan (ten
lastelegging I), dat hij aan zijn 
personeel lonen heeft uitbetaald die 
lager liggen dan de minima vastge
steld bij de collectieve arbeidsover
eenkomst van 1 december 1976, 
gesloten in het Paritair Comite voor 
het bouwbedrijf en bij koninklijk 
besluit van 14 november 1977 alge
meen verbindend verklaard (ten
lastelegging II) en dat hij nagelaten 
heeft de bijdragen te betalen voor 
de aanschaf van getrouwheid- en 
weerverletzegels en nagelaten heeft 
die zegels aan zijn personeel af te 
geven (tenlastelegging III); 

Overwegende dat het arrest die 
tenlasteleggingen bewezen verklaart 
en eiser met bevestiging van het 
beroepen vonnis veroordeelt, 

- wegens de tenlastelegging I, 
tot zes geldboeten, elk van vijftig 
frank of een vervangende gevange
nisstraf van vijftien dagen, 

- wegens de tenlastelegging II, 
tot vier geldboeten, elk van zesen
twintig frank of een vervangende 
gevangenisstraf van acht dagen, 

- wegens de tenlastelegging III, 
tot negen geldboeten, elk van zesen
twintig frank of een vervangende 
gevangenisstraf van acht dagen; 

Overwegende dat het arrest, in 
weerwil van de gebruikte bewoor
dingen, eiser uit hoofde van elke 
tenlastelegging veroordeelt tot een 
geldboete die overeenkomstig de 
wet zoveel maal wordt opgelegd als 
er werknemers bij betrokken zijn, 
en tot evenveel vervangende gevan
genisstraffen; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 40 van het 
Strafwetboek : 

Overwegende dat voor elk van de 
bewezen verklaarde tenlasteleggin
gen I, II en III het opleggen van 
slechts een enkele geldboete verant
woord is, boete die overeenkomstig 
de artikelen 28 van het koninklijk, 
besluit nr. 34 van 20 juli 1967 (zo.als. 
gewijzigd bij de wet van 
22 juli 1976), 57 van de wet van 
5 december 1968 en 19ter van de 
wet van 7 januari 1958, zoveel maal 
wordt opgelegd als er werknemers 
bij betrokken zijn, zodat het hof van 
beroep tegen eiser volgens de wet 
slechts een enkele vervangende 
gevangenisstraf mocht uitspreken 
voor elk van de genoemde tenlaste
leggingen; 

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

II. Op de voorziening van de 
vennootschap Adrialux, burgerrech
telijk aansprakelijke partij : 

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

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest doch enkel in 
zoverre verweerder daarbij uit 
hoofde van elk van de tenlasteleg
gingen I, II en III veroordeeld wordt 
tot verschillende vervangende 
gevangenisstraffen; verwerpt de 
voorzieningen voor het overige; 
beveelt · dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; veroordeelt Gabellini in de 
helft van de kosten van zijn voor
ziening; laat de andere helft ten 
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laste van de Staat; veroordeelt de 
vennootschap Adrialux in de kosten 
van haar voorz1ening; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Bergen. 

7 november 1979 - 2" kamer - Voor
zitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Sace - Gedeelte
Jijk gelijkluidende conclusie (1) van de h. 
Duchatelet, advocaat-generaal. 

Nr. 156 

2' KAMER - 7 november 1979 

DOUANE EN ACCIJNZEN - INVOER VAN 
VERVOERMIDDELEN - VRIJSTELLING VAN 
INVOERRECHTEN- VOORWAARDEN. 

Vnjstelling van het invoerrecht in Belgie 
wordt verleend voor vervoermiddelen 
welke worden ingevoerd om, na 
slechts korte tijd in Belgie, Luxem
burg of Nederland te zijn verbleven, 
weder .~e worden uitgevoerd, voor 
zover ZIJ worden ingevoerd, o.m. door 
natuurlijke personen die hun normale 
verblijfplaats in het buitenland hebben 
en die de vervoermiddelen bezigen 
voor hun persoonlijk gebruik {2); wor
den echter geacht hun normale ver
f?lijfplaats in Belgie, in Luxemburg of 
m Nede~land te hebben zij die o.a. 
hun bez1gheid in het buitenland heb
ben, wanneer zij hun haardstede in 
een van die Janden hebben. (Art. 25, 
§§ 1 en 3, va~ 17 feb. 1960, gew. bij 
M.B. van 27 Jan. 1964, §§ 3, 3bis en 
3ter.) 

(BELGISCHE STAAT T. KOCH) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 21 mei 1979 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 4, 37, 38, 118, 120, 239 van de 

(1) De conclusie van het O.M. leidde tot 
volle~ige vernietiging van het arrest; het O.M. 
~as Immers van oordeel dat het arrest voor 
1edere bewezen verklaarde overtreding zoveel 
maal een geldboete had opgelegd als er 
werknemers b1j betrokken waren, met biJ elke 
geldboete een vervangende gevangemsstraf 

(2) Cass., 17 me1 1977 (A.C., 1977, 953). 

algemene wet over de heffing der rech
ten van in- en uitvoer en van de 
acc,ijnzen van 26 augustus 1822, welke 
artlkelen thans respectievelijk de 
artikelen 2, 56, 57, 138, 139 en 272 van de 
algemene wet inzake douane en accijn
zen van 18 juli 1977 zijn geworden, 19, 
22 van de wet van 6 april 1843 betref
fende de beteugeling van de sluikhandel, 
thans respectievelijk de artikelen 220 en 
221 van genoemde algemene wet van 
18 juli 1977, 1 van de wet van 
30 april 1958 inzake douane en accijn
zen, thans artikel 204 van genoemde wet 
van 18 juli 1977, 1317, 1319 van het 
Burgerlijk Wetboek en van het beginsel 
inzake de bewijskracht van de akten, 
181, 182, 183, 191, 212 van het Wetboek 
van Strafvordering, 3 (zoals gewijzigd bij 
artikel 1 van het ministerieel besluit van 
26 september 1969), 6, § 1, littera a, 7, § 1 
(beide vervangen door artikel 1 van het 
ministerieel besluit van 25 juni 1960), 
24 (zoals gewijzigd bij artikel 1 van het 
ministerieel besluit van 25 maart 1969) 
en 25 {zoals gewijzigd bij artikel 2 
van het ministerieel besluit van 
5 oktober 1962, bij het ministerieel 
besluit van 27 januari 1964 en bij 
artikel 2 van het ministerieel besluit van 
25 maart 1969) van het ministerieel 
besluit van 17 februari 1960 tot regeling 
van de vrijstellingen inzake invoerrecht, 

doordat het arrest, met wijziging van 
het door de Correctionele Rechtbank te 
Verviers op 14 juni 1978 gewezen vonnis, 
verweerder ontslaat van de vervolgingen 
welke eiser en het openbaar ministerie 
tegen hem hadden ingesteld ter zake dat 
hij op 25 juni 1976 het in het proces
verbaal en de dagvaarding beschreven 
motorrijtuig voor wegvervoer heeft inge
voerd zonder dat hij de vereiste aangifte 
had gedaan en zonder dat hij de invoer
rechten had betaald, en doordat het 
arrest de kosten van beide instanties, 
met inbegrip van de kosten voor de 
vertaler, ten laste laat van de Staat, op 
de enkele grond « dat uit de stukken 
waarop het hof van beroep vermag acht 
te slaan, niet blijkt dat verdachte, thans 
verweerder, die van Duitse nationaliteit 
is (Duitse Bondsrepubliek), zijn woon
plaats in Belgie heeft; dat daarentegen 
het onderzoek va:(l de tijdens de debat
ten overgelegde identiteitsstukken aan 
het Iicht brengt : 1" dat in het stuk 
« Personalauswe1s >>, dat is de op 
27 mel 1965 te Sprockhovel afgegeven en 
meermalen verlengde 1dentlte1tskaart nr. 
E 3230480, de opeenvolgende woonplaat
sen en de adressen « W ohnort und 
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Wohnung » van verweerder te Sprockho
vel opgegeven worden, ... ; 2° dat de 
door de gemeente Sprimont op 
28 september 1976 uitgereikte en tot 
19 augustus 1981 geldige verblijfvergun
ning voor een onderdaan van een lid
Staat van de Europese Economische 
Gemeenschap ... enkel de verblijfplaats 
bepaalt die verdachte in Belgie heeft ... ; 
dat de verdachte zijn hoofdverblijf, dat 
is, in de zin van de door de vervolgende 
partij aangevoerde wet zijn « normale 
verblijfplaats », heeft in de Duitse 
Bondsrepubliek te Sprockhovel, waar de 
zetel van de vennootschap « Ernst Koch 
K.G. » gevestigd is en waar hij als 
ingenieur werkt; dat hij sommige week
einden voor een kort verblijf naar Spri
mont terugkeert, waar zijn echtgenote, 
die van Belgische nationaliteit is, woont 
en werkt als verzekeringsmakelaarster, 
zoals ter terechtzitting werd verklaard; 
dat de vervolgende partij niet aantoont 
dat verdachte Ianger dan zes maanden 
per burgerlijk jaar te Sprimont verblijft; 
dat uit het voorgaande volgt dat de 
tenlastelegging ... niet bewezen is >>, 

terwijl, eerste onderdeel, verweerder 
op grond van de bij het arrest aldus 
vastgestelde omstandigheden niet ontsla
gen was van de wettelijke verplichting 
om aangifte te doen van de door hem 
ingevoerde goederen en dus van het 
litigieuze voertuig, en om dadelijk de 
invoerrechten op dergelijke ingevoerde 
goederen contant te betalen, zodat die 
omstandigheden het te zijnen laste 
gelegde misdrijf niet uitsluiten, welk 
misdrijf er onder meer in bestaat dat hij 
op de plaats en de dag van de vaststel
ling ervan niet heeft bewezen dat het 
voertuig in het land regelmatig aanwezig 
was; 

tweede onderdeel, verweerder op die 
plaats en dag niet heeft bewezen dat het 
hem volgens de wet toegestaan was zich 
van elke aangifte van invoer te onthou
den; 

derde onderdeel, verweerder geen 
enkele vrijstelling genoot, op grond 
waarvan hij genoemd voertuig had kun
nen invoeren zonder aangifte te doen en 
zonder de invoerrechten daarop te 
betalen: 

Over de drie onderdelen samen 
Overwegende dat, krachtens lilr

tikel 25, § 3, a, van het mimste
tieel beslmt van 17 februan 1960 tot 
regeling van de vnJstellmgen inzake 
mvoerrecht, zoals gewiJt:Igd hlJ het 

enig artikel van het ministerieel 
besluit van 27 januari 1964, vrijstel
ling van invoerrechten voor in Bel
gie ingevoerde vervoermiddelen 
wordt verleend aan de natuurlijke 
personen die hun normaal verblijf 
in het buitenland hebben en die 
deze vervoermiddelen bezigen voor 
hun persoonlijk gebruik, te weten 
voor andere doeleinden dan het 
vervoer van personen tegen beta
ling, beloning of ander materieel 
voordeel, het bedrijfsmatig vervoer 
van goederen of het bedrijfsmatig 
verrichten van andere diensten; 

Dat naar luid van § 3 ter van deze 
wettelijke bepaling geacht worden 
hun normale verblijfplaats in Belgie 
te hebben, de personen die hun 
bezigheid in het buitenland hebben, 
wanneer zij hun haardstede in de 
zin van § 3quater in Belgie hebben 
of, wanneer zij geen haardstede 
hebben, ingeschreven zijn in de 
bevolkings- of in de vreemdelin
genregisters van dat land; 

Overwegende dat, blijkens de 
vaststellingen van het arrest, ver
weerder, die zijn bezigheid in het 
buitenland had, namelijk in de 
Duitse Bondsrepubliek, houder was, 
enerzijds, van een door de gemeente 
Sprockhovel in de Duitse Bondsre
publiek afgegeven identiteitskaart, 
waarin zijn opeenvolgende woon
plaatsen in deze gemeente opgege
ven waren, en, anderzijds, van een 
door de gemeente Sprimont in Bel
gie uitgereikte verblijfsvergunning 
voor een onderdaan van een lid
Staat van de Europese Economische 
Gemeenschap; 

Dat het hof van beroep verweer
der ontslaat van de tegen hem 
ingestelde vervolgingen, op de 
enkele gronden dat uit de gegevens 
van de zaak niet bleek dat hij zijn 
woonplaats in Belgie had en de 
stukken uitwezen dat hij « zijn 
hoofdvetbliJf, dat is ... zijn normale 
verbhJfplaats in de Dmtse Bondsre
pubhek te Sprockhovel had >>, zon
der dat het hof daarhiJ nagaat of 
verweerder ZIJn haardstedP 1n de 
zm van voormelde § 3quater m 
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BelgHi had dan wel of hij, wanneer 
hij geen haardstede had, ingeschre
ven was in de bevolkings- of in de 
vreemdelingenregisters van een Bel
gische gemeente; dat het hof der
halve zijn beslissing niet wettelijk 
heeft verantwoord; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest doch enkel in 
zoverre het bij zijn uitspraak over 
de rechtsvordering van de admi
nistratie van douane en accijnzen 
verweerder ontslaat van rechtsver
volging zonder kosten en de kosten 
van beide instanties ten laste van 
de Staat laat; 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 het Hof 
van Beroep te Bergen. 

7 november 1979 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Duchatelet, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Bocken, Brussel. 

Nr. 157 

2' KAMER - 7 november 1979 

AANSPRAKELIJKH~ID 

OVEREENKOMST) 
(BUITEN 

BESLISSING 

WAARBIJ WORDT VASTGESTELD DAT DE 
BESTUURDER VAN EEN MOTORRIJTUIG DE 
FOUTIEVE AANWEZIGHEID VAN EEN WEGGE-. 
BRUIKER OP DE RIJBAAN KON VOORZIEN -
V ASTSTELLING DIE NIET NOODZAKELIJK 
INSLU!T DAT ER GEEN OORZAKELIJK VER
BAND BESTAAT TUSSEN DE FOUT VAN DIE 
WEGGEBRUIKER EN DE SCHADE ZOALS ZIJ 

ZICH HEEFT VOORGEDAAN (1). 

(1) Cass., 22 sept. 1969 (A.C., 1970, 70); zie 
Cass., 15 dec. 1975 (ibid., 1976, 467). 

(PARENT, O.M.O.B. T. GENDR!N, ASSURANCES 
GENERALES DE FRANCE N.V.) 

ARREST ( verta]ing) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 4 mei 1979 door het 
Hof van Beroep tc Luik gewezen; 

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

Overwegende dat de eisers, bur
gerlijke partijen, in geen kosten van 
de strafvordering werden veroor
deeld zodat hun voorziening niet 
ontvankelijk is; 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de door de eisers ingestelde burger
lijke rechtsvorderingen : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 12, 25.2, a en b, 
van het koninklijk besluit van 
14 maart 1968, houdende algemeen re
glement op de politie van het wegver
keer, 70, 71, 418, 420 van het Strafwet
boek, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na te hebben 
vastgesteld dat " de verdachte vertraagd 
heeft en zich naar het midden van de 
rijbaan heeft begeven, zonder zijn rich
tingslichten te hebben laten werken », 

dat " verdachte over de onderbroken 
witte streep, die het midden van de 
rijbaan aanduidt, was blijven staan "• dat 
" verdachte weliswaar, door op het 
midden van de rijbaan te blijven staan 
niet normaal opgesteld stond - hij bleef 
immers niet zo dicht mogelijk bij de 
rechterrand van de rijbaan en had zijn 
voornemen om naar links af .te slaan 
niet kenbaar gemaakt door middel van 
zijn richtingslichten - maar dat zijn 
wagen niettemin geen niet te voorziene 
hindernis voor de burgerlijke partij 
heeft opgeleverd >>, de telastlegging niet 
bewezen acht en derhalve de burgerlijke 
rechtsvorderingen van de eisers afwijst, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 25.2.b 
van het koninklijk beslui.t van 
14 maart 1968 houdende algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer 
bepaalt dat de bestuurder die wil af
slaan, zijn voornemen door middel van 
zijn richtingslichten tijdig genoeg ken
baar moet maken, dat is vooraleer hij 
zijn maneuver inzet; waaruit volgt dat 
het arrest, nu het heeft vastgesteld dat 
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verweerder zich naar bet midden van de 
rijbaan heeft begeven en dus naar links 
is afgeslagen zonder zijn richtingslichten 
te hebben gebruikt om zijn voornemen 
daartoe kenbaar te maken, aldus aile 
bestanddelen heeft aangegeven die de 
overtreding van artikel 25.2.b van bet 
koninklijk besluit van 14 maart 1968 
opleveren en 1" verweerder van die over
treding niet wettig kon vrijspreken zon
der bet bestaan van een rechtvaardi
gingsgrond vast te ste!len (schending 
van artikel 25.2.b van bet koninklijk 
besluit van 14 maart 1968, 70 en 71 van 
het Strafwetboek); 2" derhalve niet wettig 
kon beslissen dat verweerder geen fout 
had begaan en zich evenmin schuldig 
had gemaakt aan gebrek aan voorzich
tigheid of voorzorg in de zin van 
artikelen 418 en 420 van bet Strafwet
boek en dus van de artikelen 1382 en 
1383 van bet Burgerlijk Wetboek; 

tweede onderdeel, bet in de aanhef 
van bet middel bedoelde artikel 12 van 
bet koninklijk besluit van 14 maart 1968 
bepaalt dat elke bestuurder die de rij
baan volgt zo dicht mogelijk bij de 
rechterrand van die baan moet blijven, 
waaruit volgt dat bet arrest nu bet heeft 
vastgesteld dat verweerder niet zo dicht 
mogelijk bij de rechterrand van de 
rijbaan is gebleven, aldus aile bestand
delen heeft aangegeven die de overtre
ding van artikel 12, lid 1, van bet 
koninklijk besluit van 14 maart 1968 
opleveren en derhalve een gebrek aan 
voorzichtigheid en voorzorg in de zin 
van de artikelen 418 en 420 van het 
Strafwetboek heeft vastgesteld; bet 
arrest beklaagde bijgevolg niet wettig 
kon vrij spreken van de overtreding van 
de artikelen 418 en 420 zonder vast te 
stellen dat er een rechtvaardigingsgrond 
aanwezig was (schending van de 
artikelen 70, 71, 418 en 420 van bet 
Strafwetboek) en dus niet kon beslissen 
dat hij geen fout had begaan in de zin 
van de artikelen 1382 en 1383 van bet 
Burgerlijk Wetboek; 

derde onderdeel, tussen fout en 
schade een oorzakelijk verband bestaat 
in de zin van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek alsook 
van de artikelen 418 en 420 van bet 
Strafwetboek, wanneer de schade, zoals 
die in concreto tot stand is gekomen, 
zich zonder de fout niet zou hebben 
voorgedaan; waaruit volgt dat bet arrest 
bet ontbreken van een oorzakelijk ver
band tussen de aan de zijde van ver
weerder vastgestelde fouten en bet onge
val niet wettig kon afleiden uit de enkele 

omstandigheid dat verweerders voertuig 
geen niet te voorziene hindernis voor 
eiser heeft opgeleverd zonder dat het 
daarenboven vaststelde dat het ongeval, 
zoals bet gebeurd is, zich ook zonder die 
fouten zou hebben voorgedaan (scherr
ding van de artikelen 1382, 1383 van bet 
Burgerlijk Wetboek, 418 en 420 van het 
Strafwetboek) : 

Over het derde onderdeel 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst « dat verdachte (thans ver
weerder) vertraagd heeft en zich 
naar het midden van de rijbaan 
heeft begeven zonder zijn richtings
lichten te hebben laten werken >>, 
« dat de verklaring van verdachte 
niet kan worden verworpen, volgens 
welke hij zijn richtingslichten niet 
heeft laten werken en hij bij het 
zien in zijn achteruitkijkspiegel van 
de wagen van Parent, die hem wilde 
inhalen, ter plaatse is blijven staan 
om de bestuurder de gelegenheid te 
geven een maneuver uit te voeren, 
voor welk maneuver hij ruimschoots 
voldoende plaats had >> en « dat de 
verdachte weliswaar, door op het 
midden van de rijbaan te staan, niet 
normaal opgesteld stond, vermits hij 
niet zo dicht mogelijk bij de rech
terrand van de rijbaan gebleven was 
en zijn voornemen om naar links af 
te slaan niet kenbaar gemaakt had 
door middel van zijn richtingslich
ten >>, dat zijn wagen niettemin geen 
niet te voorziene hindernis voor de 
burgerlijke partij heeft opgeleverd, 
vermits zij heeft verklaard : « lk 
reed al een tijd achter een voertuig 
dat met een normale snelheid reed, 
uiteindelijk vertraagde en zich naar 
het midden van de rijbaan begaf >>; 
dat het arrest daaruit de gevolgtrek
king maakt dat « derhalve ten 
aanzien van de verdachte geen fout 
is aangetoond die het ongeval heeft 
veroorzaakt of mede heeft ver
oorzaakt >>; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat het voertuig van verweer
der Gendrin geen niet te voorziene 
hindernis was, nog niet noodzakelij
kerwijze impliceert dat er helemaal 
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geen oorzakelijk verband bestond 
tussen de door hem begane fout en 
de schade zoals die is ontstaan; 

Dat het arrest derhalve geen wet
telijke verantwoording geeft aan 
zijn beslissing dat ten aanzien van 
verweerder geen fout is aangetoond 
die de schade heeft veroorzaakt of 
mede heeft veroorzaakt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot toetsing van de 
andere onderdelen van het middel, 
die niet zouden kunnen leiden tot 
ruimere cassatie, vernietigt het 
bestreden arrest, in zoverre daarbij 
uitspraak wordt gedaan over de 
burgerlijke rechtsvorderingen van 
de eisers; verwerpt de voozieningen 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt 
de eisers en de verweerders, ieder 
van hen, in een vierde van de 
kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

7 november 1979 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Screvens -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Duchatelet, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Simont. 

Nr. 158 

2' KAMER - 7 november 1979 

VOORZIENING IN CASSATIE - VORM 
DIRECTE GEMEENTEBELASTINGEN 

BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE 
- BETEKENING VAN DE VERKLARING VAN 
VOORZIENING - VORMVEREISTE VOOR DE 
ONTVANKELIJKHEID VAN DE VOORZIE
NING (1). 

(1) Cass., 29 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 
602). 

(ROUSSEAU T. GEMEENTE LA LOUVIERE) 

7 november 1979 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter 
- Ve1·slaggever : de h. Stranard -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Duchatelet, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. Saint-Guillain, Bergen. 

Nr. 159 

2' KAMER - 7 november 1979 

VOORZIENING IN CASSATIE - PERSO
NEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE 
VOORZIEN - STRAFZAKEN - ARREST VAN 
BUITENVERVOLGINGSTELLING - CASSATIE
BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. 

De burgerlijke partij is ontvankelijk om 
zich in cassatie te voorzien tegen een 
arrest van buitenvervolgingstelling, 
niet enkel in zoverre zij bij dat a1rest 
wordt veroordeeld tot schadevergoe
ding jegens de verdachte, in de kosten 
van de strafvordering of van de bur
gerlijke rechtsvordering, of dat arrest 
een andere beschikking bevat over de 
burgerlijke rechtsvordering, maar oak . 
in zoverre het cassatieberoep gericht 
is tegen de beslissing van buitenver
volgingstelling zeit, die op het verzet 
van de burgerlijke partij is gewezen 
(2). 

(GALLE) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 april 1979 gewezen 
door het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling; 

Overwegende dat de voorziening 
van de burgerlijke partij tegen een 
arrest van buitenvervolgingstelling 
ontvankelijk is, niet alleen in 
zoverre dit arrest haar veroordeelt 
tot schadevergoeding jegens de ver
dachte, haar verwijst in de kosten 
van de strafvordering of van de 
burgerlijke rechtsvordering, of een 
andere beschikking bevat over die 
burgerlijke rechtsvordering, maar 
ook in zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing van 

(2) Zie de verwijzingen in de cone!. van het 
O.M., verschenen in Bull. en Pas., 1980, I, 303. 
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buitenvervolgingstelling zelf, welke 
op het verzet van de burgerlijke 
partij is gewezen; 

Overwegende dat artikel 135 van 
het Wetboek van Strafvordering de 
burgerlijke partij immers het recht 
verleent om alleen verzet te doen 
tegen de beschikking van buitenver
volgingstelling; 

Dat dit recht de uitoefening van 
de strafvordering aanbelangt, in 
zoverre de prive-belangen van de 
burgerlijke partij daarbij betrokken 
zijn, dat dit recht uitzonderlijk is en 
niet kan worden uitgebreid tot 
gevallen die bij de wet niet zijn 
voorzien; 

Maar dat dit recht niet uitgebreid 
wordt, doch de wettige uitoefening 
ervan integendeel mogelijk gemaakt 
wordt als aan de burgerlijke partij 
het recht wordt toegekend zich tot 
het Hof te wenden om de wettigheid 
van de op haar verzet gewezen 
beslissing van buitenvervolgingstel
ling te toetsen; 

Dat het aldus ingestelde cassatie
beroep geen inmenging is van de 
burgerlijke partij in de uitoefening 
van de strafvordering, maar wei een 
rechtsmiddel tegen een beslissing 
waarvan de burgerlijke partij de 
wettigheid kan betwisten precies 
wegens haar recht van verzet; 

Dat trouwens, bij aanneming van 
dat cassatieberoep, juist dat verzet 
opnieuw wordt voorgelegd aan de 
rechter naar wie de zaak wordt 
verwezen; 

Over het eerste, tweede en derde 
middel, het eerste, afgeleid uit het ont
breken van een antwoord op de conclu
sie van eiseres; 

het tweede, afgeleid uit de machts
overschrijding gepleegd door de kamer 
van inbeschuldigingstelling die immers 
geen uitspraak mocht doen over de zaak 
zelf maar enkel « de aanwijzingen aan 
het licht mocht brengen na onderzoek 
van aile gegevens van de conclusie >>; 

het derde, afgeleid uit het feit dat de 
conclusie niet voldoende werd onder
zocht: 

Overwegende dat de middelen 
niet ontvankelijk zijn bij gebrek 
aan duidelijkheid; 

Over het vie1·de middel, afgeleid uit 
het ontbreken van een antwoord op de 
conclusie van eiseres in verband met de 
aantijgingen : 

Overwegende dat het arrest er om 
de nader opgegeven gronden op 
wijst dat de eerste rechter terecht 
heeft vastgesteld dat er, wat het 
opzet tot het plegen van het misdrijf 
valsheid in geschriften en gebruik 
van valse stukken betreft, tegen 
eiseres geen aantijging bestaat en 
dat het zonder belang is na te gaan 
of er, wat de beweerde valsheid van 
de betichte stukken betreft, aantij
gingen zijn; 

Dat het arrest aldus de gronden 
van zijn beslissing aangeeft, en 
zodoende antwoordt op de in het 
middel aangevoerde conclusie van 
eiseres; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op « de bijlage bij de 
memorie » die ter griffie van het 
Hof werd neergelegd zonder de 
tussenkomst van een advocaat bij 
het Hof van Cassatie, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

7 november 1979 - 2' kamer - Voor
zitter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Screvens 
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Colard, advocaat-generaal. 
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Nr. 160 

1' KAMER- 8 november 1979 

OVEREENKOMST - AANSPRAKELIJKHEID 

(UIT OVEREENKOMST) - SCHADE VEROOR
ZAAKT DOOR DE RESPECTIEVE FOUTEN VAN 
VERSCHILLENDE PARTIJEN- VERPLICHTING 
VAN DE PARTIJEN DE SCHADE JEGENS DE 
BENADEELDE VOLLEDIG TE VERGOEDEN -
BEG RIP. 

Wanneer door samenlopende fouten van 
verschillende part1jen schade is ver
oorzaakt bij de uitvoering van hun 
contractuele verbintenissen en zonder 
een van die fouten, die van de andere 
partijen niet hadden volstaan om de 
schade te veroorzaken, is in de regel 
elk van die partijen jegens de bena
deelde gehouden de schade volledig te 
vergoeden (1). 

(VLIEGEN T. LEBRUN, MOTIET, BOULANGER) 

ARREST ( vertaling) 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1135, 
1142, 1145 tot 1151, 1162, 1710, 1711, 
1787 tot 1793, 1797, 2270 van het Burger
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na te hebben 
vastgesteld dat, volgens het bestek de 
gevelmuren 35 em dik moesten zijn en 
de arduinstenen 10/10 em doorsnede 
moesten hebben, doeh dat, volgens de 
vermeldingen op het plan, die dikte 
niettemin sleehts 30 em en die door
suede maar 6/10 em bedroeg, vervolgens, 
met bevestiging van het beroepen von
nis, beslist dat eiser, door het plan te 
volgen, een eontraetuele fout heeft 
begaan op grand waarvan hij met de 
derde verweerder " in solidum » wordt 
veroordeeld tot vergoeding van de 
schade die de eerste twee verweerders 
hebben geleden wegens niet-in
aehtneming van het bestek, op grand, 
alleen ten aanzien van het metselwerk 
van de gevels, dat « hoewel, wat de 
voorwaarden voor de uitvoering van de 
werken betreft, het plan niet kan gaan 

{1) Zie Cass., 15 feb. 1974 (A.C., 1974, 661) 
met cone!. van de proc.-gen. Dumon, toen 
adv.-gen., op biz. 662. 

boven het bestek, zulks niet het geval is 
met betrekking tot de aard en de 
omvang van de in dat bestek voorko
mende verpliehtingen van de aanne
mer », 

terwijl, eerste onderdeel, dit motief 
erop neerkomt te zeggen dat het plan 
boven het bestek kan gaan wat de aard 
en de omvang van de in dat bestek 
voorkomende verpliehtingen van de aan
nemer betreft; het tegenstrijdig is dat 
motief op te geven en te beslissen dat 
eiser een fout heeft begaan door het 
plan eerder dan het bestek te volgen in 
verband met de aard en de omvang van 
zijn verpliehtingen inzake het metsel
werk van de gevels en de arduinstenen; 
het arrest, dat op deze tegenstrijdigheid 
berust, niet regelmatig met redenen is 
omkleed (sehending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

tweede ·onderdeel, in geval van twijfel 
de overeenkomst, volgens artikel 1162 
van het Burgerlijk Wetboek, wordt uitge
legd ten nadele van hem die bedongen 
heeft en ten voordele van hem die zieh 
verbonden heeft; ingevolge deze bepa
ling, in geval van twijfel ten gevolge van 
de door het arrest vastgestelde tegen
strijdigheid tussen de bepalingen van 
het bestek en de vermeldingen op het 
plan in verband met de verpliehtingen 
van eiser inzake het metselwerk van de 
gevels en de arduinstenen, die tegen
strijdigheid ten voordele van eiser moest 
worden opgelost, zodat het arrest, door 
te beslissen <iat eiser een fout heeft 
begaan door zieh te houden aan de plans 
eerder dan aan het bestek waarvan de 
bepalingen voor hem minder gunstig 
waren, de interpretatieregel van 
artikel 1162 van het Burgerlijk Wetboek 
'miskent en, bijgevolg, niet wettig vast
stelt dat eiser een fout heeft begaan 
(sehending van de in het middel ver
melde bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek met uitzondering van arti
kel 1162); 

derde onderdeel, het arrest niet ant
woordt op het middel van eiser in zijn 
regelmatig voor de appelreehters neerge
legde eonclusie volgens hetwelk « aange
nomen wordt dat alleen de plans bewijs
kracht hebben in geval "van tegenstrij
digheid met de andere stukken van de 
aanneming " en " deze uitlegging in 
overeenstemming is met artikel 1162 van 
het Burgerlijk Wetboek, daar twijfel ten 
gevolge van tegenstrijdigheid ten voor
dele van de aannemer moet worden 
uitgelegd >>; het arrest bijgevolg niet 


