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regelmatig met 
(schending van 
Grondwet): 

redenen is 
artikel 97 

omkleed 
van de 

W at het eerste onderdeel hetreft : 

Overwegende dat het arrest, na 
het in dit onderdeel van het middel 
hekritiseerde motief te hehhen 
gegeven, oordeelt << dat het houwen 
van de muren met een dikte van 
30 em in plaats van 35 em als 
voorgeschreven in het hestek een 
duidelijke waardevermindering en 
een onhetwiste tekortkoming is >>; 

Dat aldus hlijkt dat het arrest het 
hestek hoven het plan heeft willen 
doen gaan wat de aard en de 
omvang van de in dat hestek voor
komende verplichtingen van de aan
nemer hetreft; 

Dat derhalve uit de context van 
het arrest dient te worden afgeleid 
dat het hekritiseerde motief onmis
kenhaar een verschrijving hevat en 
dat het aldus moet worden gelezen : 
<< hoewel, wat de voorwaarden voor 
de uitvoering van de werken hetreft, 
het plan kan prevaleren hoven het 
hestek, zulks niet het geval is met 
hetrekking tot de aard en de 
omvang van de in dat hestek voor
komende verplichtingen van de 
aannemer >>; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Wat het 
hetreft : 

tweede onderdeel 

Overwegende dat het arrest 
heslist dat het houwen van een 
minder dikke muur dan die welke 
was voorgeschreven in het hestek 
een waardevermindering is waar
voor eiser de eerste twee verweer
ders moet vergoeden en dat de fout 
hestaat in de niet-uitvoering van de 
in het hestek voorkomende ver
plichtingen; 

Dat het arrest aldus niet vaststelt 
dat er twijfel hestaat, doch in rechte 
heslist dat de aannemer (thans 

eiser) gehouden is tot de verplich
tingen die hij, wat hun aard en 
omvang hetreft, in het hestek op 
zich heeft genomen; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Wat het derde onderdeel hetreft : 

Overwegende dat het arrest, door 
in rechte te heslissen, zoals uit het 
antwoord op het tweede onderdeel 
hlijkt, dat de aannemer aan het 
hestek gehonden is, noodzakelijk 
heslist dat er geen twijfel hestaat 
omtrent de uitlegging van de clau
sule; 

Dat het derhalve, impliciet doch 
zeker, de toepassing van arti
kel 1162 van het Burgerlijk Wethoek 
uitsluit en de conclusie van eiser 
heantwoordt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1134, 1135, 
1142, 1145 tot 1151, 1710, 1711, 
1787 tot 1793, 1797, 2270 van het Burger
lijk Wetboek, 4 van de wet van 
20 februari 1939 op de bescherming van 
de titel en van het beroep van architect 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, eiser met de 
derde verweerder « in solidum >> veroor
deelt tot vergoeding van de schade die 
de eerste twee verweerders door de 
gebreken in het gebouw hebben geleden, 
op grond aileen dat « ten deze niet kan 
worden nagegaan in welke mate de fout 
van elk van hen ( eiser en de derde 
verweerder) de schade mede heeft 
veroorzaakt "• dat « de aansprakelijkheid 
" in solidum" van toepassing is in con
tractuele alsook in aquiliaanse aangele
genheden telkens als een enkele schade 
is ontstaan door toedoen van verschil
lende personen en dat, zonder de fout 
van een van hen, de fouten van elk van 
de anderen niet hadden volstaan om die 
schade te veroorzaken » en dat « de 
eerste rechter aldus terecht de veroorde
ling " in solidum" heeft uitgesproken 
van appellant en de medegei:ntimeerde 
( eiser en de derde verweerder) wier 
fouten bij de uitvoering van het tussen 
hen en de gei:ntimeerden (de eerste twee 
verweerders) bestaande contract zowel, 
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de ene als de andere, de oorzaak zijn 
van de door laatstgenoemden geleden 
schade "• 

terwijl, eerste onderdeel, noch die 
gronden noch enige andere overweging 
van het arrest antwoorden op de regel
matig aan de appelrechters voorgelegde 
conclusie, waarin eiser betoogde dat hij 
geen enkele fout had begaan die aan de 
basis kon liggen van de schade ten 
gevolge van het feit dat de arduinstenen 
niet in overeenstemming waren met de 
bepalingen van het bestek, van de 
slechte uitvoering van een betonnen 
daklijst, alsmede van de in de post 
" allerlei >> vermelde schade, en tot 
staving van zijn verweer aanvoerde : dat, 
wat de arduinstenen betreft, hij zich 
strikt had gehouden aan de vermeldin
gen op het plan, die voor hem gunstiger 
waren dan die van het bestek en dus 
voor hem alleen bewijskracht hadden; 
dat de fouten die aan de basis lagen van 
de niet-overeenstemming van de beton
nen daklijst alleen tekortkomingen 
waren in de opdracht van de architect, 
daar de derde verweerder de stedebouw
kundige voorschriften niet in acht had 
genomen en " geen enkel plan of 
berekeningsnota had verstrekt die door 
een in beton gespecialiseerd ingenieur 
moesten worden opgemaakt >>; ten slotte 
dat de in de rubriek " allerlei >> vermelde 
schade uitsluitend het gevolg was van de 
niet-overeenstemming van de betonnen 
daklijst en dus van de fouten van de 
derde verweerder; het arrest evenmin 
antwoordt op het middel waarin eiser 
aanvoerde dat de derde verweerder 
erkend heeft voor de in de post 
" allerlei >> vermelde schade aansprake
lijk te zijn door op zijn initiatief en zijn 
kosten waterdichte verf te doen aan
brengen; het arrest, dat aldus verklaart 
dat eiser contractueel aansprakelijk is, 
zonder vast te stellen welke fout hij zou 
begaan hebben, niet wettelijk verant
woord is (schending van alle in het 
middel vel'melde bepalingen, met uitzon
dering van artikel 97 van de Grondwet); 
het arrest bovendien niet antwoordt op 
de door eiser tot staving van zijn 
verweer aangevoerde middelen en het 
Hof niet in staat stelt de wettigheid van 
zijn beschikkende gedeelte te toetsen; 
het bijgevolg niet regelmatig met rede
nen is omkleed (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het arrest noch 
door die gronden noch door enige 
andere overweging vaststelt dat 'ten 
deze, zonder de aan eiser verweten fout, 

de schade niet " in concreto >> zou zijn 
ontstaan op de wijze waarop ze zich 
heeft voorgedaan; bijgevolg het arrest, 
dat aanneemt dat er een oorzakelijk 
verband bestaat tussen die fout en de 
door de eerste twee verweerders geleden 
schade en eiser " in solidum >> aanspra
kelijk verklaart voor die schade, niet 
regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet) en evenmin wettelijk verantwoord 
is (schending van de andere in het 
middel vermelde bepalingen); 

derde onderdeel, het arrest althans in 
het onzekere laat of, met de overweging 
dat « de aansprakelijkheid in solidum >> 

van toepassing is in contractuele alsook 
in aquiliaanse aangelegenheden telkens 
als een enkele schade is ontstaan door 
toedoen van verschillende personen en 
dat, zonder de fout van een van hen, de 
fouten van elk van de anderen niet 
hadden volstaan om die schade te ver
oorzaken, de appelrechters alleen mel
ding hebben gemaakt van een rechtsre
gel, dan wel of ze aldus hebben willen 
vaststellen dat de voorwaarden van die 
regel in verband met« de aansprakelijk
heid in solidum >> ten deze vervuld 
waren, zodat het arrest, dat eiser " in 
solidum >> aansprakelijk verklaart op 
basis van die onnauwkeurige motieven, 
niet regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet) en evenmin wettig verantwoord is 
(schending van de andere in het middel 
vermelde bepalingen) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser in zijn 
conclusie voor het hof van beroep 
erkende voor een groot gedeelte 
aansprakelijk te zijn voor de door 
de deskundige vastgestelde gebre
ken, doch verklaarde persoonlijk 
helemaal niet aansprakelijk te zijn 
voor de gebreken in het gevelmet
selwerk, de arduinstenen, de beton
nen daklijst en voor diverse andere 
posten; 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest volgt dat dit 
slechte werk te wijten is, enerzijds, 
aan de omstandigheid dat het werd 
verricht in strijd met de bepalingen 
van het bestek die hoven de vermel
dingen van het plan gaan, en, 
anderzijds, aan het feit dat het pand 
geen daklijsten of dakuitsteeksels 
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had en dat de aanzienlijke waterin
sijpeling in de puntgevel het gevolg 
was van de omstandigheid dat een 
gedeelte van de ruwbouw niet 
waterdicht was; 

Overwegende dat het arrest er 
ook op wijst dat in dit geval niet 
kan worden uitgemaakt in welke 
mate de fout van de aannemer en 
die van de architect (de derde 
verwee.der) de schade mede hebben 
veroor "'aakt; 

Dat het arrest, door die vaststel
lingen en overwegingen, antwoordt 
op de. conclusie van eiser en wettig 
beslist dat eiser zelf fouten heeft 
begaai). bij de uitvoering van de 
aanneming; 

Wat het tweede en het derde 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, door 
vast te stellen : << dat ten deze niet 
kan worden nagegaan in welke 
mate de fout van ·elk van hen de 
schade mede heeft veroorzaakt; dat 
de aansprakelijkheid " in solidum" 
van toepassing is in contractuele 
alsook in aquiliaanse aangelegenhe
den telkens als een enkele Schade is 
ontstaan door toedoen van verschil
lende personen en dat, zonder de 
fout van een van hen, de fouten van 
elk van de anderen niet hadden 
volstaan om die schade te 
veroorzaken », en « dat de eerste 
rechter aldus terecht de veroorde
ling " in solidum " heeft uitgespro
ken van appellant ( eiser) en de 
medege'intimeerde (de derde ver
weerder), wier fouten bij de uitvoe
ring van de tussen hen en de 
geYntimeerde (de eerste twee ver
weerders) bestaande contracten, 
zowel de ene als de andere, de 
oorzaak zijn van de door laatstge
noemden geleden schade », het 
arrest de conclusie van eiser beant
woordt, zonder de aangevoerde dub
belzinnigheid te bevatten, en zijn 
beslissing wettig verantwoordt; 

Dat geen enkel onderdeel van het 
middel kan worden aangenomen; 

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

8 november 1979 - 1' kamer 
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Clason - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Krings, advocaat-generaal 
Advocaten : mrs. Simont en De Bruyn. 

Nr. 161 
1' KAMER - 8 november 1979 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST} - AANSPRAKELIJK

HEID VAN DE OPDRACHTGEVER - AANGE
STELDE VAN EEN WERKGEVER TER BESCHIK
KING GESTELD VAN EEN ANDERE WERKGE
VER - TWEEDE WERKGEVER MOGELIJKE 
OPDRACHTGEVER VAN DIE AANGESTELDE
VOORWAARDE. 

De we1*gever die gebruik maakt van de 
diensten van de aangestelde van een 
andere werkgever is, in de zin van 
art. 1384, derde lid, B. W., de opdracht
gever van die aangestelde, wanneer 
bewezen is dat die werkgever over die 
aangestelde z1jn gezag uitoefent door 
het geven van instructies die laatstge
noemde bij de uitvoering van zijn 
werk moet opvolgen (1}. 

(SICOM N.V. T. D. & C. LERNER P.V.BA.) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 oktober 1978 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1384, inzonderheid 
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat eiseres 
burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de 
chauffeur J asmes, op grond « dat het 
juist is dat op het moment van het 

(1) Zie Cass., 15 dec. 1924 (Bull. en Pas., 
1925, I, 75); 16 feb. 1953 {ibid., 1953, I, 451), en 
Rev. crit. jur. beige, Hi53, biz. 173 met de cone!. 
van het O.M., 7 jan 1965 (ibid., 1965, I, 440); 
22 nov. 1965 (ibid., 1966, I, 381 ), 27 feb. 1970 
(A.C., 1970, 604), 3 maart 1971 (ibid., 1971, 636) 
en de noot get. L.F.D., 16 okt. 1972 (ibid., 1973, 
165); DE PAGE, Il, nr. 986, biz. 944-945. 
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ongeval de chauffeur J asmes, hoewel hij 
uit sociaalrechtelijk oogpunt krachtens 
zijn arbeidsovereenkomst nog steeds 
met (eiseres) verbonden was, de instruc
ties van (verweerster) moest opvolgen 
voor alles wat de uitvoering van zijn 
werk betrof; dat uit dit gezag van 
(verweerster) over de chauffeur, die te 
harer beschikking was . gesteld . tegen 
betaling van een vergoeding, echter niet 
kan worden afgeleid dat (verweerster) 
burgerrechtelijk aansprakelijk is voor 
die chauffeur; dat het gezag van (ver
weerster) over de chauffeur immers in 
werkelijkheid slechts een deel is van het 
gezag dat (eiseres) over hem uitoefent 
krachtens de tussen haar en de chauf
feur bestaande arbeidsovereenkomst val
gens welke deze laatste voor de cliente 
van eiseres zal werken en hun instruc
ties opvolgen », 

terwijl, eerste onderdeel, de rechter in 
hoger beroep aldus vaststelt, enerzijds, 
dat de chauffeur de instructies van 
verweerster moest opvolgen en onder 
haar gezag stond en, anderzijds, dat dit 
gezag slechts een deel is van het gezag 
dat voortvloeit uit de arbeidsovereen
komst waarin wordt bepaald dat de 
chauffeur de instructies van verweerster 
zal opvolgen; op grond van die motive
ring niet met zekerheid kan worden 
nagegaan of de rechter in hager beroep 
heeft willen beslissen dat ten deze de 
instructies waaraan de chauffeur moest 
gehoorzamen niet tot gevolg hadden dat 
de chauffeur aan verweerster was onder
worpen en dat zij, bijgevolg, burgerrech
telijk aansprakelijk was dan wel of hij, 
integendeel, verweerster niet aansprake
lijk acht, omdat het gezag van een firma 
die personeel « leent » steeds zonder 
invloed blijft op de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid, daar de uitgeleende 
werkman krachtens een arbeidsovereen
komst verbonden is met de firma « die 
uitleent », zodat het arrest dubbelzinnig 
is en, derhalve, niet naar de eis van 
artikel 97 van de Grondwet met redenen 
is omkleed; 

tweede onderdeel, in de zin van 
artikel 1384, derde lid, van het Burger
lijk W etboek, burgerrechtelijk aanspra
kelijk is degene die het gezag, de leiding 
en het toezicht over de werknemer 
uitoefent; de gezagsverhouding in con
creto moet worden beoordeeld op het 
moment van de daad die de oorzaak is 
van die aansprakelijkheid en dus zonder 
rekening te houden met het bestaan van 
een arbeidsovereenkomst, zodat het hof 
van beroep niet, zonder schending van 

artikel 1384, derde lid, van het Burger
lijk Wetboek, kon beslissen dat eiseres 
burgerrechtelijk aansprakelijk bleef voor 
de chauffeur, omdat hij krachtens een 
arbeidsovereenkomst met haar verbon
den was, na te hebben vastgesteld dat 
verweerster de instructies gaf voor de 
uitvoering van het contract en op het 
moment van het ongeval het gezag over 
de werknemer uitoefende : 

Wat 
betreft 

het tweede onderdeel 

Overwegende dat het arrest 
beslist dat eiseres, wier beroep erin 
bestaat aan haar clienten vervan
gingspersoneel te verschaffen, bur
gerrechtelijk aansprakelijk bleef 
voor de chauffeur die zij ter 
beschikking van verweerster heeft 

·gesteld, op grond, enerzijds, dat het 
weliswaar juist is dat, hoewel op het 
moment van het ongeval de chauf
feur krachtens zijn arbeidsovereen
komst nog steeds met eiseres, zijn 
werkgever, verbonden was, deze 
chauffeur de instructies van ver
weerster moest opvolgen voor alles 
wat de uitvoering van zijn werk 
betrof, doch uit dit gezag van ver
weerster over de chauffeur, die te 
harer beschikking was gesteld tegen 
betaling van een vergoeding, niet 
kan worden afgeleid dat verweerster 
burgerrechtelijk aansprakelijk was 
voor de chauffeur, en, anderzijds, 
dat het gezag van verweerster over 
de chauffeur in werkelijkheid 
slechts een deel is van het gezag dat 
eiseres over hem uitoefent krach
tens de tussen haar en de chauffeur 
bestaande arbeidsovereenkomst, 
volgens welke deze laatste voor de 
clienten van eiseres zal werken en 
hun instructies zal opvolgen; 

Overwegende dat het arrest, na te 
hebben vastgesteld dat verweerster 
haar gezag uitoefenende over de 
chauffeur, die eiseres te harer 
beschikking had gesteld tegen beta
ling van een vergoeding, en dat die 
chauffeur de instructies van ver
weerster moest opvolgen voor alles 
wat de uitvoering van zijn werk 
betrof, niet wettig kon beslissen dat 
eiseres niettemin burgerrechtelijk 
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aansprakelijk bleef voor de gedra
gingen van die chauffeur, uitslui
tend op grond dat het gezag van 
verweerster slechts een deel was 
van het gezag dat eiseres over die 
chauffeur uitoefende krachtens een 
arbeidsovereenkomst volgens welke 
deze laatste voor de clienten van 
eiseres moest werken en hun 
instructies moest opvolgen; 

Dat immers, enerzijds, het feit dat 
verweerster gezag uitoefent het niet 
mogelijk maakt in het algemeen te 
beslissen dat verweerster niet aan
sprakelijk kan zijn op grond van 
artikel 1384, derde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek en, anderzijds, 
het enkele bestaan van een arbeids
overeenkomst, zelfs zoals ze is 
omschreven in het arrest, niet uit
sluit dat de werkgever, die gebruik 
maakt van de diensten van de 
aangestelde van een andere werkge
ver, aansprakelijk kan zijn; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel gegrond is; 

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

8 november 1979 - 1' kamer -
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. 
Raymond-Decharneux - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Krings, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Butzler en 
L. Simont. 

Nr. 162 

1' KAMER - 8 november 1979 

1° VERZET - BURGERLIJKE ZAKEN - VON

NIS OP VERZET DAT VERSTEKVONNIS MET 
EEN NIET TE DEKKEN NIETIGHEID BEVeSTIGT 

2° VERZET - BURGERLIJKE ZAKEN - VON

NIS OP VERZET DAT HET VERSTEKVONNIS 
BEVESTIGT- GEVOLG. 

3° RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
- BURGERLIJKE ZAKEN- NIETIGHEID VAN 

EEN BESLISS!NG VAN EEN RECHTER DIE 
VROEGER BIJ DE UITOEFENING VAN EEN 
ANDER RECHTERLIJK AMBT KENNIS HEEFT 
GENOMEN VAN DE ZAAK - GERECHTELIJK 
WETBOEK, ART. 292, TWEEDE LID -

DEZELFDE ZAAK- BEG RIP. 

1 o Wanneer in burgerlijke zaken een 
vonnis op verzet het verstekvonnis, 
behept met een volgens art. 865 Ger. W. 
niet te dekken nietigheid bevestigt, 
neemt dat vonnis die nietjgheid over 
(1). 

2° In burgerlijke zaken b]jjft het ver
stekvonnis uitvoerbaar in geval van 
bevestiging door de rechter die kennis 
heeft genom en van het verzet (2). 

3° De homologatie van het akkoord na 
faillissement, enerzijds, en de ontbin
ding van dat akkoord en de herope
ning van het faillissement, anderzijds, 
hebben betrekking op dezelfde zaak, 
in de zin van art. 292, tweede JM, 
Ger. W.; nietig is dus de beslissing tot 
ontbinding van een akkoord en her
opening van het faiJ]jssement, uitge
sproken door een rechter die, bij de 
homologatie van dat akkoord, een 
advies heeft gegeven als magistraat 
van het openbaar ministerie (3). 

(GET! SITES - DEVELOPPEMENTS 
T. DUMON, VAN BUGGENHOUT Q.Q.) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 januari 1979 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 6, inzonderheid 
lid 1, van bet Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, goedgekeurd 
bij de wet van 13 mei 1955, 292, 862, 
inzonderheid 8°, 864, 865, 1047, 1050, 1068, 
1397 van het Gerechtelijk Wetboek, 
465 van hoek III van bet Wetboek van 
Koophandel, ingevoegd bij de wet van 
18 april 1851, en 97 van de Grondwet en, 

- NIETIGHEID OVERGENOMEN IN HET BE- (1) {2) en {3) Zie de verwijzingen in de cone!. 
VESTIGEND VONNIS. van het O.M., Bull. en Pas., 1980, I, 315. 
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voor zoveel nodig, schending van bet 
algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk 
niemand tegelijkertijd rechter en partij 
kan zijn in een zelfde zaak, dat met 
name is neergelegd in de artikelen 292, 
293, 297 en 304 van bet Gerechtelijk 
Wetboek en schending van deze artike
len van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest, na verwerping van 
bet middel waarin eiseres aanvoerde dat 
de vonnissen van 24 augustus en 
18 september 1978 op grond van 
artikel 292, tweede lid, van bet Gerechte
lijk Wetboek nietig waren, bet beroepen 
vonnis van 18 september 1978 bevestigt 
dat zelf de bevestiging uitsprak « van 
alle beschikkingen van bet vonnis van 
24 augustus 1978 », op grond « dat tegen 
deze laatste beslissing verzet is gedaan, 
dat dit gewone rechtsmiddel schorsende 
kracht heeft, daar een regelmatig verzet 
de tenuitvoerlegging belet tot de uit
spraak van bet nieuwe vonnis, alsook 
devolutieve kracht, daar de oorspronke
lijke vordering terugkomt voor bet 
rechtscollege waarbij verzet is gedaan; ... 
dat hieruit volgt dat bet gebrek van de 
op 24 augustus 1978 uitgesproken beslis
sing geen invloed heeft op de beslissing 
die op 18 september 1978, op verzet, is 
gewezen door drie magistraten van wie 
niemand, in een andere hoedanigheid, 
kennis had moeten nemen van bet 
verzoek om een akkoord >>, 

terwijl, eerste onderdeel, ieder vonnis 
dat ter zake van faillissement wordt 
gewezen, in afwijking van artikel 1397 
van bet Gerechtelijk Wetboek, uitvoer
baar is bij voorraad ( artikel 465 van bet 
Wetboek van Koophandel), zodat bet 
arrest, door verwerping van bet verweer 
dat eiseres steunde op de onregelmatige 
samenstelling van bet rechtsprekend col
lege dat het vonnis waartegen verzet had 
gewezen, te weten op grond dat bet 
verzet van eiseres tegen bet vonnis van 
24 augustus 1978, waarbij de heropening 
van haar faillissement werd uitgespro
ken, « schorsende kracht » had, daar dit 
rechtsmiddel << de tenuitvoerlegging belet 
tot de uitspraak van bet nieuwe 
vonnis >>, artikel 465 van bet Wetboek 
van Koophandel en, b1jgevolg, artlkel 292 
van bet Gerechtelljk W etboek schendt; 

tweede onderdeel, enerzl]ds, arti
kel 292, tweede lid, van bet GerechteliJk 
Wetboek luidt « met1g 1s bet vonnis, 
gewezen door een rechter d1e vroeger biJ 
bet uitoefenen van een ander rechterliJk 
ambt kenms genomen heeft van de 

zaak >>; de rechtbank van koophandel 
die, op 24 augustus 1978, uitspraak had 
gedaan over de ontbinding van bet 
litigieuze akkoord, werd voorgezeten 
door voorzitter Duplat; deze magistraat 
echter destijds als eerste substituut
procureur des Konings advies had gege
ven v66r bet vonnis van 23 maart 1978 
waarbij bet akkoord werd gehomolo
geerd en dus vroeger bij het uitoefenen 
van een ander rechterlijk ambt kennis 
heeft genomen van de zaak, hetgeen 
artikel 292, tweede lid, van het Gerechte
lijk Wetboek verbiedt; bovendien de 
rechtbank, die het vonnis van 24 au
gustus 1978 had gewezen, daardoor niet 
de onafhankelijke en onpartijdige rech
terlijke instantie was, vereist bij artikel 
6, lid 1, van het in het middel vermelde 
verdrag; hieruit volgt dat wegens scherr
ding van die artikelen 292, tweede lid, 
en 6, lid 1, het vonnis van 24 augustus 
1978 nietig was; anderzijds, artikel 865 
van het Gerechtelijk Wetboek verhindert 
dat de nietigheid van een vonnis wegens 
miskenning van artikel 292 van hetzelfde 
wetboek gedekt wordt door een latere 
beslissing, zelfs als bet gaat om een 
tussen partijen op tegenspraak gewezen 
beslissing, en de bij artikel 6, lid 1, van 
voormeld verdrag voorgeschreven nietig
heid niet kan worden gedekt; bet op 
verzet gewezen vonnis van 18 september 
1978 dat, in strijd met artikel 862, 8", van 
het Gerechtelijk Wetboek en voormeld 
artikel 6, lid 1, de aan de rechtbank 
voorgelegde beslissing niet vernietigt, 
doch integendeel alle beschikkingen 
ervan bevestigt, dus de nietigheid ervan 
overneemt in weerwil van de devolutieve 
kracht van bet rechtsmiddel waarover 
bet moest uitspraak doen, waaruit volgt 
dat : 1" bet arrest ten onrechte weigert 
de vonnissen van 24 augustus en 
18 september 1978 te vernietigen (scherr
ding van alle in het middel vermelde 
bepalingen en inzonderheid van de 
artikelen 292, tweede lid, 862, 8", 865 van 
bet Gerechtelijk Wetboek en 6, lid 1, van 
bet in bet middel vermelde verdrag); 
2" bet arrest, door die beslissingen niet te 
vernietigen en ze zonder voorbehoud te 
bevestigen, de nietigheid ervan over
neemt en dus niet wettig uitspraak kan 
doen (schending van alle in bet m1ddel 
vermelde bepalingen en inzonderhe1d 
van de artlkelen 292, tweede lld, 862, 8", 
865 van bet GerechteliJk Wetboek en 6, 
hd 1, van het m bet m1ddel vermelde 
verdrag) : 

Wat het tweede onderdeel 
betreft 



-307-
Overwegende dat uit de vaststel

lingen van het arrest en uit de door 
de eerste rechters gewezen vonnis
sen volgt dat de Rechtbank van 
Koophandel te Brussel, op 
23 maart 1978, op advies van de h. 
Duplat, alsdan eerste substituut
procureur des Konings, het akkoord 
na het op 13 juli 1977 uitgesproken 
faillissement van eiseres heeft geho
mologeerd; dat, op 24 augustus 1978, 
de vakantiekamer van dezelfde 
rechtbank, die op dat moment door 
die magistraat werd voorgezeten, de 
ontbinding van het akkoord heeft 
uitgesproken en het faillissement 
heeft heropend; 

Overwegende dat artikel 292, 
tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek bepaalt dat nietig is het 
vonnis, gewezen door een rechter 
die vroeger bij het uitoefenen van 
een ander rechterlijk ambt kennis 
genomen heeft van de zaak; 

Overwegende dat deze regel in 
algemene bewoordingen is gesteld 
en de openbare orde raakt; dat hij 
van toepassing is op de magistraat 
die in dezelfde zaak achtereenvol
gens als lid van de staande magis
tratuur en als lid van de zittende 
magistratuur optreedt; 

Dat de homologatie van het 
akkoord na faillissement, enerzijds, 
en de ontbinding van dit akkoord 
en de heropening van het faillisse
ment, anderzijds, een zelfde zaak 
zijn in de zin van artikel 292, 
tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek; 

Dat de door de rechtbank van 
koophandel gewezen beslissing van 
24 augustus 1978 derhalve nietig is; 

Overwegende dat tegen dit vonnis 
verzet is gedaan; 

Dat weliswaar, zoals in het arrest 
wordt gezegd, door het verzet de 
oorspronkelijke vordering terug
komt voor het rechtscollege waarbij 
het verzet is gedaan, doch het bij 
verstek gewezen vonnis zijn uit
voerbare kracht behoudt wanneer 
de rechters, bij wie het verzet 
aanhangig is gemaakt, het bevesti
gen; 

Overwegen<fe dat het vonnis op 
verzet van 18 september 1978 het 
vonnis van 24 augustus 1978 beves
tigt; 

Overwegende dat, hoewel de 
exceptie van nietigheid niet voor de 
op het verzet beslissende rechters is 
opgeworpen, de nietigheid, gelet op 
de artikelen 864 en 865 van het 
Gerechtelijk Wetboek, door het von
nis van 18 september 1978 niet kan 
worden gedekt; 

Dat het vonnis van 18 sep
tember 1978, door het vonnis van 
24 augustus 1978 te bevestigen, 
niet alleen de beslissing van 
24 augustus 1978, waarvan het de 
gronden overneemt, heeft gehand
haafd, doch ook de nietigheid van 
dat vonnis heeft overgenomen; 

Dat het arrest derhalve, door te 
beslissen dat de tegen het vonnis 
van 18 september 1978 opgeworpen 
exceptie van nietigheid niet gegrond 
is, zijn beslissing niet wettelijk ver
antwoordt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat hierover door de feiten
rechter zal worden beslist; verwijst 
de zaak naar het Hof van Beroep te 
Bergen. 

8 november 1979 - 1" kamer -
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
Iingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Clason - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Krings, advocaat-generaal 
Advocaat : mr. L. Simont. 

Nr. 163 

1" KAMER - 9 november 1979 

1° CASSATIEMIDDELEN DIRECTE 
BELASTINGEN MID DEL VAN NIET 
ONTVANKELIJKHEID TEGEN HET CASSATIE 
MIDDEL OPGEWORPEN EN AFGELEID u!T HET 
ONTBREKEN VAN BELANG ERVAN OMDAT DE 
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ADMINISTRATIE EEN NIEUWE AANSLAG KAN 
VESTIGEN MIDDEL VAN NIET-ONT
V ANKELIJKHEID NIET GEGROND - BEG RIP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN - AAN

SLAG El\ INKOHIERING - NIEUWE AANSLAG 
- WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTIN
GEN, ARTT. 260 EN 262 - BEGRIP. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN - BUI

TENGEWONE AANSLAGTERMIJN - WETBOEK 
VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, ART. 
259 - BELASTBAAR INKOMEN HOGER DAN 
HETGEEN ALS DUSDANIG DOOR DE BE
LASTINGPLICHTIGE IN ZIJN AANGIFI'EFOR
MULIER IS VERMELD - BEWIJS. 

4° CASSATIE - BEVOEGDHEID - DIRECTE 

BELASTINGEN - MIDDEL WAARIN BET HOF 
WORDT VERZOCHT TE ONDERZOEKEN OF BET 
BELASTBAAR INKOMEN ALDAN NIET HOGER 
IS DAN HETGEEN DE BELASTINGPLICHTIGE 
ALS DUSDANIG HEEFT AANGEGEVEN - HOF 
NIET BEVOEGD. 

1" en 2" Uit de omstandigheid dat de 
administratie het recht heeft een 
nieuwe aanslag te vestigen, wanneer 
een aanslag nietig verklaard is omdat 
hij niet werd gevestigd overeenkom
stig een wettelijke regel, valt niet af te 
Jeiden dat een door haar aangevoerd 
mid del niet on tvankelijk is, wegens 
het ontbreken van belang, wanneer 
het de onwettigheid aanvoert van een 
arrest waarin wordt beslist dat een 
aanslag nietig is omdat hij onregelma
tig is gevestigd t1jdens de buitenge
wone aanslagtermijn, nu, enerzijds, de 
vestiging van de bedoelde nieuwe aan
slag uitgesloten is wanneer de oor
spronkelijke aanslag wegens verval is 
nietig verklaard en, anderz1j'ds, de 
eventuele vernietiging, op het middel, 
van de bestreden beslissing tot gevolg 
kan hebben dat de administratie geen 
nieuwe aanslag meer behoeft te vesti
gen. (Artt. 260 en 262 W.I.B.) 

3" Uit de enkele in het bestreden arrest 
vastgestelde omstandigheid dat de 
Jasthebber van de belastingplichtige 
zich akkoord heeft verklaard met het 
door de administratie vastgestelde 
belastbaar inkomen, valt niet noodza
kelijk af te Jeiden dat het inkomen 
hager was dan hetgeen de belasting
schuldige als dusdanig in zijn aangifte 
had vermeld of dan hetgeen blijkt uit 
de andere gegevens van de aangifte of 
van de bijlagen en dat de administra
tJe derhalve de belasting of de aanvul-

lende belasting kan vestigen binnen 
de buitengewone termijn van drie 
jaren bepaald bij art. 2/59 W.LB. (1). 

(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANC. 
T. DE GRYSE) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 17 maart 1978 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van artikel 259 van het Wetboek 
van de lnkomstenbelastingen, 

doordat het arrest de betwiste aanslag 
integraal teniet doet omdat hij onwettig 
werd gevestigd binnen de bij artikel 25 
van het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen bepaalde bijzondere termijn, 

terw1jl artikel 259 van dit wetboek de 
administratie toelaat, in afwijking van 
artikel 264 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, de belasting of de 
aanvullende belasting te vestigen gedu
rende drie jaar met ingang van 1 januari 
van het aanslagjaar waarvoor de belas
ting is verschuldigd, wanneer het belast
baar inkomen meer bedraagt dan dat
gene dat de belastingplichtige als dusda
nig in het aangifteformulier, voorge
schreven in de artikelen 212 tot 220 van 
hetzelfde wetboek, heeft vermeld : 

Nopens het middel van niet ont
vankelijkheid door verweerder 
tegen het cassatiemiddel opgewor
pen en hieruit afgeleid dat dit 
cassatiemiddel, bij gebrek aan 
belang, niet ontvankelijk is : 

Overwegende dat verweerder dit 
gebrek aan belang afleidt uit de 
omstandigheid dat de administratie, 
krachtens de artikelen 260 en vol
gende van het W etboek van de 
Inkomstenbelastingen, een nieuwe 
aanslag kan vestigen, wanneer een 
aanslag nietig is verklaard omdat 
hij niet werd gevestigd overeen
komstig een wettelijke regel; 

( 1) De oorspronkelijke tekst van art. 259 
W.I.B. stemt volledig overeen met die van 
art. 30 van de wet van 8 maart 1957. Die tekst 
is achtereenvolgens gewijzigd bij art. 37 van 
de wet van 15 juli 1966 en bij het K.B. nr. 9 
van 18 april 1967. De aldus gewijzigde bepaling 
was ten deze toegepast in het geannoteerde 
arrest en had betrekking op het dien$tjaar 
1972. Later is de tekst nog gewijzigd bij de 
wetten van 5 jan. 1976, 3 nov. 1976 en 22 dec. 
1977 
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Overwegende dat, hoewel het 

middel van niet-ontvankelijkheid 
tegen het enige aangevoerde cassa
tiemiddel is gericht, het er in wer
kelijkheid op neerkomt ook te beto
gen dat de voorziening bij gemis 
aan belang niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat de aan het 
bestuur, krachtens voormelde bepa
lingen, geboden mogelijkheid niet 
bestaat wanneer de aanslag nietig 
werd verklaard omdat hij gevestigd 
werd in strijd met « een regel 
betreffende de prescriptie », met 
andere woorden omdat hij gevestigd 
werd buiten de wettelijke termij
nen; 

Overwegende dat, zelfs zo de 
administratie gerechtigd zou zijn 
een nieuwe aanslag te vestigen 
omdat de aangifte het werkelijk 
inkomen niet had vermeld, ze er 
niettemin belang bij heeft zich te 
voorzien en het voorgestelde middel 
aan te voeren vermits, indien het 
gegrond zou worden verklaard, de 
vernietiging de administratie zou 
vrijstellen van de vestiging van een 
nieuwe aanslag; 

Dat het middel van niet
ontvankelijkheid dienvolgens moet 
worden verworpen; 

Nopens het cassatiemiddel zelf : 
Overwegende dat het arrest zich 

ertoe beperkt vast te stellen dat 
verweerder aangeslagen werd op 
grond van een belastbaar inkomen 
waarmede zijn volmachtdrager zich 
akkoord verklaarde; dat het arrest 
met geen woord rept van het bedrag 
dat in de aangifte als belastbaar 
inkomen werd aangegeven en even
min het bedrag preciseert waar
mede de volmachtdrager zich 
akkoord zou hebben verklaard; 

Overwegende dat het arrest uit
sluitend uitspraak doet over de 
enige aanspraak van de administra
tie, luidens welke zij gerechtigd was 
de aanslag te vestigen in de uitzon
derlijke termijn bedoeld door 
artikel 259 van het Wetboek van 
lnkomstenbelastingen, omdat de 
aangifte laattijdig was en omdat ze, 

naar de vorm, ongeldig was; dat het 
arrest in feite beslist dat de aangifte 
noch ongeldig was, noch te laat 
werd ingediend; 

Overwegende dat uit de loutere 
omstandigheid, in het arrest gerele
veerd, dat verweerders gevolmach
tigde zich akkoord heeft verklaard 
met het belastbaar inkomen waarop 
de aanslag werd gevestigd, niet 
noodzakelijk volgt dat dit belastbaar 
inkomen hoger is dan datgene dat 
verweerder, in de zin van 
artikel 259 van het W etboek van 
Inkomstenbelastingen, als dusdanig 
in zijn aangifte had vermeld of dan 
datgene dat uit de andere gegevens 
van de aangifte of van de bijlagen 
ervan bleek; 

Overwegende dat, nu het arrest 
niets vaststelt nopens hetgeen in de 
aangifte werd vermeld of nopens 
hetgeen uit het formulier van de 
aangifte of de bijlagen ervan mocht 
blijken, het Hof de bevoegdheid niet 
heeft om deze feiten op te zoeken 
en vast te stellen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

9 november 1979 - 1' kamer - Voor
zitter : de h. Wauters, eerste voorzitter 
- Verslaggever : de h. Chatel, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Dumon, procureur-generaal -
Advocaten : mrs. Claeys Bouuaert; Dela
fontaine, Kortrijk. 

Nr. 164 
1' KAMER - 9 november 1979 

1° CASSATIEMIDDtLEN BURGER-

LIJKE ZAKEN - MIDDEL AFGELEID UIT MIS
KENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN EEN 
AKTE- TEKST VAN DE AKTE NIET OVERGE
LEGD TOT STAVING VAN DE VOORZIENING 
NOCH OVERGENOMEN IN DE BESTREDEN 
BESL!SSING 
MIDDEL (1). 

NIET ONTV ANKELIJK 

(1) Cass., 10 dec. 1976 (A. C., 1977, 405); zre 
Cass., 9 dec. 1977 (ibid., 1978, 431). 
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2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -

MOTIVERINGSVERPLICHTING - VORMVER
EISTE - BEG RIP. 

3° CASSATIEMIDDELEN BURGER-

LIJKE ZAKEN - M!DDEL DAT ALS GESCHON
DEN WETTELIJKE BEPALING ENKEL EEN 
BEPAL!NG OPGEEFT WAAROP DE AANGE
VOERDE GRIE;F GEEN BETREKKING HEEFT
NIET ONTV ANKELIJK MID DEL. 

4° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - SCHADE VEROOR

ZAAKT DOOR RET GEBREK VAN EEN ZAAK 
DIE MEN ONDER ZIJN BEWARING HEEFT -
BEG RIP. 

5° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - SCHADE VEROOR

ZAAKT DOOR RET GEBREK VAN EEN ZAAK 
DIE MEN ONDER ZIJN BEW AR!NG HE EFT -
« ONOVERKOMELIJKE ONWETENDHEID » VAN 
RET GEBREK - OMSTANDIGHEID ZONDER 
GEVOLG WAT BETREFT DE AANSPRAKELIJK
HEID. 

2o en 3° De verplichting de vonnissen en 
arresten met redenen te omkleden is 
een vormvereiste; vreemd aan het 
vormvereiste van art. 97 Gw. en dus 
niet ontvankelijk is het middel dat is 
afgeleid uit schending van die bepa
ling doordat de rechter heeft beslist 
dat degene die een zaak onder zijn 
bewaring had, waardoor schade is 
veroorzaakt, hiervoor aansprakelijk is, 
terwijl dat besluit niet kan worden 
afgeleid uit vaststeJlingen van het 
bestreden vonnis (1). 

4° De rechter die vaststelt dat afvalwater 
in een gebouw is doorgesijpeld en er 
schade heeft veroorzaakt ten gevolge 
van een gebrek in de afvoerbuizen die 
geplaatst zijn in een naburig pand van 
een eigenaar die er de bewaring over 
heeft, Jeidt daaruit wettig af dat deze 
voor de schade aansprakelijk is op 
grand van art. 1384, eerste lid, in fine 
B. W: (2). 

(1) Zie Cass., 12 sept. 1975 (A.C., 1976, 62); 
16 dec. 1977 en 16 maart 1978 (ibid., 1978, 
472 en 835) alsmede « De motivering van de 
vonnissen en arresten en de bewijskracht van 
de akten >> plecht. openingsrede van adv.-gen. 
Dumon, toen eerste adv.-gen., voor het Hof 
van 1 sept. 1978, nrs. 6 en 7. 

(2) Zie Cass., 30 maart 1978 (A.C., 1978, 852). 

5° Hij die de bewaring heeft van een 
gebrekkige zaak waardoor aan een 
ander schade is veroorzaakt, blijft 
aansprakelijk op grand van art. 1384, 
eerste lid, B. W:, ook al bewijst hij dat 
het gebrek hem niet bekend was, en 
dat zijn onwetendheid onoverkomelijk 
was, ongeacht de oorsprong van het 
gebrek(3). 

(VERDONCK J. E.A., « CONFISERIE VERDONCK , 
P.V.B.A. T. ROUSSEEUW, VERHAEGHE) 

ARREST 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 11 mei 1978 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Veurne; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het vonnis, na te hebben 
vastgesteld dat de deskundige enerzijds, 
in zijn verslag van 13 mei 1977, besloot 
dat « uit het laboratoriumonderzoek voor 
medische biologie, Guldenvlieslaan 20, 
Brugge, blijkt dat het water aangetroffen 
in het putje verontreinigd is door feca
lien en dergelijke; dat er onzes inziens 
niet aan getwijfeld kan worden dat het 
water dat in de kelder van (de verweer
sters) binnendringt inderdaad afkomstig 
is van een Jek in de riolering van de 
partij Verdonck (de eisers) aangezien 
deze riolering zich onmiddellijk naast de 
keldermuur bevindt en het duidelijk 
gebleken is dat het water inderdaad 
doorheen de muur komt >> en anderzijds, 
in zijn verslag van 24 januari 1978, 
vaststelde dat « deze septische put niet 
in verbinding staat met de riolering en 
dat deze put niets te maken heeft met 
de waterinfiltraties in het naburig 
gebouw », beslist dat « de vaststellingen 
van de deskundige in het verslag van 
24 januari 1978 geen afbreuk doen aan 
de vast,stellingen in het verslag van 
13 mei 1977 », 

terwijl de deskundige zich in zijn door 
de eisers in conclusie ingeroepen verslag 
van 24 januari 1978 niet beperkte tot de 
vaststelling dat « deze septische put niet 
in verbinding staat met de riolering en 
dat deze put niets te maken heeft met 
de waterinfiltraties in het naburig 
gebouw », maar bovendien uitdrukkelijk 
als besluit stelde « dat de juiste oorzaak 

(3) Cass., 12 feb. 1976 (A.C., 1976, 683). 
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van de waterinfiltraties in de kelder 
Rousseeuw-Verhaeghe (thans verweer
sters) nog steeds niet vastgesteld is. Dit 
water kan onzes inziens even ' goed 
afkomstig zijn van een lek in de straat
riolering als bij enige andere riolering in 
de omgeving. De juiste plaats werd 
echter niet vastgesteld >>; het besluit van 
de deskundige in zijn verslag van 
24 januari 1978 in die zin niet verenig
baar is met zijn besluit van 13 mei 1977 
volgens hetwelk het water zonder twijfel 
afkomstig is van een lek in de riolering 
van de eisers; het vonnis derhalve, door 
te beslissen dat de vaststellingen van de 
deskundige in zijn verslagen van 
24 januari 1978 respectievelijk 
13 mei 1977 geen afbreuk aan elkaar 
doen, aan bedoelde deskundigen
verslagen een betekenis toekent die 
onverenigbaar is met hun bewoordingen 
(schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Overwegende dat de eisers het 
deskundigenverslag van 24 februa
ri 1978, waarvan de bewijskracht, 
naar zij beweren, zou zijn miskend, 
niet bij hun vooziening hebben 
gevoegd; dat noch de bestreden 
beslissing, noch enig ander stuk 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, de volledige inhoud ervan 
weergeeft; dat het Hof derhalve niet 
in de mogelijkheid verkeert de in 
het middel aangeklaagde onwettig
heid te onderzoeken; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1315, 1319, 
1320, 1322, 1382, 1383, 1384, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek, 807, 870, 
1138, 2", van het Gerechtelijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, en van het 
algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk 
de rechten van de verdediging moeten 
geeerbiedigd worden, alsook van het 
algemeen rechtsbeginsel dat de rechter 
verbiedt uitspraak te doen over niet 
gevorderde zaken, 

doordat het vonnis betreffende de 
aansprakelijkheid van de eisers beslist 
dat zij « ervoor moeten zorgen dat de 
afvoer van hun afvalwater niet bij de 
geburen terechtkomt. Zij hebben toe
zicht en bewaking over hun gebouw dat 
door een gebrek is aangetast waardoor 
de verweersters schade lijden. De eisers 

zijn zeker niet meer onwetend betref
fende dit gebrek in de afvoer van de 
afvalwaters aangezien zij akkoord zijn 
om op hun kosten een pompje te 
plaatsen en de helft van de kosten van 
de verdichting van de kelder te dragen. 
Zij dienen er voor te zorgen dat het 
gebrek hersteld wordt zodat dit gebrek 
geen schade aan derden kan 
t~weegbrengen >>, 

terwijl, eerste onderdeel, a!s bewaar
der van de zaak, in de zin van 
artikel 1384, eerste lid, van het Burger
lijk Wetboek, slechts in aanmerking 
komt de persoon die voor eigen rekening 
de zaak gebruikt, ervan geniet of ze 
onder zich houdt met de mogelijkheid er 
leiding, toezicht en controle over uit te 
oefenen en het derhalve niet volstaat te 
onderzoeken of de betrokken persoon 
het beheer van, het toezicht en de 
controle op de zaak waarnam, doch 
bovendien moet worden vastgesteld dat 
hij die macht voor eigen rekening uitoe
fende; de zaakvoerders van een vennoot
schap, als o.rganen van deze laatste, het 
beheer van, het toezicht en de controle 
over de zaak die de vennootschap toebe
hoort of gebruikt, niet voor eigen reke
ning maar voor rekening van de ven
nootschap uitoefenen; de bestreden 
beslissing de eisers, die in conclusie hun 
aansprakelijkheid betwistten, als be
waarders van een gebrekkig gebouw 
aansprakelijk stelt omdat zij het toezicht 
en de bewaking over het genoemd 
gebouw uitoefenden, zonder vast te stel
len dat elk van de eisers, meer in het 
bijzonder de eerste, de tweede en de 
derde eiser, zaakvoerders van eiseres, 
deze macht voor eigen rekening uitoe
fenden; het vonnis derhalve op grond 
van de gedane vaststellingen de aan
sprakelijkheid van de eisers niet op 
'wettige wijze kon aanhouden (schending 
van de artikelen 1382, 1383 en 1384, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek) 
en, bij gebrek aan vaststelling van de 
bestanddelen van het wettelijk begrip 
bewaring, tevens niet regelmatig is 
gemotiveerd (schending van artikel 97 
van de Grondwet), 

tweede onderdeel, de eisers in hun 
verzoekschrift tot hoger beroep staande 
hielden : « zo vindt de expert het de 
ideale oplossing dat er een minnelijke 
schikking komt; partij Verdonck (de 
eisers) zonder enige nadelige bekentenis, 
en aile verantwoordelijkheid betwistend, 
wilde tussenkomen in de dichting van de 
kelder, die op 30.000 frank wordt 
geraamd; die dichting zou een meer-
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waarde geven aan het huis van de 
oorspronkelijke eiseressen (thans de 
verweersters), en derhalve moeten de 
oorspronkelijke eiseressen (thans de 
verweersters) voor 1/2 tussenkomen; 
partij Verdonck (de eisers) deed die 
toegeving uitsluitend om te ontkomen 
aan verdere plagerijen van de buurvrou
wen (de verweersters) die passioneel en, 
onredelijk te werk gingen »; het in het 
verzoekschrift tot hager beroep geformu: 
leerde voorbehoud in acht genomen, de 
beslissing niet kon aannemen dat de 
eisers zonder meer akkoord waren om 
de helft van de kosten van de verdich
ting te dragen en bijgevolg « zeker niet 
meer onwetend waren betreffende het 
gebrek in de afvoer van de afvalwaters >>; 
de beslissing derhalve, door de aanspra
kelijkheid van de eisers aldus af te 
leiden uit hun « akkoord >> om tussen te 
komen bij het laten uitvoeren van 
bepaalde werken en om de kosten ervan 
gedeeltelijk te dragen, hetgeen impliciet, 
volgens het vonnis, als het ware een 
bekentenis van aansprakelijkheid 
insluit, de bewoordingen van het ver
zoekschrift tot hager beroep, dat uit
drukkelijk preciseerde dat het voorstel 
van de eisers geschiedde « zonder enige 
nadelige bekentenis en alle verantwoor
delijkheid betwistend >>, uitlegt op een 
wijze die er onverenigbaar mee is en de 
daaraan toekomende bewijskracht mis
kent (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek), 

derde onderdeel, uit geen enkel, aan 
de rechthank van eerste aanleg, regel
matig overgelegde stuk hleek dat de 
eisers zich akkoord verklaarden om op 
hun kosten een pompje in de kelder van 
de -verweersters te plaatsen doch 
integendeel uit de voor de eerste rechter 
neergelegde conclusie in antwoord blijkt 
dat de eisers slechts zodanig voorstel 
deden ten einde de verweersters heter te 
stemmen en er uitdrukkelijk werd 
gezegd dat dit geschiedde zonder enige 
nadelige hekentenis; de beslissing der
halve ten onrechte vaststelt dat de eisers 
niet meer onwetend zijn hetreffende het 
gebrek in de afvoer van de afvalwaters 
« aangezien zij akkoord zijn om op hun 
kosten een pompje te plaatsen >> en de 
aansprakelijkheid van de eisers ten 
onrechte op deze vaststellingen grondt; 
het vonnis derhalve, enerzijds, voor 
zover het de door de eisers in eerste 
aanleg neergelegde conclusie of de 
andere regelmatig neergelegde stukken 
interpreteert in die zin dat daaruit zou 
hliJken dat de eisers zich zonder meer 

akkoord verklaarden om op hun kosten 
een pompje te plaatsen, deze conclusie 
- die het bovenvermeld uitdrukkelijk 
voorhehoud omvatte - en de andere 
stukken uitlegt op een wijze die er mee 
onverenighaar is, en de aan deze conclu
sie en andere stukken toekomende 
hewijskracht miskent (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek), anderzijds, voor 
zover het de vaststelling hetreffende het 
akkoord van de eisers om op hun kosten 
een pompje te plaatsen, laat steunen op 
de persoonlijke kennis van de recht
hank, schending inhoudt van de 
artikelen 1315 van het Burgerlijk Wet
hoek en 870 van het Gerechtelijk Wet
hoek die aan de rechter verhieden zijn 
beslissing te gronden op bijzondere fei
ten waarvan hij persoonlijk kennis 
draagt, en ten slotte, voor zover het de 
vaststelling betreffende het akkoord van 
de eisers om op hun kosten een pompje 
te plaatsen laat steunen op een feit dat 
niet tot staving van de vordering was 
aangevoerd, schending inhoudt van het 
algemeen rechtsbeginsel dat de rechten 
van de verdediging moeten worden ge
eerhiedigd en van het algemeen rechts
heginsel en van artikel 1138, 2", van het 
Gerechtelijk Wethoek die de rechter 
verbieden zijn macht te overschrijden of 
uitspraak te doen over niet gevorderde 
zaken: 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel 
slechts betrekking heeft op de aan
sprakelijkheid van de eerste drie 
eisers, en niet op die van eiseres; 

Overwegende dat het onderdeel, 
in zoverre het de schending aan
voert van artikel 97 van de Grand
wet, omdat de beslissing, naar de 
mening van de eisers, « bij gebrek 
aan vaststelling van de bestandde
len van het wettelijk begrip bewa
ring niet regelmatig is gemo
tiveerd >>, niet ontvankelijk is daar 
deze grief niets heeft uit te staan 
met het vormvereiste van voormelde 
grondwettelijke bepaling; 

Overwegende dat het onderdeel 
voor het overige erop neerkomt 
thans te beweren dat de eerste drie 
eisers slechts de zaakvoerders zijn 
van eiseres en als dusdanig de 
bewaarders niet zijn van het onder
werpelijke gebouw; 
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Overwegende dat deze feitelijke 

omstandigheden niet blijken uit het 
bestreden vonnis; 

Dat het onderdeel, dat het Hof 
zou verplichten tot een onderzoek 
van feiten waarvoor het niet 
bevoegd is, ook in dit laatste opzicht 
niet ontvankelijk is; 

Wat het tweede en het derde 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis, op 
grond van het deskundigenverslag 
van 13 mei 1977, vaststelt dat de 
verweersters « aalwater in hun kel
der krijgen dat door de muur sijpelt 
die hun kelder scheidt van het 
eigendom » van de eisers; dat het, 
op grond van hetzelfde verslag, 
alsmede van een brief van de tech
nische dienst van de stad Veurne, 
constateert dat « dit aalwater geen 
grondwater is en niet voortkomt van 
een lek in de stadsriolering >>, en 
daaruit afleidt dat « de oorzaak van 
de insijpelingen derhalve een lek is 
of een storing in de afvoering der 
afvalwaters van de gebouwen van 
(de e!sers), grenzend aan het 
gebouw van de (verweersters) »; 

Overwegende dat het vonnis ver
volgens oordeelt dat de eisers 
« ervoor moeten zorgen dat de 
afvoer van hun afvalwaters niet bij 
de geburen terechtkomt » en dat zij 
« toezicht en bewaking (bedoeld 
wordt : bewaring) hebben over hun 
gebouw dat door een gebrek is 

Overwegende echter dat, nu de 
onwetendheid van de bewaarder 
van de zaak omtrent het gebrek van 
deze zaak, welke ook de oorsprong 
van dit gebrek zij, en zelfs wanneer 
die onwetendheid onoverkomelijk 
is, zijn aansprakelijkheid, als 
bedoeld in artikel 1384, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek, niet 
wegneemt, voormelde considerans 
slechts een overtollige motivering is; 

Dat de onderdelen, die slechts 
tegen deze ten overvloede gegeven 
reden zijn gericht, bij gemis van 
belang, niet ontvankelijk zijn; 

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

9 november 1979 - 1" kamer - Voor
zitter : de h. Wauters, eerste voorzitter 
- Vel'slaggevel': .de h. Chi'ttel, afdelings
voorzitter- Gelijkluidende conclusie (1) 
van de h. Dumon, procureur-generaal -
Advocaten : mrs. De Gryse en Butzler. 

Nr. 165 

1' KAMER - 9 november 1979 

1° CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET 

HOF - BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL 
WAARIN AAN HET HOF WORDT GEVRAAGD DE 
VERKLARING VAN EEN GETUIGE TE INTER
PRETEREN OM ER EEN BESLUIT IN FEITE UIT 
AF TE LEIDEN - HOF NIET BEVOEGD. 

aangetast waardoor de (verweer-1----------------
sters) schade lijden »; 

Overwegende dat deze conside
ransen volstaan om de veroordeling 
van de eisers op grond van 
artikel 1384, eerste lid, wettig te 
verantwoorden; 

Overwegende dat het vonnis wel
iswaar daaraan toevoegt dat de 
eisers « zeker niet meer onwetend 
zijn betreffende dit " gebrek " in de 
afvoer van de afvalwaters aangezien 
zij akkoord zijn om, op hun kosten, 
een pompje te plaatsen en de helft 
van de kosten van de dichting van 
de kelders te dragen »; 

(1) Het O.M. was van oordeel dat het tweede 
en derde onderdeel van het eerste middel 
feitelijke grondslag misten omdat de rechter, 
zonder de bewijskracht van de appelakte of 
van de conclusie te miskennen, uit het feit dat 
de eisers in die stukken, met of zonder 
erkenning van hun aansprakelijkheid hadden 
aangeboden, in de werken tussen te komen 
om het gebrek aan waterdichtheid in de 
kelder van de verweerders te verhelpen, op 
onaantastbare wijze had afgeleid dat die eisers 
op de hoogte waren van het gebrek in de 
leidingen van hun eigen onroerend goed. 

Het O.M. had dus, om op die onderdelen van 
het middel te antwoorden, zoals het geanno

. teerd arrest zulks doet, niet onderzocht of de 
beslissing dat de eisers aansprakelijk waren 
voor de aangevoerde schade met toepassing 
van art. 1384, eerste lid, in fine B.W., a! dan 
niet wettelijk was verantwoord. 

L-__ 
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2° CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN RET 

HOF - BURGERLIJKE ZAKEN - AL DAN NIET 
TE VOORZIENE HINDERNIS - TOEZICHT VAN 
HET HOF - BEG RIP. 

3° WEGVERKEER - WEGVERKEERSRE-
. GLEMENTEN VAN 14 MAART 1968 EN 1 DEC. 

1975 - AL DAN NIET TE VOORZIENE HINDER
NIS - BEOORDELING DOOR DE FEITENRECH
TER EN TOEZICHT VAN HET HOF- BEG RIP. 

4° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT -

BURGERLIJKE ZAKEN- CONCLUSIE WAARIN 
HET BEDRAG VAN DE SCHADE WORDT 
BETWIST - NAAR 'S RECHTERS OORDEEL 
NIET BETWIST BEDRAG - MISKENNING VAN 
DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTE (1). 

5° RECHTBANKEN BURGERLIJKE 
ZAKEN - OVER NIET GEVORDERDE ZAKEN 
MAG GEEN UITSPRAAK WORDEN GEDAAN -
VERW!JZING IN DE KOSTEN - BEGRIP. 

. 6° GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE . 

ZAKEN - AMBTSHALVE VERWIJZING IN DE 
KOSTEN DOOR DE RECHTER DIE DEZE HEEFT 
OMGESLAGEN - GEEN ONWETTIGE BESLIS
SING VAN DE RECHTER OVER NIET GEVOR
DERDE ZAKEN- BEG RIP. 

7° CASSATIE - OMVANG -· BURGERLIJKE 

ZAKEN - MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP 
DE BESTREDEN BESLISSING IN ZOVERRE ZIJ 
UITSPRAAK DOET OVER DE AANSPRAKEL!JK
HEID VAN EEN PARTIJ - TWEEDE MIDDEL 
GERICHT TEGEN DE BESLISSING OVER HET 
BEDRAG VAN DE SCHADE - AANNEMING 
ALLEEN VAN HET TWEEDE M!DDEL- VERNIE
TIGING- OMVANG. 

2" en 3" Al staat het aan het Hof na te 
gaan of de rechter uit de op onaan
tastbare wijze vastgestelde feiten al 
dan niet wettig heeft kunnen afleiden 
dat er een niet te voorziene hinden1is 
was, toch is het niet bevoegd om te 
beoordelen of een feit of een gedra
ging en o.m. een maneuver al dan niet 
te voorzien was, d.i. als de beoordeling 
van feitelijke aard en dus onaantast
baaJ' is (2). 

5" en 6" Nu art. 1017 Ger. W: bepaalt dat 
ieder vonnis zelfs ambtshalve de in 
het ongelijk gestelde partij, in de 
regel, in de kosten verwijst en die 
kosten kunnen worden omgeslagen als 
de rechter het raadzaam oordeelt, met 
name wanneer de partijen over en 

(1) Zie Cass., 27 sept. 1977 (A.C., 1978, 128). 

(2) Zie Cass., 5 feb. 1968 (A.C., 1968, 742) en 
noot Z onder Cass., 21 maart 1972 (ibid., 1972, 
692). 

weer omtrent enig geschilpunt in het 
ongelijk worden gesteld, schendt de 
rechter die een der partijen in de 
kosten verwijst art. 1138, 2", Ger. W: 
niet doordat hij uitspraak zou hebben 
gedaan over niet gevorderde zaken of 
doordat hij meer zou hebben toege
kend dan was gevorderd. 

7" Daar de vernietiging van een vonnis 
of een al'l'est beperkt is tot de draag
wijdte van het middel op grand waar
van zij wordt uitgesproken (3), moet 
de cassatie, in geval van verwerping 
van een eerste middel, dat gel'icht is 
tegen de beslissing waarbij de volle
dige aansprakelijkheid voor een onge
val ten Jaste van de eiser wordt gelegd, 
en van aanneming van een tweede 
middel ten betoge dat de beslissing tot 
vaststelling van het schadebedrag 
onwettig is, beperkt blijven tot deze 
laatste beslissing ( 4) . 

(CALONNE, HERNADI T. SMETS) 

ARREST 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, 418, 420 van het 
Strafwetboek, 21.2, 26.2, 27.1 van het 
koninklijk besluit van 14 maart 1968 
houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer, gewijzigd 
door het koninklijk besluit van 
1 december 1972, en 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest voor recht zegt dat 
wijlen Van de Voorde Maria, eisers 
echtgenote, alleen aansprakelijk is voor 
het ongeval gebeurd te Mechelen, Van
kesbeeckstraat, op 2 juli 1974, en dien
volgens de door de eisers tegen verweer
der ingestelde eis tot schadevergoeding 
verwerpt en eerste eiser veroordeelt, op 
de door verweerder ingestelde tegenvor
dering, om aan verweerder een bedrag 
te betalen van 16.588 frank op grond 

(3) Cass., 30 april 1914 (Bull. en Pas., 1914, I, 
207) en 26 juni 1930 (ibid., 1930, I, 257). Zie 
FAYE, La Cour de Cassation, nr. 264, biz. 298, 
en ScHEYVEN, Traite pratique des pourvois en 
Cassation, 2' uitg., tlr. 194, biz. 397. 

(4) Zie Cass., 1 feb. 1963 (Bull. en Pas., 1963, 
I, 631); 28 jan. 1977 (ibid., 1977, 599); 16 nov. 
1977 (ibid., 1978, 310). 
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dat : Swinkels verklaarde dat hij inge
haald werd door verweerder Smets en 
dat hij de voetgangers pas bemerkte 
to en hij ingehaald was; de getuigen 
Croisseaux en Nederlandt verklaarden 
dat, toen ze met het slachtoffer de 
rijbaan begonnen over te steken, zij 
aileen het voertuig Swinkels links van 
hen zagen afkomen dit « op ruime 
afstand >>; Smets verklaarde dat hij de 
drie voetgangers bemerkte « plots op een 
tiental meters >> voor hem, toen hij zijn 
inhaalmaneuver begonnen was; uit bet 
geheel van' deze verklaringen blijkt dat 
de voetgangers voor Smets verborgen 
waren door het voertuig van Swinkels, 
zodat het geenszins bewezen is dat 
verweerder, met normale aandacht, de 
voetgangers, en inzonderheid het slacht
offer, vroeger zou bemerkt hebben; dit 
des te meer waar is daar de voetgangers 
Croisseaux en Nederlandt zijn voertuig 
pas bemerkt hebben bij het horen van 
de aanrijding die achter hen gebeurde; 
hieruit eveneens blijkt dat Smets zijn 
inhaalmaneuver regelmatig heeft uitge
voerd, op een ogenblik dat de weg over 
een voldoende uitgestrektheid vrij was 
zodat er geen gevaar was voor ongeval
len; in de gegeven omstandigheden de 
onverwachte aanwezigheid van het 
slachtoffer midden op de rijbaan een 
onvoorzienbare hindernis vormde; het 
ongeval aileen toe te schrijven is aan de 
'onoplettendheid van het slachtoffer dat 
de brede en normaal druk bereden 
rijbaan begon over te steken niettegen
staande niet een maar twee voertuigen 
in aantocht waren, zodat een voetganger, 
en zeker een bejaarde, niet meer veilig 
de rijbaan kon oversteken, 

terwijl, eerste onderdeel, de eisers 
staande hielden, zonder op dit punt 
tegengesproken te worden, dat getuige 
Swinkels ook verklaard had dat hij de 
voetgangers op 50 meter voor zijn voer
tuig zag oversteken, toen hij reeds 
ingehaald was door Smets; dientenge
volge Smets, die de voetganger slechts 
op een tiental meters afstand gezien 
heeft toen hij zijn inhaalmaneuver 
begon, onachtzaam geweest is en de 
voetgangers vroeger had kunnen berner
ken; de motieven van het arrest de 
beslissing niet wettelijk verantwoorden 
(schending van de artikelen 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, 418, 420 van het 
Strafwetboek, 21.2, 26.2, 27.1 van het 
Wegverkeersreglement van 14 maart 
1968, en 97 van de Grondwet), 

tweede onderdeel, het feit dat de 
voetgangers voor Smets verborgen 

waren tijdens de uitvoering van zijn 
inhaalmaneuver geenszins inhoudt dat 
de baan voor hem vrij was en de 
voetgangers voor hem een onvoorzien
bare hindernis waren; hij integendeel dit 
gevaar kon voorzien en een onzichtbare 
hindernis niet onvoorzienbaar is (schen~ 
ding van de artikelen 21.2, 26.2, 27.1 van 
het Wegverkeersreglement van 14 maart 
1968}, 

derde onderdeel, het beroepen vonnis 
vaststelt dat de voetgangers overgingen 
toen de baan vrij was, behalve de 
aankomende Swinkels en daarachter 
verweerder, en het arrest, dat dit feiten
relaas beaamt, tach beslist dat zij de 
normual druk bereden baan overstaken; 
deze motieven tegenstrijdig en duister 
zijn (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het Hof niet 

bevoegd is om de verklaringen van 
een getuige, al dan niet door een 
partij in haar conclusie ingeroepen, 
te interpreteren en op grond daar
van in feite te beslissen of een 
autobestuurder « onachtzaam is 
geweest >>, en een andere wegge
bruiker << al dan niet had kunnen 
bemerken >>; 

Wat het 
betreft: 

tweede onderdeel 

Overwegende dat het arrest 
beslist dat << bovenstaande beschou
wingen aantonen dat ge!ntimeerden 
(thans de eisers), op wie de bewijs
last rust, in gebreke blijven te 
bewijzen dat Smets enige fout of 
onvoorzichtigheid in oorzakelijk 
verband met het ongeval heeft 
begaan; dat in de gegeven omstan
digheden de onverwachte aanwezig
heid van het slachtoffer midden op 
de rijbaan een onvoorzienbare hin
dernis vormde >>; 

Overwegende dat de rechter aldus 
in feite, volgens de gegevens van de 
zaak en niet op de loutere vaststel
ling dat het slachtoffer voor ver
weerder verborgen of onzichtbaar 
zou geweest zijn, oordeelt dat ver
weerder zich voor . een onvoorzien
bare hindernis heeft bevonden; dat 
zulks tot 's rechters onaantastbare 
beoordeling behoort; 
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W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende d().t het geenszins 

strijdig is enerzijds vast te stellen 
dat het slachtoffer een rijbaan over
stak die normaal druk bereden is en 
anderzijds er op te wijzen dat op 
het ogenblik van de feiten slechts 
twee voertuigen in aantocht waren; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

doordat het arrest eiser veroordeelt 
om aan verweerder het bedrag te beta
len van 16.588 frank op grond dat het 
gevorderde bedrag van 16.588 frank niet 
betwist wordt, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
in hoger beroep genomen conclusie 
staande hield dat hij de omvang van de 
door verweerder geleden schade 
betwistte evenals de wachttijd vermits er 
geen ingebrekestelling gebeurd was om 
de schade op tegenspraak vast te stellen, 
zodat het arrest de bewijskracht van 
deze conclusie miskent (schending van 
de artikelen 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het arrest nalaat op 
deze conclusie te antwoorden (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat eiser in hoger 
beroep de in het middel aange
haalde conclusie nam; dat het 
arrest, dat er zich toe beperkt te 
overwegen dat het gevorderde 
bedrag niet betwist wordt, de 
bewijskracht van die conclusie mis
kent en ze ook niet beantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Ove1· het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1017, 1042, 
1138, 2", van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest voor recht zegt dat 
wijlen Van de Voorde Maria alleen 
aansprakelijk is voor het ongeval 
gebeurd te Mechelen, Vankesbeeck
straat, op 2 juli 1974, en dienvolgens de 
door de eisers tegen verweerder inge
stelde ei.s tot schadevergoeding verwerpt 
eri eiser veroordeelt, op de door verweer
der ingestelde tegenvordering, om aan 
verweerder een bedrag te betalen van 

16.588 frank en tevens de kosten van 
beide aanleggen ten laste legt van eise
res, 

terwijl door eiser geen vordering tegen 
eiseres was ingesteld en zij derhalve ten 
onrechte tot alle kosten van de proce
dure veroordeeld werd; anderzijds de 
tegenvordering van verweerder tegen 
eiseres werd afgewezen : 

Overwegende dat het arrest als 
volgt beslist over de proceskosten : 
« laat de kosten van beide aanleg
gen ten laste van tweede gei:nti
meerde (thans eiseres), begroot aan 
de zijde van appellant (thans ver
weerder) op 13.825 frank en aan de 
zijde van eerste gei:ntimeerde (thans 
eiser) op 13.050 frank »; 

In zoverre het middel gericht is 
tegen de beslissing waarbij eiseres 
tegenover eiser in kosten wordt 
veroordeeld : 

Overwegende dat het middel niet 
ontvankelijk is, nu de voorziening 
in cassatie van eiseres niet tegen 
eiser is gericht; 

In zoverre het middel gericht is 
tegen de beslissing waarbij eiseres 
tegenover verweerder in kosten 
wordt veroordeeld : 

Overwegende dat de arti-
kelen 1017 en 1042 van het Gerech
telijk Wetboek door het arrest niet 
zijn geschonden, nu eerstgenoemd 
artikel bepaalt dat de kosten kun
nen worden omgeslagen zoals de 
rechter het raadzaam oordeelt, 
onder meer wanneer, zoals ten deze, 
de partijen onderscheidenlijk 
omtrent enig geschilpunt in het 
ongelijk zijn gesteld; 

Overwegende dat artikel 1138, 2", 
van het Gerechtelijk Wetboek, val
gens welk geen uitspraak mag wor
den gedaan over niet gevorderde 
zaken of er niet meer mag worden 
toegekend dan er gevraagd wordt, 
evenmin is geschonden, nu bet 
reeds vermeld artikel 1017 voor
schrijft dat, behoudens het ten deze 
niet toepasselijk geval dat bijzon
dere wetten . het anders. bepalen, 
ieder eindvonnis; zelfs ambtshalve, 
de in het ongelijk gestelde partij in 
de kosten verwijst; 



----1 

' 

-317 
Dat het middel in dit laatste 

opzicht naar recht faalt; 
LID - GEEN WIJZIGING VAN DE DRAAG
WIJDTE VAN HET OUDE ART. 1421 B.W. 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, op de voorziening 
van eiser, in zoverre het de som, tot 
de betaling waarvan eiser wordt 
veroordeeld, bepaalt; verwerpt de 
voorziening van eiser voor het ove
rige; verwerpt de voorziening van 
eiseres; beveelt dat melding zal 
worden gemaakt van het thans 
gewezen arrest op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt eiseres in de helft van 
de kosten, houdt de overige kosten 
aan en zegt dat de feitenrechter 
erover zal beslissen; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

9 november 1979 - 1' kamer - Voor
zitter : de h. Wauters, eerste voorzitter 

Verslaggever de h. Versee 
Andersluidende conclusie (1) van de h. 
Duman, procureur-generaai - Advoca
ten : mrs. Houtekier en De Bruyn. 

Nr. 166 
1' KAMER 9 november 1979 

1° HUUR VAN GOEDEREN- PACHT

OPZEGGING DOOR DE VERPACHTER - GOED 
DAT TOT DE HUWELIJKSGEMEENSCHAP 
BEHOORT - KENNISGEVING AAN DE PACH
TER DOOR DE ECHTGENOOT - WETTIGHEID -

1" Kennis geven van een pachtopzegging 
is een daad van beheer. De echtgenoot 
had, o.m. (2) onder het wettelijk stelsel 
van v66r de inwerkingtreding van de 
wet van 14 juli 1976 betreffende de 
wederzijdse rechten en ve1plichtingen 
van de echtgenoten en de huwelijks
vermogensstelsels, het recht om aan 
de pachter kennis te geven van de 
opzegging m.b.t. een goed dat tot het 
gemeenschappelijk vermogen van de 
echtgenoten behoort (3). 

2" en 3" Art. 212, derde lid, B. W., gew. bij 
art. 1 wet van 14 juli 1976 betreffende 
de wederzijdse rechten en veiplichtin
gen van de echtgenoten en de huwe
Jijksvermogensstelsels, welke bepaling 
het bij art. 1 van genoemde wet 
vervangen art. 214 overneemt, doet 
geen afbreuk aan de bepalingen van 
art. 1421 B. W., krachtens hetwelk 
alleen de man bevoegd was voor het 
beheer van de goederen der gemeen
schap en dus ook om aan de pachter 
kennis te geven van de opzegging van 
de pacht inzake een gemeenschappe
Jijk goed van de echtgenoten (~). 

(COUGE, DE SAVEUR T. AERTS, DE TURCK) 

ARREST 

HET HOF;-- Gelet op het bestre
den vonnis, op 6 april 1978 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Oudenaarde; 

BEGRIP. 1--------------------------------------
20 HUUR VAN GOEDEREN- PACHT

OPZEGGING DOOR DE VERPACHTER - GOED' 
DAT TOT DE HUWELIJKSGEMEENSCHAP 
BEHOORT BURGERLIJK WETBOEK, 
ART. 212, DERDE LID, EN ART. 421 OUD -
KENNISGEVING AAN DE PACHTER DOOR DE 
ECHTGENOOT- WETTIGHEID- BEGRIP. 

3° HUWELIJK - RESPECTIEVE RECHTEN 

EN VERPLICHTINGEN VAN DE ECHTGENOTEN 

- BURGERLIJK WETBOEK, ART. 212, DERDE 

(1) Het O.M. was van oordeel dat het Hof 
zich niet mocht uitspreken over het tweede 
onderdeel van het eerste middel, aangezien 
daat·in niet was gezegd dat de rechter uit zijn 
feite!ijke vaststellingen niet wettig zijn beslis
sing in rechte had kunnen afleiden en even
min dat de bestreden bes!issing niet regelma
tig was gemotiveerd, maar wei dat die beslis
sing uit bepaalde feitelijke vaststellingen geen 
andere feitelijke vaststelling had kunnen aflei
den. 

(2) Volgens het nieuwe huwelijksvermo
gensstelsel (wet 14 juli 1976) zou iedere 
echtgenoot bij toepassing van de artt. 
1416 en 1418-1, c, B.W. een pacht- of handels
huurovereenkomst inzake een gemeenschap
pelijk goed kunnen ontbinden of hernieuwen. 
Zie Rep. not., onder de Ieiding van 
J. BAUGNIET en A. GENIN, Le bail a fenne et /e 
droit de preemption, 21-1-A-1, biz. 65 en 66. 

(3) Zie Cass., 5 sept. 1975 (A.C., 1976, 25) : 
Exploitatie van het pachtgoed door meer dan 
een pachter noopt de verpachter tot kennisge
ving van de opzegging aan iedere pachter. Het 
desbetreffend art. 12.3 Pachtwet bepaalt trou
wens uitdrukkelijk dat indien verscheidene 
pachters het goed gemeenschappelijk pachten, 
ook als het echtgenoten betreft, van de 
opzegging moet kennis worden gegeven aan a! 
degenen die het goed exploiteren. 

(4) Zie : a) A.P.R., SEVENS en TRAEST, Pacht, 
2' dr., nrs. 24, biz. 31, en 112, blz. 121; 
b) H. n'UDEKEM n'Acoz en I. SNICK, Het pacht
recht, nr. 98, blz. 109; c) Rep. not., voormeld in 
noot 2. 
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Over het middel, afgeleid uit de schen

ding van de artikelen 1, 4, tweede lid, 7, 
eerste lid en tweede lid, 1", 12.3 vervat in 
artikel 1 van de wet van 4 no
vember 1969 tot wijziging van de pacht
wetgeving en van de wetgeving betref
fende het recht van voorkoop ten gunste 
van de huurders van landeigendommen, 
dat afdeling III, van hoofdstuk II, van 
titel VIII, van boek III van het Burger
lijk Wetboek vormt, 212, derde lid, 
nieuw, 226septies, oud, 1217, 1218, 1220, 
1400, 1401, oud, 1402, oud, van het 
Burgerlijk Wetboek, gewijzigd door de 
wetten van 30 april 1958 en 14 juli 1976, 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis de door de ver
weerders aan de eisers gegeven opzeg
ging voor eigen gebruik betreffende de 
pacht van het perceel grond, gelegen te 
Herzele aan de Wijnhuize Kouter, tegen 
25 december 1979 geldig en van waarde 
verklaart op grond : dat toen de opzeg
ging op 16 december 1976 gegeven werd 
de partijen nog niet konden onderwor
pen zijn aan het nieuw wettelijk huwe
lijksvermogensstelsel dat pas gelding 
kreeg op 27 september 1977 voor zover, 
tussen 28 september 1976 en die datum, 
de echtgenoten geen verklaring tot ver
vroegde aanvaarding van d"t stelsel 
hadden gedaan; dat tot 27 septem
ber 1977 de man bijgevolg de gemeen
schappelijke vermogens beheerde en hij 
aileen geldige opzegging van pacht kon 
betekenen, 

terwijl, eerste onderdeel, de beide 
verweerders eigenaars zijn van de aan 
de eisers verpachte grond en zij tot 
geldigverklaring van de door de eerste 
verweerder aileen gegeven opzegging 
gedagvaard hebben; deze opzegging, die 
niet door beide verweerders gegeven 
werd, nietig is; het huwelijksvermogens
stelsel van de verweerders niets te 
maken heeft met de kwestieuze pacht 
(schending van de artikelen 1, 4, tweede 
lid, 7, eerste lid en tweede lid, 1 ", 
12.3 van de wet van 4 november 1969, 
1217, 1218, 1220, 1400, oud, 1401, oud, 
1402, oud, en 1421, oud, van het Burger
lijk Wetboek), 

tweede onderdeel, volgens de vaststel
lingen van het vonnis de beide verweer
ders het goed, verpacht aan de eisers, 
aangekocht hebben, en uit deze enkele 
vaststelling geenszins kan worden afge
leid dat eerste verweerder voldoende 
beheersmacht had om aileen aan de 
eisers een geldige opzegging te beteke
nen (schending van de artikelen 1, 4, 
tweede lid, 7, eerste lid en tweede lid, 1", 

12.3 van de wet van 4 november 1969, 
226septies, § 2, oud, 1400, oud, 1401, oud, 
1402, oud, 1421, oud, van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet), 

derde onderdeel, het door verweerster 
met verweerder gesloten huwelijk de 
handelingsbekwaamheid van verweer
ster niet gewijzigd heeft, zodat zij zelf 
eveneens de opzegging, gegeven op 
16 december 1976, diende te onderteke
nen, ook a! werden de bepalingen van 
het nieuwe huwelijksgoederenrecht 
slechts op 27 september 1977 op de 
verweerders toepasselijk (schending van 
de artikelen 1, 4, tweede lid, 7, eerste lid 
en tweede lid, 1 ", van de wet van 
4 november 1969, 212, derde lid, nieuw, 
1400, oud, 1401, oud, 1402, oud, 1421, oud, 
van het Burgerlijk Wetboek) : 

W at het eerste on"derdeel betreft : 
Overwegende dat de opzeggings

brief, blijkens de vaststelling van 
het vonnis, op 16 december 1976 
werd gegeven; dat het vonnis te 
kennen geeft dat het verpachte goed 
tot het gemeenschappelijk vermo
gen van de verweerders behoorde, 
en dat de regels betreffende het 
wettelijk huwelijksvermogensstelsel, 
ingevoerd door de wet van 
14 juli 1976, op het ogenblik van de 
opzegging nog geen toepassing had
den gevonden; 

Overwegende dat het opzeggen 
van een pachtovereenkomst tot het 
beheer van het verpachte goed 
behoort; 

Overwegende dat, krachtens 
artikel 1421 (oud) van het Burgerlijk 
W etboek, de man alleen, ten deze 
verweerder, de goederen van de 
gemeenschap beheerde; dat noch 
artikel 7, noch enig andere be paling 
vervat in artikel I van de wet van 
.4 november 1969 tot wijziging van 
de pachtwetgeving en van de wetge
ving betreffende het recht van voor
koop ten gunste van huurders van 
landeigendommen, aan voormeld 
artikel 1421 afbreuk doet; 

Wat het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vaststelt dat de verweerders 
het onderwerpelijk perceel op 
8 december 1976 hadden aangekocht 
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en, door de considerans luidende 
<< tot 27 september 1977 bebeerde de 
man bijgevolg de gemeenscbappe
lijke vermogens en kan bij aileen 
geldig opzegging van pacbt 
betekenen >>, te kennen geeft dat bet 
aangekocbte goed tot dit gemeen
scbappelijk vermogen van de ver
weerders beboorde; 

W at bet derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 212, 

derde lid, van bet Burgerlijk Wet
hoek, zoals bet gewijzigd werd door 
artikel I van de wet van 14 juli 1976, 
v66r de opzegging in werking was 
getreden; dat deze bepaling ecbter 
geen afbreuk doet aan de aan 
verweerder, kracbtens artikel 1421 
(oud) van bet Burgerlijk Wetboek, 
toekomende bevoegdbeid om, op bet 
ogenblik van die opzegging, de goe
deren van de gemeenschap, inclu
sief bet aangekocbte en verpacbte 
goed te beberen; 

Overwegende dat bet vonnis, der
halve, door de verweerder aileen 
gegeven opzegging van de pacbt
overeenkomst geldig te verklaren, 
geen enkele van de in bet middel 
vernoemde wetsbepalingen scbendt; 

Dat bet middel dan ook niet kan 
worden aangenomen; 

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

9 november 1979- 1" kamer- Voor
zitter : de h. Wauters, eerste voorzitter 
- Verslaggever : de h. Chi'ttel, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Dumon, procureur-generaal -
Advocaat: mr. Houtekier. 

Nr. 167 

3' KAMER - 12 november 1979 

1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN liURGERL!JKE ZAKEN 

- CONCLUSIE - BESLISSING DIE, DOOR TE 
STEUNEN OP BEPAALDJE FEITELIJKE GEGE
VENS, ANDERE OF TEGENSTRIJDIGE FEITE
LIJKE GEGEVENS, IN DE CONCLUSIE VER
MELD, VERWERPT - REGELMATIG MET 
REDENEN OMKLEDE BESLISSING. 

3° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - ONDERNEMING -

TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID - VER
SCHILLENDE JURIDISCHE ENTITEITEN -
VOORW AARDEN OM ALS TECHNISCHE 
BEDRIJFSEENHEID TE KUNNEN WORDEN 
BESCHOUWD. 

1' De rechtei' beslist wettig dat een 
onderneming bestaat uit verschillende 
technische bedrijfseenheden op grand 
van sociale criteria, zelfs indien de 
economische criteria wijzen op het 
bestaan van een enkele entiteit 
(Art. 14, § 2, tweede lid, 1", wet van 
20 sept. 1948.) (Eerste zaak.) 

2" Regelmatig met redenen omkleed is 
de beslissing die, door te steunen op 
bepaalde feitelijke gegevens, andere of 
tegenstrijdige gegevens, in de conclu
sie uiteengezet, verwerpt (1). (Art. 
97 Gw.) (Eerste zaak.) 

3" Verschillende juridische entiteiten die 
niet voldoen aan aile voorwaarden, 
gesteld door de artt. 14, § 2, b, van de 
wet van 20 sept. 1948 en 1, § 4, b, 2, 
tweede lid, van de wet van 
10 juni 1952, om te worden vermoed 
een technische bedrijfseenheid te vor
men, kunnen niettemin op grand van 
feitelijk te beoordelen economische en 
sociale criteria als technische bedrijfs
eenheid worden beschouwd (Art. 14, 
§ 1, tweede lid, 1", wet van 20 sept. 
1948; art. 1, § 4, b, 1, tweede lid, 1", wet 
van 10 juni 1952.) (Tweede zaak.) 

Eerste zaak 

(ETN. GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE - DE 

LEEUW N.V. T. BRUSSELS VERBOND DER CHRIS
TELIJKE VAKVERENIGINGEN, ALGEMEEN BEL-

GISCH VAKVERBOND) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op bet bestre
den vonnis, op 23 januari 1979 door 
de Arbeidsrecbtbank te Brussel in 
laatste aanleg gewezen; 

HEIDSCOMITE - ONDERNEMING - I-----------------
TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID - BEG RIP. (1) Cass., 31 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1148). 
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Over het mMdel, afgeleid uit de scherr

ding van artikel 14 van de wet van 
20 september 1948 houdende organisatie 
van het bedrijfsleven, onder meer gewij
zigd door de wet van 23 januari 1963 en 
het koninklijk besluit nr. 4 van 
11 oktober 1978, 1, § 4, b, eerste lid, van 
de wet van 10 juni 1952 betreffende de 
gezondheid en de veiligheid van de 
werknemers alsmede de salubriteit van 
het werk en van de werkplaatsen, en 
97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis beslist dat het 
bedrijf van eiseres met betrekking tot de 
sociale verkiezingen voor de onderne
mingsraden bestaat uit negen technische 
bedrijfseenheden onder meer op grond : 
dat « bezwaarlijk kan worden aangeno
men dat een juridische entiteit welke 
8.600 personeelsleden tewerkstelt, ver
spreid over meer dan 100 vestigings
plaatsen doorheen het ganse land, als 
een technische bedrijfseenheid zou door-· 
gaan, ook al heeft een verregaande 
centralisatie van machten plaatsgevon
den vanuit de hoofdzetel te Brussel; dat 
de aard van de door de personeelsleden 
uit te voeren aktiviteit grondig verschilt 
naargelang het gaat om een bediende in 
de centrale administratie, een verkoper 
of verkoopster in een supermarkt, een 
tewerkgestelde in een van de traditio
nele winkels of een werknemer in een 
opslag- en distributiecentrum; dat de 
tewerkstelling over het ganse land, en in 
beide taalgroepen, evenzeer een ver
scheidenheid van mensenkringen mee
brengt; dat in geval van twijfel bij het 
bepalen van de technische bedrijfseen
heid de sociale criteria primeren; dat 
deze indeling in negen technische enti
teiten weliswaar niet de enig mogelijke 
is en overigens niet volledig overeen
stemt met de indeling in districten 
waarvan hoger sprake; dat rekening 
houdende met bovenstaande gegevens de 
indeling zich gebeurlijk zelfs had kun
nen beperken tot vier technische 
bedrijfseenheden, namelijk : de maat
schappelijke zetel, de opslag- en distri
butiecentra, de supermarkten zone 
Noord en de supermarkten zone Zuid; 
dat de klassieke bijhuizen, gezien hun 
geringe personeelsbezetting, bij de maat
schappelijke zetel hadden kunnen 
gevoegd worden; dat aan verweerder 
evenwel niet kan worden verweten, met 
het oog op de te houden verkiezingen 
voor de ondernemingsraden, de indeling 
te hebben gevolgd welke door de werk
gever zelf werd vooropgesteld in zijn 
bericht van 19 december 1978 met 

betrekking tot de verkiezingen voor de 
comites voor veiligheid en gezondheid; 
dat de rechtbank meent zich te mogen 
aansluiten bij de indeling welke door 
partijen werd doorgevoerd in verband 
met de comites voor veiligheid en 
gezondheid, en dit ook voor de 
ondernemingsraden >>, 

terwijl, eerste onderdeel, het bestaan 
van verscheidene technische bedrijfs
. eenheden in een juridische entiteit, 
krachtens artikel 14 van de wet van 
20 september 1948, dient te worden 
bepaald op grond van sociale en econo
mische criteria en alleen dan tot het 
bestaan van een afzonderlijke techni
sche bedrijfseenheid kan worden beslo
ten, wanneer de bedrijfseenheid zowel 
op economisch als op sociaal gebied een 
zekere zelfstandigheid heeft, en terwijl 
bij totale afwezigheid van enige eco
nomische onafhankelijkheid het bestaan 
van een afzonderlijke technische 
bedrijfseenheid is uitgesloten en de so
dale criteria slechts primeren ingeval 
de economische criteria twijfel laten 
bestaan, zodat het vonnis, door te beslis
sen dat het bedrijf van eiseres negen 
technische bedrijfseenheden telt, op 
grond van sociale criteria alleen, en 
omdat deze primeren, zonder na te gaan 
of vast te stellen dat ten deze ook de 
economische criteria wijzen op het 
bestaan van verscheidene technische 
bedrijfseenheden of althans enige twijfel 
laten bestaan, niet wettelijk verantwoord 
is en de wettelijke begrippen 

onderneming en technische 
bedrijfseenheid schendt (schending 
van artikel 14 van de wet van 
20 september 1948); 

tweede onderdeel, eiseres bij conclusie 
op omstandige wijze had uiteengezet dat 
de bedrijfseenheden ten deze noch over 
enige economische noch over enige so
dale zelfstandigheid beschikten en, 
met betrekking tot de economische 
« eenheid >> van haar bedrijf, onder meer 
liet gelden « dat de verschillende 
districten echter over geen enkele 
autonomie beschikken; dat zij volledig 

· afhankelijk zijn van de centrale admi
nistratie; dat kenmerkend is dat geen 
enkel district over eigen administratief 
personeel beschikt, dat dezelfde com
merciele en prijzenpolitiek wordt toege
past in alle verkooppunten, dit op kleine, 
minder belangrijke verschillen na, welke 
verschillen voortspruiten uit de vestiging 
van het verkooppunt; dat de opslag- en 
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distributiecentra uiteraard geen econo
mische eenheid uitmaken, vermits zij 
enkel bestaan opdat de aangekochte 
goederen zouden opgestapeld worden 
vooraleer vervoerd te worden naar de 
verschillende verkooppunten », zodat het 
vonnis, door niet te antwoorden op deze 
middelen die de ontkenning van het 
bestaan van enige economische onafhan
kelijkheid betroffen, niet wettelijk ver
antwoord is (schending van alle in het 
middel vermelde bepalingen), noch 
regelmatig gemotiveerd is (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, de begrippen 
onderneming » en technische 

bedrijfseenheid ''• als bepaald in 
artikel 14 van de wet van 
20 september 1948, wettelijke begrippen 
zijn die beantwoorden aan een bepaalde 
realiteit, zodat het vonnis, door te beslis
sen dat de indeling in negen technische 
bedrijfseenheden niet de enig mogelijke 
was en dat de indeling zich eventueel 
had kunnen beperken tot vier tech
nische bedrijfseenheden, enerzijds 
de bedoelde wettelijke begrippen 
« onderneming en technische 
bedrijfseenheid schendt (schending 
\ran artikel 14 van de wet van 
20 september 1948) en anderzijds aange
tast is door een tegenstrijdigheid in de 
motivering daar de vervulling van de 
sociale en economische criteria in vier 
entiteiten het bestaan van negen entitei
ten uitsluit en omgekeerd (schending 
van alle vermelde bepalingen, inzonder
heid artikel 97 van de Grondwet); 

vierde onderdeel, de door partijen 
onderling overeengekomen indeling in 
negen technische bedrijfseenheden, wat 
betreft de verkiezingen voor de comites 
voor veiligheid en gezondheid, geen 
enkele weerslag heeft op de indeling wat 
betreft de verkiezing van de onderne
mingsraden, nu de wet uitdrukkelijk 
oplegt ten minste een comite voor veilig
heid en hygiene per technische bedrijfs
eenheid ( onderneming) op te richten, 
zodat, in zoverre het vonnis zijn besluit 
tot het bestaan van negen technische 
bedrijfseenheden stoelt op de met 
betrekking tot de verkiezingen van de 
comites voor veiligheid en hygiene door 
partijen conventioneel bepaalde techni
sche bedrijfseenheden, sche:r.ding 
inhoudt van de artikelen 1, § 4, b, van de 
wet van 10 juni 1952 en 14 van de wet 

van 20 september 1948, die de wettelijke 
begrippen " technische bedrijfseenheid ,, 
en « onderneming >> omschrijven : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 14, § 2, 

tweede lid, 1", van de wet van 
20 september 1948 houdende organi
satie van het bedrijfsleven, gewij
zigd door artikel 1, § 2, van het 
koninklijk besluit nr. 4 van 
11 oktober 1978, de onderneming 
definieert als de technische 
bedrijfseenheid bepaald op grond 
van de economische en sociale cri
teria, en voorschrijft dat in geval 
van twijfel de sociale criteria prime
ren; 

Dat, zelfs indien de economische 
criteria volkomen wijzen in de rich
ting van een enkele technische 
bedrijfseenheid, de rechter een 
andere beslissing mag stoelen op 
uitsluitend sociale criteria; 

W at het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat het vonnis uit
voerig de stelling en gronden van 
eiseres uiteenzet en daarna de 
beslissing dat er verscheidene tech
nische bedrijfseenheden zijn, stoeli 
op economische criteria, zoals daar 
zijn de 8.600 personeelsleden, hon
derd vestigingsplaatsen en de gron
dige verschillen tussen de activitei
ten van de personeelsleden, en op 
sociale criteria, met name de ver
schillen tussen de werkmilieus en 
de spreiding over het ganse land en 
in beide taalgemeenschappen; 

Overwegende dat het vonnis, door 
de gegevens te vermelden die de 
beslissing staven, duidelijk te ken
nen geeft dat de daarmee strijdige 
gegevens, die eiseres in haar con
clusie had aangehaald, niet 
afdoende zijn om tot een tegenover
gestelde beslissing te leiden; 

Wat de laatste twee onderdelen 
betreft : 

Overwegende dat het vonnis eerst 
onderzoekt of er een dan wei ver
scheidene technische bedrijfseenhe
den moeten onderscheiden worden; 
dat, na geoordeeld te hebben dat 
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verscheidene bedrijfseenheden be
staan, de arbeidsrechtbank zich 
bezint over het juiste aantal, rede
nen aanhaalt die ertoe zouden aan
zetten vier eenheden te onderschei
den, maar dan de gegevens aan
duidt die er de arbeidsrechtbank 
uiteindelijk toe brengen negen een
heden aan te nemen; 

Overwegende dat de arbeidsrecht
bank weliswaar vaststelt dat de 
partijen het eens zijn om de comites 
voor veiligheid en gezondheid op 
dezelfde wijze op te delen; dat de 
rechtbank zich echter bij deze inde
ling aansluit om de reden dat deze 
indeling << op rationele wijze is tot 
stand gekomen »; 

Dat de beslissing omtrent het 
aantal eenheden door deze laatste 
niet aangevochten redengeving wet
tig verantwoord is; dat de onderde
len derhalve gericht zijn tegen ten 
overvloede gegeven redenen van het 
vonnis; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende dat de eis tot ver
bindendverklaring zonder belang is, 
nu de voorziening wordt verworpen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening en de eis tot verbin
dendverklaring; veroordeelt eiseres 
in de kosten. 

12 november 1979 - 3" kamer -
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. J ans
sens - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advo
caten :mrs. Simont en Houtekier. 

Tweede zaak 

(ETN. GROEP D N.V. E.A. 
T. ALGEMEEN CHRISTEL!JK VAKVERBOND) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 25 januari 1979 door 
de Arbeidsrechtbank te Kortrijk in 
laatste aanleg gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 14, inzonderheid 
§ 2, b, van de wet van 20 september 1948 
houdende organisatie van het bedrijfsle
ven, gewijzigd door artikel 1, § 3, van 
het koninklijk besluit nr. 4 van 
11 oktober 1978, en 1, inzonderheid § 4, 
b, 2, van de wet van 10 juni 1952 
betreffende de gezondheid en de veilig
heid van de werknemers, alsmede de 
salubriteit van het werk en van de 
werkplaatsen, gewijzigd door artikel 9, 
§ 3, van het genoemde koninklijk besluit 
nr. 4 van 11 oktober 1978, 

doordat het vonnis, om te beslissen 
dat de drie eiseressen samen een techni
sche bedrijfseenheid vormen, overweegt 
dat het eigenlijk geen belang heeft of er 
al dan niet werknemers van een der 
vennootschappen werken voor de andere 
vennootschappen, daar uit andere gege
vens (het op elkander aangewezen zijn 
van de economische activiteiten van de 
drie vennootschappen, het uitoefenen 
van alle activiteiten in hetzelfde gebou
wencomplex, het gemeenschappelijk 
gebruiken van zekere lokalen, het uitoe
fenen van beheer en toezicht door 
dezelfde personen, het samen vergade
ren van de comites voor veiligheid en 
gezondheid van tweede en derde eisers) 
afdoende blijkt dat de drie vennoot
schappen als een technische bedrijfseen
heid dienen te worden beschouwd, 

terwijl, opdat verschillende juridische 
entiteiten tot een technische bedrijfseen
heid samengebracht kunnen worden, 
een aantal voorwaarden gelijktijdig moe
ten vervuld zij n, waaronder het feit dat 
verscheidene personeelsoverplaatsingen 
in welke vorm ook werden doorgevoerd 
binnen vier jaar v66r het inzetten van 
de procedure, ofwel dat arbeidsovereen
komsten in de mogelijkheid van derge
lijke overplaatsingen voorzien, zodat, bij 
afwezigheid van dergelijke verscheidene 
personeelsoverplaatsingen of contrac
tuele mogelijkheid van overplaatsingen, 
niet op grond van andere gegevens mag 
besloten worden tot het bestaan van een 
enkele technische bedrijfseenheid : 

Overwegende dat, naar luid van 
de artikelen 14, § 2, b, van de wet 
van 20 september 1948 en 1, § 4, b, 
2, tweede lid, van de wet van 
10 juni 1952, beide gewijzigd door 
het koninklijk besluit nr. 4 van 
11 oktober 1978, verschillende juri
dische entiteiten vermoed worden, 
tot het tegendeel wordt bewezen, 
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een technische bedrijfseenheid te 
vormen, indien vier voorwaarden 
gelijktijdig vervuld zijn; 

Dat, zo een van de vier voorwaar
den niet bewezen is, het wettelijk 
vermoeden niet geldt; dat zulks 
echter de rechter niet verhindert 
rekening te houden met aile gege
vens van de zaak en daarin het 
feitelijke bewijs te vinden dat de 
verschillende juridische entiteiten 
toch een technische bedrijfseenheid 
vormen; 

Dat de wetgever in de arti
kelen 14, § 1, tweede lid, 1", van de 
wet van 20 september 1948 en 1, § 4, 
b, 1, tweede lid, 1" van de wet van 
10 juni 1952 het begrip onderneming 
definieert als de technische 
bedrijfseenheid bepaald op grond 
van de economische en sociale cri
teria, en voorschrijft dat in geval 
van twijfel de sociale criteria prime
ren; 

Overwegende derhalve dat de 
rechter, die oordeelt dat niet aile 
voorwaarden bewezen zijn om het 
wettelijk vermoeden juris tantum in 
te roepen, de economische en so
ciale gegevens moet onderzoeken 
om daaruit zijn overtuiging te put
ten, met dien verstande dat, indien 
de twijfel blijft bestaan, de sociale 
criteria doorslaggevend zuilen zijn; 

Overwegende dat het vonnis oor
deelt « dat het eigenlijk geen belang 
heeft of er al dan niet werknemers 
van een der vennootschappen wer
ken voor de andere vennootschap
pen, daar uit hetgeen voorafgaat 
afdoende blijkt dat de drie vennoot
schappen als een technische 
bedrijfseenheid dienen beschouwd, 
vooral op grond van de sociale 
criteria, die toch primeren »; dat de 
arbeidsrechtbank derhalve niet 
steunt op het wettelijk vermoeden 
juris tantum; dat het vonnis echter 
tal van feitelijke gegevens aanhaalt 
die de arbeidsrechtbank ertoe bren
gen te oordelen dat slechts een 
technische bedrijfseenheid bestaat; 
dat de rechtbank terecht erop wijst 

I 
dat, in geval van twijfel, de beslis
sing wordt genomen « vooral op 
grond van de sociale criteria, die 
toch primeren >>; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

12 november 1979 - 3" kamer -
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Jans
sens - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Biitzler en van Heeke. 

Nr. 168 

3" KAMER - 12 november 1979 

1° CASSATIE - OMVANG- BURGERLIJKE 

ZAKEN - BESCRIKKEND GEDEELTE NIET 
ONDERSCREIDEN WAT DE OMVANG VAN DE 
CASSATIE BETREFr- BEG RIP. 

2° CASSATIE - TAAK VAN RET ROF -

BURGERLIJKE ZAKEN - BESTREDEN BESLIS
SING DIE RAAR BESCRIKKEND GEDEELTE 
GRONDT OP EEN DOOR DE VOORZIENING 
GEKRIT!SEERDE REDEN - BEVOEGDREID 
VAN RET ROF OM DEZE TE VERVANGEN DOOR 
EEN RECRTSGROND DIE RET BESCRIKKENDE 
GEDEELTE RECRTVAARDIGT. 

1" In burgerlijke zaken is, wat de 
omvang van de cassatie betJ·eft, geen 
beschikkend gedeelte dat onderschei
den is van het door de voorziening 
bestreden beschikkende gedeelte, dat
gene waartegen door geen partij in het 
cassatiegeding een ontvankelijke voor
ziening kan worden ingesteld (1). 

2" lndien de bestreden beslissing haar 
beschikkend gedeelte grondt op een 
door de voorziening gekr.itiseerde 
reden mag het Hof deze vervangen 
door een rechtsgrond die het beschik
kende gedeelte rechtvaardigt (2); hier
toe mag het ook de wettigheid van een 
niet aangevochten beschikkend 
gedeelte van de bestreden beslissing 
onderzoeken, wanneer dit, wat de 

(1) Cass., 22 sept. 1978 (A.C., 1978-79,.103). 

(2) Cass., 13 maart 1978 (A.C., 1978, 816). 
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omvang van de cassatie betreft, niet 
onderscheiden is van het aangevoch
ten beschikkende gedeelte (1). 

(WATERSCHOOT, TER SCHOOTE P.V.B.A. 
T. CHRISTELIJKE CENTRALE DER 

HOUTBEWERKERS EN BOUWVAKARBEIDERS) 

Omtrent het eerste middel heeft advo-
caat-generaal Lenaerts als volgt 
geconcludeerd : 

Nadat verweerster oorspronkelijk had 
gevorderd dat de eisers bevel zouden 
krijgen aan het veiligheidscomite het 
aantal technische bedrijfseenheden 
en/of juridische entiteiten mede te 
delen, breidde zij in conclusie haar 
vordering uit tot de beslissing dat de 
eisers sociale verkiezingen moeten orga
niseren. 

De eerste twee middelen zijn gericht 
tegen de beslissing van de arbeidsrecht
bank dat die uitbreiding ontvankelijk is. 

Volgens het eerst'e middel kan zulks 
niet geldig beslist worden, omdat de 
oorspronkelijke vordering niet ontvanke
lijk wordt verklaard. 

Maar die vordering is ontvankelijk. 
Ongetwijfeld staat het de werkgever de 
vereiste mededelingen te doen en wordt 
hem die opdracht gegeven door de 
Koning « uit de wet » zoals het vonnis 
zegt. Maar dit belet de rechter niet hem 
ertoe te veroordelen die wettelijke ver
plichting na te komen; integendeel. Pre
cies omdat het om een wettelijke ver
plichting gaat, is de rechterlijke macht 
bevoegd om te oordelen of de gedag
vaarde werkgever onder de regel valt en, 
zo ja, te beslissen dat hij die regel in 
acht moet nemen. 

De oorspronkelijke vordering, die tot 
die veroordeling strekt, is dus ongetwij
feld ontvankelijk. Maar dan leidt het 
evenmin twijfel dat ook de uitbreiding 
van de vordering ontvankelijk is, vermits 
het niet betwist wordt dat aan de 
voorwaarden gesteld door artikel 807 van 
het Gerechtelijk Wetboek is voldaan. 

De beslissing van de arbeidsrechtbank 
dat de uitbreiding ontvankelijk is, is dus 
in elk geval wettig verantwoord, zelfs 
indien de bewering van de eiseres dat 
een niet ontvankelijke vordering niet 
kan worden uitgebreid, juist is. 

Het middel kan derhalve niet tot 
cassatie leiden. Om dit vast te stellen 
moet het Hof weliswaar de niet aange-

(1) Zie de conclusie O.M. 

vochten beslissing omtrent de ontvanke
lijkheid van de oorspronkelijke vorde
ring anders beoordelen dan de arbeids
rechtbank heeft gedaan. Maar het laat 
die beslissing onaangeroerd. Het 
gebruikt dit oordeel aileen om aan de 
wei bestreden beslissing omtrent de 
uitbreiding een rechtsgrond te geven. En 
om een middel te verwerpen kan het 
Hof zulke rechtsgrond in de plaats 
stellen van de reden welke in de voor
ziening bekritiseerd wordt. 

Nu zou nog de opwerping kunnen 
worden gemaakt dat het Hof niettemin 
een rechterlijke beslissing tegenspreekt, 
waartegen geen voorziening is ingesteld 
en die dus definitief is geworden; daar
door zou het gezag van het gewijsde van 
die beslissing, worden aangetast. 

Zo het Hof van oordeel zou zijn met 
dit bezwaar rekening te moeten houden, 
moge het in overweging nemen dat zijn 
constante rechtspraak sedert het arrest 
van 16 februari 1951 (2) steeds aanneemt 
dat een niet aangevochten beschikkend 
gedeelte van de bestreden beslissing 
niettemin mede met het bestreden 
beschikkende gedeelte wordt vernietigd, 
op voorwaarde dat beide niet onder
scheiden zijn wat de omvang van de 
cassatie betreft. En dit betekent dat geen 
enkele partij een ontvankelijke voorzie
ning tegen het niet beschikkende 
gedeelte kan instellen. 

Ongetwijfeld is deze theorie tot op 
heden uitsluitend toegepast geworden 
om de cassatie te kunnen uitbreiden in 
gevallen waarin de cassatietechniek 
geen andere oplossing openlaat om aile 
beschikkingen, die een onafscheidelijk 
geheel vormen, samen te vernietigen ten 
einde partijen de mogelijkheid te bieden 
voor de rechter op verwijzing al hun 
wederzijdse belangen te doen gelden. 

Nu geef ik graag toe dat met zorg 
ervoor moet worden gewaakt deze 
theorie niet zonder zeer goede redenen 
uit te breiden. Maar ten deze gaat het in 
werkelijkheid niet om een uitbreiding, 
maar om een nieuwe toepassing die naar 
mijn oordeel minder ver gaat dan die 
welke ervan wordt gemaakt wat de 
uitbreiding van de cassatie betreft, 
omdat zij het gezag van het gewijsde 
van het niet aangevochten beschikkende 
gedeelte uiteindelijk in mindere mate 
aantast. 

(2) Bull. en Pas., 1951, I, 395 met conclusie 
van procureur-generaal Hayoit de TerrnJCourt, 
toen eerste advocaat-generaal. 
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In geval van uitbreiding van cassatie 

vernietigt het Hof immers een niet 
aangevochten, dus definitief geworden 
beslissing, en dit zelfs zonder vast te 
stellen dat die beslissing onwettig is, 
maar aileen omdat het bestreden 
beschikkende gedeelte wordt vernietigd. 
Het is dus best mogelijk dat het Hof een 
beslissing vernietigt die volkomen wettig 
is en dit om de enkele reden een partij, 
die ertegen geen ontvankelijke voorzie
ning kan insteilen, de kans te geven de 
wettigheid ervan ter sprake te brengen 
voor de rechter op verwijzing. 

De thans onder ogen genomen toepas
sing van dezelfde theorie gaat heel wat 
minder ver. Zij leidt niet tot de vernieti
ging van het niet aangevochten beschik
kende gedeelte. Aileen wordt de onwet
tigheid ervan vastgesteld en dit uitslui
tend om eruit te kunnen afleiden dat de 
bestreden beslissing wettig is en er 
derhalve geen reden is om deze te 
vernietigen. 

Deze toepassing ligt volkomen in de 
lijn van de door de rechtspraak alge
meen aangenomen theorie van de sub
stitutie van motieven. Ook al heeft de 
rechter zich in rechte vergist, zijn beslis
sing wordt toch niet vernietigd, wanneer 
zij om een andere, door hem niet in 
aanmerking genomen, reden wettig ver
antwoord is. Het Hof vernietigt geen 
onwettige redeneringen, maar onwettige 
beslissingen. Het vermijdt de vernieti
ging, wanneer de beslissing wettig ver
antwoord kan worden, ook al moet het 
zelf die rechtsgrond aanbrengen. En 
waarom zou het Hof met dat doel de 
wettigheid van een niet aangevochten 
beslissing niet mogen onderzoeken zon
der aan die beslissing zelf te raken, 
wanneer het deze wel mag vernietigen 
zonder de wettigheid ervan te onderzoe
ken. 

Dat lijkt mij geen gedurfdere toepas
sing van de algemeen aangenomen 
theorie van het niet onderscheiden 
beschikkende gedeelte te zijn dan die 
welke daarvan tot op heden steeds is 
gemaakt. 

Ook indien het Hof ervoor zou terug
schrikken in elk geval de wettigheid van 
een. niet bestreden beslissing te onder
zoeken om tot de wettigheid van de 
aangevochten beslissing te kunnen 
besluiten, meen ik dat daartoe toch 
zeker reden is, wanneer het gaat om 
twee niet onderscheiden beschikkende 
gedeelten in de zin die de rechtspraak 
daaraan geeft wat de omvang van de 
cassatie betreft. 

En daarover gaat het ten deze toch 
wel. De eisers kunnen uiteraard niet 
opkomen tegen de beslissing dat de 
vordering van de tegenpartij niet ont
vankelijk is. En deze laatste heeft er 
evenmin belang bij omdat zij uiteinde
lijk gelijk krijgt, doordat haar uitge
breide vordering wordt ingewilligd en zij 
aldus een veroordeling bekomt die ver
der reikt dan hetgeen zij in de niet 
ontvankelijk verklaarde, oorspronkelijke 
vordering had gevraagd. Haar belang bij 
de vernietiging van het niet ontvankelijk 
verklaren van haar oorspronkelijke vor
dering zou maar kunnen ontstaan, 
indien en nadat de bekomen veroorde
ling zou vernietigd worden. 

Maar tot vernietiging van die veroor
deling is er, zoals gezegd, geen aanlei
ding, omdat die beslissing wettig verant
woord is doordat de oorspronkelijke 
vordering ontvankelijk is. 

Het eerste middel wordt dan ook 
tevergeefs voorgesteld. 

Conclusie : verwerping. 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 26 januari 1979 door 
de Arbeidsrechtbank te Dender
monde, in laatste aanleg gewezen; 

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

doordat het vonnis, na beslist te heb
ben dat de eis, zoals bij dagvaarding 
gesteld, niet ontvankelijk was, de eis, 
zoals uitgebreid, wel ontvankelijk ver
klaart, op grond onder meer dat de 
uitbreiding van de vordering duidelijk 
steunt op een feit of akte uit de 
dagvaarding, 

terwijl de uitbreiding van een vorde
ring, als bepaald in artikel 807 van het 
Gerechtelijk Wetboek, onderstelt dat op 
geldige wijze een vordering aanhangig 
is, en een vordering die niet ontvanke
lijk is, niet op geldige wijze kan worden 
« uitgebreid "• ook al berust deze 
« uitbreiding >> op een feit of akte in de 
dagvaarding aangevoerd; zodat het von
nis, door de vordering eerst niet ontvan
kelijk en vervolgens de uitbreiding ervan 
wel ontvankelijk te verklaren, enerzijds 
aangetast is door tegenstrijdigheid 
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(schending van artikel 97 van de Grand
wet) en anderzijds schending inhoudt 
van artikel 807 van het Gerechtelijk 
Wetboek: 

Overwegende dat het middel 
aileen gericht is tegen de beslissing 
dat de uitbreiding van de vordering 
ontvankelijk is; dat de eisers er 
geen belang bij hebben om de 
beslissing waarbij de oorspronke
lijke vordering niet ontvankelijk 
wordt verklaard, aan te vechten; dat 
verweerster daarbij evenmin belang 
heeft, nu zij de veroordeling die zij 
bij uitbreiding van haar vordering 
had gevraagd, bekomen heeft; dat 
het niet ontvankelijk verklaren van 
de oorspronkelijke vordering ver
weerster maar kan grieven, zo de 
aangevochten beslissing wordt ver
nietigd; 

Dat de beide beslissingen der
halve niet onderscheiden zijn wat 
de omvang van de cassatie betreft; 

Overwegende dat het Hof de door 
het middel aangevochten reden, 
waarop de bestreden beslissing 
steunt, mag vervangen door een 
rechtsgrond die het beschikkende 
gedeelte rechtvaardigt; 

Dat, wanneer twee beschikkende 
gedeelten niet onderscheiden zijn 
wat de omvang van de cassatie 
betreft, het Hof, met het oog op de 
wettige verantwoording van het be
kritiseerde beschikkende gedeelte, 
ook de wettigheid van het niet · 
bekritiseerde beschikkende gedeelte 
mag onderzoeken; 

Overwegende dat de oorspronke
lijke vordering van verweerster 
onder meer ertoe strekte de eisers 
te bevelen de nodige mededeling 
aan het veiligheidscomite te doen 
<< omtrent het aantal technische 
bedrijfseenheden en/ of juridische 
entiteiten waarvoor organen moeten 
opgericht worden, met hun be
schrijving »; 

Dat, Iuidens artikel 6 van het 
koninklijk besluit van 18 okto
ber 1978, de werkgever de leden van 
het comite v66r een bepaalde ter
mijn schriftelijk in kennis stelt van 

zijn beslissing aangaande << het aan
tal technische bedrijfseenheden 
en/of juridische entiteiten waarvoor 
organen moeten worden opgericht, 
met hun beschrijving »; 

Dat de arbeidsrechtbank bevoegd 
is om de werkgever tot nakoming 
van deze verplichting te veroorde
len; dat de voornoemde oorspronke
lijke vordering derhalye ontvanke
lijk is; 

Overwegende dat het middel de 
beslissing dat de uitbreiding van de 
vordering ontvankelijk is, aileen 
aanvecht op grond dat uitbreiding 
naar recht niet mogelijk is, wanneer 
de oorspronkelijke vordering niet 
ontvankelijk is; 

Dat, zelfs indien het middel 
gegrond zou zijn, die beslissing 
wettelijk verantwoord blijft, vermits 
de oorspronkelijke vordering ont
vankelijk is; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is bij gebrek aan belang; 

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

12 november 1979 - 3' kamer -
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Jans
sens - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. De Gryse. 

Nr. 169 

2' KAMER - 13 november 1979 

STEDEBOUW- WET VAN 29 MAART 1962, 
ART. 65- VORDERING VAN DE ADMINISTRA
TIEVE OVERHEID OM DE PLAATS IN DE 
VORIGE STAAT TE HERSTELLEN - WIJZE 
WAAROP DIE VORDERING WORDT INGESTELD. 

Geen enkele wettelijke bepaling stelt 
vereisten omtrent de wijze waarop de 
gemachtigde ambtenaar of het college 
van burgemeester en schepenen de 
vordering instelt om de plaats in de 
vorige staat te herstellen, wanneer het 
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werk is uitgevoerd zonder bouwver
gunning; niets belet dus dat de admi
nistratieve overheid die vordering op 
rechtsgeldige wijze als burgerlijke par
tij kan instellen (1). 

(TAYMANS D'EYPERNON T. STAD GENT; 
STAD GENT T. TAYMANS D'EYPERNON) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 januari 1979 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

I. Op de voorziening van Taymans 
d'Eypernon, beklaagde, gericht 
tegen de beslissing op de strafvor
dering en op de vordering tot 
herstel : 

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

II. Op de voorziening van de stad 
Gent, burgerlijke partij : 

A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing waar
bij eiser op de strafvordering tot 
een geldboete is veroordeeld : 

Overwegende .dat eiseres, recht
streeks dagende burgerlijke parij 
die niet in kosten van de strafvorde
ring is veroordeeld, geen hoedanig
heid heeft om tegen zodanige 
beslissing cassatieberoep in te 
stellen : 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing waar
bij eiseres het recht ontzegd is om, 
bij in gebreke blijven van de 

vorige staat te herstellen, van 
ambtswege tot tenuitvoerlegging 
van het vonnis over te gaan : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 65 van de wet van 
29 maart 1962 houdende organisatie van 
de ruimtelijke ordening en van de stede
bouw, zoals gewijzigd door artikel 21 van 
de wet van 22 december 1970 en van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, na te hebben 
vastgesteld dat in de zaak nr. 612178 met 
betrekking tot perceel sectie B, nummer 
664/a, zowel de directeur van het Provin
ciaal Bestuur van Stedebouw en Ruimte
lijke Ordening als het college van burge
meester en schepenen een vordering tot 
herstel van dit perceel in zijn vorige 
staat hebben ingesteld, en in de zaak 
nummer 750/77 met betrekking tot per-

665/a 
ceel sectie B, nummer ---, enkel 

2 
de hoofdingenieur-directeur van het 
Bestuur van Stedebouw en Ruimtelijke 
Ordening een dergelijke vordering heeft 
ingesteld, onder meer op grond dat de 
conclusie, die de burgerlijke partij, stad 
Gent, en ook het college van burgemees
ter en schepenen « handelend krachtens 
de bevoegdheden die hem zijn gegeven 
bij artikel 65 van de wet van 
29 maart 1962 op de stedebouw » neer
legden inzake 612/78 en waarvan een 

. doorslag inzake 750/77 werd gedepo
neerd voor het hof van beroep op 
9 november 1978, enkel en aileen betrek
king heeft op het perceel 664/ a, beslist 
dat het logisch en redelijk voorkomt de 
ambtshalve uitvoering van het herstel 
slechts toe te staan aan degene die het 
met goed recht gevorderd heeft, hetgeen 
inhoudt dat het college van burgemee
ster en schepenen van de stad Gent, wat 
het perceel sectie B, nummer 
665/a 
---, betreft, niet van ambtswege tot 

2 
tenuitvoerlegging van het arrest zal kun
nen overgaan, met recht om de van de 
herstelling van de plaats voorkomende 
materialen en voorwerpen te verhogen, 
te vervoeren, op te slaan en te vernieti
gen, op een door hem gekozen plaats, 

665/a 
beklaagde het perceel --- in de 

2 

teiwijl, eerste onderdeel, luidens de 
rechtstreekse dagvaardiging van 
10 februari 1978, eiseres - dus ook het 

------------------1 college van burgemeester en schepenen 
(1) Zie Cass., 16 feb. 1973 (A.C., 1973, 506); 

17 sept. 1974 (ibid., 1975, 71). 
handelend krachtens de bevoegdheid die 
hem is gegeven bij artikel 65 van de wet 
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van 29 maart 1962 op de stedebouw -
de veroordeling vorderde van gedaagde 
om het terrein gelegen te Gent, Hoge 
Blaarmeersen, ten kadaster bekend 
onder sectie B, nummers 664/a en 

665/a 
--

2
-, ( ... )in zijn vorigestaat teherstel-

len door verwijdering van de wederrech
telijk gestorte ophogingsspecie, hiermee 
op duidelijke marrier haar zienswijze 
kenbaar makend nopens voormelde vor
_dering, zodat het arrest, door te beslis
sen dat in de zaak 750/77, betrekkelijk 

665/a 
perceel --

2
- slechts de vordering tot 

herstel voorhanden is uitgaande van de· 
hoofdingenieur-directeur van het 
Bestuur van Stedebouw en Ruimtelijke 
Ordening, de bewijskracht toekomend 
aan deze rechtstreekse dagvaarding 
schendt (schending van de ar
tikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, hoewel het herstel 
van de plaats in de vorige staat van de 
betrokken percelen slechts kan worden 
bevolen op vordering van de gemach
tigde ambtenaar of van het college van 
burgemeester en schepenen, geen enkele 
wettelijke bepaling vereisten stelt 
nopens de wijze waarop voormelde vor
dering aan de rechterlijke autoriteiten 
moet worden bekendgemaakt en het, 
meer in het bijzonder, voldoende is dat 
bedoelde overheden hun zienswijze op 
duidelijke manier kenbaar gemaakt heb
ben in de stukken van de rechtspleging 
die aan de rechter worden overgelegd 
ter beoordeling van de vervolging; ter
wijl ten deze voldoende blijkt uit de 
neerlegging van een doorslag van de 
conclusie - vanwege de stad Gent en 
het college van burgemeester en schepe
nen, « handelend krachtens de bevoegd
heid die hem gegeven is bij artikel 65 
van de wet van 29 maart 1962 op de 
Stedebouw >> - inzake 750177 met 
betrekking tot het perceel sectie B, 

665/a 
nummer ---, evenals uit de tekst zelf 

2 
van deze conclusie en van de recht
streekse dagv.aarding van 10 fe
bruari 1978, dat het college van 
burgemeester en schepenen van de stad 
Gent niet enkel het herstel in de vorige 
staat van perceel sectie B, nummer 664/a 
- hetgeen ook wordt aanvaard door 
door het arrest - maar ook van perceel 

665/a 
sectie B, nummer --- heeft gevorderd 

2 

( schending van artikel 65 van de wet van 
29 maart 1962, en voor zoveel nodig, van 
artikel 21 van de wet van 
22 december 1970) : 

Wat het 
betreft : 

tweede onderdeel 

Overwegende dat, wanneer zon
der bouw- of verkavelingsvergun
ning werken zijn uitgevoerd, het 
herstel van de plaats in de vorige 
staat niet kan worden bevolen dan 
op vordering van de gemachtigde 
ambtenaar of van het college van 
burgemeester en schepenen; dat 
evenwel geen enkele wettelijke 
bepaling vereisten stelt omtrent de 
wijze waarop voormelde vordering 
aan de rechterlijke autoriteiten 
moet worden bekendgemaakt; 

Dat het voldoende is dat de ziens
wijze van de bedoelde administra
tieve overheden duidelijk kenbaar is 
gemaakt in de stukken van de 
rechtspleging die aan de rechter 
zijn voorgelegd; 

Overwegende dat, hoewel voor
melde wetsbepaling niet vereist dat 
de gemachtigde ambtenaar of het 
college haar vordering tot herstel 
zou aanhangig maken na zich daar
toe burgerlijke partij te hebben 
gesteld, niets belet dat deze admi
nistratieve overheden die vordering 
als burgerlijke partij op rechtsgel
dige wijze kunnen instellen; 

Overwegende dat ten deze eiseres, 
burgerlijke parti], zo voor de eerste 
rechter in de zaak 750/77 bij conclu
sie en in de zaak 612/78 bij haar 
rechtstreekse dagvaarding van 
10 februari 1979, als voor het hof 

· van beroep bij conclusie van 
18 november 1977, uitdrukkelijk 
hernomen ter terechtzitting van 
9 november 1978, in beide zaken 
duidelijk te kennen gaf dat haar 
vordering tot herstel van het 
bedoelde onroerend goed in vorige 
staat en, bij ontstentenis van tijdig 
herstel door verweerder, tot herstel 
ambtshalve door eiseres zelf op 
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kosten van verweerder, niet was 
beperkt tot het perceel sc-ctie B, 
nummer 664/a, doch dat zij integen
deel haar vordering van meet af aan 
had ingesteld met betrekking tot 
het gause onroerend goed, op het 
kadaster bekend onder sectie B, 

665/a 
nummers 664/a en---; 

2 

Overwegende derhalve dat het 
arrest niet wettig vermocht te 
beslissen dat de vordering tot her
stel betreffende het perceel sectie B, 

665/a 
nummer ---, door de burgerlijke 

2 
partij, stad Gent, bij conclusie 
geformuleerd, geen vordering tot 
herstel uitmaakt, in de zin van 
artikel 65, § 1, eerste lid, .van de wet 
van 29 maart 1962, op de enkele 
grond dat in die wetsbepaling geen 
sprake is van enige vordering tot 
herstel uitgaande van een burger
lijke partij; 

Dat het middel in zoverre 
gegrond is; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op de namens eiser buiten 
de in artikel 420 bis, eerste lid, van 
het Wetboek van Strafvordering 
bepaalde termijn neergelegde 
memorie, vernietigt het bestreden 
arrest voor zover het beslist dat bij 
in gebreke blijven van verweerder, 
enkel de gemachtigde ambtenaar, 
met uitsluiting van het college van 
burgemeester en schepenen van de 
stad Gent, ambtshalve tot tenuit
voerlegging van het arrest zal kun
nen overgaan met betrekking tot 

665/a 
het perceel sectie B, nummer ---; 

2 
verwerpt de voorzieningen voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt eiser in de 
kosten van zijn voorziening; veroor
deelt eiseres in de helft van de 
kosten van haar voorziening; laat de 
overige kosten ten laste van de 

Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Antwerpen. 

13 november 1979 - 2' kamer 
Voorzitter baron Richard 
Verslaggever : de h. Delva - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Butz
ler en Putzeys, Brussel. 

Nr. 170 

2' KAMER - 13 november 1979 

1° M!SDRIJF - SOCIALE ZAKEN - WET 

VOLGENS WELKE, ENERZ!JDS, EEN OVERTRE
DING VAN RAAR BEPALINGEN GESTRAF'T 
WORDT MET EEN GEVANGENISSTRAF EN EEN 
GELDBOETE OF MET EEN VAN DIE STRAFFEN 
ALLEEN EN, ANDERZIJDS, EEN GELDBOETE 
ZAL WORDEN UITGESPROKEN ZOVEEL :VIAAL 
ALS ER WERKNEMERS ZIJN T.A.V. WIE BEPA
LINGEN VAN DIE WET ZIJN OVERTREDEN, 
ZONDER DAT EVEl';WEL HET TOTAAL VAN DE 
GELDBOETEN EEN VASTGESTELD MAXIMUM 
MAG OVERSCRRIJDEN - MISDRIJF W AAROP 
EEN ENKELE STRAF IS GESTELD. 

2° STRAF - VERVANGENDE GEVANGENIS

STRAF- SOCIALE ZAKEN- TELASTGELEGDE 
FElT GEPLEEGD T.A.V. VERSCRILLENDE 
WERKNEMERS - FElT DAT SLECRTS EEN 
ENKEL MISDR!JF OPLEVERT - EEN ENKELE 
STRAF - GEVOLG T.A.V. DE VERVANGENDE 
GEVANGEN!SSTRAF. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BESLIS

SING WAARIN NIET WORDT VASTGESTELD 
DAT ALLE BESTANDDELEN VAN RET MIS
DRIJF AANWEZIG Z!JN - NIET MET REDENEN 
OMKLEDE BESLISSING. 

4° WETTEN EN BESLUITEN - WET 
VAN 26 JAN. 1951 BETREFFENDE DE VEREEN

VOUDIGING VAN DE DOCUMENTEN WAARVAN 
RET BIJHOUDEN DOOR DE SOCIALE WETGE
VING IS OPGELEGD - POLITIE- EN VEILIG
REIDSWET. 

5° MISDRIJF - SOCIALE ZAKEN - OVER
TREDING VAN DE WET VAN 26 JAN. 1951 
BETREFFENDE DE VEREENVOUDIGING VAN DE 
DOCUMENTEN WAARVAN H;ET BIJROUDEN 
DOOR DE SOCIALE WETGEVING IS OPGELEGD 
- BESTANDDELEN VAN RET MISDRIJF. 

1 o Wanneer de wet in sociale zaken 
bepaalt, enerzijds, dat een overtreding 
van haar bepalingen wordt gestraft 
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met een gevangenisstJ·af en een geld
boete of met een van die straiten 
aileen, en, anderzijds, dat de geldboete 
zoveel maal wordt toegepast als er 
werknemers zijn t.a. v. wie de bepalin
gen zijn overtreden, zonder dat even
wei het totaal van de geldboeten een 
vastgesteld maximum mag overschrij
den, ]evert het telastgelegde feit, hoe
wei het is gepleegd t.a. v. verschillende 
werknemers, ingevolge de wet slechts 
een enkel misdrijf op waarop maar 
een enkele straf mag worden toege
past (1). 

2" Wanneer in sociale zaken het telast
gelegde feit, hoewel het is gepleegd 
t.a. v. verschillende werknemers, inge
volge de wet slechts een enkel misdrijf 
oplevert waarop maar een enkele straf 
mag worden toegepast, kan krachtens 
al't. 40 Sw. wettelijk maar een vervan
gende gevangenisstraf worden uitge
sproken (2). 

3" Niet regelmatig met redenen omkleed 
is het arrest waarbij wegens een 
telastlegging een veroordeling wordt 
uitgesproken zonder dat wordt vastge
steld dat aile bestanddelen van het 
misdrijf aanwezig zzjn (3). 

4" De bepalingen van de wet van 26 jan. 
1951 betreffende de vereenvoudiging 
van de documenten waarvan het bij
houden door de sociale wetgeving is 
opgelegd, zijn wetten van politie en 
veiligheid in de zin van art. 3 B. W. 

5" De rechter die een werkgever veroor
deelt wegens een overtreding van de 
wet van 26 jan. 1951 om de bij die wet 
ingevoerde controle te hebben verhin
derd, moet nader bepalen dat het gaat 
om een werkgever die verplicht is een 
of meer bij die wet of de uitvoerings
besluiten voorgeschreven documenten 
bij te houden. 

(VAN DEN MAAGDENBERG) 

ARREST 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 2 mei 1979 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing waar
bij eiser van de telastlegging 
3 wordt vrijgesproken : 

Overwegende dat eiser verklaart 
afstand te doen van zijn voorzie
ning; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing waar
bij eiser wordt veroordeeld wegens 
de telastleggingen 1 en 2 : 

Over het eerste middel, ambtshalve 
· afgeleid uit de schending van artikel 40 
van het Strafwetboek : 

Overwegende dat eiser onder de 
telastlegging 1 vervolgd was om op 
27 juli 1977 te Maasmechelen, bij 
overtreding van artikel 32, § 1, van 
de wet van 28 juni 1976 houdende 
voorlopige regeling van de tijdelijke 
arbeid, de uitzendarbeid en het ter 
beschikking stellen van werknemers 
ten behoeve van gebruikers, als 
werkgever, lasthebber of aange
stelde, drie werknemers ter 
beschikking te hebben gesteld van 
een gebruiker, te weten de firma 
Denys uit . Gent, onder wier gezag, 
leiding en toezicht de werken wer
den uitgevoerd; dat het arrest eiser 
wegens dit feit veroordeelt tot drie 
geldboeten van honderd frank, 
gebracht op vierduizend frank, of 
telkens een maand vervangende 
gevangenisstraf; 

Overwegende dat het aldus ten 
laste gelegde feit, hoewel gepleegd 
met betrekking tot drie werkne
mers, nochtans, krachtens de wet, 
slechts een enkel misdrijf oplevert, 
waarop slechts een straf kan wor
den toegepast; dat hieruit volgt dat, 
hoewel die straf, wat de geldboete 
betreft en zoals bepaald is in 

-----------------1 artikel 41 van de genoemde wet van 
(1) Cass., 8 nov. 1978, 5, 20 en 26 juni 1979 

(A.C., 1978-79, 293, 1159, 1264 en 1289). 

(2) Cass., 26 juni 1979, voormeld. 

(3) Cass., 6 sept. 1977 (A.C., 1978, 22). 

28 januari 1976, vastgesteld wordt 
volgens het aantal werknemers of 
uitzendkrachten die in strijd met de 
bepalingen van de wet zijn tewerk
gesteld, de rechter n:ochtans, krach-
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tens artikel 40 van het Strafwet
boek, wettelijk slechts een vervan
gende gevangenisstraf kan uitspre
ken; 

Dat het arrest, door ten deze drie 
vervangende gevangenisstraffen uit 
te spreken, laatstvermelde wetsbe
paling schendt; 

Over het tweede middel, ambtshalve 
afgeleid uit de schending van de 
artikelen 1, 3, 5 van de wet van 
26 januari 1951 betreffende de vereen
voudiging van de documenten waarvan 
het bijhouden door de sociale wetgeving 
opgelegd is, 1, 5 van het koninklijk 
besluit van 12 november 1952, genomen 
ter uitvoering van genoemde wet, en 
97 van de Grondwet : 

Overwegende dat het arrest eiser 
tot een afzonderlijke straf veroor
deelt om van 24 augustus 1977 tot 
14 september 1977 te Maasmeche
len, bij overtreding van artikel 3 
van de wet van 26 januari 1951, als 
werkgever, lasthebber of aange
stelde, het toezicht verhinderd te 
hebben van een ambtenaar belast 
met de controle op de naleving van 
de sociale wetgeving en dit door te 
weigeren aan deze ambtenaar de 
sociale documenten, facturen, con
tracten, werflijsten en andere docu
menten voor te leggen die hij nodig 
achtte om aan zijn . opdracht een 
passend gevolg te kunnen geven 
(telastlegging 2); 

Overwegende dat het arrest, eens
deels, vaststelt dat de firma naar 
Nederlands recht « Gebroeders van 
den Maagdenberg », waarvoor eiser 
als strafrechtelijk verantwoordelijke 
persoon is opgetreden en die op 
27 juli 1977 te Maasmechelen drie 
werknemers van Nederlandse natio
naliteit ter beschikking had gesteld 
van de firma Denys uit Gent, die 
aldaar grondwerken uitvoerde, ge
vestigd is te Hoeven (Nederland) en, 
anderdeels, beslist dat de Belgische 
wetgeving betreffende de documen
ten waarvan het bijhouden door de 
sociale wetgeving opgelegd is, op 
genoemde firma toepasselijk is; dat 
het deze beslissing grondt op de 
enkele overweging dat « kwestieuze 

wetgeving behoort tot de reglemen
tering van de arbeid en tot de 
sociale openbare orde, zodat zij 
wetten van politie en veiligheid zijn 
zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek en bij
gevolg gelden voor al wie zich op 
het Belgisch grondgebied bevindt »; 

Overwegende dat, ook al behoor
den de bepalingen van de wet van 
26 januari 1951 tot de wetten van 
politie en veiligheid in de zin van 
artikel 3 van het Burgerlijk Wet
hoek, zij niettemin enkel toepasse
lijk kunnen zijn op de werkgevers 
die binnen de werkingssfeer van die 
wet vallen; 

Overwegende dat de evenge
noemde wet sancties inhoudt, ener..: 

· zijds, ten laste van de werkgevers, 
hun aangestelden of lasthebbers die 
de documenten, welke zijn voorge
schreven in de. wetten die zij op
somt of in haar uitvoeringsbeslui
ten, niet bijhouden en, anderzijds, 
ten laste van de werkgevers, hun 
lasthebbers of aangestelden die zich 
zullen verzet hebben tegen het 
krachtens deze wet georganiseerde 
toezicht; dat hieruit blijkt dat het 
door deze wet georganiseerde toe
zicht enkel die werkgevers beoogt 
op wie de verplichting tot het bij
houden van een of meer van die 
documenten rust; dat bedoeld wor
den de werkgevers onderworpen 
aan de wetten die zijn opgesomd in 
artikel 1 van de genoemde wet van 
26 januari 1951 en in artikel 1 van 
het uitvoeringsbesluit van 12 no
vember 1952; 

Overwegende, eensdeels, dat de 
wet van 28 juni 1976 houdende 
voorlopige regeling van de tijdelijke 
arbeid, de uitzendarbeid en het ter 
beschikking stellen van werknemers 
ten behoeve van gebruikers, niet 
onder · de opgesomde wetten voor
komt; 

Overwegende, anderdeels, dat 
sommige van de opgesomde wetten 
hun werkingssfeer beperken tot de 
werkgevers die in Belgie gevestigd 
zijn of in Belgie een exploitatiezetel 
hebben en werknemel.'s in Belgie 
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tewerkstellen; dat zulks met name 
het geval is voor de wet van 
27 juni 1969 betreffende de maat
schappelijke zekerheid der arbei
ders, die de besluitwet van 
28 december 1944 heeft vervangen; 

Overwegende dat het arrest niet 
vaststelt dat de firma van eiser 
onder een of meer van de opge
somde wetten valt; dat de telastleg
ging, zoals zij bewezen is verklaard, 
in algemene bewoordingen is 
gesteld wat het voorwerp van de 
controle betreft welke door eiser. 
zou zijn verhinderd, en niet bepaalt 
welke wetten worden bedoeld; dat 
het arrest ook niet preciseert of 
eiser niet aileen arbeidskrachten 
heeft ter beschikking gesteld maar 
ook in Belgie werknemers heeft 
tewerkgesteld, noch of hij in Belgie 
een exploitatiezetel had; dat het 
arrest bijgevolg niet alle bestandde
len van het misdrijf vaststelt; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
het arrest, door enkel te steunen op 
de eerder aangehaalde redengeving, 
waarbij het zich ertoe beperkt te 
stellen dat elke werkgever aan de 
verplichtingen van de wet van 
26 januari 1951 is onderworpen, de 
veroordeling van eiser wegens de 
telastlegging 2 noch regelmatig 
motiveert noch wettelijk verant
woordt; 

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, zonder dat er 
aanleiding is om het door eiser 
aangevoerde middel te onderzoeken, 
dat niet tot ruimere cassatie of tot 
cassatie zonder verwijzing kan lei
den, verleent akte van de gedeelte
lijke afstand; vernietigt het bestre
den arrest voor zover het eiser 
veroordeelt tot drie vervangende 
gevangenisstraffen wegens de te
lastlegging 1, op de strafvordering 
wegens de telastlegging 2, en in de 

kosten gevallen in eerste aanleg; 
verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt eiser in de 
helft van de kosten; laat de overige 
kosten ten laste van de Staat; ver., 
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

13 november 1979 - 2' kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Lebbe -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings; advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Bayart. 

Nr. 171 

2' KAMER - 13 november 1979 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
- AFSTAND - STRAFZAKEN - VOORZIE

NING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJEN 
TEGEN DE BESLISSING OP HUN VORDERING 
- AFSTAND GEGROND OP DE ENKELE REDEN 
DAT DIE BESLISSING GEEN EINDBESLISSING 
IS IN DE ZIN VAN ART. 416 SV. - AFSTAND 
DIE NIET ALS EEN BERUSTING KAN WORDEN 
UITGELEGD - GEEN AKTEVERLENING VAN 
DE AFSTAND ALS HET HOF VASTSTELT DAT 
DE BESLISSING EEN EINDBESLISSING IS (1). 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - SCHADE VEROOR

ZAAKT DOOR DE RESPECTIEVE FOUTEN VAN 
TWEE PERSONEN - SCHADE DIE ZICH NIET 
ZOU HEBBEN VOORGEDAAN ZONDER DE 
FOUT VAN EEN VAN BEIDE PERSONEN - NIET 
NOODZAKELIJK EEN OORZAKELIJK VERBAND 
TUSSEN DE SCHADE EN DE FOUT VAN DE 

ANDERE (2). 

(SCHREURS A., GEEBELEN M., SCHREURS A. 
T. VERKINDEREN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het besti:e
den arrest, op 9 mei 1979 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

(1) Cass., 28 sept. 1976 (A.C., 1977, 109). 

(2) Cass., 31 jan. 1978 (A.C., 1978, 646). 
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A. Op de voorziening van 

Schreurs Andries 
Overwegende dat eiser afstand 

doet van zijn voorziening; 

B. Op 
Schreurs 
Maria: 

de voorziening van 
Andre en Geebelen 

Overwegende dat de eisers 
afstand doen van hun voorziening 
wegens het niet definitief karakter 
van de beslissing; 

Overwegende dat het arrest ver
weerder veroordeelt om aan de 
eisers Schreurs Andre en Geebelen 
Maria een definitief vastgesteld 
bedrag te betalen en niets aanhoudt 
waarover, ten aanzien van die 
eisers, later nog uitspraak zou moe
teE worden gedaan; dat de beslis
sing derhalve een eindbeslissing is 
in de zin van artikel 416 van het 
Wetboek van Strafvordering; 

Dat er geen aanleiding is om akte 
te verlenen van de afstand, die door 
dwaling is aangetast en niet als een 
berusting kan worden gei:nterpre
teerd; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 9.3 en 19, meer 
bepaald 19.1 en 19.2.2", laatste lid, van 
het Wegverkeersreglement, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, hoewel het aan
neemt dat verweerder naar rechts is 
afgeslagen zonder er zich vooraf van te 
verzekeren dat hij zulks kon doen zon
der gevaar voor derde eiser, niettemin 
beslist dat deze laatste voor twee derde 
verantwoordelijk was voor het ongeval, 
en in die mate de vorderingen van eisers 
afwijst, op grand dat « de fietser Andries 
Schreurs (derde eiser) een fout beging 
door plaats te nemen tussen het voetpad 
en de stilstaande vrachtwagen; hij zich
zelf daardoor in een zone plaatste waar 
hij voor de beklaagde moeilijk zichtbaar 
was; uit het verloop van het ongeval 
blijkt dat hij na de vrachtwagen aan
zette en dan naast deze ging rijden of 
deze zelfs gedeeltelijk inhaalde aan de 
rechterzijde; op dat ogenblik het rich
tingslicht van de vrachtwagen in wer
king was gesteld, zelfs zo aileen de 
eerste verklaring van de beklaagde in 
aanmerking genomen wordt, welke ove
rigens niet onwaarschijnlijk voorkomt >>, 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens 
artikel 9.3 van het Wegverkeersregle
ment, « elke bestuurder die de rijbaan 
volgt zo dicht mogelijk bij de rechter
rand van die rijbaan moet blijven >>, en 
op deze regel geen uitzondering wordt 
gemaakt wanneer een andere bestuur
der, wiens voertuig in stilstand is, zijn 
bedoeling om rechts af te slaan kenbaar 
zou hebben gemaakt; het arrest derhalve 
voormeld artikel 9.3 schendt door te 
oordelen dat derde eiser een fout heeft 
begaan door plaats te gaan nemen 
tussen het voetpad en de stilstaande 
vrachtwagen van verweerder (schending 
van de artikelen 9.3 van het Wegver
keersreglement, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de bestuurder die 
naar rechts wil afslaan zich er vooraf 
moet van vergewissen dat hij dit kan 
doen zonder gevaar voor de andere 
weggebruikers (artikel 19.1 van het Weg
verkeersreglement), en hij, wanneer hij 
meer bepaald niet zo dicht mogelijk bij 
de rechterrand van de rijbaan rijdt, de 
andere weggebruikers, die wei zo dicht 
mogelijk bij de rechtterrand van de 
rijbaan rijden, niet in gevaar mag bren
gen (artikel 19.2.2" van het Wegverkeers
reglement); het in onderhavig geval dus 
aan de verweerder toekwam de gang van 
derde eiser niet te verstoren; het arrest 
derhalve niet kan beslissen dat derde 
eiser een fout heeft begaan in oorzake
lijk verband met het ongeval door zijn 
gang vervolgd te hebben rechts van de 
rijbaan, hoewel verweerder zijn bedoe
ling om naar rechts af te slaan kenbaar 
had gemaakt, zonder bovengemelde wet
telijke bepalingen te schenden (scherr
ding van de artikelen 9.3, 19.1 en 
19.2.2" van het Wegverkeersreglement, 
1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de fout die het 

arrest ten laste van derde eiser 
Schreurs Andries aanhoudt, erin 
bestaat te hebben plaatsgenomen 
tussen de stilstaande vrachtwagen 
en het voetpad in een zone waar hij 
voor de bestuurder van de vracht
wagen moeilijk zichtbaar was en 
vervolgens, nadat de vrachtwagen 
was aangezet, naast deze te zijn 
gaan rijden of deze zelfs gedeelte
lijk te hebben ingehaald aan de 
rechterzijde, terwijl het richtings
licht ervan in werking was; 
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Overwegende dat het arrest aldus 

geenszins aan derde eiser verwijt 
dat hij zo dicht mogelijk bij de 
rechterrand van de rijbaan is geble
ven, maar wel dat hij niet achter de 
vrachtwagen is gebleven of de 
vrachtwagen niet links heeft inge
haald; dat het derhalve geenszins de 
in het onderdeel vermelde wette
lijke bepalingen schendt; 

Wat het 
betreft : 

tweede onderdeel 

Overwegende dat het arrest niet 
betwist dat verweerder, die rechts 
afsloeg, de andere bestuurders die 
op normale wijze reden op de weg 
die hij ging verlaten niet in gevaar 
mocht brengen; dat het integendeel 
beslist dat verweerder, door aan die 
verplichting te zijn tekortgekomen, 
schuld heeft aan het ongeval; 

Overwegende dat het arrest even
min aanneemt dat derde eiser 
gewoon zijn gang rechts van de 
rijbaan heeft vervolgd maar 
integendeel vaststelt dat derde eiser, 
die zich in een zone had opgesteld 
waar hij voor de bestuurder van de 
vrachtwagen moeilijk zichtbaar was, 
aanzette nadat de vrachtwagen zich 
reeds in beweging had gesteld en 
vervolgens naast deze is gaan rijden 
of deze zelfs gedeeltelijk rechts 
heeft ingehaald, terwijl het rich
tingslicht van de vrachtwagen in 
werking was en dat licht zowel 
naast als achter de vrachtwagen 
voor de fietser zichtbaar was; dat 
het arrest uit die vaststellingen 
wettig afleidt dat derde eiser een 
fout heeft begaan; 

de fout van derde eiser insgelijks 
tot het veroorzaken van het ongeval 
heeft bijgedragen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verleent aan 
partij Schreurs Andries akte van 
zijn afstand; verwerpt de voorzie
ningen van de partijen Schreurs 
Andre en Geebelen Maria; veroor
deelt de eisers in de kosten. 

13 november 1979 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Lebbe -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. DeBruyn. 

Nr. 172 

2• KAMER- 13 november 1979 

VERJARING - STRAFZAKEN - VEROORDE
LING - MISDRIJF GEPLEEGD TUSSEN TWEE 
DATA, ZONDER VERDUIDELIJKING - ONMO
GELIJKHEID VOOR HET HOF NA TE GAAN OF 
DE STRAFVORDERING AL DAN NIET WAS 
VERJAARD - VERNIETIGING .MET VER-

WIJZING (1). 

(VAN GAEL T. VAN DEN BROECK) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 mei 1979 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

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

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 22 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Straf
vordering: 

Overwegende dat eiser vervolgd 
werd om te Antwerpen tussen 
24 augustus 1972 en 1 december 

Overwegende dat het enkele feit 
dat de schade niet zou zijn ontstaan 
zonder een fout van de ene bestuur
der, die van de andere bestuurder 
en het oorzakelijk verband ervan 
met de schade niet uitschakelt; dat 
het arrest, zonder de in het onder
dee! vermelde wettelijke bepalingen 
te schenden, heeft .kunnen oordelen 1-----------------
dat, naast de fout van verweerder, (1) Cass., 13 okt. 1975 (A.C., 1976, 190). 
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1974, in meerdere malen op niet 
nader te bepalen data, de feiten de 
achtereenvolgende en voortdurende 
uiting zijnde van een zelfde schul
dig opzet, het laatste feit gepleegd 
zi.jnde tussen 30 november 1973 en 
1 december 1974, zich schuldig te 
hebben gemaakt van misbruik van 
vertrouwen ten nadele van ver
weerder: 

Dat het arrest hem wegens die 
feiten tot een correctionele straf 
veroordeelt; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat de verjaring van de straf
vordering op rechtsgeldige wijze 
werd gestuit door het hoger beroep 
van het openbaar ministerie, inge
steld op 21 maart 1977; 

Overwegende dat het arrest noch
tans, noch door eigen redengeving, 
noch door verwijzing naar de rede
nen van de eerste rechter, de datum 
bepaalt waarop het bewezen ver
klaarde laatste feit werd gepleegd; 

Overwegende dat, wanneer de 
beklaagde wordt veroordeeld we
gens een feit dat, zonder nadere 
'precisering, tussen twee bepaalde 
data is gepleegd, en uit de proces
stukken niet blijkt dat er een daad 
werd verricht waardoor de verjaring 
van de strafvordering werd gestuit 
of dat deze verjaring werd geschorst 
binnen de wettelijke verjaringster
mijn, berekend vanaf de dag na de 
eerste in de beslissing opgegeven 
datum, het Hof niet kan nagaan of 
de strafvordering al dan niet ver
jaard was; 

Overwegende dat ten deze de 
door het arrest aangehouden daad 
van stuiting verricht is meer dan 
drie jaar na 30 november 1973; 

Overwegende dat noch uit het 
arrest noch uit de stukken blijkt dat 
het bewezen verklaarde laatste feit, 
waarvan het arrest vaststelt dat het 
door eenheid van opzet met de 
vroegere .feiten is verbonden, werd 
gepleegd minder dan drie jaar v66r 
een daad van onderzoek of van 
vervolging, die de verjaring stuit en 
die zou hebben plaatsgehad minder 

dan drie jaar v66r de uitspraak van 
het arrest, of dat een oorzaak van 
schorsing van de verjaring zou zijn 
opgetreden; 

Overwegende dat het dientenge
volge voor het Hof onmogelijk is na 
te gaan of de strafvordering op de 
dag van de uitspraak van het arrest 
aldan niet verjaard was; 

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

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de strafvorde
ring de vernietiging medebrengt van 
de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering, die het gevolg van eerst
bedoelde beslissing is; 

Om die redenen, zonder dat er 
aanleiding is om het door eiser 
aangevoerde middel te onderzoeken, 
dat niet tot cassatie zonder verwij
zing kan leiden, 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. 

13 november 1979 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Lebbe -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal Advo
caat : mr. Carsau, Antwerpen. 

Nr. 173 

2• KAMER - 13 november 1979 

WEGVERKEER - UITVOERING VAN EEN 

MANEUVER DOOR EEN BESTUURDER - VER
PLICHTING VOORRANG TE VERLENEN AAN DE 
ANDERE WEGGEBRUIKERS - BEG RIP. 

De bestuurder die een maneuve1· uit
voert, in de zin van art. 12.4 Wegver
keersregl., moet voorrang verlenen aan 
de andere bestuurders, zelfs op een 
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plaats waar hij voOirang zou gehad 
hebben, indien hij dat maneuver niet 
had uitgevoerd (1). 

{MESPREUVE T. DE CUYPER) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 5 juni 1979 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Gent; 

Overwegende dat, bij gebrek aan 
hoger beroep van het openbaar 
ministerie tegen de vrij spraak van 
eiser in eerste aanleg, het bestreden 
vonnis, wat eiser als beklaagde 
betreft, alleen uitspraak doet over 
de tegen hem ingestelde civielrech
telijke vordering van verweerder; 
dat het eiser tot schadevergoeding 
jegens verweerder veroordeelt na 
hem geheel aansprakelijk voor het 
ongeval te hebben verklaard; dat 
het voorts verweerder op de tegen 
hem ingestelde strafvordering vrij
spreekt en eiser, als rechtstreeks 
dagende burgerlijke partij, in de 
kosten van die strafvordering, 
gevallen aan de zijde van het open
baar ministerie, veroordeelt; dat het 
ten slotte het strafgerecht onbe
voegd verklaart om kennis te 
nemen van de civielrechtelijke vor
dering van eiser tegen verweerder; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 12.3.1 van het Wegverkeersregle
ment, 29, eerste lid, en 38, lid 1, 3, van de 
Wegverkeerswet, 

doordat het vonnis uitspraak doet 
zoals even gezegd op grand dat verweer
der nog niet verplicht was voorrang te 
verlenen aan eiser daar hij deze voor
rang enkel verschuldigd was bij het 
oprijden van de hoofdbaan en het onge
val uitsluitend te wijten is aan eiser die 
de ondergeschikte baan aan het dwarsen 
was zonder voldoende rekening te hou
den met de weggebruiker (verweerder) 
die zich normaal voortbewoog, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
rechtstreekse dagvaarding en in zijn 
conclusie voor de correctionele recht
bank had doen gelden dat hij van rechts 

(1) Zie Cass., 4 sept. 1961 (Bull. en Pas., 
1962, I, 11). 

kwam gereden ten opzichte van ver
weerder en dienvolgens voorrang genoot 
krachtens artikel 12.3.1 van het Wegver
keersreglement; de verplichting door dat 
artikel opgelegd aan de bestuurder die 
van links komt geenszins afhankelijk is 
van enige andere omstandigheid, met 
name van het oprijden van de hoofd
baan; 

tweede onderdeel, eiser in zijn conclu
sie had doen gelden dat hij de hoofd
baan verliet en zich derhalve op de 
plaats van de aanrijding als een normale 
weggebruiker aanmeldde, zodat hij ten 
opzichte van verweerder, die van links 
kwam, de voorrang van rechts genoot : 

Overwegende dat het vonnis op 
grond van de feitelijke gegevens van 
de zaak op onaantastbare wijze in 
feite vaststelt dat het ongeval is 
gebeurd voordat verweerder de 
hoofdbaan opreed en terwijl eiser 
de ondergeschikte baan aan het 
dwarsen was en aldus impliciet 
maar zeker te kennen geeft, ener
zijds, dat verweerder het kruispunt 
nog niet had bereikt en, anderzijds, 
dat eiser een maneuver uitvoerde; 
dat het hieruit in rechte afleidt dat 
eiser voorrang aan verweerder ver
schuldigd was; 

Overwegende dat het vonnis aldus 
met opgave van redenen eisers con
clusie verwerpt waarin deze had 
voorgehouden dat hij zich als een 
<< normale weggebruiker aanmeld
de » en de voorrang genoot omdat 
hij ten opzichte van verweerder van 
rechts kwam; dat het zodoende 
eisers conclusie beantwoordt; 

Dat het middel in zoverre feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende dat de verplichting 
voorrang te verlenen aan de van 
rechts komende bestuurder niet 
geldt wanneer die bestuurder een 
maneuver uitvoert in de zin van 
artikel 12.4 van het Wegverkeersreg
lement; dat het voorschrift van dit 
artikel, dat aan de bestuurder die 
een maneuver uitvoert oplegt voor
rang te verlenen aan de andere 
weggebruikers, immers algemeen is 
en ook geldt op de plaatsen waar 
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die bestuurder zelf de voorrang zou I. Op de voorziening van Verbes
hebben genoten indien hij geen selt, ingesteld op 13 september 
maneuver had uitgevoerd; 1979 : 

Overwegende dat het vonnis der- Overwegende dat eiser verklaart 
halve wettig oordeelt dat eiser die afstand te doen van het ingestelde 
een maneuver uitvoerde, hoewel hij rechtsmiddel; 
ten opzichte van verweerder van Dat er aanleiding is om akte van 
rechts kwam, niet de voorrang die afstand te verlenen; 
genoot; 

Dat het middel in zoverre faalt II. Op de voorziening van Verbes-
selt, ingesteld op 21 septem-naar recht; 

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

13 november 1979 - 2• kamer 
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Lebbe -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Hubene, Gent. 

Nr. 174 
2• KAMER - 13 november 1979 

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING 
STRAFZAKEN VEROORDELING 

GEGROND OP GEGEVENS UIT EEN ANDERE 
ZAAK - GEGEVENS WAAROVER PARTIJEN 
GEEN TEGENSPRAAK HEBBEN KUNNEN VOE
REN- MISKENNING VAN DE RECHTEN VAN 
DE VERDEDIGING. 

De rechten van de verdediging worden 
miskend door het arrest waarbij een 
beklaagde wegens te zijnen Jaste 
gelegde feiten wordt ve1·oordeeld, op 
grand van gegevens uit andere straf
dossiers dan die welke in die zaak aan 
het hoi van beroep waren voorgelegd, 
wanneer die dossiers aan partijen niet 
zijn voorgelegd en zij daarover geen 
tegenspraak hebben kunnen voeren 
(1). 

(TH!JS, VERBESSELT) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 september 1979 
door het Hof van Beroep te Gent 
gewezen (arrest 41.609); 

(1) Zie Cass., 12 mei 1969 (A.C., 1969, 898) en 
5 dec. 1972 (ibid., 1973, 335). 

ber 1979, in zoverre zij gericht is 
tegen de beslissing waarbij eiser 
vrijgesproken wordt van de telast
legging J: 

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

III. Op de voorziening van Ver
besselt, ingesteld op 21 septem
'ber 1979, in zoverre zij gericht is 
tegen de overige beschikkingen van 
het arrest, en op de voorziening van 
Thijs : 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 97 van de 
Grondwet en van het algemeen rechts
beginsel betreffende de eerbiediging van 
de rechten van de verdediging : 

Overwegende dat het arrest de 
ten laste van de eisers uitgesproken 
straffen laat steunen op volgende 
consideransen : « Wat de strafmaat 
betreft ten laste van de vier in 
beroep zijnde beklaagden client 
rekening gehouden te worden met 
hun antecedenten, de ernst van de 
feiten en de zware verwondingen 
die verscheidene slachtoffers opge
lopen hebben. Uit deze herhaling 
van de feiten en deze die uit andere 
strafdossiers blijken, die gelijktijdig 
aan de · beoordeling van het Hof 
onderworpen zijn, komt genoeg
zaam naar voor dat de beklaagden 
in het nachtelijk uitgaansleven van 
het milieu te Gent-Zuid, zich heb
ben wilien opdringen als een heer
sende groep die, op eigen private 
wijze, wet en gerecht bepaalt. Der
gelijk negatief gezagspatroon komt 
dan ook als buitenmate sociaal 
gevaarlijk (voor) en client dan ook 
streng beteugeld te worden >>; 
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Overwegende dat het arrest, door 

die redengeving, doet kennen dat 
het de veroordeling van de eisers, 
wat de strafvordering betreft, onder 
meer stoelt op gegevens die blijken 
uit andere strafrechtelijke dossiers 
dan die welke voorlagen in de zaak 
waarin het arrest uitspraak doet; 

Overwegende dat het arrest ech...: 
ter niet preciseert welke de dossiers 
zijn die het aldus in aanmerking 
neemt en onder meer of het, voor 
iedere beklaagde, alleen de dossiers 
van de zaken waarin die beklaagde 
betrokken is, beoogt dan wei ook de 
dossiers van andere zaken waarin 
uitsluitend een of meer van de 
andere beklaagden betrokken 
waren; dat het bovendien in het 
onzekere laat of het in feite de 
verscheidene zaken heeft samenge
voegd en aan een gemeenschappe
lijk debat heeft onderworpen, 
omstandigheden die ook niet blijken 
uit het proces-verbaal van de 
terechtzitting, dan wel of het, buiten 
alle samenvoeging en buiten elk 
gemeenschappelijk debat, niettemin 
met de andere zaken rekening 
houdt; dat in dit laatste geval de 
rechten van de verdediging zijn 
miskend; 

Dat de redengeving derhalve dub
belzinnig is en de beslissing niet 
regelmatig is gemotiveerd; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op de door de eisers 
aangevoerde middelen, die niet tot 
cassatie zonder verwijzing kunnen 
leiden, verleent aan eiser Verbesselt 
akte van zijn afstand van de voor
ziening ingesteld op 13 septem
ber 1979; vernietigt het bestreden 
arrest in zoverre het veroordelingen 
uitspreekt ten laste van de eisers 
Thijs en Verbesselt; verwerpt de 
voorziening van eiser Verbesselt 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; laat de 

kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Antwerpen. 

13 november 1979 - 2' kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Lebbe -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Krings, advocaat-generaal ...,.... Advoca
ten : mrs. Houtekier en De Roeck. 

Nr. 175 

2o KAMER -14 november 1979 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
- AFSTAND - STRAFZAKEN - VOORZIE
NING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN 
DE BESLISSING OP HAAR VORDERING -
AFSTAND GEGROND OP DE ENKELE REDEN 
DAT DEZE BESLISSING GEEN EINDBESLIS
SING IS IN DE ZIN VAN ART. 416 SV. -
AFSTAND DIE NIET ALS EEN BERUSTING KAN 
WORDEN U!TGELEGD- GEVOLG (1). 

2° VOORZIENING IN CAS SA TIE 
- PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSA

TIE TE VOORZIEN - STRAFZAKEN - VOOR
ZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ 
TEGEN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDE
RING - BURGERLIJKE PARTIJ NIET IN 
KOSTEN VAN DEZE RECHTSVORDERING VER
OORDEELD NIET ONTVANKELIJK 

CASSATIEBEROEP (2). 

3° BEWIJS - STRAFZAKEN - GEVAL 

WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER BEWIJS
M!DDEL OPLEGT - ONAANTASTBARE BEOOR
DELING DOOR DE FEITENRECHTER - GREN
ZEN. 

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

(1) Cass., 28 sept. 1976 (A.C., 1977, 109) en 
13 nov. 1979 (ibid, 1979-80, nr. 171). 

(2) Cass., 8 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 278). 

(3) Cass., 21 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 326); 
20 feb. 1979 (ibid., 1978-79, 735). 
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(VAN RYMENAM, MASA-TALENS, N.M.B.S. 

T. DEMESSEMAKERS) 

14 november 1979 - 2' kamer 
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Stranard - Gelijk
Juidende . conclusie van de h. Colard, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Dassesse en Houtekier. 

Nr. 176 

2' KAMER- 14 november 1979 

1° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MIDDEL DAT AAN DE RECHTER VERWIJT 
EEN OP TEGENSTRIJDIGE REDENEN 
GEGRONDE BESLISSING TE HEBBEN GEWEZEN 
- GEEN DUBBELZINNIGE BESLISSING - MID

DEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST (1). 

2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MIDDEL ZONDER BELANG GEWORDEN 
WEGENS DE BESLISSING VAN HET HOF OVER 
EEN ANDER MIDDEL- NIET ONTVANKELIJK 
MIDDEL (2). 

3° WEGVERKEER - VERKEERSLICHTEN 

- WEGVERKEERSREGLEMENT 1 DEC. 1975, 
ART. 61.1, 5° - GROENE PIJL BRANDEND 
TEGELIJK MET EEN ROOD LICHT OF EEN 
ORANJEGEEL LICHT- DRAAGWLTDTE. 

3" Wanneer een groene pijl tegelijk met 
een rood licht of een oranjegeel Jicht 
brandt, betekent deze pijl dat de 
bestuurder aileen in de door de pijl 
aangeduide richting mag doorrijden,' 
deze bestuurder moet slechts voorrang 
verlenEm aan de bestuurders die op 
regelmatige wijze uit andere richtin
gen komen en aan de voetgangers (3). 
(Art. 61.1, 5", Wegverkeersregl. 1 dec. 
1975.) 

(HANNAERT T. LEUNG KAM-SEONG) 

ARREST ( vertaJing) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 mei 1979 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Brussel; 

(1) V gl. Cass., 26 jan. 1977 (A. C., 1977, 592). 

(2) Vgl. Cass., 21 maart 1979 (A.C., 1978-79, 
841). 

(3) Cass., 27 juni 1977 (A.C., 1977, 1106). 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 418, 420 van 
het Strafwetboek, 5, 61.1 en 63.2 van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975 
houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer, 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis, ter 
bevestiging van aile beschikkingen van 
het beroepen vonnis, vermeldt dat eiser 
« verklaarde ongeveer vijftig kilometer 
per uur te rijden, toen het verkeerslicht 
op het kruispunt, waar hij aankwam, op 
oranje sprong; dat hij remde maar dat 
zijn voertuig op de natte weg voort
schoof zodat hij het niet onmiddellijk 
"tot stilstand kon l,Jrengen "; ( ... ) dat 
beklaagde dus niet voorhoudt het oranje 
licht aileen te zijn voorbijgereden omdat 
hij het zo dicht genaderd was dat hij 
niet meer kon stoppen op een zowel 
voor hem als voor het achteropkomend 
verkeer voldoende veilige wijze, maar 
toegaf dat hij bij het aangaan van het 
oranje licht wilde stoppen, dit evenwel 

··niet kon "met name omdat de rijbaan 
nat was "; dat hij aldus zowel zijn eigen 
veiligheid als die van de weggebruikers, 
die voor hem het kruispunt vrijmaakten, 
in gevaar heeft gebracht "• 

terwijl, eerste onderdeel, die redenge
ving in het ongewisse laat of de rechter 
eiser veroordeelt op grond dat 
artikel 61.1.2" van het koninklijk besluit 
van 1 december 1975 niet van toepassing 
is wanneer, zoals ten deze, een bestuur
der bij het aangaan van het oranje 
verkeerslicht alsnog poogt te stoppen 
maar met name vanwege het natte 
wegdek en zonder enige fout van 
zijnentwege zijn voertuig eerst tot stil
stand kan brengen over de stopstreep, 
dan we! of de rechtbank niet zo oordeelt 
~maar beslist dat eiser niet heeft beweerd 
het oranje licht aileen te zijn voorbijge
reden, omdat hij het zo dicht genaderd 
was dat hij niet meer kon stoppen op 
een voldoende veilige wijze; het arrest 
derhalve wegens die dubbelzinnigheid 
niet regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, zo de eerste uitleg
ging, zoals aangegeven in het eerste 
onderdeel, wordt gevolgd, het vonnis de 
artikelen 61.1.2" en 63.2 van het konink
lijk besluit van 1 december 1975 schendt; 
artikel 61.1.2" immers in algemene 
bewoordingen stelt dat « oranje Iicht 
betekent dat het verboden is de stop
streep voorbij te rijden ( ... ) tenzij de 
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bestuurder, bij het aangaan van het 
licht, dit zo dicht genaderd is dat hij niet 
meer op voldoende veilige wijze kan 
stoppen »; het arrest dus het geval niet 
uitsluit dat de bestuurder wegens het 
natte wegdek onmogelijk voor de stop
streep kan stoppen; in zoverre de rech
ter weigert artikel 61.1.2" toe te passen 
op het geval dat een bestuurder, bij het 
aangaan van het oranje licht, zonder dat 
een fout te zijnen laste kon worden 
vastgesteld, zijn voertuig met name 
wegens het natte wegdek eerst over de 
stopstreep tot stilstand kan brengen, hij 
derhalve die bepaling schendt door het 
toepassingsgebied ervan onwettig te 
beperken (schending van de arti
kelen 61.1.2° van het koninklijk besluit 
van 1 december 1975, 418 en 420 van het 
Strafwetboek); 

derde onderdeel, zo de tweede uitleg
ging, aangegeven in het eerste onder
dee!, wordt gevolgd, het vonnis de 
bewijskracht van het op 3 oktober 1977 
door politiecommissaris Malherbe opge
maakte proces-verbaal miskent; het von
nis immers de verklaring dat beklaagde 
niet voorhoudt het oranje licht alleen te 
zijn voorbijgereden, omdat hij het zo 
dicht genaderd was dat hij niet meer op 
voldoende veilige wijze kon stoppen, 
grondt op de in het proces-verbaal van 
3 oktober 1977 vervatte verklaring van 
eiser; deze uitlegging van het proces
verbaal ingaat tegen de bewoordingen 
ervan, vermits uit dat stuk duidelijk 

. blijkt dat eiser, zoals hij in zijn conclu
sie betoogde, bij het kruispunt, dus ter 
hoogte van de verkeerslichten, aan
kwam, op het ogenblik dat het oranje 
licht aanging, dat hij nog gepoogd heeft 
zijn voertuig tot stilstand te brengen, 
daar evenwel niet in slaagde met name 
omdat de rijbaan nat was en dat dit 
rijgedrag beantwoordt aan de vereisten 
van artikel 61.1.2"; nu het beslist dat 
beklaagde niet voorhoudt het oranje 
licht alleen te zijn voorbijgereden, omdat 
hij het zo dicht genaderd was dat hij 
niet meer op voldoende veilige wijze kon 
stoppen, het vonnis derhalve van dat 
proces-verbaal een met de bewoordingen 
ervan onverenigbare uitlegging heeft 
gegeven en mitsdien de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt: 

Over de eerste twee onderdelen 
samen: 

Overwegende dat het vonnis zon
der dubbelzinnigheid beslist dat 
eiser niet verkeerde in de om-

standigheden bedoeld in artikel 
61.1.2" van het Wegverkeersregle
ment, vermits hij niet voorhield 
« het oranje licht aileen te zijn 
voorbijgereden omdat hij het zo 
dicht genaderd was dat hij niet 
meer op een zowel voor hem zelf als 
voor het achteropkomend verkeer 
voldoende veilige wijze kon 
stoppen >>, maar dat hij daarentegen 
had toegegeven dat hij had willen 
stoppen, toen het oranje licht aan
ging, maar daartoe niet in staat was 
geweest met name omdat de rijbaan 
nat was; dat hij aldus zowel zijn 
eigen veiligheid als die van de 
weggebruikers, die het kruispunt 
voor hem vrijmaakten, in gevaar 
heeft gebracht; 

Overwegende dat uit die gronden 
blijkt dat de rechter in hoger 
beroep heeft geoordeeld dat eiser, 
door geen . rekening te houden met 
het natte wegdek en door · zijn 
snelheid daarnaar niet te regelen, 
een fout heeft begaan waardoor hij 
zijn voertuig niet tot stilstand kon 
brengen voor het verkeerslicht; 

Dat beide onderdelen van het 
middel niet kunnen worden aange
nomen; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat, ingevolge het 

antwoord op de eerste twee onder
delen van het middel, het derde 
onderdeel geen bestaansreden meer 
heeft; 

Ove1· het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 61.1.5" van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975, 

doordat het vonnis, om alle aanspra
kelijkheid van verweerder voor het 
ongeval uit te sluiten, vermeldt « dat 
beklaagde vruchteloos aanvoert dat de 
burgerlijke partij haar voertuig te vlug 
in beweging heeft gebracht en dat zij in 
ieder geval beklaagde voorrang diende te 
verlenen, daar uit de gegevens van de 
zaak blijkt dat beklaagde het oranje 
licht niet had mogen voorbijrijden en 
het kruispunt oprijden >>, 

terwijl, krachtens artikel 61.1.5" van 
het koninklijk besluit van 1 decem
ber 1975, verweerder aan eiser voorrang 
diende te verlenen; het licht in de vorm 
van een voor verweerder bestemde pijl 
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luidens deze bepaling immers betekent 
« dat mag voortgereden worden ( ... ) op 
voorwaarde dat voorrang wordt verleend 
aan de bestuurders die op regelmatige 
wijze uit andere richtingen komen ( ... ) »; 
nu het vonnis beslist dat verweerder 
geen voorrang diende te verlenen aan 
eiser, hoewel laatstgenoemde het voor 
hem 'bestemde oranje licht op regelma
tige wijze was voorbijgereden, het 
artikel 61.1.5" van het koninklijk besluit 
van 1 december 1975 schendt : 

Overwegende dat uit het ant
woord op de eerste twee onderdelen 
van het eerste middel de beslissing 
van het vonnis volgt dat eiser niet 
op regelmatige wijze het kruispunt 
opreed en verweerder hem dus geen 
voorrang diende te verlenen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat, wat de 
beslissing op de strafvordering 
betreft, de substanW~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. 

14 november 1979 - 2• kamer -
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever: de h. Screvens - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Colard, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Gryse en Biitzler. 

Nr. 177 

2• KAMER- 14 november 1979 

1° VOORZIENING IN CAS SA TIE 
- BESLISSINGEN WMRTEGEN CASSATIEBE

ROEP KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZA
KEN - VONNIS VAN DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK IN EERSTE AANLEG GEWEZEN -
NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING (1). 

(1) Cass., 20 sept. 1976 (A.C., 1976, 78). 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
- PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSA

TIE TE VOORZIEN - STRAFZAKEN - VOOR
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE - VOORZIE
NING TEGEN DE BESLISSING OP DE RECHTS
VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE; 
TEGEN EEN MEDEBEKLAAGDE - NIET ONT

VANKELIJKE VOORZIENING (2). 

3° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
VEROORDELING BIJ VERSTEK VAN DE 
BEKLAAGDE UITGESPROKEN DOOR DE COR
RECTIONELE RECHTBANK - GEEN HOGER 
BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTER IE -
BEVESTIGING VAN STRAF, OP VERZET -
HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE EN VAN 
HET OPENBAAR MINISTERIE - VERZWARING 
VAN DE STRAF IN HOGER BEROEP- ONWET
TIGE VERZWARING. 

4° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING 
- STRAFZAKEN - MIDDEL HIERUIT AFGE

LEID DAT DE BEKLAAGDE IN HOGER BEROEP 
NIET VRIJ ZIJN MENING HEEFT KUNNEN 
UITEN PROCES-VERBAAL VAN DE 
TERECHTZITTING WAARIN WORDT VERMELD 
DAT DE BEKLAAGDE IS ONDERVRAAGD EN 
REGELMATIG GEHOORD IN ZIJN VERWEER
MIDDELEN DIE DE RAADSMAN HEEFT VOOR
GEDRAGEN - MIDDEL DAT FEITELIJKE 

GRONDSLAG MIST (3). 

5° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING 
- STRAFZAKEN - MIDDEL HIERUIT AFGE

LEID DAT DE RECHTER IN ZIJN BESLISSING 
NIET HEEFT GEANTWOORD OP EEN BRIEF DIE 
DE BEKLAAGDE NA HET SLUITEN VAN DE 
DEBATTEN AAN DE VOORZITTER VAN HET 
RECHTSCOLLEGE HEEFT GERICHT - BRIEF 
WAARIN NIET OM HEROPENING VAN DE 
DEBATTEN WORDT VERZOCHT - BRIEF NIET 
IN AANMERKING GENOMEN - GEEN MISKEN
NING VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDI
GING - MIDDEL DAT NIET KAN WORDEN 
AANGENOMEN. 

3" Wanneer de beklaagde door de eerste 
rechter wegens verscheidene misdrij
ven tot een enkele straf bij verstek is 
veroordeeld, het openbaar ministerie 
tegen dat vonnis niet in hager beroep 
is gekomen en die straf op verzet van 
de beklaagde is bevestigd, kan de 
appelrechte1~ op het hager beroep van 
de beklaagde en van het openbaar 

(2) Cass., 14 feb. 1979 (A.C., 1978-79, /f05). 

(3) Zie Cass., 28 juni 1977 (A.C., 1977, 1119) 
en de erbij vermelde arresten. 
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ministerie tegen het op het verzet 
gewezen vonnis, de straf van de eerste 
rechter niet verzwaren (1). 

5o Het middel uit miskenning van de 
rechten van de verdediging, dat hierop 
is gegrond dat de rechter in zijn 
beslissing niet heeft geantwoord op 
een brief die de beklaagde na het 
sluiten van de debatten aan de voor
zitter van het rechtscollege heeft 
gezonden, kan niet worden aangeno
men; de rechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze of de debatten moeten 
worden heropend, indien daarom is 
verzocht; indien niet, dan beslist hij 
regelmatig dat die brief ter zijde zal 
worden gelaten en dat er geen acht op 
zal worden geslagen (2). 

(SANTENS T. EVERAERDT, DELBROUCK) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 26 januari 1979 door 
de Correctionele Rechtbank te 
Brussel gewezen, en het bestreden 
arrest, op 27 juni 1979 door het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen het vonnis : 

Overwegende dat dit vonnis niet 
in laatste aanleg is gewezen; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen het arrest : 

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

Overwegende dat eiseres niet 
bevoegd is om zich tegen die beslis
sing in cassatie te voorzien : 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering jegens eiseres : 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 187, 
188, 202 en 203 van het Wetboek van 
Strafvordering : 

Overwegende dat eiseres vervolgd 
werd wegens verschillende misdrij
ven en dat zij met toepassing van 
artikel 65 van het Strafwetboek bij 
verstek is veroordeeld tot een 
enkele gevangenisstraf van drie· 
maanden en een geldboete van 
100 frank bij vonnis van de Correc
tionele Rechtbank te Brussel van 
6 oktober 1978; 

Overwegende dat eiseres op ver
zet bij vonnis van de Correctio
nele Rechtbank te Brussel van' 
26 januari 1979 tot dezelfde straf is 
veroordeeld; 

Overwegende dat het arrest, op 
het hoger beroep van eiseres en het 
openbaar ministerie tegen laatstge
noemd vonnis, alle · beschikkingen, 
zowel de strafrechtelijke als de bur
gerrechtelijke, van het beroepen 
vonnis bevestigt met de enkele een
stemmig besliste verbetering dat de 
geldboete van honderd op tweehon
derd vijftig frank wordt gebracht; 

Overwegende dat, nu het open
baar ministerie geen hoger beroep 
heeft ingesteld tegen het verstek
vonnis van 6 oktober 1978, het 
arrest de toestand van eiseres 
onwettig verzwaart; 

C. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvorderingen van 
eiseres, burgerlijke partij : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet en 
van het algemeen beginsel inzake de 
eerbiediging van de rechten van de 
verdediging van beklaagde, 

doordat het arrest « alle beschikkin
gen, zowel burgerrechtelijke als straf
rechtelijke, van het beroepen vonnis 
bevestigt, met de enkele eenstemmig 
besliste wijziging wat de strafrechtelijke 
beschikkingen betreft, dat de geldboete 
van honderd op tweehonderd vijftig 

------------------1 frank wordt gebracht ( ... ) "• zonder dat 

(1) Vgl. Cass., 19 sept. 1974 (A.C., 1975, 87). 

(2) Zie Cass., 5 jan. 1970 (A.C., 1970, 403); 
8 jan. 1974 (ibid., 1974, 511). 

het arrest daarbij antwoordt op het 
betoog waarbij eiseres in haar op 
21 juni 1979 aan de voorzitter van het 
rechtscollege gerichte aangetekende 
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brief van 21 juni 1979 omstandig deed 
gelden : « bij deze brief protesteer ik 
heftig tegen het feit dat U op de 
openbare terechtzitting van 20 juni mij 
niet toegestaan hebt mijn verweermid
delen volledig uiteen te zetten. In de 
door U gelezen teksten maar tevens in 
de verklaringen van mr. Graindorge 
stonden een aantal onopzettelijke vergis
singen die ik in het openbaar zou willen 
rechtzetten. Wat meer is, sommige 
onvolledige inlichtingen konden wei 
eens een vertekend beeld geven van de 
feiten en ik wilde ze dan ook, om 
objectief te blijven, verduidelijken. Ik 
denk niet dat ik te veel eis wanneer ik 
de strikte toepassing vraag van 
artikel 14 van de Grondwet », dat het 
arrest mitsdien niet regelmatig met 
red en en is omkleed ( schending van 
artikel 97 van de Grondwet) en de 
rechten van de vercj.ediging van 
beklaagde heeft geschonden : 

Overwegende dat, enerzijds, uit 
het proces-verbaal van de openbare 
terechtzitting van het hof van 
beroep van 20 juni 1979 blijkt dat 
eiseres door de voorzitter is onder
vraagd en regelmatig is gehoord in 
haar verweermiddelen, die door 
haar raadsman zijn voorgedragen; 

Overwegende dat, anderzijds, 
eiseres in de brief, waarnaar het 
middel verwijst, niet verzocht om 
heropening van de debatten; 

Overwegende dat het hof van 
beroep, met erop te wijzen dat 
eiseres die brief pas na de sluiting 
van de debatten had gericht aan de 
voorzitter van het rechtscollege, 
regelmatig kon beslissen voormelde 
brief terzijde te laten en er geen 
acht op te slaan; 

Dat de verdediging niet in haar 
rechten werd geschaad; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op de memorie van eiseres, 
die op de griffie van het Hof is 
ingekomen op 8 november 1979, dus 
meer dan twee maanden na de 
inschrijving van de zaak op de 

algemene rol, vernietigt het bestre
den arrest, in zoverre eiseres daar
bij op de strafvordering veroordeeld 
wordt en verwezen wordt in de 
kosten van die rechtsvordering; ver
werpt de voorziening voor het ove
rige; beslist dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt eiseres in de 
helft van de kosten; laat de overige 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Bergen. 

14 november 1979 - 2' kamer -
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Kreit - Gelijklui
dende conclusie van de h. Colard, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. L. De 
Gryse. 

Nr. 178 

2' KAMER- 14 november 1979 

1° WEGVERKEER - BESTUURDER DIE 

VERY ALLEN VERKLAARD IS VAN HET RECHT 
TOT STUREN EN DIE BIJ DE GRIFFIER VAN 
HET GERECHT DAT DE BESLISSING HEEFT 
UITGESPROKEN DE VEREISTE STUKKEN NIET 
BINNEN DE GEPASTE TIJD INLEVERT OF DOET 
TOEKOMEN - OVERTREDING VAN ART. 46, 
§ 1, WEGVERKEERSWET - TOE TE PASSEN 

STRAF. 

2° STRAF - BESTUURDER DIE VERVALLEN 

VERKLAARD IS VAN HET RECHT TOT STUREN 
EN DIE BIJ DE GRIFFIER VAN HET GERECHT 
DAT DE BESLISSING HEEFT UITGESPROKEN 
DE VEREISTE STUKKEN NIET BINNEN DE 
GEPASTE TIJD INLEVERT OF DOET TOEKOMEN 
- OVERTREDING VAN ARTIKEL 46, § 1, 
WEGVERKEERSWET- TOE TE PASSEN STRAF. 

3° CASSATIE - VOORZIENING VAN DE PRO

CUREUR-GENERAAL- STRAFZAKEN- WET

BOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 441 -
VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK WAARBIJ 
DE BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD TOT 
EEN STRAF WELKE BIJ DE WET NIET IS 
VASTGESTELD- VERNIETIGING MET VERWIJ
ZING. 

1 • en 2" Wanneer een bestuurder die 
vervallen verklaard is van het recht tot 
sturen zijn rijbewijs, leervergunning 
en zijn identiteitskaart of het als 
zodanig geldend bewijs niet binnen de 
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gepaste tijd bij de griffier van het 
gerecht, dat de beslissing heeft uitge
sproken, inlevert of doet toekomen, 
wordt hij gestraft met een gevangenis
straf van een dag tot een maand en 
met een geldboete van 10 tot 500 frank 
of met een van deze straffen aileen; de 
wet stelt op dit misdrijf geen verval
Jenverklaring van het recht tot sturen 
(1). (Art. 46, §§ 1 en 8, Wegverkeers
wet.) 

3° Op de voorziening van de procureur
generaal, ingesteld met toepassing van 
art. 441 Sv., vernietigt het Hoi het 
vonnis van de politierechtbank, waar
bij de beklaagde wordt veroordeeld tot 
een straf welke bij de wet niet is 
gesteld, en verwijst de zaak naar een 
andere politierechtbank (2). (Artt. 
427 en 441 Sv.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
CASSATIE IN ZAKE BOLSSENS) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op de hierna 
volgende vordering van de procu
reur-generaal bij het Hof van Cas
satie : 

« 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 
9 augustus 1979, Bestuur der Wetge
ving, nr. 7/130.836/406-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 gewij sde 
gegane vonnis van 14 januari 1977 
van de Politierechtbank te Nijvel 
waarbij Bolssens Florent Henri 
Ghislain, huisschilder, geboren op 
27 oktober 1928 te Chfttelet, vroeger 
wonende te Brussel, Antwerpse
steenweg 447, woonplaats thans 
onbekend, veroordeeld wordt tot 
een geldboete van 200 frank en voor 
vier maanden vervallen wordt ver
klaard van het recht om een voer
tuig van de categorieen A tot' 
F te besturen, wegens de op 

(1) en (2) Cass., 5 okt. 1977 (A.C., 1978, 158). 

12 maart 1976 te Nijvel begane 
overtreding van artikel 46, § 1, van 
de Wegverkeerswet. 

>> N aar luid van § 8 van artikel 46 
van voornoemde wet wordt overtre
ding van de bepalingen van § 1 van 
.datzelfde artikel gestraft met gevan
genisstraf van een dag tot een 
maand en met een geldboete van 
10 tot 500 frank of met een van die 
straffen aileen. 

>> Deze wetsbepaling noch enige 
andere bepaling legt voor genoemde 
overtreding verval op van het recht 
tot sturen. Het uitgesproken verval 
is derhalve niet wettig. 

>> Vermits anderzijds de politie.,
rechtbank ten onrechte heeft geoor
deeld dat het aldus uitgesproken 
verval van het recht tot sturen deel 
uitmaakte van de straf en zij bij het 
bepalen van het bedrag van de 
geldboete uiteraard rekening heeft 
gehouden met dat verval, schijnt de 
volledige vernietiging van het von
nis noodzakelijk. 

>> Om die redenen, vordert de 
ondergetekende procureur-generaal 
dat het Hof gelieve het aangegeven 
vonnis te vernietigen, te bevelen dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing en de zaak te ver
wijzen naar een andere politierecht
bank. 

>> Brussel, 6 september 1979. 

>> Voor de procureur-generaal, 
>> De advocaat-generaal, 

>> (get.) Colard >>; 

Gelet op artikel 441 van het 
Wetboek van Strafvordering; 

Met aanneming van de gronden 
van deze vordering, vernietigt het 
op 14 januari 1977 door de Politie
rechtbank te Nijvel gewezen vonnis; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de vernietigde beslissing; verwijst 
de zaak naar de Politierechtbank te 
Tubize. 
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14 november 1979 - 2• kamer -

Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Colard, advo
caat-generaal. 

Op dezelfde dag is een soortgelijk arrest 
gewezen i.v.m. een vonnis van dezelfde politie
rechtbank van 26 nov. 1976, in zake Schlim. 

Nr. 179 

2• KAMER- 14 november 1979 

1° CASSATIE - STRAFZAKEN - CASSATIE

BEROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL -

WETBOEK VAN STRAFVORDERING, . .\RT. 441 -
VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK TOT 
VEROORDEL!NG VAN EEN MINDERJARIGE, 
BENEDEN DE LEEFT!JD VAN ACHTTIEN JAAR 
OP DE DATUM VAN HET FElT, BU!TEN HET 

GEVAL VAN ART. 38 JEUGDBESCHERMINGS

WET- FElT WAARVAN GEEN SPRAKE IS IN 

ART. 36BJSVAN DE WET- VERNIETIGING. 

2° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP VAN DE 
PROCUREUR-GENERAAL, INGESTELD MET 

TOEPASSING VAN ART. 441 SV. - VERNIETI

GING VAN EEN VONNIS VAN DE POLITIE
RECHTBANK TOT VEROORDELING VAN EEN 
MINDERJARIGE BENEDEN DE LEEFTIJD VAN 
ACHTTIEN JAAR OF DE DATUM VAN HET FElT 
- VERWIJZ!NG NAAR DE PROCUREUR DES 
KONINGS VAN DE VERBL!JFPLAATS VAN DE 
OUDERS, VOOGDEN. OF ANDEREN DIE DE 

BEWARING VAN DE MINDERJAR!GE HEBBEN. 

1" Op het cassatieberoep van de procu
reur-generaal, ingesteld met toepas
sing van art. 441 Sv., vernietigt het 
Hoi het vonnis waarbij de politierecht
bank een beklaagde, wegens een mis
drijf inzake visvangst, veroordeelt, 
hoewel hij, op de dag van het feit, nog 
geen achttien jaar oud was (1). 

2" Wanneer het Hoi op het cassatiebe
roep van de procureur-generaal, inge
steld met toepassing van art. 441 Sv., 
een vonnis vernietigt van de politie
rechtbank waarbij een minderjarige 
beneden de Jeeftijd van achttien jaar 
wordt veroordee]d, verwijst het de 
zaak naar de procureur des Konings 
van de verblijfplaats van de ouders, 
voogden of anderen die de bewaring 

(1) Zie Cass., 14 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 706). 

hebben van de minderjarige (2). (Artt. 
441 Sv.; artt. 36, 4", 36bis en 44 Jeugd
beschermingswet.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
CASSATIE IN ZAKE LEMMENS) 

ARREST ( vertafing) 

HET HOF; - Gelet op de hierna 
volgende vordering van de procu
reur-generaal bij het Hof van Cas
satie : 

« 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 
1 augustus 1979, Bestuur der Wetge
ving, nr. 7/130.836/397/PD/LV, 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 21 november 
1978, van de Politierechtbank te La 
Roche-en-Ardenne, waarbij. Lem
mens Kris Camiel, student, geboren 
op 9 mei 1962 te Oostende, wonende 
te Watermaal-Bosvoorde, Wiener 
Uiopoldplein 11, veroordeeld wordt 
tot een geldboete van vijftig frank, 
ter zake dat hij op 9 juli 1978 te La 
Roche-en-Ardenne in de Ourthe 
gevist heeft zonder dat hij een 
regelmatig op zijn naam opgesteld 
visverlof bij zich had. 

» Vermits genoemde op de dag 
van die overtreding geen achttien 
jaar oud was, was aileen de jeugd
rechtbank bevoegd om van de zaak 
kennis te nemen, zodat het aange
geven vonnis is gewezen in strijd 
met artikel 36-4" van de Jeugdbe
schermingswet. 

>> Het blijkt d.at de ouders van 
Lemmens Kris Camiel te Water
maal-Bosvoorde verblijven. 

(2) Zie Cass., 16 mei 1977 (A.C., 1977, 952). 
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>> Om die redenen, vordert de 

ondergetekende procureur-generaal 
dat het Hof gelieve het aangegeven 
vonnis te vernietigen, te bevelen dat 
van zijn arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing en de zaak te ver
wijzen naar de procureur des 
Konings te Brussel. 

» Brussel, 6 september 1979. 
» Voor de procureur-generaal, 

» De advocaat-generaal, 
» (get.) Colard »; 

Gelet op artikel 441 van het 
Wetboek van Strafvordering; 

Met aanneming van de gronden 
van deze vordering, vernietigt het 
aangegeven vonnis van 21 november 
1978 van de Politierechtbank te 
La-Roche-en-Ardenne; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; verwijst de zaak 
naar de procureur des Konings te 
Brussel. 

14 november 1979 - 2' kamer -
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Kreit - Gelijklui
dende conclusie van de h. Colard, advo
caat-generaal. 

Nr. 180 

2' KAMER- 14 november 1979 

REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN DE 

RAADKAMER WAARBIJ VERDACHTEN 
WEGENS GECORRECTIONALISEERDE MISDA
DEN EN WANBEDRIJVEN NAAR DE CORREC
TIONELE RECHTBANK WORDEN VERWEZEN -
VONNISGERECHT DAT ZICH ONBEVOEGD VER
KLAART OMDAT EEN ALS WANBEDRIJF 
GEKWALIFICEERD MISDRIJF EEN NIET 
GECORRECTIONALISEERDE MISDAAD IS EN 
DE ANDERE MISDRIJVEN SAMENHANGEND 
ZIJN - BESLISSINGEN IN KRACHT VAN 
GEWIJSDE GEGAAN - BESLISSING WAARBIJ 
DE RECHTBANK ZICH ONBEVOEGD VER
KLAART - GEDEELTELIJKE VERNIETIGING 
VAN DE BESCHIKKING- VERWIJZING NAAR 
DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. 

Wanneer de raadkamer verdachten 
wegens gecorrectionaliseerde misda
den en als wanbedrijven gekwalifi
ceerde feiten naar de correctionele 
rechtbank heeft verwezen en het von
nisgerecht zich- onbevoegd heeft ver
klaard omdat een als wanbedrijf 
gekwalificeerd feit een niet gecorrec
tionaliseerde misdaad is en de andere 
misdrijven samenhangend zijn, gaat 
het Hoi, het rechtsgebied regelende, 
na of beide beslissingen in kracht van 
gew1j'sde zijn gegaan en, als de beslis
sing van onbevoegdverklaring lijkt 
gegrond te zijn, vernietigt het de 
beschikking, behalve in zoverre het 
voor de misdaden verzachtende 
omstandigheden heeft aangenomen, en 
verwijst de aldus beperkte zaak naar 
de kamer van inbeschuldigingstel
ling (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL 
IN ZAKE LEGAT) 

ARREST ( vertafing) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift tot regeling van rechts
gebied, op 18 oktober 1979 door de 
procureur des Konings te Brussel 
ingediend; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Brussel bij beschikking van 
9 mei 1979 Legat Jacques Ghislain, 
magazijnbediende, geboren op 
14 december 1952 te Stree, wonende 
te Antwerpen, naar de Correctionele 
Rechtbank te Brussel heeft verwe
zen wegens valsheid in geschriften 
en vervalsing van cheques (tenlaste
leggingen A-1 en A-VIII), gekwalifi
ceerde diefstallen (tenlasteleggingen 
B-1 tot B-5), eenvoudige diefstallen 
(tenlasteleggingen C-1 tot C-14) en 
oplichting (tenlasteleggingen D-1 en 
D-II); 

Overwegende dat genoemde be
schikking verzachtende omstan
digheden aanneemt voor de feiten 
valsheid in geschriften, vervalsing 
van cheques en gekwalificeerde 
diefstallen en oordeelt dat de sub 

(1) Cass., 8 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 295). 
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C-1 tot C-14, JJ-I en D-II ten laste 
gelegde feiten strafbaar zijn met 
correctionele straffen; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Brussel, nadat zij 
heeft vastgesteld dat tussen de sub 
littera C opgegeven feiten en de 
andere ten laste gelegde feiten 
samenhang bestond, zich bij vonnis 
van 24 september 1979 onbevoegd 
heeft verklaard om van de strafvor
dering ten laste van beklaagde ken
nis te nemen, op grond dat de sub 
C-14 bedoelde ten laste gelegde 
feiten een misdaad opleveren; 

Overwegende dat de beschikking 
en het vonnis in kracht van 
gewijsde zijn gegaan en dat uit hun 
tegenstrijdigheid een geschil over 
rechtsmacht is ontstaan dat de loop 
van het gerecht belemmert; 

Overwegende dat de sub C-14 
bedoelde ten laste gelegde feiten de 
bij artikel 467 van het Strafwetboek 
omschreven misdaad lijken op te 
leveren en samenhang lijken te 
vertonen met de overige ten laste 
gelegde feiten; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
. de beschikking van de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Brussel, van 9 mei 1979, 
behalve in zoverre daarbij wordt 
beslist dat, wegens de opgegeven 
verzachtende omstandigheden, de 
sub A-I tot A-VIII en .B-1 tot 
.B-5 ten laste gelegde feiten slechts 
aanleiding kunnen geven tot correc
tionele straffen; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde besli.ssing; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de kamer 
van inbeschuldigingstelling van het 
Hof van Beroep te Brussel. 

14 november 1979 - 2' kamer 

Nr. 181 
2" KAMER -14 november 1979 

VOORZIENING IN CASSATIE - VORM 

- DIRECTE GEMEENTE- EN PROVINCIEBELAS
TINGEN - VOORZIENING TEGEN EEN BESLUIT 
VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE- VEREISTE 
VAN EEN VERKLARING VAN VOORZIENING 
TER GRIFFIE VAN DE PROVINCIERAAD EN 
VERVOLGENS VAN DE BETEKENING VAN DIE 
VERKLARING AAN DE PARTIJ TEGEN WIE DE 
VOORZIENING IS GERICHT. 

De voorziening in cassatie tegen een 
besluit van de bestendige deputatie 
van een provincieraad inzake een 
bezwaarschrift tegen een aanslag 
inzake directe gemeente- of provincie
belastingen is ontvankehjk op voor
waarde dat binnen een maand na de 
betekening van de bestreden beslis
sing een verklaring van voorziening 
wordt gedaan en dat vervolgens de 
voorziening, op straffe van verval, 
binnen tien dagen wordt betekend aan 
de pal'tij tegen wie zij is gericht (1). 
(Art. 4 wet 22 jan. 1849; art. 2 wet 
22 juni 1865; artt. 14 en 16 wet 
22 juni 1877.) 

(FLAMAND T. PROVINCIE LUXEMBURG) 

14 november 1979 - 2" kamer 
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Stranard - Gelijk
luidende conclusie van de h. Colard, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Sophie Bertrand, Brussel. 

Nr. 182 
1" KAMER -14 november 1979 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTBANK IN EER
STE AANLEG WAARBIJ HET HOGER BEROEP 
TEGEN EEN VONNIS VAN DE VREDERECHTER 
AANHANGIG IS- BESLISSING VAN DE VREDE
RECHTER, NA ECHTSCHEIDING, OP DE HOOFD
VORDERING TOT HERZIENING VAN DE UITKE
RING TOT ONDERHOUD VAN DE KINDEREN EN 
OP DE TEGENVORDERING TOT REGELING VAN 
HET BEZOEKRECHT VAN EEN DER OUDERS
BESLISSING VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE 
AANLEG DAT DE VREDERECHTER NIET 
BEVOEGD WAS OM UITSPRAAK TE DOEN OVER 
HET BEZOEKRECHT - BESLISSING TEN 

Voorzitter : baron Richard, voorzitter - 1-----------------
Verslaggever : de h. Stranard - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Colard, 
advocaat-generaal. 

GRONDE EN IN EERSTE AANLEG OVER HET 

(1) Zie Cass., 23 feb. 1964 (Bull. en Pas., 
1964, I, 679) en 19 april 1979 (A.C., 1978-79, 
991). 



-348-
BEZOEKRECHT EN IN HOGER BEROEP OVER 
DE HERZIENING VAN DE UITKERING TOT 
ONDERHOUD - CASSATIEBEROEP TEGEN HET 
VONNIS VAN DE RECHTBANK ALS APPEL
RECHTER - ONTVANKELIJK CASSATIEBE
ROEP. 

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
SAMENSTELLING VAN HET RECHTERLIJK COL
LEGE - RECHTER WETTIG VERHINDERD -
RECHTER ALS VOORZITTER VAN EEN KAMER 
VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG
VERVANGING. 

3° RECHTERLIJKE ORGANISATIE -
REGELING VAN INWENDIGE AARD VAN DE 
RECHTBANK- RECHT VAN DE PARTIJEN ZICH 
TE BEROEPEN OP DIE REGELING- VEREISTE. 

4° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR

GERLIJKE ZAKEN - PROCES-VERBAAL VAN 
DE TERECHTZITTING- BEWIJSWAARDE. 

5° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEI

DING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING -
OVEREENKOMST TUSSEN DE ECHTGENOTEN 
- BEPALINGEN OVER DE BIJDRAGE DER 
ECHTGENOTEN IN HET ONDERHOUD VAN DE 
KINDEREN UIT HET HUWELIJK - WIJZIGING 
- VOORW AARDE. 

1" Wanneer de rechtbank van eerste 
aanleg, waarbij het hager beroep aan
hangig is tegen het vonnis van de 
vrederechter, waarin na echtscheiding 
ten grande uitspraak gedaan wordt op 
een hoofdvordering tot herziening van 
een uitkering tot onderhoud voor de 
kinderen en op een tegenvordel'ing tot 
regeling van het bezoekrecht van een 
der ouders, beslist dat de vrederechter 
niet bevoegd was om kennis te nemen 
van die tegenvordering en, ten grande 
uitsp1·aak doende, enerzijds, zich 
bevoegd verklaart en in eerste aanleg 
beslist op de tegenvordering en, 
anderzijds, als appelrechter op de 
hoofdvordering beslist, is de voorzie
ning ontvankelijk in zoverre zij 
gericht is tegen die laatste beslissing 
(1). (Impliciet.) 

(1) Zie Cass., 28 juni 1962 (Bull. en Pas., 
1962, I, 1230); 2 feb. 1962 (ibid., 1962, I, 641). 

Het Hof behoefde zich niet uit te spreken 
over de bevoegdheid. 

De beslissing die was bestreden, zonder dat 
het Hof zich daarover heeft kunnen uitspre
ken, neemt aan dat de rechtbank van eerste 
aan!eg bevoegd is om uitspraak te doen over 
het bezoekrecht van de ouders en zegt dat de 
vrederechter bevoegd is voor de uitkering tot 

2" Uit de artt. 319 en vlg. Ger. W. kan 
niet worden afgeleid dat de rechte1· die 
het ambt van voorzitte1· van een 
kamer van de rechtbank van eerste 
aanleg vervult, in geval van verhinde
ring, niet kan worden vervangen; over 
die vervanging behoeft niet noodzake
lijk door de voorzitte1· van de recht
bank te worden beslist (Artt. 319 en 
322 Ger.W.) 

3" Tenzij de rechten van de verdediging 
zijn miskend, kunnen de partijen zich 
er niet op beroepen dat een rechtbank 
een vonnis heeft uitgesp1·oken op een 
terechtzitting van een andere dag dan 
die welke was vastgesteld in de rege
ling van inwendige aard van de recht
bank. 

4" De processen-verbaal van de terecht
zittingen die, krachtens art. 721 
Ger. W., bij het dossier van de rechts
pleging moeten worden gevoegd, heb
ben enkel tot doe] inlichtingen te 
verstrekken over het verloop van de 
debatten, maar zij geen authentieke 
akten en i.d.o. verschillen zij van de 
zittingsbladen, waarvan de vorm en 
inhoud a.m. worden geregeld bij 
art. 783 Ger. W. (2). 

5" Hoewel de voorafgaande overeen
komst van de echtgenoten, die uit de 
echt scheiden door ondel'linge toe
stemming, als de echtscheiding een
maal is uitgesproken, door een van de 

onderhoud van de uit de echt gescheiden 
ouders. Zoals reeds af te leiden vie! uit de 
noten onder de arresten van 28 juni 1971 (A.C., 
1971, 1120) en 5 jan. 1978 (ibid., 1978, 537), is de 
jeugdrechtbank bevoegd m.b.t. de verplichting 
tot onderhoud en opvoeding van de kinderen 
uit het huwelijk. 

(2) Zie Cass., 13 mei 1977 (A. C., 1977, 942); 
Cass., 14 okt. 1974 (A.C., 1975, 219); 17 dec. 
1974 (ibid., 1975, 455); 20 jan. 1975 (ibid., 1975, 
551). 

Onjuist is de opvatting dat de wet de 
begrippen zittingsblad en proces-verbaal van 
de terechtzitting verwart. (LAENENS, R. W., 
1977-1978, kol. 2505). 

Het zittingsblad is het document tot authen
tieke vaststel!ing van aile proceshandelingen 
die in de loop van de terechtzitting zijn 
verricht. Die akte bevat ook de minuut van de 
beslissingen die op die terechtzitting zijn 
uitgesproken. 

Die akte wordt op de griffie bewaard. 
Zodanige akte wordt .opgemaakt voor aile 

zittin.gen van v66r de beslissing. 
Het zittingsblad beslaat niet enkel alles wat 

de procedure betreft in een zaak die tijdens 
een terechtzitting is behandeld, maar ook aile 

{Zie vervolg nota volgende biz.) 
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partijen niet meer kan worden betwist 
en de partijen definitief jegens elkaar 
verbindt, kan die overeenkomst noch
tans geen invloed hebben op hun 
vezplichtingen jegens hun kinderen; 
de bepalingen van de overeenkomst 
betreffende de bijdrage van de ouders 
in het onderhoud van hun kinderen 
kunnen derhalve door de rechter 
enkel worden gewijzigd als bewezen 
wordt dat degene van de ouders aan 
wie de kinderen zijn toevertrouwd, 
gelet op zijn bijdrage en zijn inkomen, 
in de onmogelijkeid verkeert aan zijn 
kinderen het nodige levensonderhoud 
en de vereiste opvoeding te geven (1). 
(Artt. 1287 en 1288 Ger.W.; artt. 203 en 
303 B.W.) 

(BLOMME T. VAN DEN BERGHE) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 12 juni 1978 door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brugge gewezen; 

Overwegende dat de middelen 
van de voorziening enkel gericht 
zijn tegen de beslissing waardoor de 
rechtbank in hager beroep uit
spraak heeft gedaan; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 8, 97 van de 
Grondwet, 58, 76, 77, 87, 88, 319, 320, 
322 en 862, §§ 1, 5', en 2 van het 
Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd 
door de wet van 30 maart 1973, 

doordat het vonnis, dat voor recht zegt 
dat de indexclausule dient te worden 
toegepast zoals ze bepaald is in de 
voorafgaande overeenkomst en eiser tot 

proceshandelingen die verricht zijn in aile 
zaken die tijdens dezelfde terechtzitting 
behandeld en opgeroepen zijn. 

Het proces-verbaal waarvan sprake is in 
art. 721, 3', Ger.W. is daarentegen een stuk dat 
uitsluitend betrekking heeft op een bepaalde 
zaak en .dat in het dossier van de rechtsple
ging moet worden bewaard. Het is enkel een 
aanwijzing en stelt de verschillende stadia van 
de rechtspleging vast naar mate de zaak 
verder wordt behandeld. 

(1) Cass., 7 sept. 1973 (A.C., 1974, 19), 10 okt. 
1974 (ibid., 1975, 191); 21 maart 1975 (ibid., 
1975, 823) en noot 2 onder het arrest van 
7 sept. 1973; adde DE GAvRE, « Le divorce et Ia 
separation de corps ••, T.P.R., 1975, biz. 249; 
CAsMAN, « Echtscheiding door onderlinge 
toestemming », in Het echtscheidingsrecht in 
BelgiiJ na de hervorming 1974-1975, biz. 192, 
nr. 272. 

betaling van de achterstallige bedragen 
veroordeelt, uitgesproken is door de 
tweede kamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brugge, samengesteld 
uit de heren Joseph Cornelis, ondervoor
zitter, waarnemend voorzitter van de 
tweede kamer bij wettig belet van de 
titularis, Hendrik Danneels, rechter 
Joseph Claesen, Belgisch advocaat, meer 
dan dertig jaar oud, tot de balie van 
Brugge behorend volgens de orde der 
tabel de oudste van de ter terechtzitting 
aanwezige advocaten, geassumeerd als 
rechter bij wettig belet van rechters en 
plaatsvervangende rechters, 

terwijl, eerste onderdeel, de voorzitter 
titularis van de tweede burgerlijke 
kamer, bij wettig belet niet kan vervan
gen worden, in aile geval slechts bij 
beslissing van de voorzitter van de 
rechtbank door een ander magistraat 
kan vervangen worden en het geenszins 
blijkt dat aan dit vereiste voldaan werd 
(schending van de artikelen 8 van de 
Grondwet, 58, 76, 77, 78, 87, 88, 319, 320, 
322 en 862, §§ 1, 5", en 2 van het 
Gerechtelijk Wetboek), 

tweede onderdeel, de oproeping van de 
heer Claesen -om als advocaat deel uit te 
maken van de zetel ten onrechte als 
voorwaarde stelt dat hij tot de balie van 
Brugge behoorde en de oudste was 
volgens de tabel van de orde, dat deze 
vermeldingen niet toelaten uit te maken 
of de oproeping regelmatig geschied is 
(schending van de artikelen 8, 97 van de 
Grondwet, 322, lid 1, en 862, §§ 1, 5", en 2 
van het Gerechtelijk Wetboek) : 

W at het eerste onderdeel betreft 
Overwegende dat de regels betref

fende verhindering en vervanging 
van degenen die gerechtelijke amb
ten uitoefenen worden bepaald door 
de artikelen 319 en volgende van 
het Gerechtelijk Wetboek, inzonder
heid, ten aanzien van de rechtban
ken van eerste aanleg, door 
artikel 322, eerste lid; 

Dat voormelde artikelen niet 
voorschrijven dat de aangestelde 
voorzitter van een kamer van de 
rechtbank van eerste aanleg niet 
kan worden vervangen, noch dat 
een dergelijke vervanging slechts 
kan worden beslist door de voorzit
ter van de rechtbank; 

Dat het onderdeel naar recht 
faalt; 



-350-

Wat het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat, nu het vonnis 
vaststelt dat de geassumeerde advo
caat bij wettig belet van rechters en 
plaatsvervangende rechters, meer 
dan dertig jaar oud zijnde, tot de 
balie van Brugge behorend en de 
oudste volgens de orde van het 
tableau van de ter zitting aanwezige 
advocaten zijnde, als rechter werd 
geassumeerd, uit het vonnis blijkt 
dat de voorschriften van artikel 322 
van het Gerechtelijk W etboek wer
den nageleefd; 

Dat het onderdeel niet kan aange
nomen worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 58, 76, 77, 78, 
88, 92, 3", 779, 860, 861, 862, 1042 van het 
Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd 
door de wet van 15 juli 1970, 97 van de 
Grondwet, 1, 3, 4, 5 en 6 van het 
koninklijk besluit van 30 oktober 1970 
tot vaststelling van het bijzonder regle
ment voor de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brugge, 

doordat het vonnis, dat voor recht zegt 
dat de indexclausule dient te worden 
toegepast zoals ze bepaald is in de 
voorafgaande overeenkomst en eiser tot 
betaling van de achterstallige bedragen 
veroordeelt, uitgesproken is door de 
tweede kamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brugge, zetelend op 
maandag 12 juni 1978, samengesteld uit 
de heren Joseph Cornelis, ondervoorzit
ter, waarnemend voorzitter van de 
tweede kamer bij wettig belet van de 
titularis, Hendrik Danneels, rechter, en 
Joseph Claesen, Belgisch advocaat, meer 
dan dertig jaar oud, tot de balie van 
Brugge behorend, de oudste volgens de 
orde der tabel van de ter terechtzitting 
aanwezige advocaten, geassumeerd als 
rechter bij wettig belet van de rechters 
en plaatsvervangende rechters, 

terwijl, eerste onderdeel, de tweede 
kamer, die de zaken van hoger beroep 
tegen vonnissen, gewezen door de vrede
rechter, behandelt, haar gewone zittin
gen houdt op vrijdag; dat noch het 
vonnis noch het zittingsblad vermeldt 
dat het om een buitengewone terechtzit
ting ging en het evenmin blijkt dat er op 
maandag in overeenstemming met de 
voorzitter gezeteld werd, zodat de 
terechtzitting, waarop het vonnis werd 
uitgesproken, onwettelijk gehouden 

werd en het in alle geval onmogelijk is 
de regelmatigheid ervan na te gaan 
(schending van de artikelen 58, 76, 77, 
78, 88, 92, 3", van het Gerechtelijk 
Wetboek, 1, 3, 4, 5, 6 van het koninklijk 
besluit van 30 oktober 1979 en 97 van de 
Grondwet), 

tweede onderdeel, de tweede kamer 
bij de uitspraak van het vonnis, volgens 
het proces-verbaal van de terechtzitting, 
samengesteld was uit de heren 
A. Castermans, rechter, H. Danneels, 
rechter, en J. Claesen, advocaat; deze 
samenstelling niet overeenkomt met 
degene in het vonnis vermeld; dienten
gevolge niet kan nagegaan worden of het 
vonnis door het voorgeschreven aantal 
rechters werd uitgesproken, noch of alle 
magistraten ook deelgenomen hebben 

· aan de behandeling van de zaak op de 
terechtzitting van 6 maart 1978 (schen
ding van de artikelen 799, 860, 861, 862, 
1042 van het Gerechtelijk Wetboek en 
97 van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het koninklijk 

besluit van 30 oktober 1970 maatre
gelen inhoudt waarvan de overtre
ding, onder voorbehoud van de 
rechten van de verdediging, geen 
rechten toekent aan de gedingvoe
rende partijen; dat deze enkel 
schending van de regels aangaande 
de bevoegdheid of aangaande de 
openbaarheid van de terechtzittin
gen mogen inroepen; 

Dat, nu het vonnis vaststelt dat 
het in openbare terechtzitting werd 
uitgesproken en nu de bevoegheid 
van de rechters niet werd betwist, 
voornoemde regels niet werden 
geschonden; 

Wat het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat weliswaar de 
vaststelling van het vonnis niet 
overeenstemt met die van het pro
ces-verbaal van de terechtzittingen; 

Overwegende dat dergelijke pro
cessen-verbaal, welke ingevolge 
artikel 721 van het Gerechtelijk 
Wetboek bij het dossier van 
de rechtspleging moeten worden 
gevoegd, enkel tot doel hebben 
inlichtingen te verschaffen over het 
ver loop van de zaak doch geertszins 



i> 

-351-
authentieke akten ziJn zoals de 
zittingsbladen, waarvan de vorm en 
inhoud onder meer door artikel 783 
zijn geregeld; 

Dat de authentieke vaststelling 
van het vonnis derhalve volstaat; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 6, 203, 
303, 311bis, lid 2, 1108, 1131, 1133, 1134, 
1135 van het Burgerlijk Wetboek, zoals 
gewijzigd door de wetten van 
8 april 1965 en 14 juli 1976, 1288, 3", van 
het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het vonnis voor recht zegt dat 
de indexclausule dient te worden toege
past zoals ze bepaald is in de vooraf
gaande overeenkomst met toepassing 
van de indexering telkens op de vooraf
gaande vergoeding en eiser veroordeelt 
om ten titel van achterstallige indexaan
passingen aan verweerster een som te 
betalen van 33.777 frank om de 
redenen : dat de vooraf aan de echt
scheiding met onderlinge toestemming 
afgesloten overeenkomst een index
formule bepaalde betreffende het onder
houdsgeld voor de kinderen : « telkens 
als de index verhoogt met 3,5 punt, zal 
dit bedrag van rechtswege en zonder 
aanmaning, maar dan met 5 percent ten 
overstaan van de vorige vergoeding, 
vanaf de eerstvolgende maandelijkse 
vergoeding, te verhogen zijn >>; dat 
gezegde overeenkomst door partijen vrij 
werd aangegaan en hen tot wet strekt; 
dat de lezing van de clausule duidelijk 
aantoont dat partijen geenszins de 
gewone indexformule hebben willen 
aannemen, maar integendeel een spe
ciale en welomschreven indexering heb
ben aanvaard; dat de omstandigheid dat 
dergelijke clausule zware lasten legt op 
eiser, irrelevant is en niet van die aard 
dat van de overeenkomst thans mag 
worden afgeweken; dat de verwijzirig 
door eiser naar artikel 203 van het 
Burgerlijk Wetboek evenmin ter zake 
dienstig is; dat na echtscheiding aileen 
artikel 303 van het Burgerlijk Wetboek 
geldt en, voor zover de kinderen in niets 
te kart komen, de echtgenoten hun 
onderlinge bijdrage tot deze lasten naar 
goeddunken regelen; dat, voor wat de 
hoegrootheid betreft van de achterstal
len, de eerste rechter verkeerd bepaalde 
dat de indexstijgingen niet mochten 
gecumuleerd worden en enkel op het 
basisbedrag van 3.150 frank mochten 

berekend worden; dat de indexclausule 
uitdrukkelijk voorziet dat het verschul
digd bedrag telkens met 5 percent dient 
verhoogd ten overstaan van de vorige 
vergoeding; dat de wil van de partijen 
duidelijk is en het tussen hen gesloten 
contract dient geeerbiedigd te worden, 

terwijl, eerste onderdeel, de bepalin
gen van artikel 203 van het Burgerlijk 
Wetboek, volgens hetwelk de echtgeno
ten door de enkele daad van het huwe
lijk samen de verbintenis aangaan om 
aan hun kinderen kost, onderhoud en 
opvoeding te verschaffen, ook toepasse
lijk blijft na de echtscheiding bij onder
linge toestemming, zodat het vonnis ten 
onrechte de toepassing ervan verworpen 
heeft (schending van de artikelen 203, 
303, 311bis, lid 2, van het Burgerlijk 
Wetboek en 1288, 3°, van het Gerechte
lijk Wetboek), 

tweede onderdeel, eiser in zijn conclu
sie in hager beroep staande hield, zon
der op dit punt door het vonnis tegenge
sproken te worden, dat door toepassing 
van de indexering de lasten op eiser 
gelegd steeds zwaarder werden en de 
bijdrage van verweerster tot niets her
leid werd; eiser daaruit terecht afleidde 
dat deze indexaanpassing nietig was 
daar ze verweerster van aile bijdrage 
onthief; het vonnis in aile geval op dit 
middel niet geantwoord heeft (schending 
van de artikelen 6, 203, 303, 311bis, lid 2, 
1108, 1131, 1133 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1288, 3°, van het Gerechtelijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet), 

derde onderdeel, deze uitzonderlijke, 
hoge en onvoorzienbare stijgingen van 
het indexcijfer, die eiser uitdrukkelijk in 
zijn conclusie in hager beroep onder
lijnde, zware en onvoorzienbare feiten 
zijn die zich na het sluiten van de 
overeenkomst betreffende het onder
houdsgeld hebben voorgedaan, zodat een 
herziening van de bijdrage van eiser wel 
mogelijk was (schending van de 
artikelen 203, 303, 31lbis, lid 2, 1134, 
1135 van het Burgerlijk Wetboek 
en 1288, 3°, van het Gerechtelijk 
Wetboek): 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 203 van 
het Burgerlijk Wetboek de ouders 
verplicht tot onderhoud van de uit 
hun huwelijk gesproten kinderen,, 
zonder dat deze plicht ingevolge 
de ontbinding van het huwelijk 
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ophoudt; dat, na gezegde ontbin
ding, artikel 303 de ouders verplicht 
tot dit onderhoud bij te dragen; 

Dat, nu het geschil enkel deze 
bijdrage betrof, het arrest, zonder 
schending van de aangeduide wets
bepalingen, mocht oordelen dat de 
verwijzing naar artikel 203 niet 
dienstig was; 

Wat het tweede en het derde 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser had 
betoogd dat nietig is een indexbe
ding waardoor het indexcijfer snel
.ler stijgt dan de kosten van onder
houd en ingevolge waarvan de bij
drage van een ouder steeds vermin
dert om uiteindelijk te verdwijnen, 
inzonderheid wanneer de levens
duurte op onvoorzienbare wijze snel 
stijgt; 

Overwegende dat het arrest ervan 
uitgaat dat de voorafgaande over
eenkomst, vrijelijk door de partijen 
aangegaan, hun tot wet strekt en 
oordeelt dat de omstandigheid dat 
de erin bedongen indexering zware 
lasten op eiser legt niet van die 
aard is dat van die overeenkomst 
mag worden afgeweken, vermits, 
voor zover de kinderen in niets te 
kort komen, de echtgenoten hun 
onderlinge bijdrage tot de lasten 
naar goeddunken regelen; 

Dat, nu het arrest aldus op de 
conclusie van eiser antwoordt en nu 
uit het arrest evenmin blijkt dat de 
kinderen in iets te kort kwamen, 
die beslissing wettelijk verantwoord 
is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

14 november 1979 - 1' kamer 

Nr. 183 

1' KAMER -14 november 1979 

HUUR VAN GOEDEREN - PACHT 

OPZEGGING DOOR DE VERPACHTER OM HET 
GOED ZELF TE EXPLOITEREN- BEWIJS VAN 
DE ERNST EN OPRECHTHEID VAN HET VOOR
NEMEN DOOR DE VERPACHTER TE LEVEREN 
- GEGEVENS DIE IN AANMERKING KOMEN. 

De verpachter van een Jandeigendom die 
een rechtsvordering instelt tot geldig
verklaring van zijn opzegging om het 
goed zelf te exploiteren, moet bewijzen 
dat de door hem aangevoerde reden 
gegrond en het voornemen oprecht is 
(1); de· feitenrechter beoordeelt de 
bewijswaarde van de aangevoerde 
gegevens en mag o.m. nagaan of en in 
hoeverre de ve1pachter technisch 
bekwaam is (2). (Artt. 7, 8 en 
12-5' Pachtwet.) 

(KESTELYN T. PATTYN, CARBON) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 20 september 1978 in 
hager beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
leper; 

Over het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 7, 
inzonderheid 1', 8 en 9 van afdeling 
3 van hoofdstuk II van titel VIII vah 
boek III van het Burgerlijk Wetboek 
houdende de regels betreffende de pacht 
in het bijzonder, 

doordat het vonnis om de eis van eiser 
tot geldigverklaring van een met het oog 
op eigen exploitatie gegeven opzegging 
te verwerpen, overweegt dat, bij de 
beoordeling van de gegrondheid van de 
opzegging, dient te worden nagegaan of 
de persoon die van plan is het goed zelf 
te exploiteren beschikt over voldoende 
technische, fysische en financiele midde
len om gedurende een ononderbroken 
termijn van negen jaar de dagelijkse en 
directe bedrijfsmatige leiding uit te oefe
nen op het bedrijf, en verder, bij het 
onderzoek naar de technische kennis 
van eiser, overweegt dat, indien hij zich 
laat bijstaan, de permanente en onmid
dellijke leiding over het bedrijf in het 

Voorzitter: de h. Wauters, eerste voor- 1-----------------
zitter - Verslaggever : de h. Van 
Leckwijck - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Krings, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Houtekier en Butzler. 

(1) Cass., 27 mei 1977 (A. C., 1977, 392) en 
19 jan. 1978 (ibid., 1978, 606). 

(2) Zie Cass., 10 okt. 1979 (A.C., 1979-80, 
nr. 103). 



-353-
gedrang komt, om tenslotte tot het 
besluit te komen dat eiser niet over 
voldoende technische kennis beschikt 
om het bedrijf " onder zijn permanente 
en directe leiding >> uit te oefenen, 

terwijl, artikel 9 van voornoemde afde
ling slechts vereist dat de exploitatie van 
het goed dat van de pachter is terugge
nomen, op grond van de bij 
artikelen 7.1 • en 8 bepaalde reden, een 
persoonlijke, werkelijke en ten minste 
negen jaar voortgezette exploitatie is 
door degene die in de opzegging als 
aanstaande exploitant is aangewezen 
(schending van alle vermelde wets
bepalingen) : 

Overwegende dat, nu er betwis
ting bestond, de eisers, ingevolge 
artikel 12.5 van de regels betref
fende de pacht in het bijzonder, 
dienden te preciseren hoe zij over
eenkomstig de artikelen 7.1 ", 8 en 
9 de « persoonlijke, werkelijke en 
voortgezette exploitatie zullen uit
voeren en te bewijzen dat zij daar
toe in staat zijn >>; dat de feitenrech
ter de bewijswaarde van de aange
voerde gegevens kan afwegen in 
feite en daarbij onder meer kan in 
acht nemen het bestaan of de graad 
van technische bekwaamheid; 

Overwegende dat door te eisen 
dat de exploitatie persoonlijk en 
werkelijk zou zijn, de wetgever 
oplegt dat de exploitatie zou gebeu
ren dank zij de eigen werkzaamheid 
van de persoon aangeduid in de 
opzegging, zij het met de raad en/of 
de hulp van anderen; dat de wetge
ver door dezelfde bewoordingen eist 
dat de in de opzegging aangeduide 
persoon de dagelijkse leiding recht
streeks zou geven en het onmiddel
lijk toezicht zou uitoefenen, in acht 
nemend de aard en de oppervlakte 
van het goed en de in uitzicht 
gestelde kultuur of bedrijvigheid; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 7, 
inzonderheid 1", 8 en 9 van afdeling 
3 van hoofdstuk II van titel VIII van 
boek III van het Burgerlijk Wetboek 
houdende de regels betreffende de pacht 
in het bijzonder en van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doordat het vonnis bij de beoordeling 
van de technische kennis van eiser als 
regel poneert dat hij " de exploitatie niet 
zelf (hoeft) te doen, doch (dat) in dat 
geval de permanente en onmiddellijke 
leiding over het bedrijf in het gedrang 
komt >>, en, ter zake het gebrek aan 
technisch kennis uit de bijstand van een 
derde bij een andere exploitatie van 
eiser afleidt, 

terwijl, eerste onderdeel, de feiten
rechters aldus in het onzekere laten of 
zij in rechte van oordeel waren dat het 
beroep op een bijstand van een derde 
onverenigbaar is met de permanente en 
onmiddellijke leiding van het bedrijf, en 
dus met het begrip persoonlijke exploi
tatie, dan wel of zij in rechte van 
oordeel waren dat bijstand door een 
derde wel met bovenvermeld begrip 
verenigbaar is, maar ter zake uit het feit 
dat eiser zich op een andere exploitatie 
door een derde laat bijstaan, afleiden dat 
hij niet over de vereiste technische 
kennis beschikt, zodat het vonnis 
het wettelijk begrip persoonlijke 
exploitatie >> miskent, of, tenminste het 
Hof in de onmogelijkheid stelt zijn 
controle over de motivering van het 
vonnis uit te oefenen (schending van alle 
in het middel aangeduide wetsbepalin
gen), 

tweede onderdeel, in de mate dat het 
vonnis van oordeel is dat de bijstand 
door een derde niet belet dat de toekom
stige exploitant wel kan instaan voor de 
persoonlijke exploitatie, de motivering 
van het vonnis met een tegenstrijdigheid 
is aangetast omdat ter zake het gebrek 
aan technische kennis precies uit de 
bijstand van een derde bij een andere 
exploitatie van eiser wordt afgeleid 
(schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat eiser heeft 
betoogd dat hij zich op het verpacht 
goed zou vestigen << om er zich bezig 
te houden met het kweken van 
dieren » en, ten aanzien van zijn 
beroepsbekwaamheid, dat hij reeds 
enkele jaren koeien en paarden 
kweekt op zijn eigendom te Reninge 
waar hij door een landbouwer wordt 
geholpen; 

Dat het vonnis releveert : << eiser 
wil zijn technische kennis bewijzen 
door het feit dat hij te Reninge 
reeds enkele jaren dieren kweekt; 
uit de voorgelegde stukken, vooral 
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de aan- en verkoopborderellen van 
dieren, blijkt duidelijk dat eiser dat 
in feite niet rechtstreeks doet, doch 
zich daartoe laat bijstaan door een 
derde die zelfs gemachtigd lijkt te 
zijn voor zijn rekening op te treden 
en te handelen >>, en daaruit afleidt 
dat de eisers technische kennis 
« eerder aan de lage kant zal zijn », 
dat hij de exploitatie niet zelf moet 
doen doch zich kan laten bijstaan, 
doch dat in dat geval << de perma
nente en onmiddellijke leiding » 
over het bedrijf in het gedrang 
komt « zeker indien hij dit bedrijfs
matig wil doen, zoals vereist »; 

Dat het zodoende zijn beslissing 
zonder tegenstrijdigheid motiveert 
en de in het middel aangehaalde 
wetsbepalingen niet schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

14 november 1979 - 1• kamer 
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Van 
Leckwijck - Andersluidende conclu
sie (1) van de h. Colard, advocaat
generaal- Advocaat: mr. van Heeke. 

Nr. 184 

3• KAMER- 19 november 1979 

1° CASSATIEMIDDELEN DIENST-
PLIGHT - HERKEURINGSRAAD - MISKEN
NING VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING 
- MIDDEL VOOR HET EERST VOOR HET HOF 
VOORGEDRAGEN- NIET ONTVANKELIJK MID
DEL. 

2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING 
- DIENSTPLICHT - HERKEURINGSRAAD -
MIDDEL AFGELEID UIT N!ISKENNING VAN DE 
RECHTEN VAN DE VERDEDIGING - MID DEL 
VOOH HET EERST VOOR HET HOF VOORGE
D,~..·iGEN- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL. 

3° DIENSTPLICHT - BESLISSINGEN VAN 

DE HERKEURINGSRAAD - REDEN. 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - DIENSTPLICHT - HERKEU

RINGSRAAD - GEEN CONCLUSIE - REDEN
GEVING - BEG RIP. 

1 o en 2o Niet ontvankehj'k is het middel 
hieruit afgeleid dat de dienstplichtige, 
met miskenning van de rechten van 
de verdediging, zich bij zijn verschij
ning voor de herkeuringsraad niet 
door een adviserend geneesheer heeft 
kunnen Jaten bijstaan en dat hij geen 
inzage heeft gekregen van het deskun
digenverslag van het onderzoek waar
VOOJ' die adviserende geneesheer een 
geneesheer had aangesteld (2). (Artt. 
43 en 45 Dienstplichtwet.) 

3° en 4° Bij gebrek aan conclusie van de 
dienstplichtige behoeft de herkeu
ringsraad, die over de dienstgeschikt
heid uitspraak doet in de bewoordin
gen van art. 43, § 4, Diensplichtwet 
zijn beslissing niet omstandiger met 
redenen te omkleden (3). (Art. 97 Gw.) 

(RAUW) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 31 augustus 
1979 door de Herkeuringsraad van 
de provincie Luik gewezen; 

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

doordat de beslissing eisers aanvraag 
tot vrijstelling of voorlopige afkeuring 
verwerpt, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser tijdens 
het geneeskundig onderzoek, waarop de 
motivering van de bestreden beslissing 
steunt, niet door een adviserend genees
heer kon worden bijgestaan, zodat hij 
tijdens het onderzoek zijn aanvraag niet 
geldig kon staven aangezien daarbij 
slechts een uiteraard bondig medisch 
attest was gevoegd (artikel 14 van het 
koninklijk besluit van 30 april 1962 tot 
regeling van de toepassing van de 
dienstplichtwetten); 

(1) Het O.M. had geconcludeerd tot cassatie 1------------------
op grond van het eerste middel, daar het van 
oordeel was dat de « persoonlijke » exploitatie 
met noodzakelijk onderstelde dat de exploitant 
over voldoende technische kennis beschikte, te 
meer daat hij zich kan laten bijstaan. 

(2) Zie Cass., 5 jan. 1977 (A.C., 1977, 481). 

(3) Cass., 5 sept. 1977 (A.C., 1978, 12); zie 
Cass., 3 april 1974 (ibid., 1974, 857). 
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tweede onderdeel, het geneeskundig 

deskundigenverslag, waarop de bestre
den beslissing steunt, nooit aan eiser is 
medegedeeld, de herkeuringsraad, zelfs 
indien hij wettig kon oordelen dat eisers 
verschijning na de inobservatiestelling 
nutteloos was (artikel 45, § 3, van de 
dienstplichtwetten), het deskundigenver
slag aan eiser moest mededelen waarvan 
het besluit in tegenstrijd was met het tot 
staving van zijn aanvraag neergelegde 
medisch attest, ten einde hem in staat te 
stellen zijn argumenten naar voor te 
brengen en alle stukken voor te leggen 
die zijn aanvraag konden staven, in 
antwoord op het besluit van het door de 
herkeuringsraad bevolen deskundigen~ 
onderzoek, zodat de herkeuringsraad, 
door niet toe te staan dat eiser tijdens 
het geneeskundig deskundigenonderzoek 
door een adviserend geneesheer bijge
staan werd, en door hem het verslag van 
dit onderzoek - dat de motivering van 
de bestreden beslissing vormt - niet 
mede te delen, het in het middel ver
meld algemeen rechtsbeginsel schendt : 

Overwegende dat eiser niet 
betoogt en dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan niet blijkt dat hij bij zijn 
verschijning voor de herkeurings
raad heeft aangevoerd dat hem 
tijdens het medisch deskundigenon
derzoek de bijstand van een advise
rend geneesheer werd geweigerd en 
dat het verslag van dat deskundi
genonderzoek hem niet werd mee
gedeeld; 

Overwegende dat eiser niet voor 
het eerst voor het Hof dat middel 
kan aanvoeren dat op miskenning 
van de rechten van de verdediging 
berust; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 48 Dienst
plichtwetten, gecoordineerd op 30 april 
1962, en 97 van de Grondwet, en uit 
dubbelzinnigheid of ontstentenis van de 
motivering, 

doordat de bestreden beslissing eisers 
aanvraag verwerpt, 

terwijl, eerste onderdeel, de herkeu
ringsraad, door zijn beslissing te gran
den zowel op het door eiser tot staving 
van zijn aanvraag voorgelegd medisch 

attest als op het geneeskundigenonder
zoek verricht door twee geneesheren van 
de raad, en tevens op het verslag van het 
deskundigenonderzoek na de inobserva
tiestelling, niet duidelijk maakt welke 
van die drie gronden beslissend is 
geweest, zodat de herkeuringsraad door 
de dubbelzinnige motivering van zijn 
beslissing de in het middel vermelde 
bepalingen schendt; 

tweede onderdeel, de herkeuringsraad 
door zijn beslissing te steunen op de 
reden waarvan het eventueel beslissend 
karakter niet blijkt, eerste onderdeel van 
het middel, dat is afgeleid uit het door 
eiser tot staving van zijn aanvraag 
voorgelegd medisch attest, niet nader 
heeft bepaald hoe de inhoud van dit 
attest de verwerping van de aanvraag 
kon rechtvaardigen, zodat de herkeu
ringsraad, door de onvolledige motive
ring van zijn beslissing, de in het middel 
vermelde bepalingen schendt; 

derde onderdeel, de herkeuringsraad, 
door zijn beslissing te gronden op het 
motief waarvan het eventueel beslissend 
karakter niet blijkt, eerste onderdeel van 
het middel, dat is afgeleid uit het 
geneeskundig onderzoek door de twee 
leden van de raad, het besluit van dat 
onderzoek niet nader heeft bepaald en 
evenmin hoe het de verwerping van de 
aanvraag kon rechtvaardigen, terwijl, 
bovendien, een ieder een fundamenteel 
recht heeft het medisch besluit dat hem 
aangaat te kennen, zodat de herkeu
ringsraad de in het middel vermelde 
bepalingen schendt; 

vierde onderdeel, de herkeuringsraad, 
door zijn beslissing te steunen op het 

· motief waarvan het eventueel beslissend 
.karakter niet blijkt, eerste onderdeel van 
het middel, dat is afgeleid uit het verslag 
van het deskundigenonderzoek na de 
inobservatiestelling - dat nooit aan 
eiser is meegedeeld - de inhoud van 
dat verslag niet nauwkeurig heeft 
bepaald en evenmin hoe het de verwer
ping van de aanvraag kon rechtvaardi
gen, terwijl, bovendien, een ieder een 
fundamenteel recht heeft het medische 
besluit dat hem aangaat te kennen, 
zodat de herkeuringsraad, door zijn 
beslissing op onvolledige wijze te moti
veren, de in het middel vermelde bepa
lingen schendt : 

Overwegende dat, enerzijds, uit 
de bestreden beslissing niet blijkt 
en dat eiser niet aanvoert dat de 
herkeuringsraad zou geweigerd heb
ben hem de medische besluiten van 
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de geneesheren, leden van die raad, 
mede te delen en evenmin het 
verslag van het deskundigenonder
zoek, zoals bij het onderzoek van 
het eerste middel werd gezegd; 

Overwegende dat, anderzijds, zo 
al artikel 48 van de dienstplichtwet
ten, gecoordineerd op 30 april 1962, 
bepaalt dat de beslissingen van de 
raad met redenen dienen omkleed 
te zijn, artikel 43, § 4, van dezelfde 
wetten duidelijk de bewoordingen 
bepaalt waarin die raad over de 
dienstgeschiktheid uitspraak doet; 

Overwegende dat de herkeurings
raad bij ontstentenis van een con
clusie, door te beslissen dat de 
aanvraag verworpen is, zijn beslis
sing overeenkomstig artikel 43, § 4, 
van voornoemde wetten motiveert; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

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

Nr. 185 

3" KAMER- 19 november 1979 

DIENSTPLICHT - MILITIERECHTSCOLLE

GES - HERKEUR!NGSRAAD - DIENSTPLICH
TIGE DIE TOT STAVING VAN ZIJN AANVRAAG 
OM VRIJSTELLING OF VOORLOPIGE AFKEU
RING MEDISCHE ATTESTEN HEEFT OVERGE
LEGD OVER ANDERE LICHAAMSGEBREKEN OF 
ZIEKTEN - BESLISSING AAN DE HAND W AAR
VAN HET HOF NIET KAN NAGAAN OF DE 
HERKEURINGSRAAD OVER IEDERE GROND 
VAN DE AANVRAAG UITSPRAAK HEEFT 
GEDAAN- NIET REGELMATIG MET REDENEN 
OMKLEDE BESLISSING. 

(DERYCKE) 

ARREST ( verta!ing) 

HET HOF;- Gelet op de bestre
den beslissing, op 10 september 1979 
door de Herkeuringsraad van de 
provmcie Henegouwen gewezen; 

Over het middel, hieruit afgeleid dat 
de herkeuringsraad de aanvraag tot 
vrijstelling of voorlopige afkeuring op 
lichamelijke grond verwerpt, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser niet is 
onderzocht voor rugpijnen, hoewel hij 
een protocol van het rontgenonderzoek 
van de halswervelkolom en de rugge
graat bij zijn aanvraag had gevoegd; 

tweede onderdeel, eiser nog slechts 
een gezond oog heeft : 

Overwegende dat eiser, overeen
komstig artikel 14, tweede lid, van 
het koninklijk besluit van 30 april 
1962 tot regeling van de toepassing 
van de dienstplichtwetten, gecoordi
neerd op 30 april 1962, op 19 januari 
1979 een aanvraag om vrijstelling of 
voorlopige afkeuring heeft inge
diend door ondertekening van een 
formulier dat hem door het gemeen
tebestuur van zijn militiewoonplaats 
is afgegeven, en door tot staving 
van zijn · aanvraag twee medische 
attesten over te leggen waaruit de 
aard van de aangevoerde ziekten of 
lichaamsgebreken duidelijk blijkt; 

Dat een van de medische attesten 
het protocol is van een rontgen
onderzoek van de lumbale wervel
zuil en het sacrum; 

Dat eiser wegens een andere aan
doening in het militair hospitaal in 
observatie was gesteld; 

Dat de beslissing van 7 mei 1979 
van de herkeuringsraad, waarbij die 
inobservatiestelling was bevolen, en 
de bestreden beslissing niet vermel
den dat twee medische attesten over 
andere ziekten of lichaamsgebreken 
bij de aanvraag waren gevoegd; 

Dat de beslissing het Hof niet in 
staat stelt na te gaan of de herkeu
ringsraad over iedere door eiser 
aangevoerde grond uitspraak heeft 
gedaan; 

Om die redenen, vernietigt de 
bestreden beslissing; beveelt dat 
van dit arrest melding wordt 
gemaakt op de kant van de bestre
den beslissing; verwijst de zaak 
naar de Herkeuringsraad van de 
provincie Brabant. 
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19 november 1979 - 3' kamer -

Voorzitter en verslaggever : de h. 
Gerniers, afdelingsvoorzitter - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Duchatelet, 
advocaat-generaal. 

Nt. 186 

2' KAMER - 20 november 1979 

1° JEUGDBESCHERMING - OVERTRE

DINGEN VAN WETTEN EN VERORDENINGEN 
INZAKE WEGVERKEER - VERVOLG!NGEN TEN 
U\STE VAN MINDERJARIGEN VAN MEER DAN 
ZESTIEN JAAR EN MINDER DAN VOLLE ACHT
TIEN JAAR EN VAN MEERDERJARIGEN -
OPENBAARHEID VAN DE TERECHTZITTING
TOE TE PASSEN REGELS. 

2° CASSATIE - OMVANG - STRAFZAKEN

VERNIETIG!NG VAN DE BESLISSING WAARBIJ 
DE BEKU\AGDE WORDT VEROORDEELD -
BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PAR
TIJ DIE ZICH NIET OF ALTHANS ONREGELMA
TIG IN CASSATIE HEEFT VOORZIEN - BESLIS
SING WAARB!J EEN PARTIJ BURGERRECHTE
LIJK AANSPRAKEL!JK WORDT VERKU\ARD 
VOOR DE VEROORDELING, ZONDER BE

STAANSREDEN GEWORDEN (1). 

3° CASSATIE- OMVANG- STRAFz.:'.KEN

NIET BEPERKTE VOORZIENING VAN DE 
BEKU\AGDE - VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING - VER
NIETIGING DIENTENGEVOLGE VAN DE EIND
BESLISSING OP DE TEGEN DE BEKU\AGDE 
INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING, ZELFS INDIEN DE VERNIETIG!NG VAN 
DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING 

AMBTSHALVE IS UITGESPROKEN (2). 

1" Het onderzoek van de vervolgingen 
ten Jaste van minderjarigen van meer 
dan zestien jaar en minder dan voile 
achttien jaar, voor de krachtens het 
gemeen recht bevoegde gerechten 
ingesteld in de gevallen van art. 36bis 
Jeugdbeschermingswet, onder meer in 
geval van overtreding van de wetten 
en verordeningen betreffende de poli
tie over het wegverkeer,. heeft plaats 
in raadkamer (3). 

(1) (2) en (3) Cass., 7 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 
655). 

(HOUZE P., HOUZE M. T. DUITSE VENNOOTSCHAP 
' S~EGFRIED SCHUMACHER GMBH "• ' HAMBURG 
& MANNHEIMER VERSICHERUNG >; HOUZE M., 
CHAUDRON T. SCHUMACHER P., HET BELGISCH 

BUREAU VOOR AUTOMOBIELVERZEKERAARS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 28 juni 1979 in hager 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Leuven; 

A. Op de voorziening van Patrick 
Houze, als beklaagde : 

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

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 36bis van de 
wet van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming : 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat eiser geboren is op 
10 december 1959 en dat de overtre
ding van het Wegverkeersreglement, 
waarvoor hij is vervolgd, gepleegd 
werd op 8 december 1977; 

Overwegende dat artikel 36bis 
van genoemde wet op dwingende 
wijze bepaalt dat, wanneer een min
derjarige die meer dan zestien jaar 
en minder dan voile achttien jaar 
oud was op het ogenblik van de 
feiten, voor de gerechten, bevoegd 
op grond van het gewone recht, 
vervolgd wordt wegens een misdrijf 
als in dat artikel bepaald, met name 
wegens overtreding van de bepalin
gen van de wetten en verordeningen 
betreffende het wegverkeer, de 
debatten voor die gerechten in 
raadkamer plaatshebben; dat die 
regel een substantieel vormvereiste 
uitmaakt; 

Overwegende dat ten deze uit de 
processen-verbaal van de terechtzit
tingen blijkt dat de correctionele 
rechtbaTJ.k, zoals de politierecht
bank, ~e zaak ten laste van eiser 
in openbare terechtzitting heeft 
behandeld; 
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Dat het onderzoek op de terecht

zitting derhalve op onwettige wijze 
is gebeurd; 

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

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de strafvorde
ring de vernietiging medebrengt van 
de beslissing op de tegen eiser 
ingestelde civielrechtelijke vorderin
gen, die het gevolg van eerstbe
doelde beslissing is; 

B. Op de voorziening van Marcel 
Houze, als civielrechtelijk aanspra
kelijke partij : 

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

Overwegende dat nochtans, ten 
gevolge van de vernietiging van de 
beslissing op de tegen Patrick 
Houze ingestelde strafvordering en 
civielrechtelijke vorderingen, de 
veroordeling van eiser als civiel
rechtelijk aansprakelijke voor 
laatstgenoemde, voor de boete en de 
kosten van de strafvordering en 
voor de aan de verweerders te 
betalen schadevergoedingen, geen 
bestaansreden meer heeft; 

C. Op de voorziening van Marcel 
Houze en Irene Chaudron, als 
rechtstreeks dagende burgerlijke 
partijen : 

Overwegende dat uit de stukken 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis in zoverre het 
uitspraak doet over de tegen eiser 
Patrick Houze ingestelde strafvor
dering en civielrechtelijke vorderin
gen; verwerpt de voorzieningen voor 
het overige; stelt nochtans vast dat 
de veroordelingen van Marcel 
Houze als civielrechtelijk aanspra
kelijke partij geen bestaansreden 
meer hebben; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; veroordeelt 
de eisers Marcel Houze en Irene 
Chaudron in twee derde van de 
kosten; laat de overige kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Brussel, zitting hou
dende in hager beroep. 

20 november 1979 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Lebbe -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal. 

Nr. 187 

:t KAMER - 20 november 1979 

VOORZIENING IN CASSATIE - TER

MIJN - STRAFZAKEN - ARREST VAN HET 
HOF VAN BEROEP- BESLISSING INZAKE EEN 
BEVOEGDHEIDSGESCHIL VOORZIENING 
VOOR DE EINDBESLISSING - ONTVANKE
LIJKE VOORZIENING. 

Oak al is de voorziening v66r de eindbe
slissing ingesteld, tach is z1j ontvanke
Jijk, wanneer zij is ingesteld tegen een 
arrest dat het hot van beroep in 
strafzaken heeft gewezen over een 
geschil inzake bevoegdheid {1). 
(Art. 416, tweede lid, Sv.) 

waarop het Hof vermag acht te t----------------
slaan, niet blijkt dat de eisers hun 
voorziening hebben doen betekenen 
aan de partijen tegen wie zij gericht 
lS; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

(1) Cass., 29 mei 1961 (A.C., 1961, I, 1044) en 
Cass., 22 feb. 1965 (ibid., 1965, I, 636); bij 
cassatieberoep tegen een beslissing van de 
correctionele rechtbank, rechtdoende in hoger 
beroep, zie Cass., 14 april 1970 (A.C., 1970, 742) 
en Cass., 18 jan. 1972 (ibid., 1972, 492); over het 
begrip « bevoegdhe1dsgeschil », z1e de noot 
E.K., onder Cass., 30 nov 1976 (A.C., 1977, 371). 
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(RUTTEN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 oktober 1979 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Overwegende dat het arrest uit
spraak doet over een geschil inzake 
de bevoegdheid van de correctionele 
rechtbank; 

Overwegende dat het arrest bij 
materH~le vergissing vermeldt dat de 
correctionele rechtbank zich ter 
zake « onbevoegd » heeft verklaard, 
waar er moet worden gelezen dat de 
rechtbank zich « bevoegd » heeft 
verklaard, zoals uit de context 
blijkt; 

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

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

20' november 1979 - 2' kamer 
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Lebbe -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal-. 
let, advocaat-generaal. 

Nr. 188 

2' KAMER - 20 november 1979 

BESCHERMING VAN DE MAAT-
SCHAPPIJ (WET TOT) - COMMISSIES 

TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPP!J, 
INGESTELD KRACHTENS DE WET TOT 
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ -
TREDEN OP ALS EIGENL!JKE GERECHTEN, 
WANNEER ZIJ U!TSPRAAK DOEN OVER EEN 
GESCHIL BETREFFENDE DE IND!VIDUELE 
VRIJHEID - VERPLICHTING OM HUN BESLIS
SINGEN MET REDENEN TE OMKLEDEN. 

geschil betreffende de individuele vrij
heid, treedt zij op als een eigenlijk 
gerecht en is derhalve ve1plicht haar 
beslissing met redenen te omkleden 
(1). (Art. 97 Grondwet.) 

(MONSEU) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 9 oktober 1979 
gewezen ,door de commissie tot 
bescherming van de maatschappij, 
ingesteld bij de psychiatrische afde
ling van de gevangenis te Antwer
pen; 

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

Overwegende dat de bestreden 
beslissing ten deze geen enkele 
reden opgeeft ter verwerping van 
het verzoek tot invrijheidstelling, 
dat door eiser werd ingediend; 

Dat zij aldus de in het mid
del vermelde grondwetsbepaling 
schendt; 

Om die redenen, vernietigt de 
bestreden beslissing; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; verwijst de zaak 
naar de voormelde commissie, 
anders samengesteld. 

20 november 1979 - 2' kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Soetaert -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal. 

Nr. 189 
2' KAMER - 20 november 1979 

1° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAF-

VORDERING VOORSTEL AAN DE 
BEKLAAGDE DOOR HET OPENBAAR MIN!S
TERIE GEDAAN OVEREENKOMIST ART. 

166 WETBOEK VAN STRAFVORDElUNG -
GEEN DAAD VAN ONDERZOEK OF VAN VER
VOLGINC. DIE DE VERJARING STUIT. Wanneer een commissie tot bescherming 

van de maatschappij, ingesteld krach
tens de wet tot bescherming van de 1-----------------
maatschappij uitspraak doet over een (1) Cass., 21 jan. 1974 (A.C., 1974, 563). 
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2° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF

VORDERING VOORSTEL AAN DE 
BEKLAAGDE DOOR HET OPENBAAR MINIS
TERIE GEDAAN OVEREENKOMSTIG ART. 

166 WETBOEK VAN STRAFVORDERING -

'voORSTEL GEEN OORZAAK VAN SCHORSING 
VAN DE VERJARING. 

3° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - CAS SA TIE VAN DE BESLIS
SING OP DE STRAFVORDERING WEGENS VER
VAL- KOSTEN VAN DIE RECHTSVORDERING 
BLIJVEN TEN LASTE VAN DE STAAT- CASSA
TIE ZONDER VERWIJZING. 

lo Het voorstel aan de beklaagde door 
het openbaar ministerie gedaan over
eenkomstig art. 166 Sv. is geen daad 
van onderzoek of van vervolging en 
stuit derhalve de verjaring van 
de strafvordering niet (1). (Art. 22 
wet 17 april 1878, gew. bij wet 
30 mei 1961.) 

2o Het voorstel aan de beklaagde door 
het openbaar ministerie gedaan over
eenkomstig art. 166 Sv. is geen oor
zaak van schorsing van de verjaring 
van de strafvordering (2). (Art. 24 
wet 17 april 1878, gew. bij wet 
30 mei 1961.) 

3° Wanneer de beslissing op de strafvor
dering vernietigd wordt, omdat die 
rechtsvordering vervallen is, en de 
kosten van die rechtsvordering ten 
Jaste van de Staat moeten blijven, 
geschiedt de cassatie zonder verwij
zing(3). 

(VANDER MEERSCH) 

20 november 1979 - 2' kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Soetaert -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Hoebeke, Dendermonde. 

Nr. 190 

2' KAMER - 21 november 1979 

1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - WEGVERKEERS

ONGEVAL - BESLISSING WAARBIJ EEN 
BESTUURDER ALLEEN AANSPRAKELIJK 

(1) en (2) Cass., 12 mei 1969 (A.C., 1969, 907) 
en de noten 1 en 2. 

(3) Cass., 7 feb. 1978 (A.C., 1978, 674). 

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 (4). 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - SCHADE VEROOR

ZAAKT DOOR DE RESPECTIEVE FOUTEN VAN 
VERSCHEIDENE PERSONEN - IEDER VAN 
HEN IS T.A.V. DE BENADEELDE GEHOUDEN 
TOT VOLLEDIGE SCHAPEVERGOEDING (5). 

3° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - SCHADE VEROOR

ZAAKT DOOR DE RESPECTIEVE FOUTEN VAN 
VERSCHEIDENE PERSONEN - EIGEN EN 
RECHTSTREEKSE SCHADE VAN DE ECHTGE
NOOT VAN EEN VAN HEN - IEDER VAN DIE 
PERSONEN IS T.A.V. DE BENADEELDE GEHOU
DEN TOT VOLLEDIGE SCHADEVERGOE
DING (6) .. 

(4) Cass., 18 sept. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 33); 
zie Cass., 24 old. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 131). 

(5) Cass., 23 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 757). 

(6) Bovenstaand arrest doet met name uit
spraak over de burgerlijke gevolgen van een 
botsing tussen twee voertuigen die respectie
velijk door de eiseres en door de derde 
verweerster werden bestuurd. 

Het door laatstgenoemde bestuurde voertuig 
was eigendom van haar man. Hij en de 
naamloze vennootschap « Royale Beige "• die 
gedeeltelijk in zijn rechten .is getreden, heb
ben zich burgerlijke partij gesteld tegen de 
eiseres. 

Zij betwistte niet dat zij een fout had 
begaan die een oorzakelijk verband met het 
ongeval vertoont, doch betoogde dat, hoewel 
de fouten die het bestreden vonnis tegen de 
derde verweerster in aanmerking neemt ook 
een oorzakelijk verband vertonen met dat 
ongeval, de man van die derde verweerster en 
bijgevolg de naamloze vennootschap « Royale 
Beige "• in de mate van de subrogatie, van de 
eiseres slechts een vergoeding kunnen eisen 
die overeenstemt met haar aandeel in de 
aansprakelijkheid van het ongeval. 

De eiseres voerde dus met andere woorden 
aan dat de fout van de derde verweerster aan 
haar bloedverwanten kan worden tegenworpen 
wegens de bestaande familie- en gevoelsban
den. 

Het Hof heeft in zijn arrest v66r 19 dec. 
1962 (Bull. en Pasic., 1963, I, 491) die theorie 
van « het tegenstelbaar karakter van de fout ,, 
vastgelegd, wanneer de bloedverwanten van 
een benadeelde, die zelf een fout heeft begaan 
die een oorzakelijk verband met het ongeval 

{Zie vervolg nota volgende biz.) 
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4° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN-

BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN 
BESL!SSING WAARBIJ DE ElSER ALLEEN AAN
SPRAKELIJK WORDT VERKLAARD VOOR DE 
GEVOLGEN VAN EEN ONGEVAL - VERNIETI
GING OP GROND ALLEEN DAT UIT DE CONSTA
TERINGEN VAN DE BESLISSING NIET KAN 
WORDEN AFGELEID DAT DE SCHADE ZICH 
OOK ZOU HEBBEN VOORGEDAAN ZONDER DE 
FOill WELKE TEN LASTE VAN DE VERWEER
DER IS VASTGESTELD - OMVANG VAN DE 
VERNIETIGING STREKT ZICH NIET UIT TOT 
HET BESCHIKKENDE GEDEELTE WAARIN 
WORDT BESL!ST DAT DE ElSER EEN FOill 
HEEFT BEGAAN DIE ZIJN AANSPRAKEL!JK

HEID IN HET GEDRANG BRENGT (1). 

(ASSENT T. SCHUMACHER, ROYALE BELGE N.V., 
DUJARDIN) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 30 april 1979 in 
hoger beroep in de Duitse taal 
gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Verviers; 

Gelet op de beschikking van 
31 mei 1979 waarbij de eerste voor
zitter beslist dat de rechtspleging 
vanaf de terechtzitting in het Frans 
zal voortgezet worden; 

vertoont, de vergoeding vragen van een 
onrechtstreekse of zijdelingse schade. In die 
onderstelling vragen de bloedverwanten van 
de benadeelde de vergoeding van een onge
twijfeld persoonlijke schade die echter slechts 
het gevolg is van de door de benadeelde 
geleden schade. 

Het geschil dat door het bovenstaande 
arrest wordt beslist, is fundamenteel verschil
lend. De eerste verweerder, eigenaar van het 
door zijn vrouw, derde verweerster, bestuurde, 
beschadigde voertuig, laat zijn vordering niet 
steunen op een door laatstgenoemde geleden 
schade die ook onrechtstreeks door hem is 
geleden; hij vorderde, als eigenaar van het 
beschadigde voertuig, de vergoeding van een 
eigen en rechtstreekse schade (inzake het 
onderscheid tussen de zijdelingse schade en 
de eigen rechtstreekse schade, zie de cone!. 
proc.-gen. Dumon, toen adv.-gen., v66r voor
noemd arrest van 19 dec. 1961, in Rev. dr. 
pen., 1962-1963, biz. 568 e.v., biz 571; zie ook 
Cass., 17 juni 1963, Bull. en Pasic., 1963, I, 
1096, en Rev. c1it. jur. beige, 1964, biz. 446 e.v., 
met noot .John Kirkpatrick; 19 dec. 1967, A. C., 
1968, 576; 19 okt. 1976, ibid., 1977, 212). E.L. 

(1} Cass., 22 dec. 1975 (A.C., 1976, 494}; zie 
Cass., 27 sept. 1978 (ibid., 1978-79, 122}; 13 feb. 
1979 (ibid., 1978-79, 684} en 4 april 1979 (ibid., 
1978-79, 930}. 

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

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

II. In zoverre de voorziening 
geric.ht is tegen de beslissing op de 
strafvordering jegens verweerster 
Dujardin: 

Overwegende dat eiseres als 
beklaagde niet bevoegd is om tegen 
die beslissing, die immers een 
medebeklaagde betreft, cassatiebe
roep in te stellen; 

Overwegende dat, nu eiseres, die 
burgerlijke partij is, niet veroor
deeld werd in kosten van die 
techtsvordering, haar cassatiebe
roep tegen die. beslissing niet ont
vankelijk is; 

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

1" van eiseres jegens verweerster 
Dujardin: 

Over het middel, afgeleid uit de scben
ding van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het vonnis, ofschoon het erop 
wijst dat de derde verweerster de drie te 
haren laste gelegde overtredingen heeft 
begaan, onder meer overdreven snelheid 
en niet-naleving van bet gebod zo dicht 
mogelijk bij de rechterrand van de 
rijbaan te blijven, niettemin beslist dat 
die fouten geen verband bouden met het 
ongeval, op grond dat bet voor eiseres 
mogelijk was, ondanks die fouten, de 
voorrang van rechts, die genoemde ver
weerster genoot, in acbt te nemen, 

terwijl niet wettelijk verantwoord is 
de beslissing waarbij een bestuurder 
aileen aansprakelijk wordt gesteld voor 
de gevolgen van een verkeersongeval, 
zonder dat daarbij wordt vastgesteld dat 
de schade, zoals die ontstaan is, zich ook 
zou hebben voorgedaan zonder de ten 
laste van een andere bestuurder vastge
stelde fout; ten deze uit de hierboven 
aangehaalde grond noch uit enige 
andere grand van het bestreden vonnis 
blijkt dat het ongeval zich tach met 
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dezelfde schadelijke gevolgen zou heb
ben voorgedaan indien de derde ver
weerster minder vlug had gereden en 
meer rechts gehouden had; 

en terwijl niet wettelijk verantwoord 
is de beslissing waarbij eiseres op de 
hierboven aangeklaagde grond alleen 
aansprakelijk wordt gesteld voor het 
ongeval en haar burgerlijke rechtsvorde
ring jegens de derde verweerster wordt 
afgewezen en waarbij zij tevens veroor
deeld wordt tot volledige vergoeding van 
de schade van de andere burgerlijke 
partijen: 

Overwegende dat het vonnis, 
nadat het verweerster Dujardin 
heeft veroordeeld wegens overdre
ven snelheid, niet-naleving van het 
gebod zo dicht mogelijk bij de 
rechtterrand van de rijbaan te blij
ven en het feit dat zij haar bocht 
naar links niet zo ruim mogelijk 
genomen heeft, eiseres veroordeelt 
wegens het tegen haar bewezen 
verklaard feit en haar alleen aan
sprakelijk stelt voor het ongeval; 

Overwegende dat het vonnis niet 
vaststelt dat de door het ongeval 
aan eiseres, burgerlijke partij, 
berokkende schade zich ook zou 
hebben voorgedaan, zoals ze thans 
ontstaan is, indien verweerster de 
aldus te haren laste vastgestelde 
fouten niet had begaan; 

Dat het vonnis derhalve niet wet
tig beslist dat eiseres voor het 
ongeval alleen aansprakelijk is; 

Dat het middel gegrond is; 
2' van de verweerders Schuma

cher en de naamloze vennootschap 
Royale Belge jegens eiseres : 

Overwegende dat, wanneer de 
door het slachtoffer geleden schade 
te wijten is aan de samenlopende 
fouten van verschillende personen, 
ieder van hen jegens het slachtoffer 
gehouden is tot volledige vergoeding 
van die schade; 

Overwegende dat het hierboven 
weergegeven middel geen invloed 
kan hebben op de veroordelingen 
die zijn uitgesproken ten gunste van 
verweerder Schumacher en de in 
diens rechten gesubrogeerde naam
loze vennootschap Royale Belge; dat 

de schade waarvan die verweerders 
de vergoeding eisen immers een 
eigen en rechtstreekse schade is die 
los staat van de reeds bestaande 
huwelijksband tussen verweerder 
Schumacher en verweerster Dujar
din; 

Dat genoemde veroordelingen 
derhalve wettelijk verantwoord blij
ven in het geval van een samenlo
pende fout van die verweerster; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is bij gebrek aan belang; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, in zoverre daarbij 
uitspraak wordt gedaan over de 
burgerlijke rechtsvordering van 
eiseres jegens verweerster Dujardin, 
behalve in zoverre beslist wordt dat 
eiseres een fout heeft begaan die 
haar aansprakelijkheid meebrengt; 
verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt eiseres en 
verweerster Dujardin heiden in de 
helft van de kosten; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de anders 
samengestelde Correctionele Recht
bank te Verviers, zitting houdend in 
hoger beroep. 

21 november 1979 - 2" kamer -
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Bosly - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-general - Advocaat : mr. De 
Bruyn. 

Nr. 191 

2" KAMER - 21 november 1979 

1° TELEGRAAF EN TELEFOON 
RADIOBERICHTGEVING WET VAN 

14 MEI 1930, ART. 2, EERSTE LID - PLAAT
SEN, GEBRUIK, DOEN WERKEN VAN ZEND- OF 
ONTVANGTOESTELLEN- TOESTELLEN WAAR

VOOR DE 27 MEGAHERTZ-BAND GEBRUIKT 
WORDT- VOORAFGAANDE VERGUNNING VER
EIST. 
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2° TELEGRAAF EN TELEFOON - WET 

VAN 14 MEl 1930, ART. 3, a - VERZENDEN 
OF ONTVANGEN VAN PARTICULIERE MEDEDE
LINGEN MET BEHULP VAN RADIO
ELEKTRISCHE INRICHTINGEN - TOESTELLEN 
WAARVOOR DE 27 MEGAHERTZ-BAND 
GEBRUIKT WORDT - BIJZONDERE VERGUN
NING VEREIST. 

3° BEWIJS STRAFZAKEN GEVAL 
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER BEWIJS
MIDDEL VOORSCHRJJFT - ONAANTASTBARE 
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER 

4° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- MIDDEL DAT UITGAAT VAN EEN LOUTERE 
VERONDERSTELLING - NIET ONTVANKELIJK 
MIDDEL (1). 

5° RECHTEN VAN DE MENS - VER

DRAG RECHTEN VAN DE MENS- ART. 10-
VRIJHEID VAN MENINGSUITING - SYSTEEM 
VAN VERGUNNINGEN VOOR DE RADIO
OMROEP, BIOSCOOP- OF TELEVISIEONDERNE
MINGEN- BEG RIP. 

6° RECHTEN VAN DE MENS 
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS 
ART. 10- VRIJHEID VAN MENINGSUITING
BEPERKINGEN WAARAAN DE INTERNE WET 
DE UITOEFENING VAN DIE VRIJHEID KAN 
ONDERWERPEN- BEG RIP. 

7° TELEGRAAF EN TELEFOON 
RADIOBEJUCHTGEVING - WET VAN 14 MEl 

1930 - SYSTEEM VAN VERGUNNINGEN -

MAATREGELEN BEDOELD IN ART. 10 VER

DRAG RECHTEN VAN DE MENS, VOOR DE 
BESCHERMING VAN DE OPENBARE ORDE EN 
HET VOORKOMEN VAN STRAFBARE FElTEN. 

8° RECHTEN VAN DE MENS 
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS 
ART. 10- VRIJHEID VAN MENINGSUITING -
RADIOBERICHTGEVING- SYSTEEM VAN VER
GUNNINGEN INGERICHT BIJ DE WET 
VAN 14 MEl 1930 - MAATREGELEN BEDOELD 

schip, boot of luchtvaartuig van Belgi
sche nationaliteit, een zend- of ont
vangtoestel voor radioverbindingen 
mag plaatsen, gebruiken of doen wer
ken, is vereist voor alle bezitters van 
dergelijke toestellen, op voorwaarde 
dat de frequentie van de geseinde 
elektromagnetische trillingen begre
pen is tussen 10 kilohertz en 
3.000 gigahertz, onder het enkele voor
behoud van de bij art. 2 K.B. 27 feb. 
1974 bepaalde uitzonderingsgevallen; 
die veJ'{funning is dus vereist voor de 
bezitters van zend-ontvangtoestellen 
die de 27 megahertz-band gebruiken 
(2). 

2" De bijzondere « machtiging » bedoeld 
in art. 3, a, wet van 14 mei 1930 over 
de radiotelegrafie, de radiotelefonie 
en andere radioverbindingen, zonder 
welke het binnen het Koninkrijk of 
aan board van schepen, boten of 
Juchtvaartuigen van Belgische natio
naliteit verboden is met behulp van 
radioelektrische_ inrichtingen, particu
liere mededelingen te verzenden of te 
ontvangen, is vereist voor aile bezit
ters van zend- of ontvangtoe
stellen op voorwaarde dat de fre
quentie van de geseinde elektromag
netische trillingen begrepen is tussen 
10 kilohertz en 3.000 gigahertz en 
onder het enkele voorbehoud van de 
bij art. 2 KB. 27 feb. 1974 bepaalde 
uitzonderingsgevallen; die vergunning 
is dus vereist voor de bezitters 
van zend-ontvangtoestellen die de 
27 megahertz-band gebruiken (3). 
(Artt. 3, a, en 6 wet 14 mei 1930; artt. 
1 en 2 K.B. 27 feb. 1974.) 

3" Wanneer de wet in strafzaken geen 
bijzonde1· bewijsmiddel voorschrijft, 
beoordeelt de rechter in Ieite en 
derhalve op onaantastbare wijze de 
bewijswaarde van de gegevens waarop 
hij zijn oordeel grondt (4). 

IN ART. 10 VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 1------------------
VOOR DE BESCHERMING VAN DE OPENBARE 
ORDE EN HET VOORIWMEN VAN STRAFBAR'E 
FElTEN. 

1" De voorafgaande « machtiging », 
bedoeld in art 2, eerste lid, wet van 
14 mei ]930 over de radiotelegrafie, de 
radiotelefonie en andere radioverbin
dingen, zonder welke niemand in het 
Koninkrijk of aan board van een 

(1) Zie Cass., 14 okt. 1975 (A.C., 1976, 204). 

(2) en (3) De wet van 14 mei 1930 is 
opgeheven bij art. 17 van de wet van 
30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving, 
in werking getreden op 1 nov. 1979, overeen
komstig art. 33 K.B. 15 okt. 1979 betreffende 
de private radioverbindingen. De nieuwe wet 
behoudt het beginsel van de vergunning 
(art. 3, § 1). De Koning bepaalt de regels 
inzake toekenning en intrekking; hij kan de 
ge\lallen bepalen waarin geen vergunning is 
vereist (art. 3, § 2). 

(4) Cass., 13 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 688); zie 
Cass., 3 april 1979 (ibid., 1978-79, 913). 
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5" Jngevolge art. 10 Verdrag Rechten van 

de Mens kan de nationale wetgever de 
uitoefening van de vrijheid van 
meningsuiting onderwerpen aan een 
vergunning, niet enkel voor de in 
art. 10.1 bedoelde ondernemingen, 
maar ook voor de priw3-personen die 
met elkaar corresponderen door mid
del van golven. 

6" Hoewel ingevolge art. 10.1 Verdrag 
Rechten van de Mens een ieder recht 
heeft op vrijheid van meningsuiting en 
dat recht de vrijheid omvat een 
mening te koesteren en de vrijheid om 
inlichtingen of denkbeelden te ontvan
gen of door te geven, zonder inmen
ging van overheidswege en ongeacht 
grenzen, kan de nationale wetgever, 
met toepassing van lid 2 van hetzelfde 
artikel, de uitoefening van die vrijheid 
van meningsuiting onderwerpen aan 
bepaalde formaliteiten, voorwaarden, 
beperkingen of sancties; die formali
teiten, voorwaarden, beperkingen of 
sancties moeten verenigbaar z1jn met 
de vrijheid van meningsuiting, zoals 
die door het verdrag wordt beschermd 
en zij moeten in verhouding zijn met 
de in art. 10 gestelde wettige doelein
den. 

7" en 8" De beperkingen van de uitoefe
ning van de vrijheid van meningsui
ting ten gevolge van het systeem van 
vergunningen waaraan de wet van 
14 mei 1930 en de uitvoeringsbesluiten 
ervan het gebruik van de 27 mega
hertz-band onderwerpt, zijn maatrege
len die in een democratische sam(!nle
ving nodig zijn in het belang voorna
melijk van de openbare veiligheid, de 
bescherming van de openbare orde en 
het voorkomen van strafbare feiten, 
omdat door het onwettig gebruik van 
die toestellen de werking van de 
radiotelegrafische en radiotelefonische 
inrichtingen kan worden gehinderd, 
en dat die toestellen soms kunnen 
dienen om allerlei misdrijven te 
begaan en het gebruik ervan de 
bescherming van het prive-leven zeer 
kan benadelen. 

(LISON R .. LISON G.) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 13 juni 1979 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

Over het eerste middel, ... 

tweede onderdeel, het arrest de eisers 
veroordeelt om een vergunning niet te 
hebben aangevraagd, die zij in de hui
dige stand van de reglementering toch 
niet op wettige wijze konden verkrijgen; 

derde onderdeel, 

Over het eerste en het derde 
onderdeel samen : 

Dat die onderdelen van het mid
del feitelijke grondslag missen; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de eisers met 

toepassing van de artikelen 2, 3, 
littera a, en 6, eerste lid, van de wet 
van 14 mei 1930 over de radiotele
grafie, de radiotelefonie en andere 
radioverbindingen veroordeeld wet
den ter zake dat zij zonder vooraf
gaande machtiging een zend- of 
ontvangtoestel voor radioberichtge
ving in het Koninkrijk hebben 
geplaatst, gebruikt of doen werken 
en ter zake dat zij zonder de 
bijzondere machtiging van de 
minister die de telegraaf en telefoon 
in zijn bevoegdheid heeft, in het 
Koninkrijk, particuliere mededelin
gen hebben verzonden of ontvangen 
met behulp van radio-elektrische 
inrichtingen; 

Overwegende dat, blijkens de 
artikelen 2, eerste lid, en 3, littera a, 
van de wet van 14 mei 1930, 1, vijfde 
lid, en 2 van het koninklijk besluit 
van 27 februari 1974 betreffende de 
radioberichtgeving, men voor het 
gebruik van alle zend- of ont
vangtoestellen en van radio
elektrische inrichtingen in het bezit 
moet zijn van de bij de wet voorge
schreven vergunnirigen op voor
waarde dat de frequentie van de 
geseinde elektromagnetische trilli;n
gen begrepen is tussen 10 kilohertz 
en 3.000 gigahertz en onder het 
enkele voorbehoud van de bij arti
kel 2 van het koninklijk besluit van 
27 februari 1974 bepaalde uitzonde
ringsgevallen, die evenwel op de 
eisers niet van toepassing zijn; dat 
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bijgevolg krachtens die wettelijke 
bepalingen zelfs de bezitters van 
zend-ontvangtoestellen, die de 27 
megaherz-band gebruiken, in het 
bezit moeten zijn van die vergun
ningen; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319 tot 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 
154 van het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het hof van beroep uit het 
tegen de eisers aangelegde strafdossier 
heeft afgeleid dat zij de vereiste vergun
ningen niet hadden aangevraagd bij de 
bevoegde minister, zonder dat het Hof 
daarbij acht slaat op de stukken van de 
rechtspleging, inzonderheid op de pro
cessen-verbaal van de gerechtelijke poli
tie, waaruit bleek dat de eisers in de 
huidige stand van de reglementering 
krachtens de wet geen vergunning kon
den verkrijgen, dat het seinen van 
mededelingen van persoonlijke aard het 
monopolie is van de Regie van Telegra
fie en Telefonie en geen enkele prive
persoon dergelijke mededelingen mag 
overbrengen of ontvangen : 

Overwegende dat, wanneer de wet 
in strafzaken geen bijzonder bewijs
middel voorschrijft, de feitenrechter 
op onaantastbare wijze en in feite 
de bewijswaarde beoordeelt van de 
hem regelmatig voorgelegde gege
vens, waarop hij zijn oordeel 
grondt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 14 van de 
Grondwet en 10 van het Europees Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden, 

doordat het arrest de eisers veroor
deelt om als radioamateurs mededelin
gen van persoonlijke aard te hebben 
overgebracht en contacten met andere 
personen tot stand te hebben gebracht, 

teiwijl, eerste onderdeel, artikel 10.1 
van het Europees Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden bepaalt dat een 
ieder recht heeft op vrijheid van 
meningsuiting die de vrijheid van 
mening omvat alsook de vrijheid om 

inlichtingen of denkbeelden te ontvan
gen of door te geven, zonder inmenging 
van overheidswege en ongeacht grenzen; 
artikel 10.1 bepaalt dat de Verdragslui
tende Staten het recht hebben om de 
radio-omroep, bioscoop- of televisieon
dernemingen te onderwerpen aan een 
systeem van vergunningen, welke bepa
ling evenwel uitsluitend doelt op de 
ondernemingen die zij aanwijst en niet 
op prive-personen die met elkaar corTes
ponderen en die krachtens de wet geen 
vergunning kunnen verkrijgen; 

tweede onderdeel, artikel 10.2 van 
genoemd verdrag weliswaar bepaalt dat 
de uitoefening van de in lid 1 vastge
legde vrijheden, die rechten en verplich
tingen met zich brengt, kan worden 
onderworpen aan bepaalde formaliteiten, 
voorwaarden, beperkingen of sancties, 
waarin de wet voorziet, en die in een 
democratische samenleving nodig zijn in 
het belang van 's lands veiligheid, terri
toriale onschendbaarheid of openbare 
veiligheid, de bescherming van de open
bare orde en het voorkomen van straf
bare feiten, de bescherming van de 
gezondheid of de goede zeden, de 
bescherming van de goede naam of de 
rechten van anderen, om de verspreiding 
van vertrouwelijke mededelingen te 
voorkomen of om het gezag en de 
onpartijdigheid van de rechterlijke 
macht te waarborgen, welke bepaling 
evenwel niet wegneemt dat de beperkin
gen, welke de openbare overheid aan
brengt aan het bij artikel 10.2 neerge
legde recht om inlichtingen en denkbeel
den mee te delen, hun verantwoording 
moeten vinden in de dwingende belan
gen die zijn opgesomd in lid 2 en voor 
het overige onderworpen zijn aan het 
toezicht van de supranationale instan
ties; het dienaangaande overduidelijk is 
dat de gevallen en de hypothesen, 
bedoeld in artikel 10.2, volstrekt niet van 
toepassing zijn op radioamateurs die de 
27 megahertz-band gebruiken; 

derde onderdeel, 

vierde onderdeel, ook al zou de 
gewone berichtgeving onder burgers val
len onder de vijfde categorie, omschre
ven in artikel 3 van het koninklijk 
besluit van 27 februari 1974 betreffende 
de radioberichtgeving, dan nog erop 
dient te worden gewezen dat de bij 
de wet voorgeschreven vergunningen 
slechts uitgereikt worden wanneer men 
geslaagd is voor de technische proeven 
die de bekwaamheid van de doorsnee
burger te boven gaan en dat de technici, 
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als zij eenmaal in het bezit zijn van die 
vergunningen, moeten uitzenden op 
bijzondere frequenties (bijvoorbeeld 
2 meter), hoewel overal elders ter 
wereld, de 27 megahertz-frequentie 
wordt gebruikt; de Belgische burgers 
zich aldus zouden genoopt zien, gelet op 
dat frequentieverschil, binnen de gren
zen van het grondgebied te blijven, 
hetgeen ingaat tegen artikel 10 van het 
Europees Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden, dat elke inachtne
ming van grenzen verbiedt; 

vijfde onderdeel, ... 

zesde onderdeel, ... 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat artikel 10.1 van 
het Europees Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, dat 
het recht van een ieder op vrijheid 
van meningsuiting verkondigt, 
inderdaad bepaalt dat de Verdrag
sluitende Staten het recht hebben 
om de radio-omroep-, bioscoop- of 
televisieondernemingen aan een 
systeem van vergunningen te onder
werpen, maar dat uit deze bepaling 
niet blijkt dat de interne wet de 
uitoefening van de vrijheid van 
meningsuiting door prive-personen, 
die met elkaar corresponderen door 
middel van golven, niet kan onder
werpen aan bepaalde voorwaarden 
of beperkingen, zoals het vereiste 
van een vergunning; dat dienaan
gaande uit artikel 10.2 van genoemd 
verdrag volgt dat aan de uitoefening 
van die vrijheid « formalitei
ten, voorwaarden, beper kingen of 
sancties >> kunnen verbonden wor
den, indien zij bij de nationale wet 
zijn voorgeschreven en in een 
democratische samenleving nodig 
zijn, onder meer in het belang van 
de openbare veiligheid, de bescher
ming van de openbare orde en het 
voorkomen van overtredingen van 
de strafwet; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel faalt naar recht; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat blijkens arti

kel 10.2 van het verdrag de bij de 
interne wet voorgeschreven « for
maliteiten, voorwaarden, beperkin
gen of sancties >> verenigbaar moe
ten zijn met de vrijheid van 
meningsuiting, zoals die door het 
verdrag wordt beschermd en zij in 
verhouding moeten zijn met de in 
deze bepaling geformuleerde wettige 
doeleinden; 

Dat artikel 10.2 de nationale wet
gever, onder voorbehoud met name 
van het toezicht door de Europese 
instanties, ruimte laat om zowel de 
noodzaak als het doel van de ter 
zake opgelegde maatregelen te 
beoordelen; 

Overwegende dat in dat opzicht 
uit de opzet van de wet van 
14 mei 1930 en van de uitvoerings
besluiten ervan voortvloeit dat het 
daarin uitgewerkte systeem van 
vergunningen verantwoord wordt 
door de noodzaak de handhaving 
van de openbare orde te beveiligen 
en overtredingen van de strafwet te 
voorkomen, met name omdat de 
onwettig aangewende toestellen het 
gevaar meebrengen dat de werking 
van de radiotelegrafische en radio
telefonische inrichtingen wordt 
gehinderd, die toestellen soms kun
nen dienen om allerlei misdrijven te 
begaan en het gebruik ervan de 
bescherming van het prive-leven 
nadeel kan berokkenen; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel faalt naar recht; 

Over het derde onderdeel : 

Dat het derde onderdeel van het 
. middel feitelijke grondslag mist; 

Over het vierde onderdeel : 
Overwegende dat dit onderdeel 

van het middel uitgaat van een 
loutere veronderstelling; 

Dat het in zoverre niet ontvanke
lijk is; 

Over het vijfde onderdeel : 
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Over het zesde onderdeel : 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

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

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

21 november 1979 - 2" kamer -
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Quarre, Brussel. 

Nr. 192 

2" KAMER - 21 november 1979 

1° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN 

VERMELDING, IN DE BESLISSING TOT VERWIJ
ZIGING OF IN DE DAGVAARDING, VAN DE DAG 
WAAROP HET MISDRIJF IS GEPLEEGD -
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER OM ZE TE 
VERBETEREN. 

2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING 
STRAFZAKEN VEROORDELENDE 

BESLISSING WAARIN DE DATUM VAN DE 
FElTEN DER TELASTLEGGING IS GEWIJZIGD 
- BEKLAAGDE NIET VERWITTIGD VAN DE 
WIJZIGING - MISKENNING VAN HET RECHT 
VAN DE VERDEDIGING. 

1" De vermelding in het arrest of in de 
beschikking van verwijzing of nog in 
de dagvaarding, van de dag waarop de 
feiten zijn gepleegd die ten grondslag 
liggen aan de vervolging, is maar 
voorlopig, de feitenrechter dient die 
datum definitief vast te stellen naar de 
uitslag van het onderzoek, met inacht
neming van het recht van verdediging 
(1). (Impliciet.) 

2" Wanneer de veroordelende beslissing 
de datum van de feiten der telastleg
ging wijzigt, zonder dat de beklaagde 

{1) Cass., 4 jan. 1960 (Bull. en Pas., 1960, I, 
495) en 14 dec. 1964 (ibid., 1965, I, 383). 

daarvan is verwittigd, hoewel die 
datum deel uitmaakt van de verdedi
ging van de beklaagde, te weten een 
gegeven waaruit de beklaagde afleidde 
dat de strafvordering te zijnen laste 
was verjaard, is het recht van de 
verdediging miskend (2). 

(SEPULCHERE T. BELGISCHE STAAT -
MINISTERIE VAN FINANCIEN) 

ARREST ( vertaJing) 

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

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de rechten van de 
verdediging : 

Overwegende dat eiser vervolgd 
werd ter zake dat hij in de periode 
van 3 september 1971 tot 7 april 
1972 en van 25 september 1972 tot 
29 december 1973, « met dien ver
stande dat het laatste strafbare feit, 
ten deze het laatste gebruik van de 
valse stukken, gepleegd werd op 
2 mei 1974 >>, met bedrieglijk opzet 
of met het oogmerk om te schaden 
valsheid in geschriften heeft 
gepleegd en wetende dat die stuk
ken vals waren, daarvan gebruik 
heeft gemaakt, en ter zake dat hij 
op diezelfde data oplichting heeft 
gepleegd en met bedrieglijk opzet of 
met het oogmerk te schaden, gehan
deld heeft in strijd met de bepalin
gen van het W etboek van de belas
ting over de toegevoegde waarde of 
de ter uitoefening daarvan genomen 
besluiten; 

Overwegende dat de eerste rech
ter die ten laste gelegde feiten voor 
de hierboven vermelde perioden 
bewezen heeft verklaard; 

Overwegende dat het arrest eiser 
vrijspreekt van de oplichting, het 
vonnis van de correctionele recht
bank voor het overige bevestigt en 
op eisers verweermiddel, ten betoge 
dat de tegen hem ingestelde straf
vordering verjaard was, antwoordt : 
« dat het laatste aan Sepulchre 

(2) Zie Cass., 22 aug. 1946 (Bull. en Pas., 
1946, I, 313) en 30 sept. 1963 {ibid., 1964, I, 103). 
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verweten feit dagtekent van 
'28 december 1973 maar dat aan de 
gevolgen van de reeks aangeklaagde 
valse stukken en aan het gebruik 
ervan pas een einde kwam op 
11 mei 1976, dag waarop de betwiste 
stukken ten zetel van de vennoot
schap A.I.P. in beslag werden 
genomen »; 

Overwegende dat de valsheid in 
geschriften en het gebruik van het 
valse stuk voor de dader een en 
hetzelfde bij de artikelen 193 en 
196 van het Strafwetboek omschre
ven en strafbaar gestelde misdrijf 
opleveren, wanneer, zoals het arrest 
vaststelt, de vervalser van dat stuk 
gebruik heeft gemaakt met het
zelfde bedrieglijk opzet of hetzelfde 
oogmerk om te schaden als waar
mee hij de valsheid gepleegd heeft; 

Overwegende dat blijkens de 
hierboven weergegeven gronden de 
rechters in hager beroep geen fei
ten, buiten die welke de eerste 
rechter bewezen had verklaard, in 
aanmerking hebben genomen, maar 
de datum van de feiten, die ten deze 
immers deel uitmaakte van de ver
dediging van beklaagde, niet mach
ten verbeteren zonder vooraf de 
beklaagde te verwittigen dat hij 
verweer te voeren had over de aldus · 
gewij zig de tenlasteleggingen; 

Overwegende dat uit geen stuk, 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat eiser van die wijzi
ging verwittigd werd; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot toetsing van de 
door eiser voorgedragen middelen 
die niet zouden kunnen leiden tot 
een ruimere cassatie of tot een 
cassatie zonder verwijzing, vernie
tigt het bestreden arrest in zoverre 
eiser daarbij veroordeeld wordt op 
de tegen hem ingestelde strafvorde

van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

21 november 1979 - 2' kamer --' 
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Berten, Luik. 

Nr. 193 

2' KAMER - 21 november 1979 

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

VORDERING - TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN 
DE REDENEN EN HET BESCHIKKENDE 
GEDEELTE - SCHENDING VAN ART. 97 
GRONDWET- BEG RIP. 

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 RECHTSVORDE
RING, ZELFS INDIEN DE VERNIETIGING VAN 
DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING 
AMBTSHALVE IS UITGESPROKEN (1). 

3° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
NIET BEPERKTE . VOORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE - VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING 
BRENGT VERNIETIGING MEDE VAN DE DEFINI
TIEVE EN NIET DEFINITIEVE BESLISSINGEN 
OP DE TEGEN HEM INGESTELDE BURGER
LIJKE RECHTSVORDERINGEN DIE HET 
GEVOLG ZIJN VAN DE EERSTE- NIETTEGEN
STAANDE AFSTAND, ZONDER BERUSTING, VAN 
DE VOORZIENING TEGEN DIE LAATSTE 
BESLISSINGEN (2). 

4° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN

VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING EN 
TEGEN DE EINDBESLISSINGEN OP DE TEGEN 
EN DOOR HEM INGESTELDE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERINGEN- VERNIETIGING VAN 
DE BESLISSINGEN OP DE STRAFVORDERING 
EN DE TEGEN DE BEKLAAGDE INGESTELDE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BRENGT 
VERNIETIGING MEE VAN DE BESLISSING OP 

ring; beveelt dat van dit arrest!----------------
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; laat de kosten ten laste 

(1) Cass., 7 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 655). 

(2) Cass., 22 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1103). 
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DE DOOR DE BEKLAAGDE INGESTELDE BUR
GERLIJKE RECRTSVORDERING DIE AAN 

DEZELFDE ONTWETTIGREID LIJDT (1). 

5° CASSATIE- OMVANG - STRAFZAKEN-

BURGERLIJKE RECRTSVORDERINGEN 
VOORZIENINGEN VAN DE BURGERLIJKE PAR
TIJEN - VERNIETIGING VAN DE BESLISSING 
OP DE RECRTSVORDERING VAN EEN BURGER
LIJKE PARTIJ - DEZE VERNIETIGING BRENGT 
VERNIETIGING MEE VAN DE BESLISSING OP 
DE RECRTSVORDERING VAN EEN ANDERE 
BURGERLIJKE PARTIJ, WAARAAN DEZELFDE 
ONWETTIGREID KLEEFT EN WAARTEGEN 
DEZE PARTIJEN ZICR REGELMATIG IN CASSA
TIE REBBEN VOORZIEN (2). 

1" Tegenstrijdig is de beslissing van de 
rechter in hager beroep waarin, ener
zijds, wordt verklaard dat de redenge
ving van de eerste rechter, die wordt 
overgenomen, grotendeels passend is 
en, anderzijds, aile bepalingen van het 
beroepen vonnis worden bevestigd (3). 

(DELLISSE T. GOOSSE GR. EN GOOSSE M.; 
GOOSSE M. T. GOOSSE GR.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF;- Gelet op het besti'e
den vonnis, op 6 juni 1979 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Charleroi; 

I. Op de voorziening van 
beklaagde Roland Dellisse : 

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

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

Overwegende dat, nu zij vermeldt 
dat « de eerste rechter terecht en op 
grond van een grotendeels passende 
motivering, die de rechtbank over
neemt, uitspraak heeft gedaan », de 
rechtbank haar beslissing grondt op 

(1) Cass., 20 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 80). 

(2) Cass., 1 feb. 1977 (A.C., 1977, 607). 

(3) Cass., 12 sept. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 22). 

dubbelzinnige motieven, hetgeen 
gelijkstaat met het ontbreken van 
motivering; 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de burgerlijke rechtsvorderingen 
van de verweerders Ghislain Goosse 
en Micheline Goosse jegens eiser : 

Overwegende dat eiser van zijn 
voorziening afstand heeft gedaan in 
zoverre zij gericht is tegen de 
beslissing op de burgerlijke rechts
vordering van verweerster Miche
line Goosse; 

Overwegende dat de vernietiging, 
op de niet beperkte voorziening van 
eiser, beklaagde, van de beslissing 
op de te zijnen laste ingestelde 
strafvordering de vernietiging mee
brengt van de beslissingen op 
de burgerlijke rechtsvorderingen 
jegens hem, die het gevolg zijn van 
de eerste beslissing, ook al wordt de 
vernietiging van de beslissing op de 
strafvordering ambtshalve uitge
sproken en zulks niettegenstaande 
eisers afstand, welke geen berusting 
impliceert; 

II. Op de voorziening van Roland 
Dellisse, burgerlijke partij : 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de strafvorde
ring . jegens eiser de vernietiging 
met zich brengt van de beslissing op 
de burgerlijke rechtsvordering van 
eiser jegens verweerder Ghislain 
Goosse, die op dezelfde onwettelijk
heid gegrond is en waartegen eiser 
zich regelmatig heeft voorzien; 

III. Op de voorziening van Miche
line Goosse, burgerlijke partij : 

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

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

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van 
eiseres jegens Ghislain Goosse 

Overwegende dat eiseres geen 
middel aanvoert; 

Overwegende, evenwel, dat de 
vernietiging van de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van 
eiser Dellisse de vernietiging van de 
beslissing op de burgerlijke rechts
vordering van eiseres jegens ver
weerder ten gevolge heeft, nu deze 
laatste beslissing op dezelfde onwet
tigheid berust en er een regelmatig 
2assatieberoep tegen ingesteld is; 

Om die redenen, en zonder dat er 
~rond bestaat tot toetsing van de 
ioor eiser Dellisse tot staving van 
djn voorziening voorgedragen mid
ielen, die niet zouden kunnen lei
len tot ruimere cassatie of tot 
~assatie zonder verwijzing, verleent 
:tkte van de afstand van de voorzie
:ling van de eiser Dellisse tegen de 
::>eslissing op de tegen hem inge
>telde burgerlijke rechtsvordering 
ran de verweerster Micheline 
}oosse; vernietigt het bestreden 
vonnis behalve in zoverre het uit
>praak doet over de strafvordering 
iegens Ghislain Goosse; verwerpt de 
roorzieningen voor het overige; 
::>eveelt dat van dit arrest melding 
ml worden gemaakt op de kant van 
:le gedeeltelijk vernietigde beslis
>ing; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
mak naar de Correctionele Recht
::>ank te Bergen, zitting houdende in 
noger beroep. 

21 november 1979 - 2' kamer -
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
dtter - Verslaggever : de h. Stranard -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
. et, advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Houtekier 

Nr. 194 

1' KAMER - 22 november 1979 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - RAMING , EX 

.tEQUO ET BONO 'VAN DE SCHADE- WETTIG
HEID- VOORWAARDE. 

De rechter mag de door het slachtoffer 
van een onrechtmatige daad geleden 
schade slechts ex requo et bono 
ramen, als hij de redenen opgeeft 
waarom enerzijds de door partijen 
aangegeven ramingsgegevens moeten 
worden verworpen en anderzijds de 
raming slechts ex requo et bono kan 
geschieden (1). (Art. 1382 B.W.) 

(TRANSCONTAINER G. WUIDAR P.V.B.A. 
T. LINOTTE) 

22 november 1979 - 1' kamer 
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. 
Raymond-Decharneux - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Velu, advocaat
generaal- Advocaat: mr. DeBruyn. 

Nr. 195 

1" KAMER - 23 november 1979 

1° CASSATIEMIDDELEN - BELASTING

ZAKEN - DIRECTE BELASTINGEN - MIDDEL 
TEN BETOGE DAT OP DE CONCLUSIE NIET IS 
GEANTWOORD - BESLISSING WEL BEANT
WOORD - MIDDEL DAT FEITELIJKE GROND
SLAG MIST (2). 

2° CASSATIEMIDDELEN - BELASTING
ZAKEN - DIRECTE BELASTINGEN - MIDDEL 
TEN BETOGE DAT DE REDENEN ONDUIDELIJK 
ZIJN - GEEN ONDUIDELIJKE REDENGEVING 
- MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG 

MIST (3). 

3° INKOMSTENBELASTINGEN - RA
MING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG BIJ 
VERGELIJKING MET SOORTGELIJKE BELAS
TINGPLICHTIGEN - TER ZAKE DIENEND 

(1) Cass., 3 dec. 1974 (A.C., 1975, 391); 
12 april 1976 {ibid., 1976, 928); 12 mei 1978 
{ibid., 1978, 1070); zie Cass., 8 feb. en 
4 april 1978 {ibid., 1978, 685 en 882); 8 feb. 
1979 {ibid., 1978-79, 675). 

(2) Zie Cass., 13 dec. 1978 (A.C., 1978-79, 
433) . 

(3) Zie Cass., 26 jan, 1977 (A. C., 1977, 592). 
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KARAKTER EN BEWIJSWAARDE VAN DEVER-
GELIJKINGSPUNTEN ONAANTASTBARE 
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. 

4° CASSATIEMIDDELEN - BELASTING
ZAKEN - DIRECTE BELASTINGEN - NIEUW 
MIDDEL - MIDDEL VOOR HET EERST VOOR 
HET HOF VOORGEDRAGEN, WAARIN WORDT 
BEWEERD DAT HET RECHT VAN VERDEDIG!NG 
IS MISKEND WEGENS NIET-OVERLEGGING VAN 
EEN VERSLAG VAN EEN INSPECTEUR- NIET 
ONTVANKEL!JK MIDDEL. 

3" De feitenrechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze het ter zake dienend 
karakter en de bewijswaarde van de 
vergelijkingspunten die zijn gekozen 
om de bedrijfsinkomsten van een 
belastingplichtige te bepalen (1). (Art. 
148 W.I.B.) 

4" Het middel ten betoge dat het recht 
van verdediging van een reclamant 
tegen een aanslag in de inkomstenbe
Jastingen is miskend omdat een 
inspectieverslag niet is overgelegd, 
kan niet voor het eerst voor het Hoi 
worden aangevoerd (2). 

(COUCKE T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FIN.) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 juni 1978 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest de door eiser inge
stelde voorziening tegen de beslissing 
van 17 juli 1975 van de directeur der 
directe belastingen te Gent ongegrond 
verklaart op grond dat de administratie 
de door eiser bijgehouden boekhouding 
terecht als niet bewijskrachtig aangezien 
heeft en daartoe overwegingen heeft 
aangevoerd die het hof van beroep 
overneemt en tot de zijne maakt, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
eerste conclusie de motieven van de 
beslissing van de directeur, die zijn 
boekhouding verworpen had, aan ern
stige kritiek onderwierp en stelde dat 
zijn boekhouding volledig was en 
bestond uit een dag- of kasboek, een 
bankboek, een inventarisboek, een leve
ringboek en grootboekfiches; dat de 

(1) Cass., 6 sept. 1973 (A.C., 1974, 15). 

(2) Zie Cass., 16 mei 1979 (A.C., 1978-79, 
1098). 

ontvangsten afgelezen werden van de 
kastotalisator en degelijk in het kasboek 
werden ingeschreven; dat kastiketten de 
bewijskracht van de boekhouding niet 
verhogen; dat controle van prijzen en 
hoeveelheden wel mogelijk is daar de 
tarieven uithangen en er van alle grond
stoffen facturen zijn; dat daarbij vanaf 
1975 deze ongewijzigde boekhouding van 
eiser door verweerder terug als betrouw
baar wordt aanvaard; het arrest op deze 
conclusie niet antwoordt en er evenmin 
een antwoord wordt gegeven door de 
beslissing van de directeur die louter 
algemeenheden bevat zonder een precies 
feit te vermelden, 

tweede onderdeel, het arrest, om 
eisers conclusie te beantwoorden, in 
't algemeen verwijst naar de overwegin
gen van de administratie; in talrijke 
documenten van de administratie, die 
zich in het dossier bevonden en waar
naar het hof van beroep eerder heeft 
verwezen, allerlei overwegingen desaan
gaande gemaakt worden, zodat het 
onmogelijk is na te gaan op welke 
motieven het arrest eigenlijk steunt, 
zodat het arrest onvoldoende is 
gemotiveerd : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de beslissing 

van de directeur der belastingen, 
met betrekking tot het niet bewijs
krachtig karakter van de boekhou
ding van eiser, oordeelt dat de 
boekhouding aile elementen moet 
bevatten tot het vaststellen van de 
winsten en dat « de comptabiliteit 
van de verkoop in het klein door 
verantwoordingsstukken client ge
staafd te zijn »; dat de beslissing in 
dit opzicht onder meer releveert dat 
de ontvangsten per dagsaldo werden 
ingeschreven << zonder dat de door 
het kasregister verstrekte bewijs
krachtige stukken worden be
waard >>; 

Overwegende dat het arrest, door 
te oordelen dat de administratie de 
door eiser bijgehouden boekhouding 
terecht als niet bewijskrachtig heeft 
aangezien en door de redenen daar
omtrent van de beroepen beslissing 
over te nemen, te kennen geeft 
dat de voormelde omstandigheid 
afbreuk doet aan het bewijskrachtig 
karakter van de overgelegde boek
houding; 
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Overwegende dat het arrest 

zodoende de door eiser aangevoerde 
gegevens in verband met het 
beweerd bewijskrachtig karakter 
van zijn boekhouding verwerpt en 
de reden daarvan opgeeft; 

W at het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat, door te verwij
zen naar << de overwegingen van de 
administratie >>, het arrest geen 
andere overwegingen dan die van 
de directoriale beslissing kon 
bedoelen; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 248, § 1, van de door konink
lijk besluit van 26 februari 1964 gecoi:ir
dineerde wetten betreffende de inkom
stenbelastingen, en van het algemeen 
rechtsbeginsel van de eerbiediging van 
de rechten van de verdediging, 

doordat het arrest de door eiser inge
stelde voorziening tegen de beslissing 
van 17 juli 1975 van de directeur der 
directe belastingen te Gent ongegrond 
verklaart op grond : dat de door de 
administratie onder belastbare bestand
delen aangehouden meerwinst van 
177.159 frank geenszins willekeurig 
bepaald werd; dat de directoriale beslis
sing, tot rechtvaardiging ervan, steunt op 
de uitbatingsresultaten van degelijk 
gekozen vergelijkingspunten betreffende 
bedrijven van dezelfde aard als dat van 
eiser en die voldoende gelijkenis verto
nen met de door deze laatste uitgebate 
<< Patisserie Vend6me >>; dat bij de 
bepaling van de aanslagbasis de admi
nistratie voldoende rekening heeft 
gehouden met de bijzondere uitbatings
voorwaarden van eiser; 

,terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
eerste conclusie staande hield dat de 
vergelijkingspunten, om billijk te zijn, 
enkel een pasteibakkerij mochten 
betreffen waarvan de uitbater geen stiel
man mocht zijn en waardoor hetzelfde 
gamma van produkten vervaardigd werd; 
het arrest op deze preciese elementen 
onvoldoende antwoordt door algemeen
heden, zodat de gelijkaardigheid van de 
vergelijkingspunten niet kan worden 
vastgesteld ( schending van de artike
len 97 van de Grondwet en 248, § 1, van 
het koninklijk besluit van 26 februari 
1964), 

tweede onderdeel, eiser in zijn eerste 
conclusie staande hield dat de adminis
tratie bij het bepalen van de aanslagba
sis geenszins voldoende rekening had 
gehouden met de bijzondere uitbatings
voorwaarden van zijn bedrijf; dat meer 
bepaald ten onrechte de koffie volledig 
werd aangerekend als verkocht 
<< cau~-tasse >>, terwijl in werkelijkheid de 
verhouding 1/3 « cafe-tasse » was en 
2/3 filters, hetgeen minder parties ople
vert; de administratie de gegrondheid 
daarvan erkende maar weigerde er 
gevolg aan te geven en ten onrechte het 
daarover door inspecteur Vereecke opge
stelde verslag niet voorbrengt; het arrest 
op deze conclusie niet antwoordt (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet), 

derde onderdeel, verweerder en het 
arrest de rechten van de verdediging van 
eiser hebben miskend door het verslag 
van inspecteur Vereecke niet voor te 
brengen (schending van het algemeen 
rechtsbeginsel) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende, eensdeels, dat, door 
te oorde~en dat de directoriale 
beslissing steunt op de uitbatingsre
sultaten van << degelijk gekozen 
vergelijkingspunten betreffende be
drijven van dezelfde aard als dat 
van de requirant (eiser) en die 
voldoende gelijkenis vertonen met 
de door deze laatste uitgebate 
patisserie », het arrest de conclusie 
van eiser beantwoordt; 

Overwegende, anderdeels, dat de 
feitenrechter op onaantastbare 
wijze oordeelt over het dienend 
karakter en de bewijswaarde van de 
gekozen vergelijkingspunten; 

W at het tweede en het derde 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat door te oordelen 
dat, bij de bepaling van de aanslag
basis, de administratie voldoende 
rekening heeft gehouden met de 
bijzondere uitbatingsvoorwaarden 
van eisers bedrijf, het arrest de 
conclusie van eiser tegenspreekt en 
impliciet, doch zeker, te kennen 
geeft dat de door hem aangevoerde 
gegevens niet van die aard zijn dat 
zij de aanslagbasis kunnen wijzigen · 
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Overwegende dat, nu uit geen 

enkel stuk, waarop het Hof vermag 
acht te slaan, blijkt dat eiser voor 
.het hof van beroep heeft gevraagd 
dat het verslag van inspecteur Ver
eecke zou worden overgelegd, de 
rechter niet de verplichting had de 
overlegging van dit stuk te bevelen; 

Overwegende dat eiser voor het 
hof van betoep evenmin heeft opge
worpen dat zijn rechten van verde
diging werden miskend, doordat 
bedoeld verslag niet werd overge
legd; dat deze miskenning niet voor 
het eerst voor het Hof kan worden 
ingeroepen; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

23 november 1979 - 1' kamer -
Voorzitter : de h. Versee, waarnemend 
voorzitter - VersMggever : de h. Sury -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal - Advocaten 
rrirs. Houtekier en Claeys Bouuaert. 

Nr. 196 

1' KAMER - 23 november 1979 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - SCHADE VEROOR

ZAAKT DOOR HET GEBREK VAN EEN ZAAK
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE PERSOON DIE 
DE ZAAK ONDER ZIJN BEWARING HEEIT -

BE;WARING- BEGRIP. 

De bewaarder van een zaak, die aan
sprakelijk is voor de schade ten 
gevolge van het gebrek ervan, is de 
persoon die gebruik maakt van deze 
zaak voor zijn eigen rekening of die er 
het genot van heeft of ze bewaart met 
recht van toezicht, Jeiding en controle 
(1). (Art. 1384, eerste lid, B.W.) 

{1) Cass., 18 aprll 1975 (A. C., 1975, 917), en 
de noot 1. Zie Cass., 30 april 1975 (ibid., 1975, 
948); DEPAGE, Traite, II, nrs. 1005 en vlg., 
DALCQ, Traite de la responsabilite, in « Les 
Novelles », Droit civil, V, 1, nrs. 2063 en vlg., 
2105, 2072 en 2077 

(< ROYALE BELGE " N.V. T. DE BRUYN, NATJO. 
NALE BOND DER LIBERALE MUTUALITEITS

FEDERATIEN VAN BELGIE, DE BRUYN R.) 

ARREST 

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

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

doordat het arrest eiseres in solidum 
met derde verweerder veroordeelt tot het 
vergoeden van de schade door eerste 
verweerder geleden en van de uitbetalin
gen door tweede verweerder verricht, 
zonder te antwoorden op het verweer 
waardoor eiseres a) in haar akte van 
hager beroep deed gelden dat het niet 
uitgemaakt was of de ladder was gebro
ken ten gevolge van de staat waarin zij 
zich bevond, dan wel ten gevolge van 
een verkeerde beweging van eerste ver
weerder, en b) in haar conclusie deed 
gelden dat eerste verweerder tewerkge
steld was bij een houthandel, dat indien 
de herstelling van de ladder een gebrek 
uitmaakte, dit gebrek zichtbaar was, en 
dat eerste verweerder, gezien zijn 
beroep, de mogelijke gevolgen van die 
herstelling diende te beseffen zodat hij 
een welbewust risico nam door de ladder 
toch te gebruiken, 

terwijl dit gebrek aan antwoord gelijk
staat met een gebrek aan de door 
artikel 97 van de Grondwet vereiste 
motivering : 

Overwegende, eensdeels, dat het 
arrest vaststelt dat de stijl waaraan 
geen zinken las was aangebracht, op 
de hoogte van die las over een 
afstand van ongeveer twintig centi
meter, gekliefd was, en oordeelt dat 
« een dergelijke houtscheuring, die 
niet kan veroorzaakt zijn door het 
relatief kleine eigen gewicht van de 
ladder, erop wijst dat eerste ver
weerder gevallen is nadat de ladder 
brak, zodat de hypothese dat eerste 
verweerder van de ladder is geval
len en hierbij de ladder meesleurde, 
die pas op de grond zou gebroken 
zijn, client uitgesloten te worden ,; 

Overwegende, anderdeels, dat het 
arrest, door de consideransen 
<< een expert kan vaststellen dat de 
herstellmg van de beginnende kloof, 
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zoals door derde verweerder enkele 
maanden voordien gedaan, een 
gebrek uitmaakt; maar een normaal 
voorzichtige persoon, die ter zake 
geen expert is, kon zich daar geen 
rekenschap van geven >>, te kennen 
geeft dat eerste verweerder, 
ondanks zijn beroep, geen expert 
was, doch de ladder enkel als 
een normaal voorzichtige persoon 
gebruikte; 

Dat het alzo eisers conclusie 
beantwoordt; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het arrest - na geconstateerd 
te hebben dat eerste verweerder met de 
toestemming van derde verweerder zich 
van een aan deze laatste toebehorende 
ladder had bediend om voor zichzelf 
peren te plukkeri, en dat deze ladder 
brak zodat eerste verweerder ten val 
kwam, eiseres in solidum met derde 
verweerder, haar verzekerde, veroordeelt 
tot het vergoeden van de schade door 
eerste verweerder geleden en van de 
uitbetalingen verricht door tweede ver
weerder, ziekteverzekeraar van eerste 
verweerder - het verweer verwerpt 
waardoor eiseres in haar akte van boger 
beroep deed gelden dat de bewaarder 
van de zaak, in de zin bedoeld door 
artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 
diegene is die er gebruik van maakt voor 
eigen rekening, onder zijn eigen gezag, 
leiding en toezicht, ook indien de eige
naar van de zaak deze in bewaring heeft 
gegeven voor een welbepaald gebruik,· 
zodat ten deze, niet de derde, ·maar de 
eerste verweerder als bewaarder van de 
zaak moest beschouwd worden; 

en doordat het arrest zijn beslissing 
dienaangaande laat steunen op de 
beschouwing dat eerste verweerder niet 
buiten de hem toegelaten beperkte taak 
mocht gaan en dat, gezien het ongeval 
gebeurde terwijl eerste verweerder met 
de toegelaten taak bezig was, hij zich 
wel materieel van de ladder bediende 
maar er geen bewaarder van was in de 
zin van artikel 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

terwijl, w anneer iemand voor eigen 
rekening gebruik maakt van een zaak, 
het feit dat hij er slechts een door de 

eigenaar beperkt gebruik mag van 
maken en er slechts dit beperkt gebruik 
van maakt, niet voldoende is om te 
beslissen dat hij niet de bewaarder van 
de zaak zou zijn in de zin van 
artikel 1384 van bet Burgerlijk Wetboek, 

en terwijl, nu de rechters hebben 
nagelaten in feite te onderzoeken of 
eerste verweerder al dan niet onder zijn 
eigen gezag, leiding en toezicht gebruik 
maakte van de ladder, de motivering van 
het arrest bet Hof de mogelijkheid niet 
biedt na te gaan of de rechters een 
juiste toepassing hebben gemaakt van 
artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 
zodat die motivering niet voldoet aan 
wat door artikel 97 van de Grondwet 
wordt vereist : 

Overwegende dat het middel, 
enerzijds, aan het arrest verwijt de 
beslissing, dat bij eerste verweerder 
de << macht van toezicht, leiding en 
controle zonder tussenkomst van de 
eigenaar » niet kan worden aange
nomen, enkel hierop te gronden dat 
<< hij. niet buiten de toegelaten 
beperkte taak » - voor zichzelf 
peren te plukken op het erf van 
derde verweerder - mocht gaan, en 
dat << het ongeval gebeurd is terwijl 
eerste verweerder met de toegelaten 
taak be zig was »; 

Overwegende dat om te beslissen 
dat .de ontlener niet de bedoelde 
<< macht van toezicht, leiding en 
controle » bezat, het hof van beroep 
in feite rekening mag houden met 
de beperktheid van het betoogde 
gebruik en met het verbod dit 
preciese gebruik te buiten te gaan; 

Dat op dit punt het middel faalt 
naar recht; 

Overwegende dat het middel, 
anderzijds, aan het arrest verwijt te 
hebben << nagelaten in feite te 
onderzoeken of eerste verweerder al 
dan niet onder zijn eigen gezag, 
leiding en toezicht gebruik maakte 
van de ladder »; 

Overwegende dat het hof van 
beroep eerst beslist dat << het begrip 
bewaring over een zaak, bedoeld in 
artikel 1384, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek » inhoudt << een 
macht van toezicht, leiding en con
trole zonder tussenkomst van de 
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eigenaar »; dat het arrest verder 
beslist dat eerste verweerder « geen 
bewaarder was in de zin van 
artikel 1384, eerste lid >>; 

Dat op dit punt het middel feite
lijke grondslag mist; 

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

23 november 1979 - 1" kamer -
Voorzitter : de h. Versee, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Van 
Leckwijck - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Ballet, advocaat-generaal 
Advocaten: mrs. Bayart en Bi.itzler. 

Nr. 197 

3" KAMER - 26 november 1979 

. CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE 

ZAKEN - NIEUW M!DDEL - MIDDEL HIERUIT 
AFGELEID DAT DE VORDERING NIET BIJ VER
ZOEKSCHR!Fr KON WORDEN !NGELE!D, MAAR 
BIJ DAGV AARDING VOOR DE RECHTER MOEST 
WORDEN GEBRACHT - M!DDEL NIET AAN DE 
FE!TENRECHTER VOORGELEGD - NIET ONT
V ANKEL!.JK MID DEL. 

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is 
het middel dat niet aan de feitenrech
ter is voorgelegd en hieruit is afgeleid 
dat de vordering niet bij verzoek
schrift kon worden ingeleid, maar bij 
dagvaarding voor de rechter moest 
worden gebracht (1). (Art. 700 Ger.W.) 

(• MANASCO • N.V., • REDCO • N.V. T. BRUSSELS 
VERBOND DER CHRISTELIJKE V AKVERENIGIN

GEN) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 1 februari 1979 door 
de Arbeidsrechtbank te Brussel in 
laatste aanleg gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 24, § 1, 
1" en 3", van de wet van 
20 september 1948 houdende organisatie 
van het bedrijfsleven, gewijzigd bij de 

(1) Zie Cass., 16 maart 1967 (A.C:, 1967, 877) 
en 3 JUm 1971 (ibid. 1971, 981). 

wet van 23 januari 1975 en het konink
lijk besluit nr. 4 van 11 oktober 1978, 1, 
§ 4, h, 1' en 3", van de wet van 
10 juni 1952 betreffende de gezondheid 
en de veiligheid van de werknemers 
alsmede de salubriteit van het werk en 
van de werkplaatsen, gewijzigd bij de 
wet van 23 januari 1975 en het konink
lijk besluit nr. 4 van 11 oktober 1978, 
700, 704, 582, 3' en 4", van het Gerechte
lijk Wetboek, 6 en 7 van het koninklijk 
besluit van 18 oktober 1978 betreffende 
de ondernemingsraden en de comites 
voor veiligheid, gezondheid en verfraai
ing van de werkplaatsen, 

doordat het vonnis het verzoekschrift 
van verweerder ontvankelijk verklaart 
op grond : dat, nu de eiseressen hun 
beslissing, al dan niet sociale verkiezin
gen te houden, niet kenbaar hadden 
gemaakt, « het uitblijven van een dusda
nige beslissing, al dan niet met de 
bedoeling de verkiezingsprocedure te 
omzeilen, niet tot gevolg kan hebben dat 
de werknemers of hun representatieve 
werknemersorganisaties verstoken blij
ven van elk beroep om de houding van 
hun werkgever tegen te gaan; dat de 
werkgever die geen beslissing neemt of 
zijn beslissing niet kenbaar maakt, moet 
geacht worden van oo:rdeel te zijn dat in 
zijn ondernemingen de verkiezingen 
geen plaats zullen vinden; dat de werk
nemers en de werknemersorganisaties 
geacht worden tegen deze houding van 
de werkgever beroep te kunnen instellen 
op dezelfde wijze als in de gevallen 
waarbij zij beroep zouden instellen 
tegen een uitdrukkelijk genomen beslis
sing van de werkgever om niet tot 
verkiezingen over te gaan; dat de beslis
sing van de verweersters (thans eiseres
sen) had moeten genomen worden, of 
althans dat de houding van de verweer
sters is komen vast te staan, op 
26 december 1978, zijnde de dag waarop 
de betrokken werknemers er kennis van 
hebben genomen - via de aanplakking 
bij Eternit - dat hun werkgever niet tot 
verkiezingen zou overgaan; dat beroep 
hiertegen werd ingesteld op 29 de
cember 1978 »; 

terwijl, eerste onderdeel, tegen de 
uitdrukkelijke of impliciete beslissing 
van de werkgever om geen sociale ver
kiezingen te houden, die ten deze val
gens het vonnis op 26 december 1978 
was komen vast te staan, geen beroep 
openstaat bij wijze van verzoekschrift, 
zoals bepaald in de artikelen 6 en 7 
van het koninklijk besluit van 
18 oktober 1978, doch wel, volgens de 
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gemeenrechtelijke procedure, op grond 
van de artikelen 24, § 1, 1° en 3°, van de 
wet van 20 september 1948 en 1, § 4, h, 
1o en 3°, van de wet van 10 juni 1952, bij 
dagvaarding; zodat de vordering ingeleid 
bij verzoekschrift niet ontvankelijk was 
en het vonnis, door de vordering ingeleid 
bij verzoekschrift ontvankelijk te verkla
ren, alle in het middel vermelde bepalin
gen schendt; 

tweede onderdeel, in zoverre dat het 
vonnis zou hebben willen oordelen dat 
ten deze de vordering een beroep tegen 
de beslissing van 26 december 1978 van 
de naamloze vennootschap Eternit was, 
het vonnis het verzoekschrift niet ont
vankelijk diende te verklaren daar het 
niet - al dan niet met oproeping van 
andere belanghebbende partijen 
gericht werd tegen de werkgever wiens 
beslissing werd bestreden, zodat het 
verzoekschrift als niet ontvankelijk, 
althans ongegrond, diende te worden 
afgewezen (schending van aile in het 
middel vermelde bepalingen, inzonder
heid de artikelen 6 en 7 van het 
koninklijk besluit van 18 oktober 1978) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de eiseressen in 
hun conclusie voor de arbeidsrecht
bank weliswaar de niet-ontvan
kelijkheid van het verzoekschrift 
hadden tegengeworpen, maar enkel 
omdat het voorbarig werd ingediend 
en zonder dat het tegen de naam
loze vennootschap Eternit werd 
gericht; 

Overwegende dat niet voor de 
eerste maal voor het Hof kan wor
den aangevoerd dat de vordering 
niet bij verzoekschrift kan worden 
ingeleid, maar bij dagvaarding voor 
de rechter moet worden gebracht; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

W at het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat de arbeidsrecht
bank beslist dat op 26 decem
ber 1978 « is komen vast te staan » 
dat de eiseressen, als werkgevers, 
niet tot de verkiezingen zouden 
overgaan; 

Dat het onderdeel 
grondslag mist; 

feitelijke 

Over het tweede middel, 000 

Dat het middel feitelijke groncl
slag mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 14, § 2, b, 
van de wet van 20 september 1948 
houdende organisatie van het bedrijfsle
ven, gewijzigd bij koninklijk besluit nro 4 
van 11 oktober 1978, 1, § 4, b, van de wet 
van 10 juni 1952 betreffende de gezond
heid en veiligheid van de werknemers, 
alsmede de salubriteit van het werk en 
van de werkplaatsen, gewijzigd bij 
koninklijk besluit nro 4 van 11 ok
tober 1978, en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis oordeelt dat de 
eiseressen samen inet de naamloze ven
nootschap Eternit een technische 
bedrijfseenheid vormen, op grond van 
het vermoeden juris tantum vervat in de 
in het middel vermelde wetsartikelen 
(met uitzondering van artikel 97 van de 
Grondwet), omdat aan de vier voorwaar
den van het vermoeden tegelijkertijd 
door de eiseressen voldaan is, en door
dat, meer bepaald wat de eerste voor
waarde betreft, het vonnis oordeelt dat 
aan de2;e voorwaarde door eerste eiseres. 
voldaan is, omdat, hoewel zij erop wijst 
)1aar maatschappelijke zetel op rn,eer 
dan 20 kilometer van Kapelle-op-den
Bos te hebben, << waar zij zelf toegeeft 
dat een tiental bedienden soms tijdelijke 
opdrachten uitvoeren bij Eternit, mag 
worden aangenomen dat op een besten
dige wijze de aanwezigheid verzekerd is 
van (ten minste) een gedeelte van het 
personeel van de naamloze vennoot
schap Manasco in de nabijheid van de 
werven van Eternit, zij het om tijdelijke 
opdrachten uit te voeren; dat de uitvoe
ring van deze opdrachten de toewijzing 
van gebouwen of van lokalen veronder
stelt, welke worden ingenomen door de 
personeelsleden van de naamloze ven
nootschap Manasco; dat de wetgever niet 
vereist dat aile gebouwen van twee 
entiteiten in mekaars nabijheid zouden 
gevestigd zijn ''; 

terwijl, eerste onderdeel, de eerste 
voorwaarde van het ingeroepen wette~ 
lijke vermoeden luidens de tekst zelf -
<< de gebouwen of de vaste werven zijn 
op minder dan 1 kilometer van elkaar 
gevestigd >> - vereist dat alle gebouwen 
of vaste werven op minder dan 1 kilome
ter van elkaar gevestigd moeten zijn, 
zodat het vonnis, door te oordelen dat 
niet vereist wordt dat alle gebouwen van 
twee entiteiten in mekaars nabijheid 
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gevestigd moeten zijn opdat de voor
waarde vervuld zou zijn, de in het 
middel ingeroepen bepalingen, met uit
zondering van artikel 97 van de Grond
wet, schendt; 

tweede onderdeel, uit de enkele door 
het vonnis aangehaalde omstandigheid 
dat een gedeelte van het personeel van 
de ene juridische entiteit op « bestendige 
wijze "• en om « tijdelijke opdrachten >> 

uit te voeren, aanwezig is in de nabij
heid van de andere juridische entiteit, 
en daar eventueel zelfs gebouwen of 
lokalen toegewezen krijgt, niet wettelijk 
besloten kan worden dat « de gebouwen 
of de vaste werven >> van de beide 
entiteiten « op minder dan 1 kilometer 
van elkaar gevestigd zijn >> en dat aan de 
eerste voorwaarde van het hager ver
melde vermoeden is voldaan (schending 
van alle vermelde wetsbepalingen met 
uitzondering van artikel 97 van de 
Grondwet); 

derde onderdeel, het tegenstrijdig is 
enerzijds aan te nemen « dat een tiental 
bedienden (van eerste eiseres) soms 
tijdelijke opdrachten uitvoeren bij Eter
nit en anderzijds uit deze vaststelling af 
te leiden dat « mag worden aangenomen 
dat op een bestendige wijze de aanwe
zigheid verzekerd is van (ten· minste) 
een gedeelte van het personeel van de 
naamloze vennootschap Manasco in de 
nabijheid van de werven van Eternit, zij 
het om tijdelijke opdrachten uit te 
voeren >>, zodat het vonrtis, nu het op 
teg'enstrijdige motieven steunt, aangetast 
is door een gebrek in de redengeving, 
hetgeen gelijkstaat met afwezigheid vail 
redengeving (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

vierde onderdeel, de toepassing van 
het hager vermelde wettelijk vermoeden 
luidens de in het middel genoemde 
bepalingen - met uitzondering van 
artikel 97 van de Grondwet - « geen 
weerslag mag hebben op de continui:teit, 
de werking en de bevoegdheidsfeer van 
de nu bestaande organen >>, zodat het 
vonnis niet, zonder vooraf te onderzoe
ken of aan deze voorwaarde voldaan was 
en niet zonder bijgevolg deze voor
waarde te schenden, kan beslissen dat 
de naamloze vennootschap Eternit, 
waarin reeds drie technische bedrijfs
eenheden bestaan, met de naamloze 
vennootschap Redco en de naamloze 
vennootschap Manasco een technische 
bedrijfseenheid vormde (schending van 

alle in het middel genoemde bepalingen, 
met uitzondering van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het tegenstrijdig 

is uit de vaststelling dat « een 
tiental bedienden soms tijdelijke 
opdrachten uitvoeren bij Eternit » 
af te leiden dat een gedeelte van het 
personeel << op bestendige wijze >> 

aanwezig is in de nabijheid van de 
werven van Eternit; dat deze reden
geving immers inhoudt dat de 
tewerkstelling van het betrokken 
personeel terzelfder tijd soms en 
bestendig plaatsheeft; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis in zoverre het 
beslist dat de naamloze vennoot
schap Manasco samen met de 
naamloze vennootschap Eternit een 
technische bedrijfseenheid vormt en 
dat de personeelsleden van de 
naamloze vennootschap Manasco 
moeten worden betrokken bij de 
sociale verkiezingen die in de 
naamloze vennootschap Eternit 
worden gehouden, alsmede in 
zoverre het uitspraak over de 
kosten doet; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; houdt 
de kosten aan en zegt dat de 
feitenrechter erover zal beslissen; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Arbeidsrechtbank te Leu
ven. 

26 november 1979 - 3' kamer -
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Jan
sens - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Lenaerts, advocaat-generaal 
Advocaat : mr. De Gryse. 

Nr. 198 

3' KAMER - 26 november 1979 

ARBEIDSOVEREENKOMST ~ BEDIEN
DEN - CLAUSULE WAARBIJ BEDONGEN 
WORDT DAT RET HUWELIJK EEN EINDE 
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MAAKT AAN DE OVEREENKOMST - ARBEIDS

OVEREENKOMSTEI'<'WET BEDIENDEN 20 JULI 

1955, AANGEVULD BIJ DE WET VAN 21 NOV. 

1969, ART. 21BIS - NIETIGHEID - WETTE

LIJKE BEPALING DIE GEEN ONDERSCHEID 
MAAKT. 

Lui dens ai"t. 21 bis Arbeidsovereenkom
stenwet Bedienden 20 juli 1955, in 
deze wet ingevoegd bij de wet van 
21 nov. 1969 (1), zijn nietig de bedin
gen waarbij bepaald wordt dat o.m. 
het huwelijk een einde aan de over
eenkomst maakt; deze dwingende 
wetsbepaling maakt geen onderscheid 
tussen de bedingen waarbij woi"dt 
bepaald dat het huwelijk van de 
bediende een einde aan de overeen
komst maakt (2). 

(MARES T. HOTELSCHOOL TER DUINEN V.Z.W.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 december 1976 
door het Arbeidshof te Gent gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 14, 15, 20 en 
21 his van de wetten betreffende het 
bediendencontract, gecoordineerd bij 
koninklijk besluit van 20 juli 1955, het 
laatste artikel ingevoegd bij de wet van 
21 november 1969, 

doordat het arbeidshof de door eiser 
ingestelde vorcl.ering tot het bekomen 
van een vergoeding wegens onrechtma
tige beeindiging van de arbeidsovereen
komst ongegrond verklaart, op grand dat 
de eerste rechter ten onrechte heeft 
aangenomen dat de ingeroepen ontbin
dende voorwaarde strijdig is met 
artikel 21bis van de wetten betreffende 
het bediendencontract, daar in het 
onderworpen geval het huwelijk in se 
niet de oorzaak is van de ontbinding van 
de overeenkomst, doch wel de omstan
digheid dat eiser, burgerlijk uit de echt 
gescheiden van zijn nog in leven zijnde 
echtgenote met wie hij kerkelijk gehuwd 

(1) Thans art. 36 wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten. 

(2) Cass., 8 dec. 1976 en 12 jan. 1977 (A.C:, 
1977, 399 en 530), beide arresten met cone!. 
van ·proc.-·gen. Duman, toen eerste adv.-gen., 
respectieveli)k · verschenen in Bull. en Pasic., 
1977, I, 395, en A.C., 1977, 530; Cass., 
25 juni 1979 (A.C:, 1978-79, 1276) met cone!. 
O.M., R. W., 1979-1980, kol. 184. 

is, burgerlijk een tweede huwelijk heeft 
aangegaan, zonder dat vooraf zijn eerste 
kerkelijk huwelijk vernietigd was; dat de 
omstandigheid dat eiser, personeelslid 
van een katholieke onderwijsinrichting, 
burgerlijk hertrouwt terwijl zijn vorig 
huwelijk kerkelijk niet vernietigd was, 
in strijd is met de fundamentale begin
selen van de katholieke moraal en met 
de wetten van de katholieke kerk en dat 
eiser, door een dergelijke beslissing te 
nemen, een van de fundamentele princi
pes van de katholieke moraal en de 
wetten van de katholieke kerk totaal 
miskent, 

teiwijl, eerste onderdeel, artikel 21bis 
van de wetten betreffende het bedien
dencontract nietig verklaart de bedingen 
waarbij bepaald wordt dat het huwelijk 
van de werknemer een einde maakt aan 
de overeenkomst; het beding van de 
arbeidsovereenkomst, dat wordt ingeroe
pen om aan de overeenkomst onmiddel
lijk en zonder vergoeding een einde te 
maken, bijgevolg strijdig is met het 
voornoemde artikel 21bis, in zoverre het 
van een door de wet geoorloofd huwelijk 
de vervulling van de ontbindende voor
waarde maakt, zodat het arbeidshof, 
door te beslissen dat de door verweer
ster ingeroepen ontbindende voorwaarde 
rechtsgeldig is en ten deze toepasselijk, 
de in het middel vermelde wetsbepalin
gen schendt; 

tweede onderdeel, artikel 21bis van de 
wetten betreffende het bediendencon
tract een algemene draagwijdte heeft en 
geen onderscheid maakt tussen de ver
schillende clausules, waarbij bedongen 
wordt dat het huwelijk van de bediende 
aan de overeenkomst een einde maakt; 
ook het huwelijk dat een gezinstoestand 
creeert onverenigbaar met de katholieke 
moraal, bijgevolg niet de onmiddellijke 
beeindiging zonder vergoeding van de 
arbeidsovereenkomst kan wettigen, 
zodat het arbeidshof, door te beslissen 
dat het burgerlijk huwelijk van eiser, uit 
de echt gescheiden van zijn nog in leven 
zijnde echtgenote met wie hij kerkelijk 
gehuwd is, de ontbinding van de over
eenkomst wettigt, de in het middel 
vermelde wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat het arrest 
vaststelt : dat eiser op 27 sep
tember 1965 tijdelijk door verweer
ster als leraar in dienst werd gena
men; dat de verbintenis werd aan
gegaan volgens de algemene 
beschikkingen van het stabiliteits-
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statuut en disciplinair statuut van 
het gesubsidieerd onderwijzend en 
administratief lekepersoneel van de 
vrije gesubsidieerde onderwijsin
richtingen en volgens het algemeen 
reglement van het onderwijzend en 
administratief personeel van het 
katholiek middelbaar, normaal en 
technisch onderwijs; dat eiser op 
10 mei 1968 vast benoemd werd tot 
leraar algemene vakken, met ingang 
van 1 september 1968; dat verweer
ster aan eiser bij aangetekend 
schrijven meedeelde dat hij, over
eenkomstig artikel 2, § 6, van het 
statuut, vanaf 28 juni 1974 onder de 
ontbindende voorwaarde bepaald bij 
artikel 30, § 1, 4", van het algemeen 
reglement viel en dat de arbeids
overeenkomst bijgevolg vanaf die 
datum zonder opzegging en zonder 
vergoeding als beEHndigd werd 
beschouwd op grond dat, burgerlijk 
uit de echt gescheiden van zijn nog 
in leven zijnde echtgenote met wie 
hij kerkelijk is gehuwd, hij een 
louter burgerlijk huwelijk met een 
andere vrouw heeft aangegaan; 

Overwegende dat het arrest, zoals 
blijkt uit de in het middel aange
haalde motieven, de voornoemde 
ontbindende voorwaarde niet strij
dig acht met artikel 21bis van de 
gecoordineerde wetten betreffende 
het bediendencontract op grond dat 
« het huwelijk in se niet de oorzaak 
van de ontbinding van de overeen
komst is, doch wel de omstandig
heid dat eiser, burgerlijk uit de echt 
gescheiden van zijn nog in leven 
zijnde echtgenote met wie hij ker
kelijk gehuwd is, burgerlijk een 
tweede huwelijk heeft aangegaan 
zonder dat vooraf zijn eerste kerke
lijk huwelijk was ontbonden >>; 

Dat hieruit, naar het oordeel van 
het arbeidshof, volgt dat het door 
eiser gesloten huwelijk, ingevolge 
de ingeroepen clausule, de onmid
dellijke beeindiging van de arbeids
overeenkomst met zich heeft 
gebracht; 

Overwegende echter dat voor
noemd artikel 21bis nietig verklaart 
de bedingen waarbij bepaald wordt 

dat het huwelijk van de bediende 
een einde aan de overeenkomst 
maakt; 

Dat dit voorschrift een dwingende 
wetsbepaling is en geen onderscheid 
maakt tussen de verschillende clau
sules waarbij rechtstreeks of 
onrechtstreeks wordt bedongen dat 
het huwelijk van de bediende aan 
de overeenkomst een einde maakt; 

Overwegende dat, door te beslis
sen dat de door verweerster inge
roepen ontbindende voorwaarde 
rechtsgeldig is en ten deze toepasse
lijk, het arrest de in het middel 
vermelde wetsbepalingen schendt; 

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 Arbeids
hof te Brussel. 

26 november 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. Butzler. 

Nr. 199 

3' KAMER - 26 november 1979 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-

LIJKE ZAKEN - NIEUW J\,llDDEL - MIDDEL 
DAT ENKEL BETREKKING REEIT OP RET 
ONTBREKEN VAN EEN PROCES-VERBAAL VAN 
WAT IS VERKLAARD TER ZITTING DOOR EEN 
DESKUNDIGE - ~UDDEL NIET AAN DE FEI
TENRECHTER VOORGELEGD- NIET ONTVAN
KELIJK MIDDEL. 

2" VOORZIENING IN CASSATIE -
NEERLEGGING VAN STUKKEN - BURGER
LIJKE ZAKEN - STUKKEN DOOR DE VER
WEERDER AAN DE GRIFFIE GEZONDEN ZON
DER DE TUSSENKOMST VAN EEN ADVOCAAT 
BIJ RET ROF VAN CASSATIE - STUKKEN 
WAAROP RET ROF GEEN ACRT SI.AAT. 
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1° Voor het Hoi kan niet voor het eerst 

worden aangevoerd het middel hieruit 
afgeleid dat van de door een deskun
dige ter zitting afgelegde veridaringen 
geen proces-verbaal werd opgemaakt 
{1). (Art. 987, vierde lid, Ger.W.) 

2' In burgerlijke zaken kan het Hoi 
geen acht slaan op stukken die door 
de verweerder of in zijn naam aan de 
griffie zijn gezonden zonder de tussen
komst van een advocaat bij het Hoi 
van Cassatie (2). (Art. 1098 Ger.W.) 

(R.l.Z.l.V. T. LIPPENS, NATIONAAL VERBOND DER 
SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN.) 

ARREST 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 16 juni 1978 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 987, vierde lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 19, 20, 62 en 82 van het 
koninklijk besluit van 20 juli 1971 hou
dende instelling van een verzekering 
tegen arbeidsongeschiktheid ten voor
dele van de zelfstandigen, 

doordat het arrest de door eiser op 
2 mei 1974 genomen beslissing teniet 
doet en voor recht zegt dat verweerster 
op 6 mei 1974 en later arbeidsongeschikt 
was en is volgens de criteria van de 
artikelen 19 en 20 van het koninklijk 
besluit van 20 juli 1971, en dit tot aan de 
werkhervatting of tot een anderslui
dende, rechtsgeldige beslissing, op 
grond : dat de bewoordingen van de 
opeenvolgende, door de arbeidsrecht
bank aangestelde deskundigen welis
waar niet altijd rechtstreeks naar de 
tekst van de artikelen 19 en 20 van het 
koninklijk besluit van 20 juli 1971 heb
ben verwezen en, oppervlakkig gezien, 
de indruk kunnen wekkEin dat de door 
deze artikelen opgelegde criteria niet 
werden in acht genomen om de betwiste 
arbeidsongeschiktheid van verweerster 
te bepalen; dat echter de werkelijke 
geneeskundige toestand van verweerster 
in concreto dient te worden beoordeeld; 
dat de conclusie van dokter Van den 
Poel, zoals deze ter terechtzitting van de 
arbeidsrechtbank van 20 mei 1976 nauw
keurig werd toegelicht, aan duidelijkheid 

(1) Zie Cass., 8 maart 1972 (A.C., 1972, 642). 

(2) Cass., 10 feb. 1978 (A.C., 1978, 693). 

niets te wensen overlaat en overigens 
door de vaststellingen en conclusie van 
dokter Van Hoorde bevestigd wordt, 

terwijl, eerste onderdeel, van het ver
hoor van de deskundige Van den Poel op 
de terechtzitting van 20 mei 1976 van de 
Arbeidsrechtbank te Gent geen proces
verbaal werd opgesteld; noch de deskun
dige, noch de rechter, noch de griffier de 
verklaringen van de deskundige onderte
kend hebben, zodat de regelmatigheid 
van de beslissing, die uitdrukkelijk op 
deze verklaringen steunt, niet kan nage
gaan worden; de weergave van een 
toelichting van de deskundige in het 
vonnis van 17 juni 1976 van de arbeids
rechtbank dat niet verhelpt (schending 
van de artikelen 987, vierde lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, enerzij ds het des
kundigenverslag van dokter Van den 
Poel besluit dat verweerster 55 pet. 

· arbeidsongeschikt is voor het volbrengen 
van haar taak als zelfstandige, en ander
zijds de in het vonnis van 17 juni 1976 
van de arbeidsrechtbank weergegeven 
·verklaring van dezelfde deskundige 
inhoudt dat verweerster ongeschikt is 
om elke zelfstandige beroepsbezigheid 
uit te oefenen; deze meningen tegen
strijdig en onduidelijk zijn en het arrest 
derhalve ten onrechte beslist dat zij aan 
duidelijkheid niets te wensen overlaten; 
'het in die omstandigheden onmogelijk is 
na te gaan of de toepasselijke criteria 
van de invaliditeit geeerbiedigd werden 
(schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 19, 20, 62 en 82 van 
het koninklijk besluit van 20 juli 1971); 

derde onderdeel, eiser in zijn conclu
sie staande hield dat de deskundige Van 
Hoorde zich had laten leiden door aller
lei beschouwingen betreffende de frus
trerende aard van de huwelijken van 
verweerster, welke beschouwirigen niets 
te maken hebben met ten deze toepasse
lijke invaliditeitscriteria; het arrest op 
deze conclusie niet antwoordt en het 
onmogelijk is vast te stellen of deze 
criteria toegepast werden (schending van 
de artikelen 97 van de Grondwet, 19, 20, 
62 en 82 van het koninklijk besluit van 
20 juli 1971) : · 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel 

steunt op het ontbreken ·van 'het 
door artikel 987, vierde lid, van het. 
Gerechtelijk Wetboek voorgeschre
ven proces-verbaal; 
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Dat eiser voor het arbeidshof niet 

heeft geconcludeerd tot onregelma
tigheid van de procedure voor de 
eerste rechter; 

Dat de voornoemde wetsbepaling, 
waarvan de naleving niet op straffe 
van nietigheid is voorgeschreven, 
noch van openbare orde noch dwin
gend is; 

Dat het onderdeel nieuw en der
halve niet orttvankelijk is; 

W at het tweede onderdeel 
betreft: 

Overwegende dat, door te verwij
zen naar « de conclusie van dokter 
Van den Poel, zoals deze ter 
terechtzitting van de arbeidsrecht
bank van 20 mei 1976 nauwkeurig 
werd toegelicht >>, het arbeidshof 
duidelijk te kennen geeft dat het 
aileen rekening houdt met de ter 
terechtzitting geformuleerde mening 
van de deskundige dat verweerster 
ongeschikt is gebleven om het even 
welke beroepsbezigheid uit te oefe
nen; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest door 

de in het middel aangehaalde 
motieven eisers bewering, dat de 
deskundige de ten deze toepasse
lijke invaliditeitscriteria niet in acht 
heeft genomen, verwerpt en aldus 
de conclusie beantwoordt; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op de door verweerster 
opgestuurde stukken die niet door 
een advocaat bij het Hof van Cassa
tie werden neergelegd, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

26 november 1979 - 3' kamer 
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggeve1· : de h. Mahil
lon - Gelijkluidende conclusie van de l . 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Houtekier. 

Nr. 200 

2' KAMER - 27 november 1979 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
- STRAFZAKEN JEUGDBESCHERMINGS
WET, ART. 36BIS - FElTEN DOOR DE 

BEKLAAGDE GEPLEEGD TOEN HIJ NOG GEEN 
VOLLE ACHTTIEN JAAR OUD WAS- BEHAN
DELING VAN DE ZAAK TER OPENBARE 
TERECHTZITTING VOOR DE EERSTE RECHTER 
- BESLISSING IN HOGER BEROEP DAT DE 
PROCEDURE VOOR DE EERSTE RECHTER NIE
TIG IS - TIJDENS DE BOVENVERMELDE 
BEHANDELING BEKOMEN GEGEVENS WETTIG 

BUITEN BESCHOUWING GELATEN (1). 

2° JEUGDBESCHERMING - JEUGDBE

SCHERMINGSWET, ART. 36BIS- FElTEN DOOR 

DE BEKLAAGDE GEPLEEGD TOEN HIJ. NOG 
GEEN VOLLE ACHTTIEN JAAR OUD WAS -
BEHANDELING VAN DE ZAAK TER OPENBARE 
TERECHTZITTING VOOR DE EERSTE RECHTER 
- BESLISSING IN HOGER BEROEP DAT DE 
PROCEDURE VOOR DE EERSTE RECHTER NIE
TIG IS - TIJDENS DE BOVENVERMELDE 
BEHANDELING BEKOMEN GEGEVENS WETTIG 

BUITEN BESCHOUWING GELATEN (2). 

3° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING 
- STRAFZAKEN - BESLISSING IN HOGER 
B!';ROEP DAT HET ONDERZOEK VOOR DE 
EERSTE RECHTER NIETIG IS AAN PARTIJEN 
GEEN GELEGENHEID GEGEVEN OPNIEUW TE 
CONCLUDEREN OF NIEUWE BEWIJSMIDDELEN 
BIJ TE BRENGEN - BESLISSING DAT DE 
REGELMATIG AANGEBRACHTE GEGEVENS 
VOLSTAAN OM ZIJN OVERTU!GING TE VOR
MEN - GEEN SCHENDING VAN HET RECHT 
VAN VERDEDIGING. 

De rechter in hager beroep, die oordeelt 
dat de Tegelm{ltig aangebrachte gege
vens volstaan om zijn overtuiging te 
vormen, schendt het recht van verde
diging van de beklaagde niet op grand 
alleen dat hij, na nietigvei*laring van 
het voor de eerste rechter gevoerde 
onderzoek, uitspraak heeft gedaan 
zonder aan de partijen de gelegenheid 
te hebben geboden opnieuw te conclu
deren of nieuwe bewijsmiddelen bij te 
brengen (3). 

(1) en (2) Zie Cass., 17 jan. 1977 (A.C., 1977, 
550); 16 mei 1979 (ibid., 1978-79, 1096) en 
5 sept. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 3). 

(3) Zie Cass.,. 11 april 1978 (A. C., 1978, 919) 
met voetnoot F.D. 
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(ROGIERS, QUINTENS T. CUYPERS, LANDSBOND 

DER CHRISTELJJKE MUTUALITEITEN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 mei 1979 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

A. Op de voorziening van eiser, 
beklaagde : 

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

1" waarbij de strafvordering, inge
steld tegen eiser wegens de telast
legging B, verjaard wordt ver
klaard: 

Overwegende dat de voorziening, 
bij gebreke van belang, niet ontvan
kelijk is; 

2" waarbij eiser tot een straf wordt 
veroordeeld veroordeeld wegens de 
telastlegging A : 

Over het eerste middel, ... 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 36bis van de wet van 
8 april 1965, gewijzigd door de wet van 
9 mei 1972, 

doordat het arrest, ambtshalve de 
nietigheid vaststellende van de rechts
pleging voor de eerste rechter, aile 
elementen van deze rechtspleging ver
werpt, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
niettemin beslist dat de uitgesproken 
straf wettelijk en gepast is; 

tweede onderdeel, de gegevens, die 
tijdens het onderzoek voor de eerste 
rechter werden verzameld en die een 
ander Iicht werpen op de zaak, ten 
onrechte ter zijde worden gelaten; 

derde onderdeel, aan de partijen de 
kans niet werd geboden de nodige 
bewijsmiddelen bij te brengen in het 
kader van een geldige procedure; het hof 
van beroep immers naliet partijen toe te 
Iaten te concluderen, nadat het ambts-

halve was overgegaan tot nietigverkla
ring van de eerste procedure en tot 
evocatie: 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, waar 

het beslist dat de uitgesproken straf 
wettelijk en gepast is, enkel bedoelt 
dat de strafmaat, zoals de eerste 
rechter die had bepaald, aangepast 
is aan de feiten die het aanhoudt, 
maar aldus niet beoogt het beroe
pen vonnis te bevestigen; dat het 
integendeel dit vonnis teniet doet 
en de veroordeling opnieuw uit
spreekt; 

Dat het onderdeel, dat uitgaat van 
een onjuiste lezing van het arrest, 
feitelijke grondslag mist; 

W at het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat het arrest, dat 
vaststelt dat de rechtspleging 
gevoerd voor de eerste rechter nie
tig is omdat de zaak in openbare 
terechtzitting werd behandeld hoe
wei de beklaagde de feiten had 
gepleegd toen hij nog geen volle 
achttien jaar oud was, de gegevens, 
die tijdens die behandeling werden 
bekomen, wettig buiten beschou
wing laat; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de strafrechter, 

die oordeelt dat de regelmatig aan
gebrachte gegevens volstaan om zijn 
overtuiging te vormen, de rechten 
van de verdediging niet miskent 
door het enkele feit dat hij, na 
nietigverklaring van het voor de 
eerste rechter gevoerde onderzoek, 
uitspraak doet, zonder aan de par
tijen de gelegenheid te hebben 
geboden opnieuw te concluderen of 
nieuwe bewijsmiddelen bij te bren
gen; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

En overwegende dat de substan
WHe of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de be~lissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 
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II. In zoverre de voorziening 

gericht is tegen de beslissing op de 
civielrechtelijke vorderingen : 

Overwegende dat het arrest de 
eisers solidair veroordeelt tot het 
betalen van voorschotten aan de 
burgerlijke partijen, en, alvorens 
verder recht te doen, een deskundi
genonderzoek beveelt en de beslis
sing over de kosten desbetreffend 
aanhoudt; dat zodanige beslissing 
geen eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering en geen uitspraak 
doet over een geschil inzake 
bevoegdheid; 

Dat de voorziening niet ontva_nke
lijk is; 

B. Op de voorziening van eise
res, civielrechtelijk 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 en aan 
de verweerders, tegen wie zij 
gericht is; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

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

27 november 1979 - 2" kamer -
Vool'Zitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Lebbe -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Corthouts; Hasselt. 

Nr. 201 

2' KAMER - 27 november 1979 

1° HOF VAN ASSISEN- AAN DE JURY TE 

STELLEN VRAGEN- BEVOEGDHEID VAN HET 
HOf VAN ASSISEN. 

2° HOF vAN ASSISEN - VOORZITTER 

BESLIST WELKE PERSONEN TER TERECHTZIT
TING ZULLEN WORDEN GEHOORD - OPROE
PING DOOR GERECHTSDEURWAARDER IS NIET 
WETTELIJK VERPLICHT. 

1" Behalve wanneer de beschuldigde een 
verschonend feit heeft aangevoerd, 
mogen aan de jury alleen vragen 
worden gesteld die voortvloeien uit het 
arrest van verwijzing of steun vinden 
in het debat; de voorzitter van het hoi 
van assisen, en in geval van betwisting 
het hof zelf, beslist op onaantastbare 
wijze welke vz·agen uit het debat 
voortvloeien, mits aan de jwy geen 
andere feiten werden onderworpen 
dan die waarvoor de verwijzing is 
uitgespmken (1). (Art. 337, 338 en 
339 Sv.) 

2" Geen enkele wettelijke bepaling ver
eist dat de personen, ten aanzien van 
wie de voorzitter van het hof van 
assisen, krachtens zijn discretionaiJ·e 
macht, beslist dat zij ter terechtzitting 
zullen worden gehoord, door een 
gerechtsdeurwaarder moeten worden 
opgeroepen (2). 

(HOUSNI) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 28 september 1979 
door het Hof van Assisen van de 
Provincie West-Vlaanderen gewe
zen; 

Over het eerste en het tweede middel 
sam en, 

het eerste hieruit afgeleid dat nopens 
de diefstal de vragen niet uitputtend 
werden gesteld, doordat ten opzichte van 
eiser enkel het daderschap werd opgeno
men in een vraag, terwijl geen vraag 
werd gesteld nopens de eventuele mede
plichtigheid, zoals voor de tweede 
beschuldigde is gebeurd; 

het tweede hieruit afgeleid : dat in de 
subsidiaire vragen de voorzitter ten 
onrechte, en vooraleer de jury zich had 
uitgesproken, ten opzichte van eiser 
enkel een vraag heeft gesteld nopens de 
doodslag, terwijl voor de tweede 
beschuldigde bovendien een vraag werd 
gesteld nopens de eventuele medeplich
tigheid en beiden nochtans onder 
dezelfde beschuldiging naar het hof van 
assisen werden verwezen; dat de voorzit
ter ten onrechte nagelaten heeft een 

(1) en (2} Zie Cass., 2 jan. 1866 (Bull. en Pas., 
1866, I, 276}; 3 aug. 1894 (ibid., 1894, I, 281}; 
25 okt. 1909 (ibid., 1909, I, 417}; 9 aug. 
1921 (ibid.,_ 1922, I, 4}; 22 jan. 1962 (ibid., 1962, 
I, 595}; 17 Jan. 1976 (A.C., 1976, 707} en 21 dec. 
1976 {ibid., 1977, 452}. 
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vraag te stellen nopens de eventuele 
medeplichtigheid van eiser aan doodslag 
en aldus, vooraleer de jury zich had 
uitgesproken, en bij gelijke verwijzing 
door de kamer van inbeschuldigingstel
ling voor wat de doodslag betreft, een 
niet rechtmatig onderscheid heeft 
gemaakt tussen de beschuldigden; dat de 
rechten en belangen van eiser daardoor 
werden geschonden : 

Overwegende dat, krachtens de 
artikelen 338 en 339 van het Wet
hoek van Strafvordering, behalve 
wanneer de beschuldigde een ver
schonend feit heeft aangevoerd, aan 
de jury alleen vragen mogen wor
den gesteld die hetzij rechtstreeks 
voortvloeien uit het arrest van ver
wijzing, hetzij steun vinden in het 
debat; dat de voorzitter van het hof 
van assisen, en in geval van betwis
ting het hof zelf, op onaantastbare 
wijze beslist welke vragen uit het 
debat voortvloeien, mits aan de jury 
geen andere feiten worden onder
worpen dan die waarvoor de verwij
zing is uitgesproken; 

Overwegende dat aan de jury 
geen vragen behoefden te worden 
gesteld betreffende een eventuele 
deelneming van eiser als medeplich
tige aan de feiten waarvan hij was 
beschuldigd, wanneer zodanige vra
gen, wat hem betreft, niet uit de 
debatten voortvloeiden; 

Overwegende dat eiser niet preci
seert welke onder zijn belangen of 
rechten werden geschonden; 

Dat de middelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

Over het derde middel, hieruit afge
leid dat op de terechtzitting van 
27 september 1979 twee getuigen werden 
gehoord krachtens de discretionaire 
macht van de voorzitter, zonder dat zij 
daartoe rechtsgeldig door een gerechts
deurwaarder waren opgeroepen : 

Overwegende dat geen wetsbepa
ling oplegt dat. de personen, ten 
aanzien van wie de voorzitter van 
het hof van assisen, krachtens zijn 
discretionaire macht, beslist dat zij 
ter terechtzitting zullen worden 

gehoord, door een gerechtsdeur
waarder moeten worden opgeroe
pen; 

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

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

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

27 november 1979 - 2' kamer 
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Lebbe -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Dupont, Brugge. 

Nr. 202 

2' KAMER - 27 november 1979 

1° TAALGEBRUIK - STRAFZAKEN 

TAALWET GERECHTSZAKEN 15 JUNI 1935 
ART. 11 - DRAAGWIJDTE. ' 

2° TAALGEBRUIK - STRAFZAKEN -

OFFICIER OF AMBTENAAR VAN DE GERECHTE
LIJKE POLITIE DIE AAN HET OPSPORINGSON
DERZOEK HEEFT DEELGENOMEN, MET 
ONVOLDOENDE KENNIS VAN DE TAAL WAARIN 
DE PROCESSEN-VERBAAL WERDEN GESTELD 
- BESLISSING DAT UIT DIE OMSTANDIGHElD 
ALLEEN NIET VOLGT DAT DE RECHTEN VAN 
DE VERDEDIGING ZIJN GESCHONDEN - WET
TELIJK VERANTWOORDE BESLISSING. 

3° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING 
- STRAFZAKEN - AMBTENAAR DIE AAN 
HET OPSPORINGSONDERZOEK HEEFT DEEL
GENOMEN, MET ONVOLDOENDE KENNIS VAN 
DE TAAL WAARIN DE PROCESSEN-VERBAAL 
WERDEN GESTELD - BESLISSING DAT UIT 
DIE OMSTANDIGHEID ALLEEN NIET VOLGT 
DAT DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING ZIJN 
GESCHONDEN- WETTELIJK VERANTWOORDE 
BESLISSING. 

4° BEWIJS - STRAFZAKEN - GEVAL 

WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER BEWIJS
MIDDEL OPLEGT - ONAANTASTBARE BEOOR
DELING DOOR DE FEITENRECHTER. 
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5° BEWIJS STRAFZAKEN - GEVAL 
WAARIN ·DE WET GEEN BIJZONDER BEWIJS
M!DDEL VOORSCHRIJFT- RECHTER KAN ZIJN 
OVERTUIGING GRONDEN OP INLICHTINGEN 
INGEWONNEN TIJDENS HET VOORONDERZOEK 
BIJ AMBTENAREN VAN DE ADMINISTRATIE, 
OOK AL ZIJN ZIJ TER TERECHTZITTING NIET 
ONDER EDE VERHOORD. 

1" Artikel 11 Taalwet Gerechtszaken 
15 juni 1935 bepaalt enkel in welke 
taal de processen-verbaal moeten wor
den gesteld en houdt geen bepaling in 
betreffende de taalkennis van de offi
cieren en ambtenaren van gerechte
lijke politie belast met het opsporings
onderzoek; dat artikel wordt dus niet 
geschonden wanneer een ambtenaar 
of officier van de gerechtelijke politie 
die aan het opsporingsonderzoek heeft 
deelgenomen een onvoldoende kennis 
had van de taal waarin het proces
verbaal werd gesteld. 

2" en ;3" De rechter kan wettig besluiten 
dat uit de enkele omstandigheid dat 
een officier of ambtenaar van de 
gerechtelijke politie die aan het opspo
ringsonderzqek heeft deelgenomen een 
onvoldoende kennis had van de taal 
waarin . de processen-verbaal werden 
opgesteld, niet voortvloeit dat de rech
ten van de verdediging geschonden 
zijn; die omstandigheid impliceert 
inderdaad niet noodzakelijk dat de 
beklaagde ondervraagd werd door de 
officier of ambtenaar van de gerechte.,
Jijke politie die de taal die hij · 
gebruikte niet kende of dat zijn ver
klaringen op onjuiste wijze in de 
processen-verbaal werden weergege
ven. 

4" Wanneer in strafzaken de wet geen 
bijzonder bewijsmiddel oplegt, kan de 
feitenrechter op onaantastbare wijze 
de bewijswaarde beoordelen van de 
gegevens die zijn overtuiging gronden, 
die hem regelmatig zijn voorgelegd en 
waarover de partijen vrij verweer 
hebben kunnen voeren (1 ). 

5" Wanneer in strafzaken de wet geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, 
mag de rechter zijn overtuiging gran
den op inlichtingen tijdens het voor
onderzoek ingewonnen bij ambtenaren 
van de administratie, ook al zijn zij ter 
terechtzitting niet onder ede verhoord 
(2). 

(1) Cass., 14 nov. 19'19 (A.C., 1979-80, nr, 175). 

(2) Zie Cass., 15 feb. 1977 (A. C., 1977, 665). 

(BORREMANS) 

ARREST 

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

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing waar
bij de strafvordering, tegen eiser 
ingesteld wegens de telastlegging G, 
vervallen wordt verklaard door ver
jaring en eiser vrijgesproken wordt 
van de telastleggingen A, B-2, C: D, 
E en F(gedeeltelijk) : 

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

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing over 
de overige telastleggingen : 

Overwegende dat het arrest eiser 
tot een enkele straf veroordeelt, 
bepaaldelijk een hoofdgevangenis
straf van een jaar, met uitstel gedu
rende drie jaar voor het gedeelte 
dat de voorhechtenis overschrijdt, 
en een geldboete van 500 frank, 
gebracht op 20.000 frank, of een 
vervangende gevangenisstraf van 
twee maanden, ontzetting uit de 
rechten bepaald bij artikel 31, 1, 3, 
4 en 5, van het Strafwetboek gedu

. rende een termijn van vijf jaar, 
verheurdverklaring van de door de 
beklaagde ontvangen giften en ver
wijzing in de kosten, om als open
baar officier of ambtenaar, of als 
persoon die met een openbare 
dienst is belast, openbare of private 
gelden, geldigwaardige papieren, 
stukken, effecten, akten, roerende 
zaken, namelijk geldsommen ten 
bedrage van ten minste 609.799 
frank, welke hij hetzij uit kracht, 
hetzij uit hoofde van zijn bediening 
onder zich had, bedrieglijk ver
duisterd te hebben ten nadele van 
de Belgische Staat, met de omstan
digheid dat de verdachte geen 
zekerheid heeft gesteld (telastleg
ging B-1) en om, in de evengezegde 
hoedanigheden, ten deze als 
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bestuurschef van de dienst paspoor
ten van het provinciebestuur van 
Brabant, ten gevolge van een aange
nomen aanbod of belofte, een ont
vangen gift of geschenk, in de 
uitoefening van zijn bediening een 
onrechtmatige handeling verricht te 
hebben of zich onthouden te hebben 
van een handeling die tot zijn 
ambtsplichten behoorde, met name 
een honderdtal paspoorten, reis
titels of terugkeervisa's op onregel
matige wijze afgeleverd te hebben 
(telastlegging F, beperkt); · 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 11 van de 
wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 
talen in gerechtszaken en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest eiser veroordeelt op 
grond dat de rechten van de verdediging 
en de bepalingen van de wet op het 
gebruik der talen in gerechtszaken niet 
werden miskend, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
conclusie had aangevoerd dat het onder
zoek werd toevertrouwd aan een eentalig 
franssprekend ambtenaar; deze ambte
naar, die verbonden is aan het Hoog 
Comite van Toezicht en gerechtelijk 
officier is, behoort tot de Franse taalrol 
en zijn kennis van de Nederlandse taal 
praktisch onbestaande is; het niet vol
staat de verklaringen in de Nederlandse 
taal te laten opnemen door een andere 
persoon, die geen gerechtelijke officier 
is, maar het vereist is dat degene die het 
onderzoek leidt de taal van de beklaagde 
machtig is (schending van artikel 11 van 
de wet van 15 juni 1935); 

tweede onderdeel, het arrest de feite
lijke elementen waarop het de beslissing 
dat de rechten van de verdediging en de 
bepalingen van de wet op het taalge
bruik in gerechtszaken niet werden mis
kend, laat steunen, niet vermeldt zodat 
het niet mogelijk is de beslissing te 
toetsen naar haar wettigheid (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de omstandig
heid dat een ambtenaar die aan het 
opsporingsonderzoek heeft deelge
nomen een onvoldoende kennis zou 
hebben gehad van de taal waarin de 
processen-verbaal werden gesteld, 
geen schendmg van artikel 11 van 

de wet van 15 juni 1935 oplevert, nu 
dit artikel aileen bepaalt in welke 
taal de processen-verbaal moeten 
worden gesteld en geen bepaling 
inhoudt betreffende de taalkennis 
van de ambtenaren, belast met het 
opsporingsonderzoek; 

Overwegende dat, nu uit de 
bedoelde omstandigheid als zodanig, 
niet voortvloeit dat eiser onder
vraagd werd door ambtenaren die 
de taal, die hij gebruikte, niet ken
den of dat zijn verklaringen op 
onjuiste wijze in de processen
verbaal werden weergegeven, het 
arrest wettig heeft kunnen beslissen 
dat ten deze de rechten van de 
verdediging niet werden miskend; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Wat het tweede onderdeel 
betreft : 

Overwegende dat het arrest door, 
met betrekking tot de taalkennis 
van de ambtenaar die het opspo
ringsonderzoek heeft geleid, aan te 
merken dat noch de rechten van de 
verdediging noch de bepalingen van 
de wet op het gebruik der talen in 
gerechtszaken ten deze werden mis
kend, te kennen geeft dat, naar het 
oordeel van het hof van beroep, de 
door eiser in zijn conclusie ver
melde feitelijke omstandigheden 
geen zodanige miskenning doen 
blijken; dat het arrest aldus de 
conclusie beantwoordt en de beslis
sing regelmatig met redenen 
omkleedt; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

Over het vierde middel, ... 

Dat het middel niet kan aangeno
men worden; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 8, 9, 408, 
413 van het W etboek van Strafvordering 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest eiser veroorlleelt 
zoals vermeld, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
conclusre had aangevoerd dat het onder
zoek naar de regelmatigherd van de 
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aflevering van paspoorten en reistitels 
door het Hoog Comite van Toezicht werd 
toevertrouwd aan een ondergeschikte 
bediende van de paspoortendienst, en 
het hof van beroep, door te oordelen dat 
noodzakelijkerwijze een beroep moest 
worden gedaan op die bediende, omdat 
hij sinds jaren vertrouwd was met de 
dienst, artikel 413 van het Wetboek van 
Strafvordering, dat op zijn beurt verwijst 
naar artikel 408 van dit wetboek, mis
kent; het niet opgaat de exceptie van 
onbevoegdheid te verwerpen omdat de 
medewerking zogenaamd noodzakelijk 
was; de bedoelde bediende zo nodig als 
getuige diende te worden gehoord, maar 
niet zelfstandig, zij het dan in opdracht 
van het Hoog Comite van Toezicht, het 
onderzoek in 555 dossiers omtrent de 
regelmatigheid ervan mocht voeren; 

tweede onderdeel, de artikelen 8 en 
9 van het Wetboek van Strafvordering 
bepalen wie de wanbedrijven kan en 
mag opsporen en de bewijzen verzame
len; de bediende van de paspoorten
dienst van de provincie Brabant in die 
opsomming niet is begrepen; niettemin 
het Hoog Comite van Toezicht aan die 
bediende opdracht gaf 555 dossiers te 
onderzoeken; het onderzoek door de 
bediende, alleen en zelfstandig verricht, 
in het strafrechtelijk dossier we.rd opge
nomen en als grondslag diende voor de 
telastlegging F; eiser van bij het begin 
van het onderzoek hiertegen heeft 
geprotesteerd en de onbevoegdheid in 
rechte en in feite van de bedoelde 
bediende heeft opgeworpen; het arrest, 
door enkel te stellen dat de medewer
king van die bediende noodzakelijk 
was, de evenvermelde wetsbepalingen 
schendt; 

del'de ondeJ'deel, eiser in zijn conclu
sie had aangevoerd dat de bedoelde 
bediende in feite niet over de nodige 
kennis beschikte om het onderzoek te 
verrichten, zodat de rechten van de 
verdediging werde~1 miskend en het 
arrest de wetsbepalingen noch de feite
lijke elementen vermeldt waarop de 
beslissing nopens. de regelmatigheid van 
het onderzoek, gedaan door die 
bediende, steunt, zodat het Hof de 
beslissing niet kan toetsen naar haar 
wettigheid : 

Wat het eerste en het tweede 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat, in strafz8.ken, 
wanneer de wet, zoals ten deze, 
geen hiJzonder bewijsmiddel oplegt, 

de rechter zijn overtuiging mag 
gronden op alle regelmatig bekomen 
gegevens waarover de partijen vrij 
verweer hebben kunnen voeren; dat 
de artikelen 8 en 9 van het W etboek 
van Strafvordering, welke de amb
tenaren aanwijzen die belast zijn 
met het opsporen en het vaststellen 
van de misdrijven, niet verbieden 
dat door die ambtenaren inlichtin
gen worden ingewonnen bij andere 
personen, noch dat door de rechter 
gebruik wordt gemaakt van zoda
nige inlichtingen, verzameld door 
ambtenaren van de administratie en 
waarvan het relaas door de verbali
santen bij hun proces-verbaal is 
gevoegd; dat die inlichtingen door 
de rechter kunnen worden aange
wend, al . werden die ambtenaren 
niet onder eed ter terechtzitting 
gehoord; 

Dat de onderdelen falen naar 
recht; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser in zijn 
conclusie niet had opgeworpen dat 
de rechten van de verdediging wer
den geschonden door het gemis van 
technische kennis van de bediende 
die het nazicht in de administra
tieve dossiers deed; 

Overwegende, voor het overige, 
dat het arrest, door aan te merken 
dat de bedoelde bediende sinds 
jaren vertrouwd was met de dienst 
van de paspoorten, te kennen geeft 
dat, naar het oordeel van het hof 
van beroep, die bediende wel over 
de nodige kennis beschikte om het 
nazicht degelijk te verrichten en 
meteen de feitelijke documenten 
aanwijst waarop de beslissing 
steunt; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

Ovel' het tweede en het derde middel : 

Dat de middelen biJ gebrek aan 
belang met ontvankehJk ziJn; 
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En overwegende dat de substan

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

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

27 november 1979 - 2" kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Lebbe -
Gehjkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Conruyt, Brussel. 

Nr. 203 

2" KAMER - 27 november 1979 

GRONDWET- ART. 6- GELIJKHEID VOOR 
DE WET - BEG RIP. 

De in a;.t. 6 van de Grondwet vervatte 
regel van de gelijkheid van de Belgen 
voor de wet houdt in dat allen die in 
dezelfde toestand verkeren op dezelfde 
w1jze worden behandeld, maar sluit 
niet uit dat een onderscheid wordt 
gemaakt naar bepaalde categorieen 
van personen, op voorwaarde dat dit 
onderscheid niet willekeurig is, dit wil 
zeggen dat het kan. worden verant
woord(1). 

(VERVAEKE) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 mei 1979 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Antwerpen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van het grondwettelijk begin
sel van de gelijkheid van alle Belgen 
voor de wet, 

doordat het vonnis eiser veroordeelt 
wegens overtreding van artikel 5 van het 
Wegverkeersreglement, om verkeersbor
den niet in acht te hebben genomen, 
wanneer die regelmatig zijn naar de 
vorm, voldoende zichtbaar en overeen-

(1) Cass., 26 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 109) en 
18 sept. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 32). 

komstig de voorschriften van het regle
ment aangebracht, te weten tweemaal 
het verkeersbord El, zoals afgebeeld in 
artikel 85.11, dat verbiedt te parkeren 
aan de zijde der oneven huisnummers 
van de Maarschalk Gerardstraat voor de 
gehele gevelsbreedte van het pand I op 
de werkdagen van 8 tot 12 uur « uitge
zonderd ambulanties en voertuigen van 
het medisch korps >>, op grond dat : 
de discriminaties, zoals parlerhentaire 
onschendbaarheid, vrijstelling van mili
taire dienst, enz., algemeen worden 
aanvaard als onderscheidingen door het 
recht in het leven geroepen doch met 
een oogmerk van openbaar nut, en deze 
discriminaties niet indruisen tegen de 
gelijkheid van de Belgen voor de wet; 
het feit dat een bepaald gedeelte van de 
openbare weg voor een beperkte duur 
voorbehouden wordt voor een zekere 
categorie voertuigen, namelijk ambulan
ces en voertuigen van het medisch corps, 
geen discriminatoire maatregelen .: be,. 
treft; het daar gaat om een algemene en 
onpersoonlijke maatregel in het belan:g 
van de dienst, de uitoefening van. de 
geneeskunde; het beginsel van de gelijk
heid van de Belgen voor de wet niet 
wordt miskend, wanneer het bevoegde 
gezag parkeerplaatsen inricht voor open
bare afgevaardigden, ten einde de uitoe:
fening van hun ambt te vergemakkelij
ken, 

terwi;l het in casu niet gaat om eeri 
openbare afgevaardigde, voor wie de 
uitoefening van zijn ambt moet worden 
vergemakkelijkt; het duidelijk wel ei;m 
discriminatoire maatregel betreft, indien 
aan een categorie private personen een 
bepaald gedeelte van de openbare weg 
voor een beperkte tijd wordt voorbehou
den, voor de uitoefening van hun privaat 
beroep; private professionele belangen 
niet mogen gedekt worden door derge
lijke maatregelen; het voorbehouden van 
plaatsen op de openbare weg voor het 
medisch corps een persoonlijk gerichte 
en private maatregel is en niet een 
algemene en onpersoonlijke; private 
aangelegenheden of de uitoefening van 
vrije beroepen niet behoeven te worden 
vergemakkelijkt : 

Overwegende dat het vonnis erop 
wijst dat een reeks gevallen van 
ongelijke behandeling, die het als 
voorbeelden aangeeft, inzonderheid 
het inrichten van parkeerplaatsen 
voor openbare afgevaardigden ten 
einde de uitoefening van hun ambt 
te vergemakkelijken, niet indruisen 
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tegen de gelijkheid van aile Belgen 
voor de wet; dat het voorts oordeelt 
dat, ten deze, het feit dat een 
bepaald gedeelte van de openbare 
weg voor een beperkte tijd voorbe
houden wordt voor een beperkt 
aantal voertuigen, die herkenbaar 
zijn hetzij door hun aard, als ambu
lances, hetzij door de hoedanigheid 
van de gebruikers, namelijk dege
nen behorende tot het medisch 
corps, evenmin een discriminatoire 
maatregel uitmaakt, nu die maatre
gel genomen is bij een algemeen en 
onpersoonlijk besluit, waarbij het 
belang van de dienst, ter zake de 
uitoefening van de geneeskunde, 
met een oogmerk van openbaar nut, 
zoals het vonnis eerder vermeldt, de 
uitzondering wettigt en niet de per
soon; 

Dat het vonnis aldus te kennen 
geeft dat de bedoelde maatregel 
geen afbreuk doet aan de grondwet
telijke regel van gelijkheid van alle 
Belgen voor de wet, welke inhoudt 
dat allen die zich in dezelfde feite
lijke toestand bevinden op dezelfde 
wijze moeten worden behandeld, 
maar niet uitsluit dat een onder
scheid wordt gemaakt voor bepaalde 
categorieen van personen, ten deze 
autobestuurders, mits dat onder
scheid niet willekeurig is, dit wil 
zeggen: kan worden verantwoord; 

Dat het vonnis zodoende de 
beslissing wettelijk verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, ... 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, ... 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

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

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

27 november 1979 - 2' kamer 
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Soetaert -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal. 

Nr. 204 

2' KAMER - 27 november 1979 

1° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAF
VORDERING- OVERTREIJ!NG VAN HET WEG
VERKEERSREGLEMENT - TERMIJN. 

2° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING- STUITING VAN DE VERJARING 
- DADEN VAN ONDERZOEK- BEGRIP. 

3° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF. 
VORDERING- STU!TING VAN DE VERJARING 
- PROCES-VERBAAL OPGESTELD DOOR EEN 
OFFICIER OF EEN AGENT DIE KRACHTENS DE 
WET IS BEVOEGD OM DE OVERTREDING VAST 
TE STELLEN- STUITING. 

1 o De strafvordering voortvloeiend uit 
een overtreding van het Wegverkeers
regl. verjaart, behoudens schorsing en 
behoudens stuiting, noodzakelijk door 
verloop van een jaar te rekenen van 
het feit (1). (Art. 68 Wegverkeerswet; 
artt. 22, 24 en 25 wet van 
17 april 1878.) 

2° Een daad van onderzoek waardoor de 
verjaring van de strafvordering wordt 
gestuit, is elke handeling uitgaande 
van een daartoe bevoegde overheid om 
bewijzen te verzamelen of de zaak in 
staat van wijzen te brengen (2). (Art. 
22 wet van 17 april 1878.) 

3° Een daad van onderzoek waardoor de 
verjaring van de strafvordering wordt 
gestuit, is het proces-verbaal van het 
verhoor van de overtreder of van een 
getuige, dat is opgesteld door een 
officier of een politieagent die krach
tens een uitdrukkelijke wetsbepaling 
bevoegd is om die overtreding vast te 
stellen (3). (Artt. 21, 22, 23 en 26 wet 
17 april 1878.) 

(1) Cass., 25 jan. 1978 (A.C., 1978, 625). 

(2) Cass.. 25 april 1978 (A.C., 1978, 977); 
6 sept. 1978 en 21 feb. 1979 (ibid., 1978-79, 9 en 
746). 

(3) Zie Cass., 17 maart 1958 (Bull. Pas., 
1958, I, 781) en 17 rna art 1975 (A.C., 1975, 7 ). 
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(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUGGE 

T. DE COUSEMAECKER) 

ARREST 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 30 mei 1979 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Brugge; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 62, 68 van de 
Wegverkeerswet, 3, eerste lid, 1", van bet 
Wegverkeersreglement en 22 van de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, 

doordat het vonnis de tegen verweer
der ingestelde strafvordering, wegens 
overtreding van artikel 12.4 van het 
Wegverkeersreglement te Brugge op 
16 september 1977, verjaard verklaart, 

terwijl de verjaring, waarvan de ter
mijn op een jaar is bepaald, rechtsgeldig 
gestuit was door een daad van onder
zoek, namelijk het proces-verbaal 
nr. 10.423 van 28 augustus en 
14 september 1973, opgesteld door een 
officier van gerechtelijke politie of agent 
die door een uitdrukkelijke wetsbepaling 
de macht gekregen heeft om een mis
drijf a1s voormeld vast te stellen, en 
waarbij achtereenvolgens een getuige en 
verweerder werden verhoord ; 

Overwegende dat de strafvorde
ring, voortspruitende uit een mis
drij£ tegen de Wegverkeerswet, 
krachtens artikel 68 van die wet 
verjaart door verloop van een jaar, 
behoudens schorsing en behoudens 
stuiting; dat in geval van stuiting 
een nleuwe termijn van gelijke d:mr 
begint te lopen; 

Overwegende dat ten deze, bij 
afwezigheid van enige oorzaak van 
schorsing, de verjaring gestuit werd 
door elke regelmatige daad van 
onderzoek of vervolging, verricht 
binnen een jaar na de datum van 
het ten laste gelegde misdrijf; 

Overwegende dat als een daad 
van onderzoek moet worden aange
merkt elke handeling van een daar
toe bevoegde overheid strekkende 

het verzamelen van bewijzen of 
het in staat van w1jzen brengen 
de zaak; 

Overwegende dat, ingevolge de 
artikelen 62 van de Wegverkeerswet 
en 3 van het Wegverkeersreglement, 
onder meer bevoegd is om toezicht 
uit te oefenen op de naleving van de 
wetten betreffende de politie over 
het wegverkeer en de ter uitvoering 
daarvan genomen reglementen en 
om de overtreding daarvan vast te 
stellen door processen-verbaal die 
bewijs opleveren zolang het tegen
deel niet bewezen is, het personeel 
van de gemeentelijke en landelijke 
politie; 

Overwegende dat uit de stukken 
van het onderzoek blijkt dat de 
adjunct-commissaris van politie 
Baelde op 28 augustus en 
14 september 1978 proces-verbaal 
heeft opgesteld van een verhoor van 
achtereenvolgens de getuige C. en 
eiser; dat zulk een handeling, al dan 
niet na aangifte of klacht verricht, 
een daad van onderzoek is in de zin 
van artikel 22, eerste lid, van de 
voorafgaande titel van het W etboek 
'van Strafvordering en, nu zij ver
richt is minder dan een jaar na de 
datum van het ten laste gelegde feit, 
de verjaring heeft gestuit; 

Overwegende dat het vonnis der
halve, door de strafvordering ver
jaard te verklaren op grond dat het 
ambtshalve door de politie opge
stelde proces-verbaal geen daad van 
onderzoek is in de voormelde zin, 
de bepaling van artikel 22 van de 
voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering schendt; 

Dat het middel in zoverre 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, in zoverre het 
beslist op de strafvordering; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank ta Veurne, zitting houdende 1 
hoger beroep. 
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27 november 1979 - 2• kamer -

Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Soetaert -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal. 

Nr. 205 

2' KAMER - 28 november 1979 

1° VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN - DEELNEMING AAN 

MISDRIJVEN - VEROORDELING WEGENS 
DEELNEM!NG AAN DAT MISDRIJF - WETTIG
HEID- VOORWAARDEN. 

2° DEELNEMING AAN MISDRIJVEN 
- VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUK
KEN - VEROORDELING WEGENS DEELNE
MING AAN DAT M!SDRIJF - WETTIGHEID -
VOORWAARDEN. 

7° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - VERNIETIGING BEPERKT TOT 
HET BESCH!KKENDE GEDEELTE WAARBIJ 
VERBEURDVERKLARING WORDT BEVOLEN, 
OMDAT IN DE BESLISSING NIET IS VASTGE
STELD DAT DE WETTELIJKE VEREIS
TEN WAREN VERVULD - GEDEELTELIJKE 
VERNIETIGING MET VERWIJZING (3). 

8° CASSATIEMIDDELEN _:_ STRAFZAKEN 

- MIDDEL TEN BETOGE DAT OP EEN CONCLU
SIE NIET IS GEANTWOORD - GEEN CONCLU
SIE - MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG 
MIST. 

9° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
BEKENDMAKING VAN DE VEROORDEL!NG ALS 
STRAF - BEKENDMAKING ALS STRAF BEVO
LEN - BEKENDMAKING NIET VOORGESCHRE
VEN BIJ DE WET - VERNIET!GING BEPERKT 
TOT DAT BESCHIKKENDE GEDEELTE (4). 

3° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 1Q0 VERWIJZING NA CASSATIE 
- STRAFVORDERING - EEN ENKELE STRAF 
UITGESPROKEN WEGENS VERSCHE!DENE MIS
DRIJVEN - MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING 
HEEFT OP EEN VAN DIE MISDRIJVEN -
STRAFWETTELIJK VERANTWOORD DOOR EEN 
ANDER MISDRIJF - NIET ONTV ANKELIJK 
MID DEL. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN- VER
VOLGINGEN - STRAFVORDERING - MISDRIJF 
« VALSHEID IN GESCHR!FTEN EN GEBRUIK 
VAN VALSE STUKKEN > GEPLEEGD OM BELAS
TING TE ONTDUIKEN - BEWEZENVERKLA
RING - VERPLICHTING VOOR DE STRAFRECH
TER DE DADERS EN MEDEDADERS HOOFDE
LIJK TE VEROORDELEN TOT BETALING VAN 
DE ONTDOKEN BELASTING- BEG RIP. 

5° STRAF - VERBEURDVERKLARING 

GEEN VASTSTELL!NGEN VAN DE WETTELIJKE 
VEREISTEN NIET GEMOTIVEERDE 
BESLISSING ( 1). 

6° CASSATIE- OMVANG -STRAFZAKEN

STRAFZAKEN - VERNIETIGING BEPERKT TOT 
HET BESCHIKKENDE GEDEELTE WAARBIJ DE 
BEKENDMAKING VAN DE VEROORDELING 
WORDT BEVOLEN, AANGEZIEN DIE BEREND
MAKING BIJ DE WET NIET IS VOORGESCHRE
VEN VERNIETIGING ZONDER VER
WIJZING (5). 

1 • en 2" Om een beklaagde wettig te 
kunnen veroordelen als mededader 
van het misdrijf « valsheid in geschrif
ten en gebruik van valse stukken » 
behoeven niet aile bestanddelen van 
het misdrijf in de deelnemingshande
lingen aanwezig te zijn; het is vol
doende dat vaststaat dat een dader het 
misdrijf « valsheid in geschriften en 
gebruik van valse stukken » heeft 
gepleegd en dat de 'mededader aan de 
uitvoering van dat misdrijf heeft deel
genomen op een der wijzen bepaald in 
art. 66, tweede en derde lid, Sw. (6). 
(Artt. 66, 193, 196, 197 en 213 Sw.) 

VERBEURDVERKLARING BEVOLEN ZONDER 1------------------------------------
DAT IS VASTGESTELD DAT DE WETTELIJKE 
VEREISTEN ZIJN VERVULD - VERN!ETIGING 
BEPERKT TOT DAT BESCHIKKENDE 
GEDEELTE (Z). 

(1) Cass., 5 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1161). 

(2) Cass., 14 dec. 1960 (Bull. en Pas., 1961, I, 
412). 

Hetzelfde begmsel 1s toegepast in de arres
ten van 3 JUm 1975 (ibid., 1975, 1046), 22 nov. 
1976 en 29 maart 1977 (ibid., 1977, 325 en u '7). 

(3) Zie de arresten vermeld in noot 2. In 
geval van vernietiging, omdat de wet niet 
voorziet in verbeurdverklaring, geschiedt de 
vernietiging zonder verwijzing : Cass., 28 okt. 
1969 (A.C., 1970, 205). 

(4) en (5) Zie noot 3, alsmede Cass., 20 aug. 
1963 (':Bull. en Pas., 1963, I, 1152); 25 feb. 
1975 (A.C., 1975, 724); 18 dec. 1978 (ibid., 
1978-79, 455). 

(6) Ca.ss., 13 dec 1978 en 21 maart 1979 
(A.C., 1978-79, 437 en 851). 
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3° Wanneer wegens verscheidene mis

drijven een enkele straf is uitgespro
ken, 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.) 

4o Wanneer de strafrechter het misdrijf 
« valsheid in geschriften en gebruik 
van valse stukken » met het oogmerk 
de belasting te ontduiken bewezen 
verklaart, moet hij de daders en mede
daders van die misdrijven hoofdelijk 
veroordelen tot betaling van de ontdo
ken belasting, zelfs indien de admi
nistratie verklaart dat zij van de hoof
delijkheid wil afzien. (Art. 342, vierde 
lid, W.I.B.) 

8° Feitelijke grondslag mist het middel 
ten betoge dat niet is geantwoord op 
een conclusie, wanneer uit geen enke! 
stuk, w'cwrop het Hof vermag acht te 
slaan blijkt dat er- een conclusie is 
genomen (2). 

(LAQUAY, JULSONNET, BOMBOI 
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FIN.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 februari 1979 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

I. Op de voorziening van Laquay : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet en de wetsbepalingen inzake vals
heid in geschriften, 

doordat het arrest de tenlasteleggin
gen I en II ter zake van valsheid in 
geschriften, valsheid in geschriften met 
het oogmerk de belasting te ontduiken 
en gebruik van die valse stukken tegen 
eiser bewezen verklaart, 

(1) Cass., 11 en 25 sept. 1979 (A.C., 1979-80, 
nrs. 16 en 54). 

(2) Zie Cass., 4 april 1974 (A.C., 1974, 863), 
4 feb 1977 (jb1d., 1977, 631), z1e Cass., 
30 apnl 1974 (1b1d., 1974, 958) en 27 Jan 
1976 (lbJd., 1976, 620). 

eerste onderdeel, zonder daarbij te 
antwoorden op de conclusie waarbij 
eiser aanvoerde dat de belastingontdui
king, waaraan de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid World 
Industrial Company zich schuldig heeft 
gemaakt, gepleegd was door het opma
ken van fictieve facturen en dat het 
.opstellen van de (fictieve) contracten van 
onderaanneming nodig noch nuttig was 
voor de uitvoering van die belastingont
duiking; 

terwijl, tweede onderdeel, die belastin
gontduiking al was uitgedacht voordat 
eiser als rechtskundig adviseur van de 
vennootschap World Industrial Company 
optrad; de belastingontduiking tot 
december 1976 voortgeduurd heeft en 
eiser de vennootschap eind april of 
begin mei 1975 verlaten had; 

derde onderdeel, de belastingontdui
king uitsluitend voordeel opleverde voor 
de ondernemers, de makers of geadres
seerden van de valse facturen, zonder 
dat eiser, die immers een vast ereloon 
ontving, ooit enig voordeel of winst heeft 
gehaald uit die belastingontduiking : 

Over het tweede en derde onder
dee! samen: 

Overwegende dat het arrest, met 
bevestiging van het beroepen von
nis, eiser als mededader veroordeelt 
ter zake dat hij in de periode van 
1 januari 1974 tot 31 mei 1975 « met 
kennis van zaken onontbeerlijke en 
noodzakelijke hulp heeft verleend 
tot het plegen van de in de tenlaste
leggingen opgesomde feiten ... »; 

Overwegende dat het arrest aldus 
wettig vaststelt dat eiser op de in 
artikel 66, derde lid, van het Straf
wetboek bepaalde wijze bewust 
heeft deelgenomen, met name aan 
de valsheid in geschriften en het 
gebruik van valse stukken in de 
hiervoren aangegeven periode tij
dens welke hij, blijkens de vaststel
lingen van het beroepen vonnis, in 
dienst was van de vennootschap 
World Industrial Company; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, om een beklaagde wettig te 
kunnen veroordelen als mededader 
van het misdrijf « valsheid in 
geschriften en gebruik van valse 
stukken » niet hoeft vastgesteld te 
worden dat die beklaagde zelf met 
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bedrieglijk opzet heeft gehandeld, 
als het maar vaststaat dat een dader 
die misdrijven heeft gepleegd en de 
mededader bewust aan de uitvoe
ring ervan heeft meegewerkt op een 
der in het tweede en derde lid van 
artikel 66 van het Strafwetboek 
bepaalde wijzen; 

Dat geen onderdeel van het mid
del kan worden aangenomen; 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het arrest eiser 

veroordeelt tot een enkele gevange
nisstraf van een jaar, met uitstel 
van vijf jaar wat de helft van die 
straf betreft, en tot een geldboete 
van 25.000 frank, alsook tot de 
bekendmaking van een uittreksel 
van de beslissing in drie bladen op 
kosten van de veroordeelde, uit 
hoofde van valsheid in geschriften, 
valsheid in geschriften met het oog
merk de belasting te ontduiken, 
gebruik van die valse stukken, vals
heid in de balansen en in de winst
en verliesrekeningen van de perso
nenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid World Industrial 
Company en overtredingen van 
artikel 73, § 1, van de wet van 
3 juli 1969 tot invoering van het 
W etboek van de Belasting over de 
Toegevoegde Waarde; 

Overwegende dat die straffen 
krachtens de artikelen 342, eerste 
en tweede lid, 34 7 en 348, tweede 
lid, van het W etboek van de Inkom
stenbelastingen wettelijk verant
woord zijn op grond van het mis
drijf valheid in geschriften en 
gebruik van valse stukken met het 
oogmerk de belasting te ontduiken 
(tenlastelegging II), dat ten laste 
vari eiser bewezen is verklaard, ter. 
zake dat hij met name << de in de 
tenlastelegging I vermelde in veel
voud opgemaakte facturen heeft 
opgenomen in de boekhouding van 
de personenvennootschap met 
beperkte aansprakehjkhe1d World 
Industrial Company en voorts in de 
winst- en verhesrekeningen en de 
balansen van die vennootschap . >>; 
dat bijgevolg het eerste ondercl ~el 

van het middel, waarbij het bestre
den arrest verweten wordt geen 
antwoord te hebben verstrekt op 
eisers conclusie in verband met de 
contracten van onderaanneming, 
niet ontvankelijk is bij gebrek aan 
belang, vermits die contracten, zoals 
in het middel wordt aangevoerd, 
niets uitstaande hebben met 
bedoelde tenlastelegging II; 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat het arrest eiser veroordeelt 
wegens vervalsing van de balans, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser de 
enige aandeelhouder was die de aan de 
jaarlijkse algemene vergadering voorge
legde balans niet goedgekeurd had, hij 
had laten vaststellen om welke redenen 
hij een negatieve stem in de eerste 
vergadering die hij bijgewoond had, en 
de overlegging van het register der 
beraadslagingen ter zitting van het hof 
van beroep een onweerlegbaar bewijs 
opleverde dat eiser niet had deelgeno
men aan het opmaken van een valse 
balans, 

tweede onderdeel, het register der 
aandeelhouders, waarin vermeld stond 
dat eiser zijn aandelen had doorverkocht 
aan M. Vrancken de dag zelf dat hij de 
balans had afgekeurd, nooit werd over
legd, hoewel de vermeldingen in dat 
register, evenals die in het register der 
beraadslagingen, het misdrijf vervalsing 
van de balans ten aanzien van eiser 
uitsloten en hoewel de onderzoeksrech
ter, die de zaak trouwens ten gronde 

· heeft behandeld, de overlegging van het 
register aan de curator had kunnen 
bevel en; 

derde onderdeel, het hof van beroep 
blijkbaar het bestaan van die twee 
registers uit het oog heeft verloren en 
zijn beslissing, waar het de bewijs
waarde van die registers betreft, niet 
met redenen omkleedt : 

Over de drie onderdelen samen : 
Overwegende dat, zoals blijkt uit 

het antwoord op het eerste onder
dee! van het eerste middel, eiser tot 
een enkele straf is veroordeeld; 

Dat die straf wettelijk verant
woord is op grond van het misdrijf 
« valsheid in geschriften en gebruik 
van V<' se stukken >> met het oog
merk de belasting te ontduiken, 
zod:-t het middel, dat enkel betrek-
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king heeft op de tenlastelegging ter 
zake van vervalsing van de balans, 
niet ontvankelijk is bij gebrek aan 
be lang; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de grondwettelijke bepa
lingen en de bepalingen van het Euro
pees Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden waarin de gelijkheid van 
de rechtzoekenden voor ·de wet is neer
gelegd, 

doordat het hof van beroep beslist dat 
« de afstand die de raadsman van het 
Ministerie van Financii'm in eerste aan
leg had gedaan van het bij artikel 342, 
vierde lid, van het Wetboek van de 
lnkomstenbelastingen bepaalde voordeel 
der hoofdelijkheid, niet kim behouden, 
worden>>, 

terwijl de raadsman van het Minis
terie van Financien, dootdien hij ter 
zitting van het hof van beroep a:lleert ten 
aanzien van de ·beklaagdert,- die hoger 
beroep hadden ingesteld, teruggekomen 
is op de afstand welke hij voor de eerste 
rechter ten aanzien van aile beklaagden 
had gedaan, tussen de beklaagden een 
onaanvaardbare ongelijkheid ten aim
zien van de eventueel verschuldigde 
belasting heeft geschapen, welke 
indruist tegen de meest elementaire 
billijkheid; het moeilijk in te zien valt 
dat de administratie als vervolgende 
partij haar houding heeft gewijzigd ten 
aanzien van beklaagden, die uit de 
belastingontduiking geen enkel voordeel 
hebben gehaald, hoewel tussen de 
rechtspleging in eerste aanleg en de 
rechtspleging in hoger beroep in geen 
nieuw gegeven aan het licht is 
getreden: 

Overwegende dat uit artikel 342, 
vierde lid, van het W etboek van de 
Inkomstenbelastingen volgt dat de 
strafrechter, die uitspraak moet 
doen over een tenlastelegging ter 
zake van valsheid in geschriften of 
gebruik van valse stukken met het 
oogmerk de belasting te ontduiken, 
verplicht is, als hij de tenlasteleg
ging bewezen verklaart, de daders 
van en de medeplichtigen aan die 
misdrijven hoofdelijk · te veroordelen 
tot betaling van de ontdoken belas
ting, ongeacht de houding van de 
administratie dienaangaande; 

Overwegende dat het hof van 
beroep bijgevolg op het door ver
weerder tegen eiser regelmatig 
ingestelde hager beroep wettig 
beslist dat « de afstand die de 
raadsman van het Ministerie van 
FinancH\n in eerste aanleg had 
gedaan van het bij artikel 342, 
vierde lid, van het W etboek van 
de Inkomstenbelastingen bepaalde 
voordeel der hoofdelijkheid niet kon 
behouden blijven »; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 97 van 
de Gri:mdwet, 42 en 43 van het 
Strafwetboek : 

Overwegende d~J.t het arrest, met 
bevestiging van het beroepen von
nis, de verbeurdverklaring beveelt 
van · << alle in beslag genom en 
stukken », z;onder vast te stellen dat 
de voorwaarden waaraan de wet die 
straf onderwerpt, · aanwezig zijn; 

Dat het arrest dienaangaande niet 
· regelmatig met redenen is omkleed 
en niet wettelijk verantwoord; 

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 
Julsonnet : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel . 97 van de Grand
wet en de. wetsbepalingen inzake vals
heid in geschriften, 

doordat het arrest de tenlasteleggin
gert I en II ter zake van valsheid in 
geschriften, valsheid in geschriften met 
het inzicht de belasting te onduiken en 
gebruik van die valse stukken ten aan
zien van eiser bewezen verklaart, 

eerste onderdeel, zonder daarbij te 
antwoorden op de conclusie waarb1j 
eiseres aanvoerde dat de belastmgont
duiking waaraan de personenvennoot
schap met beperkte aansprakehjkhe1d 
World Industrial Company zich schuldig 
had gemaakt, gepleegd was door het 
opmaken van fictleve facturen en dat 
het opstellen van dP (fictleve) contracten 
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van onderaanneming nodig noch nuttig 
was voor de uitvoering van de belas
tingontduiking; 

terwijl, tweede onderdeel, die belas
tingonduiking al was uitgedacht voordat 
eiseres als secretaresse-stenotypiste in 
dienst was genomen van de vennoot
schap World Industrial Company, de 
belastingontduiking voortgeduurd heeft 
tot ·december 1976 en eiseres de vennoot
schap reeds eind april of begin mei 1975 
verlaten had; 

derde onderdeel, de belastingontdui
king uitsluitend voordeel opleverde voor 
de ondernemers, makers of geadresseer
den van de valse facturen, zonder dat 
eiseres, die immers als secretaresse
stenotypiste een maandwedde ontving, 
ooit enig voordeel of winst heeft gehaald 
uit die belastingontduiking : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat uit geen enkel 

stuk, waarop het Hof vermag acht 
te slaan, blijkt dat voor eiseres 
conclusie werd genomen voor het 
hof van beroep; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede en derde onder
deel samen: 

Dat die onderdelen van het mid
del niet kunnen worden aangeno-· 
men; 

Over het tweede middel, dat hetzelfde 
is als het derde door Laquay opgewor
pen rniddel : 

Overwegende dat het middel op 
de in het antwoord op dat derde 
middel vermelde gronden naar recht 
faalt; 

Over het middel, arnbtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet, 42 en 43 van het 
Strafwetboek : 

Overwegende dat het arrest met 
bevestiging van het beroepen vonnis 
de verbeurdverklaring « van alle in 
beslag genomen stukken » beveelt, 
zonder vast te stellen dat de voor
waarden waaraan de wet die straf 
onderwerpt, aanwezig zijn; 

Overwegende dat het arrest dien
aangaande niet regelmatig met 
redenen is omkleed en niet wette
lijkis verantwoord; 

En overwegende dat, voor het 
overige, de substanWHe of op straffe 
van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen 
en de beslissing overeenkomstig de 
wet is gewezen; 

III. Op de voorziening van 
Bomboi: 

Over het eerste middel, arnbtshalve 
afgeleid uit de schending van artikel 347 
van het Wetboek van de Inkornsten
belastingen : 

Overwegende dat het hof van 
beroep, met bevestiging van het 
beroepen vonnis, beveelt dat de 
beslissing op de kosten, met name 
van eiser, bij uittreksel zal worden 
bekendgemaakt in de bladen welke 
het hof aanwijst; 

Overwegende dat eiser op grond 
van artikel 342, eerste lid, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen niet is veroordeeld wegens vals
heid in geschriften of gebruik van 
een vals stuk met het oogmerk de 
belasting te ontduiken of een derde 
daaraan te doen ontsnappen en 
evenmin wegens een van de in de 
artikelen 341, 343, 344 en 346 van 
genoemd wetboek omschreven mis
drijven, maar enkel wegens valsheid 
in geschriften en gebruik van valse 
stukken en wegens overtreding, met 
bedrieglijk opzet of met het oog
merk om te schaden, van de bepa
lingen van het W etboek van de 
Belasting over de Toegevoegde 
Waarde of de uitvoeringsbesluiten 
ervan; 

Dat de artikelen 193 tot 197, 213, 
214 van het Strafwetboek, 73 en 
74 van de wet van 3 juli 1969 tot 
invoering van het W etboek van de 
Belasting over de Toegevoegde 
Waarde de bekendmaking van de 
veroordelende beslissing niet voor
schrijven; 
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Dat het hof van beroep derhalve 

niet dan met schending van de in 
het middel bedoelde wetsbepaling 
die bekendmaking op de kosten van 
eiser kon bevelen; 

Over het tweede middel, ambtshalve 
afgeleid uit de schending van de 
artikelen 97 van de Grondwet, 42 en 
43 van het Strafwetboek : 

Overwegende dat het arrest, met 
bevestiging van het beroepen von
nis, de verbeurdverklaring « van alle 
in beslag genomen stukken >> 

beveelt zonder vast te stellen dat de 
voorwaarden waaraan de wet die 
straf onderwerpt, aanwezig zijn; 

Dat het arrest dienaangaande niet 
regelmatig met redenen is omkleed 
en niet wettelijk is verantwoord; 

En overwegende dat, voor het 
overige, de substantiele of op straffe 
van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen werden nageleefd en 
dat de beslissing geen onwettelijk
heid bevat die eiser zou kunnen 
benadelen; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, in zoverre het ten 
aanzien van de eisers de verbeurd
verklaring van alle in beslag gena
men stukken uitspreekt en, wat 
eiser Bomboi betreft, de bekendma
king van een uittreksel van de 
beslissing beveelt; verwerpt de voor
zieningen voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt Laquay, Julsonnet en 
Bomboi ieder in drie vierde van de 
kosten van hun voorziening; laat de 
overige kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak, doch enkel 
in zoverre het de uitspraak over de 
verbeurdverklaring betreft, naar het 
Hof van Beroep te Bergen. 

. 28 november 1979 - 2• kamer 
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Sace 
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal. 

Nr. 206 
2• KAMER - 28 november 1979 

INKOMSTENBELASTINGEN - ONTLAS

TING - TERUGBETALING VAN OVERBELAS
TINGEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 277, 
§§ 1 EN 2, VAN HET WETBOEK VAN DE 
INKOMSTENBELASTINGEN - TERUGBETALING 
VAN AMBTSWEGE TER UITVOERING VAN 
ART. 309, 3", VAN GENOEMD WETBOEK 
TOEKENNING VAN VERWIJLSINTEREST. 

Wanneer overbelastingen, als bedoeld in 
artikel 277, §§ 1 en 2, W.LB. ter 
uitvoering van ar.tikel 309, 3•, van dit 
wetboek, van ambtswege worden 
terugbetaald aan een belastingplich
tige, die is vervallen van het recht om 
bezwaar in te dienen, kan de Staat 
niet worden veroordeeld tot betaling 
van verwijlsinterest, ongeacht of deze 
terugbetaling spontaan of op aanvraag 
werd verleend door de directeur der 
belastingen of door het hof van 
beroep, waaz·bij aanhangig is een 
beroep tegen de beslissing van de 
directeur die ontlasting weigert of 
geen voldoende ontlasting toekent (1). 
(Art. 309, 3", W.I.B.) 

(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FIN. T. « PHARMA
MACIE BERCKMANS » C.V. IN VEREFFENING) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 februari 1979 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
·ding van artikel 309, 3", van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, 

doordat het arrest eiser ingevolge 
artikel 308 van genoemd wetboek ver
oordeelt om aan verweerster morato-
riuminteresten te betalen, · 

terwzjl, krachtens artikel 309, 3", geen 
moratoriuminteresten worden toegekend 
bij terugbetaling van overbelastingen als 
bedoeld in artikel 277, ,§§ 1 en 2, die na 

(1) Cass., 16 mei 1975 (A.C., 1975, 997). Zie 
Cass., 1972 (ibid., 1973, 339) en de cone!. van 
het O.M. v66r dat arrest in La Revue fiscale, 
1973, biz. 82, en in Bull. en Pas., 1973, I, 333. 



-397-
het verstrijken van de termijnen van 
bezwaar en beroep van ambtswege 
geschiedt: 

Overwegende dat het middel het 
arrest enkel verwijt eiser te hebben 
veroordeeld om aan verweerster 
moratoriuminteresten te betalen op 
het te veel gei:nde waarvan de 
terugbetaling wordt bevolen; 

Overwegende dat, na in arti
kel 308 de regel te hebben geformu
leerd dat bij terugbetaling van 
belastingen moratoriuminteresten 
worden toegekend, artikel 309, 3', 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen bepaalt dat bij terugbe
taling van overbelastingen als 
bedoeld in artikel 277, §§ 1 en 2, die 
na het verstrijken van de termijnen 
van bezwaar en beroep van ambts
wege geschiedt, geen intresten wor
den toegekend; 

Overwegende dat naar luid van 
voormelde artikelen 309, 3', en 277, 
§§ 1 en 2, als ontlastmg en terugbe
taling die van ambtswege geschiedt, 
moet worden beschouwd niet aileen 
die welke wordt verleend op initia
tief van de administratie maar ook 
die welke wordt toegestaan op vraag 
van de belastingschuldige, nadat 
deze de termijn van bezwaar of 
beroep heeft laten verstrijken; dat 
artikel 277 immers als ambtshalve 
outlasting beschouwt de outlasting 
niet aileen van overbelastingen die 
door de administratie werden vast
gesteld, maar ook die van overbelas
tingen die door de belastingschul
dige aan de administratie werden 
bekendgemaakt; 

Overwegende dat artikel 309, 3', 
wanneer het gewag maakt van de 
terugbetaling van de overbelastin
gen « als bedoeld bij artikel 277, 
§§ 1 en 2 >>, geen onderscheid 
mogelijk maakt naargelang die 
terugbetalingen spontaan door de 
administratie worden bevolen, of 
werden bevolen ingevolge een vraag 
tot outlasting uitgaande van de 
belastingschuldige, die van het recht 
om bezwaar in te dienen, vervailen 
is; 

Overwegende dat, kennisnemend 
van het beroep tegen de met toepas-

. sing van artikel 277 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
genomen beslissing van de directeur 
der belastingen, het hof van beroep 
gebonden is door de wetsbepalingen 
die de directeur der belastingen zelf 
had dienen na te leven; 

Dat het arrest dienvolgens ver
weerster geen moratoriuminteresten 
op de terug te betalen bedragen kon 
toewijzen; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, in zoverre het 
eiser veroordeelt tot betaling van 
moratoriuminteresten en in zoverre 
het uitspraak doet over de kosten; 
beveelt 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 het Hof van Beroep te 
Bergen. 

28 november 1979 - 2" kamer 
Voorzitter en verslaggever : de h. Legros, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Declercq, advocaat
generaal. 

Nr. 207 

2" KAMER - 28 november 1979 

1° JACHT- GEEN AFGIFrE VAN HET WAPEN 

- BIJZONDERE GELDBOETE VASTGESTELD IN 

ART. 20 JACHTWET - NIET TOEPASSELIJK OP 

HET MISDRIJF ZONDER VERGUNNING TE HEB

BEN GEJAAGD OP ANDERMANS GROND (1). 

2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN

BIJZONDERE GELDBOETE (2) VASTGESTELD 

IN ART. 20 JACHTWET BIJ NIET-AFGIFrE VAN 

(1) Zie Cass., 28 feb. 1898 (Bull. en Pass., 
1898, I, 106) en 9 nov. 1953 (ibid., 1954, I, 171). 

(2) Onwettigheid van de veroordeling tot 
een geldboete heeft in beginsel nietigverkla
ring van de hele veroordeling ten gevolge 
(Cass., 9 nov. 1976, A.C., 1977, 284). De 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 

----- --, 
' 
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HET WAPEN, EN VERVANGENDE GEVAN
GENISSTRAF (1) ONWETTIG UITGESPROKEN
VERNIETIGING BEPERKT TOT DIE BESCHIK
KINGEN. 

3° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - VERNIETIGING BEPERKT 
TOT HET BESCHIKKENDE GEDEELTE W AAR
BIJ DE BIJZONDERE GELDBOETE VAN ART. 

20 JACHTWET WORDT OPGELEGD BIJ NIET
AFGIFTE VAN HET WAPEN, EN VERVANGENDE 
GEVANGENISSTRAF, AANGEZIEN DIE STRAF
FEN VOOR HET BEWEZEN VERKLAARDE MIS
DRIJF BIJ DE WET NIET ZIJN VASTGESTELD
VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING (2). 

(MOITROUX) 

ARREST ( ve1·taling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 juni 1979 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Ove1· het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 20 van de 
Jachtwet van 28 februari 1882 : 

Overwegende dat eiser alleen ver
volgd is wegens overtreding van 
artikel 4, eerste lid, van de Jachtwet 
van 28 februari 1882, ter zake dat 
hij op andermans grond gejaagd 
had zonder toestemming van de 
eigenaar of diens rechthebbenden; 

Overwegende dat het arrest hem 
deswege veroordeelt tot een geld
boete van vijftig frank met uitstel 
van een jaar en hem tevens, met 
hetzelfde uitstel, de bij artikel 20, 
tweede lid, van genoemde wet voor
geschreven bijzondere geldboete 
van honderd frank oplegt ter zake 
dat hij het wapen waarvan hij zich 

bijzondere geldboete in geval van niet-afgifte 
van het wapen geldt als verbeurdverklaring, 
zoals gezegd wordt in het arrest van 22 dec. 
1952 (Bull. en Pas., 1953, I, 281). En onwettig
heid van een verbeurdverklaring leidt slechts 
tot een beperkte vernietiging (noot 4), zie 
voorgaand arrest. 

(1) Cass., 11 sept. 1972 (A.C:, 1973, 38); 
18 april en 20 juni 1977 (ibid., 1977, 856 en 
1084). 

(2) Zie Cass., 17 en ·18 maart 1975 (A.C:, 
1975, 802 en 808); 7 feb. 1978 (ibid., 1978, 674). 

bediend had, niet had afgegeven 
,aan de agent die proces-verbaal 
.heeft opgemaakt; 

Overwegende dat krachtens 
artikel 20 de bij deze wetsbepaling 
voorgeschreven bijzondere geld
boete niet wordt opgelegd aan de 
overtreder van artikel 4, eerste lid, 
van de wet van 28 februari 1882; 

Dat het hof van beroep, door die 
geldboete uit te spreken, derhalve 
de in het middel aangegeven wets
bepaling heeft geschonden; 

En overwegende dat, voor het 
overige, de substanW:\le of op straffe 
van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen 
en de beslissing overeenkomstig de 
wet is gewezen; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest doch alleen in 
zoverre eiser daarbij veroordeeld 
wordt tot een geldboete van hon
derd frank of een vervangende 
gevangenisstraf van acht dagen; 
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 van zijn voor
ziening en laat de andere helft ten 
laste van de Staat; beslist dat er 
geen grond bestaat tot verwijzing. 

28 november 1979 - 2" kamer -
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Sace -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal. 

Nr. 208 

2' KAMER - 28 november 1979 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP TEGEN 

EEN ARREST TOT VERWIJZING NAAR HET 
HOF VAN ASSISEN- CASSATIEBEROEP DAT 
DE PROCEDURE. VOOR DE FEITENRECHTER 
NIET SCHORST- BEGRIP. 
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2° CASSATIEMIDDELEN - NIEUW MID

DEL- STRAFZAKEN- HOF VAN ASSISEN
MIDDEL WAARIN WORDT AANGEVOERD DAT 
HET RECHT VAN VERDEDIGING IS MISKEND 
OMDAT O.A. DE AMBTSHALVE AANGEWEZEN 
ADVOCATEN NIET OVER VOLDOENDE TIJD 
BESCHIKTEN OM DE VERDEDIGING VOOR TE 
BEREIDEN - MIDDEL DAT NIET VOOR HET 
EERST VOOR HET HOF KAN WORDEN 
AANGEVOERD (1). 

3° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING 
- STRAFZAKEN - HOF VAN ASSISEN -

MISKENNING VAN HET RECBT VAN VERDEDI
GING - MIDDEL O.A. HIERUIT AFGELEID DAT 
DE AMBTSHALVE AANGEWEZEN ADVOCATEN 
NIET OVER VOLDOENDE TIJD BESCHIKTEN 
OM DE VERDEDIGING VOOR TE BEREIDEN -
VERWEER VAN DE BESCHULDIGDE OVER DE 
ZAAK ZELF, WAARIN NIET WORDT GEZEGD 
DAT ZIJN RECHT VAN VERDEDIGING IS MIS
KEND - MISKENNING VOOR HET HOF AAN-
GEVOERD 
MIDDEL (2). 

NIET ONTVANKELIJK 

4° DIEFSTAL EN AFPERSING - DOOD

SLAG GEPLEEGD OM DIEFSTAL TE VERGE
MAKKELIJKEN OF OM DE STRAFFELOOSHEID 
ERV AN TE VERZEKEREN - D!EFSTAL, HOOFD
FEIT - DOODSLAG ALS VERZW ARENDE 
OMSTANDIGHEID. 

5° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN 
- EENDAADSE SAMENLOOP VAN MISDADEN 

- VROEGER WEGENS EEN SAMENLOPENDE 
MISDAAD UITGESPROKEN TIJDELIJKE 
DWANGARBEID OPGESLORPT DOOR LEVENS
LANGE DWANGARBEID. 

6° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- MIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT DE 
BESCHULDIGDE, DIE TOT LEVENSLANGE 
DWANGARBEID IS VEROORDEELD, VROEGER 
VOOR EEN SAMENLOPENDE MISDAAD TOT 
TIJDELIJKE DW ANGARBEID WAS VEROOR
DEELD - OPSLORPING VAN DE LAATSTE 
STRAF DOOR DE EERSTE MOET WORDEN 
GEREGELD BIJ DE TENUITVOERLEGGING VAN 
DE STRAF - NIET ONTV ANKELIJK MID DEL. 

7° VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM - STRAFZAKEN - MEMORIE VAN DE 
ElSER - MEMORIE INGEDIEND MINDER DAN 
ACHT DAGEN V66R DE TERECHTZITTING 
NIET ONTVANKELIJKE MEMORIE (3). 

(1) en (2) Zie Cass., 14 feb. 1979 (A.C., 
1978-79, 702). 

(3) Cass., 18 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 193). 
Zie Cass., 19 nov. 1974 (ibid., 1975, 344) : de 
termijn bedraagt acht voile dagen. 

1" Het cassatieberoep van de beschul
digde tegen het arrest tot verwijzing 
naar het hoi van assisen schorst de 
procedure voor dat hoi niet en het is 
niet ontvankelijk wanneer de eiser 
voor de derde maal in cassatie komt 
tegen dat arrest (4). (Artt. 301 en 
438 Sv.) 

4" Doodslag, gepleegd om diefstal te 
vergemakkelijken of om de straffe
loosheid ervan te verzekeren, is een 
reele verzwarende omstandigheid van 
diefstal, het hoofdfeit, die als zodanig 
al degenen die aan de diefstal hebben 
deelgenomen treft, zelfs als hun recht
streekse en persoonlijke deelneming 
aan de doodslag niet is bewezen (5). 
(Art. 475 Sw.) 

5" De levenslange dwangarbeid die het 
hoi van assisen als straf heeft uitge
sproken, slorpt de tijdelijke dwangar
beid op waarmee dezelfde persoon 
vroeger is gestraft (6). (Art. 62 Sw.) 

6" Het middel hieruit afgeleid dat de 
beschuldigde, die tot levenslange 
dwangarbeid is veroordeeld, vroege1· 
voor een samenlopende misdaad tot 
tijdelijke dwangarbeid was veroor
deeld, is van belang ontbloot en is dus 
niet ontvankelijk omdat de opslorping 
wordt geregeld bij de tenuitvoerleg
ging van de straf (7). 

(CAPORALE EN SIBILLE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op a.e bestre
den arresten, op 8 en 15 okto
ber 1979 gewezen door het Hof van 
Assisen van de provincie Brabant; 

(4) Zie Cass., 21 mei 1851 (Bull. en Pas., 
1851, I, 270) en de noot 2, onder Cass., 9 feb. 
1925 (ibid., 1925, I, 128). 

(5) Cass., 18 april 1978 (A.C., 1978, 947). 

(6) en (7) Zie Cass., 18 nov. 1946 (Bull. en 
Pas., 1946, I, 421) en 22 nov. 1948 (ibid., I, 648), 
wat betreft het feit dat de rechter niet 
verplicht is ambtshalve te onderzoeken of er 
tussen het feit waarover hij te beslissen heeft 
en andere, vroeger berechte feiten eendaadse 
samenloop bestaat. Zie Cass., 26 maart 1973 
(A.C., 1973, 746) : over het geval van een 
gedeeltelijke vernietiging van twee beslissin
gen van dezelfde dag waarbij dezelfde 
beklaagde wegens samenlopende misdrijven 
wordt veroordeeld tot straffen waarvan het 
totaal het wettelijke maximum overschrijdt. 
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I. Op de voorzieningen van 

Caporale : 

A. Op de voorzieningen tegen de 
twee arresten van 8 oktober 1979 
waarbij het hof van assisen niet is 
ingegaan op de conclusies van mr. 
Magnee en mr. Deroy, waarbij 
respectievelijk de schorsing van de 
debatten en de verdaging van het 
proces, in voorkomend geval door 
splitsing van de zaak, werd 
gevraagd: 

Over het eerste middel, hieruit afge
leid dat het hof van assisen het verzoek 
tot schorsing van de debatten heeft 
afgewezen, 

terwijl eiser zich op 17 september 1979 
in cassatie had voorzien tegen het arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstel
ling van het Hof van Beroep te Brussel 
waarbij hij verwezen werd naar het h6f 
van assisen en het Hof van Cassatie op 
8 oktober 1979 over die voorziening nog 
geen uitspraak had gedaan : 

Overwegende dat uit de vermel
dingen van het arrest van 8. okto
ber 1979 waarbij het hof van assisen 
de door mr. Magnee voor eiser 
neergelegde conclusie heeft verwor
pen, blijkt dat eiser zich reeds 
tweemaal, namelijk op 24 april en 
23 november 1978, in cassatie had 
voorzien tegen het arrest van de 
· kamer van inbeschuldigingstelling 
van het Hof van Beroep te Brussel 
waarbij hij verwezen werd naar bet 
hof van assisen zodat de voorzie
ning, die hij andermaal tegen die 
beslissing had ingesteld op 
17 september 1979, kennelijk niet 
ontvankelijk was op grond van 
artikel 438 van het W etboek van 
Str afvordering; 

Overwegende dat die nieuwe 
voorziening bijgevolg geen schor
sende kracht had en dat het hof van 
assisen, door te beslissen het debat 
te laten doorgaan, artikel 301 van 
het W etboek van Strafvordering 
noch enige andere wetsbepaling 
heeft geschonden; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

B. Op de voorziening tegen het 
arrest van 15 oktober 1979 : 

1. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de strafvordering jegens Sibille, 
Leclercq en Gerils als mede
beschuldigden : 

Overwegende dai eiser niet 
bevoegd is om zich tege:q. die beslis- ·, 
singen in cassatie te voorzien; 

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

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat eiser niet bijgestaan werd door 
de advocaten van zijn keuze maar, onder 
druk van de voorzitter van het hof van 
assisen, door andere advocaten werd 
bijgestaan die hem ambtshalve waren 
toegevoegd en die hij nochtans gewei
gerd had: 

Overwegende dat, blijkens de 
stukken van de rechtspleging, eiser 
in zijn verdediging bijgestaan werd 
door mr. Deroy-Pechon, advocaat 
bij de balie te Brussel, die hij zelf 
had gekozen en tevens door mr. 
Xavier Magnee, advocaat bij 
dezelfde balie, die de voorzitter van 
het hof van assisen ingevolge 
artikel 294 van het W etboek van 
Strafvordering bij beschikking van 
20 september 1979 aangewezen had 
en, ten slotte, door mr. Rossignol en 
mr. de Haan, eveneens advocaten 
bij genoemde balie; 

Dat het middel derhalve niet ont
vankelijk is; 

Over het derde middel, hieruit afgeleid 
dat de aan eiser ambtshalve toegevoegde 
advocaten niet de nodige tijd hebben 
gehad om diens verdediging degelijk 
voor te bereiden, dat zij niet wisten 
welke vragen aan de getuigen dienden 
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gesteld te worden en niet alle nodige 
getuigen konden voorbrengen waar de 
beschuldigde om verzocht had : 

Overwegende dat eiser zich voor 
het hof van assisen over de zaak 
zelf heeft verdedigd, zonder zich te 
beroepen op de in het middel aan
gevoerde schending van zijn rech
ten van verdediging, ofschoon hij 
daartoe de mogelijkheid had; 

Dat het middel nieuw en mitsdien 
niet ontvankelijk is; 

Over het vierde middel, hieruit afge
leid dat de voorzitter van het hof van 
assisen de enige getuige die de jury had 
kunnen voorlichten, heeft afgesnauwd 
en hem het zwijgen heeft opgelegd : 

Overwegende dat het middel op 
beweringen berust, die geen steun 
vinden in de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan; 

Dat het feitelijke grondslag mist; 

Ove1· het vijfde middel, afgeleid uit het 
feit dat eiser tot de doodstraf werd 
veroordeeld, 

terwijl, eerste onderdeel, hij niet de 
dader was van de doodslag op Emile 
Vranckx; 

tweede onderdeel, het hof van assisen, 
op vordering van het parket, beslist 
he eft dat de strafvordering verj aard was 
ten aanzien van de « rechtstreekse >> 

medeplichtige aan die misdaad : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat in het geval van 

artikel 475 van het Strafwetboek 
doodslag een reele verzwarende 
omstandigheid is, die al degenen die 
aan de diefstal hebben deelgeno
men, treft; dat de bij dit artikel 
bepaalde straf derhalve moet wor
den toegepast op de dader van de 
diefstal, zelfs als te zijnen laste 
geen rechtstreekse en persoonlijke 
deelneming aan de doodslag bewe
zen is; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat uit de verkla

ring van de · jury volgt dat eiser 
samen met Sibille, Leclercq en 
Gerils schuldig werd bevonden, de 
eerste twee aan diefstal gepleegd 
door middel van geweld of bedrei-

ging met de omstandigheid dat een 
doodslag werd gepleegd om diefstal 
te vergemakkelijken of om de straf
feloosheid ervan te verzekeren, de 
derde en vierde aan eenvoudige 
diefstal; 

Dat, gezien de datum van de 
feiten, welke in de nacht van 18 op 
19 juli 1970 werden gepleegd, het 
hof van assisen krachtens artikel 21 
van de wet van 17 april 1878 moest 
vaststellen dat de strafvordering 
verjaard was ten aanzien van 
Leclercq en Gerils, maar niet ten 
aanzien van eiser en Sibille; 

Dat beide onderdelen van het 
middel falen naar recht; 

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

II. Op de voorziening van Sibille : 

A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de strafvordering ten aanzien van 
Caporale, Leclercq en Gerils als 
medebeschuldigden : 

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

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering ten aanzien van 
eiser : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 58 tot 63 van het 
Strafwetboek en 379 van het Wetboek 
van Strafvordering en van het algemeen 
rechtsbeginsel inzake de eerbiediging 
van de rechten iran de verdediging; 

doordat het hof van assisen de veroor
deling van eiser tot levenslange dwang
arbeid met name met de volgende rede
nen heeft omkleed : « overwegende dat 
Luc Sibille beweert dat de geweldpleging 
waarbij op de persoon van Emile 
Vranckx doodslag werd gepleegd om de 
diefstal te vergemakkelijken of de straf
feloosheid ervan te verzekeren, samen 
met de feiten waarover het Hof van 
Assisen van Brabant reeds bij arrest van 
12 oktober 1972 uitspraak had gedaan, 
een enkel strafbaar feit vormt, waarop 
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de regel van de eendaadse samenloop 
van misdaden in de zin van artikel 65 
van het Strafwetboek dient toegepast te 
worden; overwegende dat, gezien de 
ernst van de in de nacht van 18 op 
19 juli 1970 gepleegde misdaad, die 
immers de dood van het slachtoffer tot 
gevolg heeft gehad, die misdaad sterk 
verschilt van de in 1972 berechte misda
den; dat het op grond van die feitelijke 
vaststelling niet mogelijk is het geheel 
van die misdrijven aan te zien als de 
opeenvolgende en voortdurende uitvoe
ring van eenzelfde misdadige opzet van 
de beschuldigden Jean Caporale en Luc 
Sibille >>, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser nooit 
beweerd heeft dat de geweldpleging met 
doodslag op de persoon van Emile 
Vranckx samen met de reeds bij het 
arrest van 12 oktober 1972 van het Hof 
van Assisen van Brabant berechte mis
drijven een enkel strafbaar feit zou 
opleveren, waarop de regel van de een
daadse samenloop van misdaden in de 
zin van artikel 65 van het Strafwetboek 
diende te worden toegepast; 

tweede onderdeel, het hof van assisen 
blijkbaar eisers toestand op strafgebied 
uit het oog heeft verloren doordat eiser, 
die in 1972 al tot dwangarbeid van 
twintig jaar was veroordeeld, welke straf 
bij koninklijk besluit van 3 de
cember 1976 tot zeventien jaar was 
verminderd, bij het bestreden arrest tot 
een tweede criminele straf werd veroor
deeld, namelijk tot levenslange dwangar
beid, zonder dat het hof van assisen, 
hoewel daartoe in de pleidooien aange
zocht, de opslorping had vastgesteld 

Over beide onderdelen samen 

Overwegende dat het hof van 
assisen, zoals blijkt uit het bestre
den arrest, op de hoogte was van 
het arrest van 12 oktober 1972, 
zodat het hof diende vast te stellen 
dat de levenslange dwangarbeid 
ingevolge artikel 62 van het Straf
wetboek de bij dat arrest van 
12 oktober 1972 opgelegde dwangar
beid van twintig jaar opslorpte; 

Maar overwegende dat die opslor
ping bij de uitvoering van de straf
fen zal worden geregeld; 

Dat die twee onderdelen van het 
middel derhalve niet ontvankelijk 
zijn bij gebrek aan belang; 

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

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op de memorie van Capo
rale die pas op 20 november 1979 op 
de griffie van het Hof is ingekomen, 
dat is buiten de termijn voorge
schreven bij artikel 420 his, eerste 
lid, van het W etboek van Strafvor
dering, verwerpt de voorzieningen; 
veroordeelt Caporale en Sibille, 
ieder in de kosten van zijn voorzie
ning. 

28 november 1979 - 2' kamer -
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Sace -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. P. Vanderveeren, Brussel. 

Nr. 209 

1' KAMER - 28 november 1979 

HUUR VAN GOEDEREN - PACHT 

BEEINDIGING VAN DE PACHT - OVEREEN
KOMST DOOR DE VERPACHTER VOOR PER
SOONLIJKE EXPLOITATIE VAN HET PACHT
GOED - EERSTE GEBRUIKSPERIODE -

BEG RIP. 

De woorden « eerste gebruiksperiode » 
in art. 4 Pachtwet 1969 en " eerste 
ingebruikneming » in het oude 
art. 1774, § 2, eerste lid, B. W. hebben 
dezelfde betekenis, te weten het goed 
in gebruik nemen krachtens een met 
de pachter gesloten pachtovereen
komst (1). 

{1) Zie Cass., 19 dec. 1975 (A.C., 1976, 490) en 
7 sept. 1978 {ibid., 1978-79, 22); CLOSON, Le bail 
a fezme et Je droit de preemption, nr. 43, 
biz. 762; n'UDEKEM n'Acoz en SNICK, Het 
Pachtrecht,· nr. 124, biz. 124; SEVENS en TMEST, 
Pach~ nr. 67, biz. 84; contra : EECKLOO, Pacht 
en voorkoop, nr. 67, biz. 90. 
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(VAN KEERBERGHEN H. 

T. VAN KEERBERGHEN J.) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 17 juni 1977 in hager 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Leuven; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 4, 7, meer 
bepaald 1", 8 en 11, meer bepaald 2" en 3", 
vervat in artikel 1 van de wet van 
4 nqvember. 1969 tot wijziging van de 
pachtwetgeving en van . de wetgeving 
betreffende het recht van voorkoop ten 
gunste van huurders van landeigendcim
men, 

doordat het vonnis, na geconstateerd 
te hebben dat eiser, bij akte van ascen
dentenver~eling van 9 juni 1952, de 
naakte e1gendom had verkregen van 
onder meer twee percelen gelegen te 
Overijse, groot 65 a 30 en 37 a 50, dat 
deze percelen hem sedert het overlijden 
van de langstlevende van zijn ouders op 
25 oktober 1970 in volle eigendom toebe
horen; dat de ouders van de partijen, als 
vruchtgebruikers bij onderhandse akte 
van 1 september 1953 deze percelen nog 
met andere percelen aan verweerder 
hebben verpacht voor negen jaar, dat 
door onderhandse akte van 2 janua
ri 1964 de moeder van de partijen, 
inmiddels weduwe geworden, de twee· 
kwestieuze percelen samen met andere 
gronden aan verweerder heeft verpacht 
voor negen jaar ingaande op 
1 september 1963 om te eindigen na de 
oogst van 1972, en dat eiser op 
22 november 1971, met als reden de 
bedoeling gezegde percelen zelf te 
exploiteren, opzegging heeft gegeven 
tegen 30 november 1974, vervolgens 
eisers vordering, welke ertoe strekte 
voormelde opzegging geldig te doen ver
klaren en schadevergoeding te bekomen 
wegens het niet ontruimen door ver
weerder van het litigieuze goed, onge
grond verklaart en die beslissing laat 
steunen op de consideransen : dat de 
Pachtwet van 4 november 1969, in 
artikel 4, het heeft over pachtperiodes 
van n!'!gen Jaar en over een eerste 
gebruiksperwde en met meer over een 
eerste mgebruiknemmg zoals in de vroe
gere wet, dat, volgens de meuwe wet, 
elke pachtovereenkomst wordt gesloten 
voor een eerste pachtpenode van ten 
mmste negen jaar, dat het derhalve 
zonder belang is te weten of verweerder 

reeds v66r het afsluiten van de overeen
komst van 2 januari 1964 de gronden in 
gebruik had, dat hieruit volgt dat de 
eerste gebruiksperiode van verweerder 
een aanvang nam op 1 september 1963 
om te eindigen op 31 augustus 1972, en 
dat derhalve slechts tegen deze laatste 
datum opzegging betekend kon worden 
overeenkomstig artikel 7, 1", van· de 
Pachtwet en met een opzeggingstermijn 
van ten minste 2 en ten hoogste 4 jaar, 
zoals bepaald bij artikel 11, 2"; 

terwijl, nu a~tikel 4 van de eerder 
ingeroepen Pachtwet weliswaar bepaalt 
dat elke pachtovereenkomst wordt geslo
ten voor een pachtperiode van ten min
ste negen jaar, maar geenszins bepaalt 
dat, zelfs indien de pachter de gronden 
reeds vroeger in gebruik had, die pacht
periode als een eerste pachtperiode zal 
dienen beschouwd te worden, hieruit 
volgt dat, vermits het gebruik, door 
verweerder, van de litigieuze gronden op 
1 september 1953 een aanvang had 
genomen en tot 1 september 1963 werd 
voortgezet, de door de overeenkomst van 
2 januari 1964 bedongen pachtperiode, 
eindigend op 31 augustus 1972, niet als 

. een eerste maar als een tweede pacht
periode diende te worden beschouwd in 
de zin van de artikelen 4, 7 en 8 van 
voormelde Pachtwet, en hieruit verder 
volgt dat ten deze de artikelen 7 en 11, 
2", van gezegde Pachtwet niet van toe
passing waren, maar wel de artikelen 8 
en 11, 3", zodat de pachtopzegging, door 
eiser _op 22 november 1971 tegen 
30 november 1974 gegeven, niet om de in 
het vonnis vermelde reden ongeldig 
mocht worden verklaard : 

Overwegende dat het vonnis, om 
de door eiser aan verweerder gege
ven opzegging ongeldig te verklaren, 
oordeelt dat, hoewel verweerder 
reeds sedert september 1953, krach
tens een pachtovereenkomst met 
zijn ouders, de onderwerpelijke 
gronden als pachter in gebruik had, 
de eerste gebruiksperiode voor 
hem een aanvang nam op 
1 september 1963 omdat de pacht
overeenkomst, op 2 januari 1964 
gesloten tussen verweerder, als 
pachter, en z1jn moeder, als ver
pachter, en waarbiJ voormelde aan
vangdatum werd bepaald, geen 
pachtvermeuwmg was; dat het von
ms zulks afle1dt mt de omstandig
heid « dat dP Pachtw~t van 
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4 november 1969 het heeft over 
pachtperiodes van negen jaar en 
over "een eerste gebruikperiode" 
en niet meer over " een eerste 
ingebruikneming " zoals de vroegere 
wet, zodat het zonder belang is te 
weten of de pachter reeds v66r het 
afsluiten van de overeenkomst de 
gronden in gebruik had; dat, reke
ning houdend met de in de nieuwe 
wet gebruikte terminologie, elke 
pachtovereenkomst wordt gesloten 
voor een eerste pachtperiode van 
ten minste negen jaar >>; 

Overwegende dat de woorden 
« eerste gebruiksperiode >> die in 
artikel 4, vervat in artikel I van de 
wet van 4 november 1969, voorko
men, en de woorden « eerste 
ingebruikneming >> die in het vroe
gere artikel 1774, § 2, 1, van het 
Burgerlijk Wetboek werden gebe
zigd, dezelfde betekenis hebben, te 
weten de eerste periode van vesti
ging van een bepaalde pachter op 
het verpachte goed; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis in zoverre het 
eisers hoger beroep, met betrekking 
tot de door hem gegeven opzegging 
en tot de gevorderde schadevergoe
ding ongegrond verklaart en eiser 
in de kosten veroordeelt; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; houdt 
de kosten aan en zegt dat de 
feitenrechter erover uitspraak zal 
doen; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Rechtbank van Eerste 
Aanleg van Mechelen, zitting hou
dend in hoger beroep. 

28 november 1979 - 1" kamer -
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Chatel - GelJjklwdende conclusie van 
de h. Ballet, advocaat-generaal - Advo
caat · mr. Bayart. 

Nr. 210 

1" KAMER - 29 november 1979 

LOON - BESCHERMING - BESLAG OP EN 

OVERDRACHT VAN HET LOON. 

Art. 29 Wet Bescherming Loon Werk
nemers 1965, volgens hetwelk in geval 
van verzet de gecedeerde schuldenaar 
niets mag inhouden van het loon ter 
uitvoering van de overdracht, zolang 
deze door de mederechter niet is 
bekrachtigd overeenkomstig art. 31, is 
toepasselijk op elk verzet, oak al is dat 
te laat gedaan (1). 

(HULPKAS VOOR FINANCIERING AUXIFINA N.V. 
T. PHILIPPON, GUILLAUME) 

ARREST ( vertaling) 

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

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 28, 29 en 30 van de 
wet van 12 april 1965 betreffende de 
bescherming van het loon van de werk
nemers, 

doordat het arrest, na te hebben 
vastgesteld of zonder te hebben betwist 
dat de echtgenoten D.M.-T. bij akte van 
17 november 1969 aan eiseres het over
draagbaar gedeelte van hun lonen en 
wedden hadden overgedragen tot zeker
heid van de betalingen die zij ingevolge 
een verkoop op afbetaling moesten doen, 
dat eiseres, aangezien de genoemde 
echtgenoten hun verbintenissen niet 
hadden nageleefd, op 26 februari 1974 
aan mevrouw T. kennis had gegeven van 
haar voornemen de overdracht uit te 
voeren, en aan de rechtsvoorganger van 
de verweersters een afschrift van die 
kennisgeving had gezonden, dat eiseres 
op 12 maart 1974 aan de rechtsvoorgan
ger van de verweersters liet weten dat, 
aangezien zij binnen de wettelijke ter
mijn geen kennisgeving van enig verzet 
had ontvangen, zij hem verzocht de 
wettelijke inhoudingen van het loon van 
mevrouw T. te verrichten tot beloop van 
het bedrag van 71.193 frank, dat bij die 
brief een eensluidend verklaard afschrift 

(1) Zie J. SCHELLEKENS, Protection de fa 
remuneration, biz. 116 en 117' TROCLET, Protec
tion de Ja remuneration 1968, biz 232, nr 417 
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van de akte van overdracht was gevoegd, 
dat mevrouw T. op 18 maart 1974 de 
rechtsvoorganger van de verweersters op 
de hoogte bracht van haar verzet tegen 
het voornemen van eiseres de over
dracht uit te voeren en dat de rechts
voorganger van de verweersters, op 
20 maart 1974, aan eiseres een afschrift 
liet geworderi van de brief die mevrouw 
T. hem op 18 maart 1974 had gezonden, 
vervolgens de rechtsvordering van eise
res verwerpt die ertoe strekte te doen 
verklaren dat de rechtsvoorganger van 
de verweersters schuldenaar was gewor
den van het bedrag van de wettelijke 
inhoudingen van het loon van mevrouw 
T. sedert 12 maart 1974 en de rechts
voorganger van de verweersters, en 
nadien de verweersters zelf, te doen 
veroordelen tot betaling van het bedrag 
van 71.193 frank ( achteraf verminderd 
met 68.713 frank) met de intresten en de 
kosten, en het middel verwerpt dat 
eiseres heeft afgeleid uit het feit dat het 
verzet van mevrouw T. te laat werd 
gedaan, zulks op grand dat de rechts
voorganger van de verweersters, gelet op 
het gedane verzet, ingevolge voornoemd 
artikel 29, niets mocht inhouden van het 
loon van mevrouw T. zolang de over
dracht niet was bekrachtigd door de 
vrederechter, overeenkomstig voornoemd 
artikel 31, dat de rechtsvoorganger van 
de verweersters dus, bij ontstentenis van 
bekrachtiging van de overdracht, niet 
persoonlijk schuldenaar was geworden 
van het voorwerp van de overdracht, dat 
het onjuist is dat de werkgever moest 
beoordelen of het verzet te laat was 
gedaan en dat het de vrederechter was 
die de overdracht moest bekrachtigen 
indien het verzet te laat was gedaan, 

terwijl, naar luid van artikel 28 van de 
voornoemde wet van 12 april 1965, bij 
gebreke van verzet door de overdrager 
overeenkomstig artikel 29, en dus bin
nen de termijn van 10 dagen bepaald bij 
dat artikel 29, de overdr<j.cht gevolg heeft 
nadat de overnemer aan de overdrager 
kennis heeft gegeven van zijn voorne
men de overdracht uit te voeren, aan de 
gecedeerde schuldenaar een afschrift 
van de bedoelde kennisgeving heeft 
gezonden en na het verstrijken van de 
termijn van verzet aan de gecedeerde 
schuldenaar een eensluidend afschrift 
van de akte van overdracht heeft gezon
den, ten deze daaruit volgt dat de 
rechtsvoorganger van de verweersters 
sedert 12 maart 1974 schuldenaar was 

geworden van het bedrag van de wette
lijke inhoudingen van het loon van 
mevrouw T., en daaruit ook volgt dat het 
verbod voor de rechtsvoorganger van de 
verweersters, zoals bepaald bij artikel 29 
van de genoemde wet, om ter uitvoering 
van de overdracht enige inhouding van 
het loon van mevrouw T. te verrichten, 
zolang deze niet bekrachtigd is door' de 
vrederechter overeenkomstig artikel 31 
van de genoemde wet, niet bestond 
wegens het ontbreken van een verzet 
van mevrouw T. binnen de bij artikel 29 
van de genoemde wet bepaalde termijn 
van 10 dagen : 

Overwegende dat artikel 29, derde 
lid, van de wet van 12 april 1965 
betreffende de bescherming van het 
loon van de werknemers bepaalt dat 
in geval van verzet de gecedeerde 
schuldenaar niets mag inhouden 
van het loon ter uitvoering van de 
overdracht, zolang deze niet is 
bekrachtigd overeenkomstig arti
kel 31; 

Overwegende dat zowel uit de 
algemene bewoordingen van die 
bepaling als uit de bedoeling van de 
wet bij de organisatie van een 
bijzondere rechtspleging voor de 
vrederechter ter bekrachtiging van 
de overdracht van het loon volgt dat 
voornoemd artikel 29, derde lid, 
toepasselijk is zodra er verzet is; 

Overwegende dat aldus het arrest 
dat, na te hebben vastgesteld, ener
zijds, dat eiseres op 26 februari 1974 
aan Odile Theisen kennis had gege
ven van haar voornemen de over
dracht uit te voeren en, anderzijds, 
dat laatstgenoemde in haar brief 
van 18 maart 1974, dus na het 
verstrijken van de termijn van 
10 dagen, aan de werkgever, gece
deerde schuldenaar, kennis gaf dat 
zij zich tegen het voornemen tot 
uitvoering verzette, beslist dat 
« gelet op het gedane verzet, de 
gecedeerde schuldenaar niets mocht 
inhouden zolang de overdracht niet 
was bekrachtigd door de vrederech
ter >> en « dat biJ ontstentems van 
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bekrachtiging van de overdracht na 
verzet, het onjuist is te betogen dat 
de werkgever persoonlijk schulde
naar is geworden van het voorwerp 
van de overdracht >>, de in het 
middel bedoelde wettelijke bepalin
gen niet schendt; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

29 november 1979 - 1" kamer -
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. 
Raymond-Decharneux - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Charles, eerste 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Bayart en L: Simont. 
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Nr. 211 

3• KAMER - 3 december 1979 

1° DAGVAARDING BURGERLIJKE 
ZAKEN - TERMIJN - GERECHTELIJK WET

BOEK, ART. 707 - WACHTTERMIJN -
GEVOLG. 

2° DAGVAARDING BURGERLIJKE 

ZAKEN- TERMIJN- BEREKENING VAN DE 
TERMIJN. 

1" De bij art. 707 Ger. W: bepaalde 
gewone termijn van acht dagen is een 
wachttermijn voor het verstrijken 
waarvan de gedagvaarde niet kan 
verplicht worden te verschijnen (1). 

2" De bij art. 707 Ger. W: bepaalde 
gewone dagvaarding van acht dagen 
moet overeenkomstig artt. 52 en 
53 van dat wetboek worden vastge
steld; het is dan ook vereist dat vanaf 
de dag na de dagvaarding, ten minste 
acht dagen, berekend van de zoveelste 
tot de dag voor de zoveelste, verstrij
ken voor de dag van de verschij
ning (2). 

(HUBERT T. DUBOIS) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 februari 1979 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 48, 52, 53, 707, 710, 
860, 861, 862 van het Gerechtelijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de hoofdvordering 
niet ontvankelijk verklaart op grond dat 
bij bet op 24 september 1974 betekende 
exploot van recbtsingang werd gedag
vaard voor de zitting van 2 oktober 1974 
van de Arbeidsrechtbank te Namen, 
zodat de bij artikel 707 van het Gerech
telijk Wetboek voorgeschreven termijn 
van acht dagen, die slechts op 
2 oktober 1974 om middernacht ver
streek, niet zou zijn in acht genomen, 

terwijl de b,ij artikel 707 van bet 
Gerecbtelijk Wetboek voorgescbreven 
termijn van acbt dagen overeenkomstig 
de artikelen 52 en 53 van datzelfde 
wetboek wordt berekend; hij dus begint 
te !open te nul uur van de dag na de 

(1) Zie Cass., 8 feb. 1974 (A.C., 1974, 619). 

(2) Zie Cass., 20 juni 1974 (A.C., 1974, 1161). 

« dies a quo » ( artikel 52 van het 
Gerechtelijk Wetboek) en dat de « dies 
ad quem » in de termijn begrepen is 
(artikel 53 van het Gerechtelijk Wet
hoek), zodat de bandeling waarvoor een 
termijn wordt toegestaan op geldige 
wijze op de vervaldag kan worden ver
richt; deze regel toepasselijk is zowel op 
de termijnen gedurende welke een han
deling op straffe van verval moet worden 
verricht als op de termijnen die aan een 
handeling op straffe van nietigheid moe
ten voorafgaan ( artikel 48 van bet 
Gerechtelijk Wetboek); daaruit volgt dat 
de verscbijning op geldige wijze kan 
plaatsvinden op de dag waarop de bij 
artikel 707 van het Gerecbtelijk Wetboek 
bedoelde termijn verstrijkt; het arrest 
bijgevolg niet zonder schending van de 
artikelen 53 en 707 van het Gerechtelijk 
Wetboek en de andere in bet middel 
aangevoerde bepalingen kon beslissen 
dat het exploot van rechtsingang nietig 
was omdat het, nu bet op 
24 september 1974 werd betekend, de 
dag om te verschijnen op 2 oktober 1974 
vaststelde, dus op · de vervaldag van de 
« gewone termijn van dagvaarding » : 

Overwegende dat de bij arti
kel 707 van het Gerechtelijk Wet
hoek bepaalde termijn van acht 
dagen een wachttermijn is, en dat 
de gedagvaarde niet kan verplicht 
worden te verschijnen v66r het 
verstrijken van die termijn; 

Dat de op 24 september 1974 
betekende dagvaarding de bij die 
bepaling voorgeschreven termijn 
slechts vanaf 25 september 1974 kon 
doen lopen en dat de luidens 
artikel 53 van datzelfde wetboek in 
de termijn begrepen vervaldag bij
gevolg 2 oktober 1974 was; 

Overwegende dat de op 24 sep
tember 1974 voor 2 oktober 1974 
betekende dagvaarding de bij 
artikel 707 vail het Gerechtelijk 
Wetboek vastgestelde en overeen
komstig de artikelen 52 en 53 van 
datzelfde wetboek berekende ter
mijn van acht dagen niet in acht 
heeft genomen; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 
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3 december 1979 - 3" kamer -

Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Meeus 

Gelijkluidende conclusie van de 
h. Duchatelet, advocaat-generaal 
Advocaten: mrs. L. Simont en VanRyn. 

Nr. 212 

3• KAMER - 3 december 1979 

ARBEIDSOVEREENKOMST OVER-

EENKOMST VOOR EEN BEPAALDE TIJD -
BEEINDIGING- ONREGELMATIGE OPZEGGING 
- WERKNEMER AAN WIE DE WETTELIJKE 
OPZEGGINGSTERMIJN IS TOEGESTAAN ALS
OOK BET RECHT AFWEZIG TE ZIJN OM EEN 
ANDERE BETREKKING TE VINDEN - GEEN 
RECHT OP OPZEGGINGSVERGOEDING. 

Wanneer een werkgever een werknemer 
onregelmatig heeft opgezegd, heeft die 
werkneme1· geen recht op de opzeg
gingsvergoeding, indien hem qe wette
Jijke opzeggingstermijn is toegestaan 
en hij tijdens die termijn afwezig 
mocht zijn om een andere betrekking 
te vinden. (Artt. 19 en 22 Arbeidsover
eenkomstenwet Werklieden.) 

(ANDALORO T. FEYS) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 november 1978 
door het Arbeidshof te Brussel 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 19, 19quater en 
22 van de wet van 10 maart 1900 op de 
arbeidsovereenkomst, gewijzigd. bij de 
wetten van 4 maart 1954, artikel 11, 
10 december 1960, artikelen 3 en 4, en 
5 juli 1963, artikel 48, § 4, 

do01·dat het arrest, na te hebben 
vastgesteld dat verweerder op 27 no
vember 1975 bij aangetekende brief aan 
eiser, arbeider in zijn dienst, van een als 
volgt opgestelde opzeggingsbrief had 
betekend : « Wegens voortdurend gebrek 
aan werk ben ik verplicht U vanaf 
vandaag met opzeggingstermijn te 
ontslaan >>, eisers rechtsvordering ver
werpt waarin de nietigheid van de 
opzeggingsbrief wordt aangevoerd en die 
dus strekt tot betaling van een opzeg- . 
gingsvergoeding van 20.808 frank ver
meerderd met de wettelijke en de 

gerechtelijke intrest, op grond « dat 
artikel 19 van de wet op de arbeidsover
eenkomst weliswaar bepaalt dat de 
opzegging op straffe van nietigheid 
geschiedt door overhandiging aan de 
andere partij van een geschrift met 
aanduiding van het begin en de duur 
van de opzeggingstermijn; dat ten deze 
dat begin en die duur niet zijn bepaald; 
appelant (thans eiser) evenwel zonder 
voorbehoud erkent dat hij van zijn 
werkgever een opzeggingstermijn heeft 
gekregen die zowel qua duur als qua 
aanvang overeenstemt met de wet; dat 
hij zijn arbeidsprestatie volledig heeft 
uitgevoerd en tijdens die opzeggingster
mijn twee halve dagen per week afwezig 
mocht zijn om een nieuwe betrekking te 
zoeken; dat de nietigheid van die opzeg
gingsbrief zonder twijfel door de hou
ding van appellant wordt gedekt; dat die 
houding beschouwd mag worden als een 
werkelijke instemming ten aanzien van 
een opzegging die bovendien, in werke
lijkheid, alle rechten van appellant in 
acht heeft genomen; dat appellant de 
gevolgen van die opzegging zonder aar
zelen heeft ingezien en aangenomen en 
zulks met name door te profiteren van 
een bijzondere wettelijke maatregel, in 
casu de wekelijkse afwezigheden om een 
nieuw werk te zoeken, nu die maatregel 
aileen in het kader van een opzegging 
past en daarvan in andere omstandighe
den wettelijk geen sprake kan zijn; dat 
ook mag vastgesteld worden dat het niet 
mogelijk is de nietigheid van een akte 
aan te voeren en terzelfder tijd die akte 
uitwerking te doen hebben >>, 

terwijl artikel 19 van de wet op de 
arbeidsovereenkomst bepaalt dat de ter
mijn van opzegging ingaat de maandag 
volgend op de week waarin ze werd 
betekend; de betekening, wanneer ze bij 
een ter post aangetekende brief is 
gebeurd, pas uitwerking heeft de derde 
werkdag na de datum van verzending; 
uit de aan eiser toegezonden aangete
kende brief niet op duidelijke en ondub
belzinnige wijze de precieze datum en 
de juiste duur van de door verweerder 
gegeven opzeggingstermijn blijkt, zodat 
eiser niet kon beoordelen of de zaak 
voor het gerecht moest worden gebracht 
om zijn rechten te doen eerbiedigen; 
volgens artikel 19, § 1, vierde lid, van de 
wet op de arbeidsovereenkomst de 
opzegging door overhandiging van een 
geschrift zonder aanduiding van het 
begin en de duur van die termijn nietig 
is; de nietigheid van die opzegging 
evenwel de in de opzegging besloten wil, 
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de overeenkomst te beeindigen, onaan
getast laat; het door eiser genoten recht 
om tweemaal per week afwezig te zijn 
om een nieuwe betrekking te zoeken een 
rechtstreeks gevolg is van de opzegging, 
dat wil zeggen van de door verweerder 
uitgedrukte wil de overeenkomst te 
beeindigen, en geenszins afhangt van de 
regelmatigheid van de opzegging die 
enkel een modaliteit van het ontslag is; 
eiser, ook al heeft hij zonder voorbehoud 
erkend dat verweerder hem een opzeg
gingstermijn heeft verleend « die zowel 
qua duur als qua aanvang overeenstemt 
met de wet "• en ook al heeft hij zich 
niet vergist over het begin en de duur 
van de opzeggingstermijn, het recht 
heeft behouden zich te beroepen op de 
nietigheid van de opzegging nu hij van 
dat recht daarvan niet op geldige wijze 
afstand heeft gedaan; eiser bijgevolg, 
naar luid van artikel 22 van de wet op 
de arbeidsovereenkomsten, recht had op 
een vergoeding wegens beeindiging van 
de overeenkomst : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat in de door eiser aan 
verweerder gezonden opzeggings
brief de aanduiding niet voorkomt 
van het begin en de duur van de 
opzeggingstermijn, zoals op straffe 
van nietigheid wordt vereist bij 
artikel 19 van de wet op de arbeids
overeenkomst; 

Overwegende dat de werknemer 
die wordt afgedankt doch aan wie 
een nietige opzegging is betekend, 
indien hij de overeenkomst tijdens 
de duur van de wettelijke opzeg
gingstermijn niet kan of wil uitvoe
ren, recht heeft op een vergoeding 
welke gelijk is aan het loon over
eenkomend hetzij met de duur van 
de opzeggingstermijn, hetzij met het 
nog te verlopen gedeelte van die 
termijn; dat de werknemer echter 
tijdens het uitdoen van de opzeg
gingstermijn niet terzelfder tijd zijn 
loon kan bekomen en een vergoe
ding die gelijk is aan dat loon; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser zonder voorbehoud 
erkent dat zijn werkgever (thans 
verweerder) hem de mogelijkheid 
heeft gegeven de wettelijke opzeg-

gingstermijn uit te doen en dat 
tijdens die termijn al zijn rechten 
werden geeerbiedigd; 

Overwegende dat het arrest, aan 
de hand van zijn vaststellingen, 
wettig beslist dat eiser derhalve op 
het tijdens de duur van de opzeg
gingsperiode ontvangen loon geen 
recht had op een vergoeding gelijk 
aan dat loon; 

Dat het middel niet kan aangeno
men worden; 

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

3 december 1979 - 3' kamer -
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Meeus 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Duchatelet, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Butzler. 

Nr. 213 

3' KAMER - 3 december 1979 

1° BEWIJS - SCHRIITELIJK BEWIJS 

BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - DIENST
PLICHT - BRIEF VAN DE SECRETARIS
VERSLAGGEVER VAN DE HERKEURINGSRAAD, 
WAARIN DE DIENSTPL!CHTIGE ENKEL VER
ZOCHT WORDT ZICH IN EEN MILITAIR HOSPI
TAAL AAN TE MELDEN - BESLISSING VAN 
HERKEURINGSRAAD DAT DIE DIENSTPLICH
TIGE ALDUS VERZOCHT IS ZICH AAN TE 
MELDEN VOOR EEN INOBSERVATIESTELLING 
- MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN 
DEAKTEN. 

2° DIENSTPLICHT - VRIJLATING EN 

VOORLOPIGE AFKEUR!NG OP LICHAMELIJKE 
GROND - INOBSERV ATIESTELLING VAN DE 
DIENSTPLICHTIGE BEVOLEN DOOR DE HER
KEURINGSRAAD - BRIEF VAN DE SECRETA
RIS-VERSLAGGEVER VAN DIE RAAD, WAARIN 
DE DIENSTPLICHTIGE ENKEL WORDT VER
ZOCHT ZICH IN HET MILITAIR HOSP!TAAL 
AAN TE MELDEN - GEEN UITNODIGING OM 
ZICH VOOR INOBSERVATIESTELLING IN DAT 
HOSPITAAL TE MELDEN. 
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(LOHEST) 

AR~EST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 7 september 1979 
door de Herkeuringsraad van de 
Provincie Luik gewezen; 

Over het middel, hieruit afgeleid dat 
de bestreden beslissing zegt dat eiser 
wordt geacht van zijn aanvraag om 
vrijlating of voorlopige afkeuring afge
zien te hebben omdat hij zich niet heeft 
geleend tot de inobservatiestelling, ter
wijl eiser niet verzocht werd zich voor 
inobservatiestelling op het militair 
hospitaal aan te melden; 

Overwegende dat de herkeurings
raad beslist dat eiser moet geacht 
worden van zijn aanvraag om vrijla
ting of voorlopige afkeuring te heb
ben afgezien op grond dat « eiser 
zich op 13 augustus 1979 in het 
militair hospitaal te Brussel niet 
heeft geleend tot de door de raad 
bevolen inobservatiestelling »; 

Overwegende dat de brief van 
3 juli 1979 van de secretaris
verslaggever van de Herkeurings
raad van de Provincie Luik waarbij 
eiser « wordt verzocht zich op 
13 augustus te 9 uur in het militair 
hospitaal te Brussel aan te melden » 
geen uitnodiging is om zich voor 
inobservatiestelling in genoemd 

3 december 1979 - 3• kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Gerniers, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Duchatelet, advo-
caat-generaal. 

Nr. 214 

3• KAMER- 3 december 1979 

1° RUST- EN OVERLEVINGSPEN-
SIOEN - ZELFSTANDIGEN - CUMULATIE 
- PENSIOENREGELING- BEGRIP. 

2° RUST- EN OVERLEVINGSPEN-
SIOEN - ZELFSTANDIGEN - VERPLICH
TING DE PENSIOENSUITKERINGEN TE BETA
LEN - MORATOIRE INTEREST VERSCHUL
DIGD. 

3° INTRESTEN - MORATOIRE INTEREST -
RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN DER ZELF
STANDIGEN - VERPLICHTING DE PENSIOENS
UITKERINGEN TE BETALEN - MORATOIRE 
INTEREST VERSCHULDIGD. 

4° RUST- EN OVERLEVINGSPEN-
,SIOEN - ZELFSTANDIGEN - WIE IS DE 
PENSIOENSUITKERINGEN EN DE MORATOIRE 
INTEREST VERSCHULDIGD ? 

1• Een pensioenregeling in de zin van 
art. 115 KB. 22 dec. 1967 houdende 
algemeen reglement betreffende het 
rust- en overlevingspensioen der zelf
standigen is elke pensioenregeling 
waarbij de openbare macht betrokken 
is om ze te reglementeren of mede te 
financieren (1). 

hospitaal aan te melden; 1-----------------
Dat de beslissing, door te zeggen 

dat eiser behoorlijk voor inobserva
tiestelling werd opgeroepen, de 
bewijskracht van de genoemde brief 
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; verwijst de zaak 
naar de Herkeuringsraad van de 
Provincie Brabant. 

(1) Zie Cass., 31 okt. 1977 (A.C., 1978, 276). 
Het geannoteerde arrest geeft een omschrij

ving van de « pensioenregeling " bedoeld in 
art. 115, K.B. 22 dec. 1967; het beslist niet dat 
de pensioenregeling van de Universite libre de 
Bruxelles geen « Belgische pensioenregeling >> 

is in de zin van die bepaling. In dit opzicht 
wijst het arrest er alleen op dat die beslissing 
van het arbeidshof wettig kan worden afgeleid 
uit de consideransen van het bestreden arrest, 
.waarop het cassatieberoep geen kritiek oefent. 

Het is niet mogelijk uit enige beschikking 
van het geannoteerd arrest op te maken welke 
bes!issing het Hof zou hebben genomen indien 
die consideransen door het cassatieberoep 
waren bekritiseerd, inzonderheid die welke 
·betrekking hebben op het beheer door die 
universiteit, zonder enige administratieve of 
financiiHe tussenkomst van de openbare 
macht, van de door haar opgerichte « Caisse 
de pen~ion de survie et d'orphelins », 

/Zie vervolg nota volgende biz.) 
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2° en 3° De verbintenis de uitkeringen 

van de regeling inzake rust- en overle
vingspensioenen der zelfstandigen te 
betalen, waarin noodzakelijk de erken
ning van het subjectief, burgerlijk of 
politiek, recht op die uitkeringen 
besloten ligt, is njettemin een verbin
tenis die, in de zin van art. 1153 B. W., 
aileen betrekking heeft op een 
bepaalde geldsom, zodat, bij vertraging 
in de uitvoe1-ing, de bij die bepaling 
vastgestelde wettelijke interest ver
schuldigd is(!)· 

4o De uitkedngen van de regeling inzake 
rust- en overlevingspensioenen der 
zelfstandigen worden betaald door de 
Rijkskas voor rust- en ovel'levingspen
sioenen voor rekening van het Rijks
instituut voor de sociale verzekeringen 
der zelfstandigen; daaruit volgt dat 
genoemd instituut de uitkeringen ver
schuldigd is en dus ook de wettelijke 
interest bij vertraging in de uitvoering 
van de verbintenis tot het betalen van 
die uitkel'ingen. (Art. 34 K.B. nr. 72 
10 nov. 1967.) 

(RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKE
RINGEN DER ZELFSTANDIGEN T. PROCUREUR-. 
GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUS-

SEL, LANDY) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 13 januari 1978 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 31, 2°, van 
het koniriklijk besluit nr. 72 van 
10 november 1967 betreffende het rust
en overlevingspensioen der zelfstandi
gen, 115, inzonderheid § 1, van het 
koninklijk besluit van 22 december 1967 
houdende algen:een reglement betref
fende het rust- en overlevingspensioen 
der zelfstandigen, genoemd artikel 115 
als gewijzigd bij het koninklijk besluit 
van 16 juli 1970, artikel 39, bij het 
koninklijk besluit van 17 juli 1~72, 

artikel 15, 1" en 2", bij het koninklijk 
besluit van 16 juni 1973, artikel 2, en bij 
het koninklijk besluit van 20 fe
bruari 1976, artikel 43, 1" en 2", 

doordat het arbeidshof, na te hebben 
vastgesteld dat verweerster een overle
vingspensioen geniet van de kas voor 
overlevingspensioenen van de << Univer
site libre de Bruxelles », en hoewel het 
aanneemt dat de verzekeringsregeling 
krachtens welke verweerster dat overle
vingspensioen ontvangt, << een pen.sioen
regeling is doordat zij bestaat Uit een 
geheel van opgelegde of nageleefde 
regels of uit een organisatie die door die 
regels wordt beheerst >>, vervolgens 
beslist dat dit pensioen gecumuleerd 
mag worden met het bedrag van het 
rustpensioen dat door verweerster als 
zelfstandige werd aangevraagd, en door
dat het, om aldus te beslissen, hierop 
steunt dat « in de zin van artikel 115 van 
het koninklijk besluit van 22 decem
ber 1967 houdende algemeen reglement 
betreffende het rust- en overlevingspen
sioen der zelfstandigen, als een " Bel
gische pensioenregeling wordt be
schouwd elke pensioenregeling waar
bij' de Belgische openbare machten 
betrokken zijn om ze te reglementeren 
of ze mede te financieren ... ; dat de 
" Universite libre de Bruxelles " uiter
aard geen rijksuniversiteit is; dat zij 
evenmin een instelling van openbaar nut 
is in de zin van de wet van 
16 maart 1954 betreffende de controle op 
sommige instellingen van openbaar nut; 
dat bij die universiteit uit eigen bewe
ging een " Caisse de pension de survie et 
d'orphelins " werd opgericht ten voordele 
van de !eden van het onderwijzend 
personeel; dat uit het reglement van de 
kas ... blijkt dat zij zonder enige admi
nistratieve of financiiHe tussenkomst van 
de openbare macht wordt beheerd door 
de "Universite libre de Bruxelles" ... ; 
... dat uit die vaststelling volgt dat de 
pensioenregeling van de " Universite 
libre de Bruxelles " geen Belgische pen
sioenregeling is in de zin van voornoemd 
artil{el 115; (dat) de (in dit artikel) 
bepaalde cumulatieregelen niet van toe

------------------1 passing zijn op het overlevingspensioen 
Onder de toepassing van de ten tijde van 

het bestreden arrest vigerende wetgeving was 
het een zeer kies punt, waarover het Hof niet 
te beslissen had. 

Wat betreft het huidig juridisch statuut : zie 
art. 71 wet houdende economische en budget
taire hervormingen, en K.B. nr. 23 van 27 nov. 
1978 tot uitvoering van genoemd art. 71, 
inzonderheid artt. 16 en 18. 

(1) Zie Cass., 26 juni 1978 (A.C., 1978, 1260). 

dat de door de " Universite libre de 
Bruxelles " opgerichte pensioenkas aan 
de tweede ge'intimeerde partij heeft 
toegekend », 

terwijl, in de zin van voornoemd 
artikel 115, een << pensioenregeling » niet 
enkel een pensioenstelsel is waarbij de 
openbare macht betrokken is om ze te 
reglementeren of mede te financieren, 
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doch, meer algemeen, elke regeling die 
zich voordoet als een geheel van opge
legde of nagevolgde regels; het arrest, 
dat erkent dat die bepaling toepasselijk 
is op de regeling krachtens welke ver
weerster reeds een overlevingspensioen 
geniet, bijgevolg niet kan beslissen dat 
dit pensioen niettemin onbeperkt mag 
gecumuleerd worden met het door ver
weerster aangevraagde rustpensioen, 
zonder de in het middel bedoelde wette
lijke bepalingen te schenden, en inzon
derheid artikel 115, § 1, van het konink
lijk besluit van 22 december 1967 : 

Overwegende dat, hoewel het 
woord « regeling » in zijn gebruike
lijke betekenis van toepassing kan 
zijn op elk geheel van opgelegde of 
nageleefde regels of op elke organi
satie die door die regels beheerst 
wordt, daaruit niet volgt dat elke 
regeling die aldus gedefinH~erd kan 
worden een << pensioenregeling » is 
in de zin van artikel 115 van het 
koninklijk besluit van 22 decem
ber 1967; 

Dat een « pensioenregeling » in 
de zin van voornoemd artikel 115, 
gelet op de door de wetgever 
beoogde sociale zekerheid bij het 
organiseren van de pensioenregelin
gen en het instellen van cumulatie
beperkingen, elke pensioenregeling 
is waarbij de openbare macht 
betrokken is om ze te reglemente
ren of mede te financieren; 

Dat het arbeidshof, uit de in het 
middel weergegeven en door de 
voorziening niet bekritiseerde over
wegingen, inzonderheid die volgens 
welke de bij de « Universite libre de 
Bruxelles » opgerichte « Caisse de 
pensions de survie et d' orphelins » 
door haar zonder enige administra
tieve of financiele tussenkomst van 
de openbare macht wordt beheerd, 
wettelijk heeft kunnen afleiden dat 
de pensioenregeling van de << Uni
versite libre de Bruxelles » geen 
« pensioenregeling » is in de zin van 
artikel 115 van het koninklijk 
besluit van 22 december 1967 en dat 
het overlevingspensioen van ver
weerster dus mag gecumuleerd wor
den met het door haar aange
vraagde rustpensioen; 

Dat het middel niet kan aangeno
men worden; 

Over het tweede middel, 

Wat het 
betreft : 

tweede onderdeel 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 93 van de 
Grondwet, 1153 van het Burgerlijk Wet
boek, gewijzigd bij de wet van 
1 mei 1913, artikel 6, 851, inzon
derheid 2", 808 van het Gerechtelijk 
Wetboek, genoemd artikel 581 gewijzigd 
bij de wet van 30 juni 1971, artikel 17, 
34, 36, inzonderheid § 1, 41, eerste lid, 42, 
§ 1, eerste lid, van het koninklijk besluit 
nr. 72 van 10 november 1967 betreffende 
het rust- en overlevingspensioen der 
zelfstandigen, genoemd artikel 34 gewij
zigd bij het koninklijk besluit van 
13 januari 1971, artikel 2-2", en bij de 
wet van 6 februari 1976, artikel 31, 
genoemd artikel 36, § 1, gewijzigd bij het 
koninklijk besluit van 13 januari 1971, 
artikel 2-3", genoemd artikel 41, eerste 
lid, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1970, 
artikel 39-4", en bij het koninklijk besluit 
van 13 januari 1971, artikel 2-5", 
genoemd artikel 42, § 1, eerste lid, 
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 
13 januari 1971, artikel 2, 6", en bij de 
wet van 6 februari 1976, artikel 36, 

doordat het arrest, na bevestiging van 
de beslissing van de eerste rechter 
waarbij aan verweerster vanaf 
1 januari 1976 een rustpensioen ten 
belope van 88.554 frank per jaar werd 
toegekend, beslist dat de achterstallen 
van dat pensioen « vermeerderd moeten 
worden met de verwijl- en gerechtelijke 
interest >>, en doordat het arbeidshof die 
beslissing hoofdzakelijk hierop steunt 
dat de rechten uit de wetgeving inzake 
de sociale zekerheid van de loontrekken
den en de zelfstandigen burgerlijke 
rechten zijn en dat, ongeacht de kwalifi
catie die bij de uitvoering van de 
beslissing tot erkenning wordt gegeven, 
het alleen maar kan gaan om een 
burgerrechtelijke verbintenis tot het 
betalen van een geldsom en op grond, 
enerzijds, dat de bevoegdheid van de 
arbeidsgerechten om een instelling van 
de sociale zekerheid tot de verwijl- en 
gerechtelijke interest te veroordelen, 
steunt op de artikelen 1153 van het 
Burgerlijk Wetboek en 808 van het 
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Gerechtelijk Wetboek; dat het ten deze 
gaat om een verbintenis tot het betalen 
van een geldsom; dat zelfs indien men 
zou oordelen dat die betaling niet uit 
een burgerrechtelijke verbintenis is ont
staan doch een specifieke uit het sociale 
zekerheidsrecht voortspruitende verbin
tenis vormt (politiek of zelfs administra
tief recht), zulks niet wegneemt dat de 
zeer algemene bepalingen van de 
artikelen 1153 van het Burgerlijk Wet
hoek en 808 van het Gerechtelijk Wet
hoek daarop toepasselijk zijn en, ander
zijds, dat uit de bewoordingen van de 
artikelen 34, 36, 41 en 42 van net. 
koninklijk besluit nr. 72 van 
10 november 1967 betreffende het rust
en overlevingspensioen der zelfstandigen 
volgt dat het Rijksinstituut de uitkerin
gen inzake pensioen moet betalen aan
gezien de Rijkskas voor rust- en overle
vingspensioenen slechts de wettelijke 
lasthebber is om de betaling materieel te 
verrichten; dat ten deze het Rijksinsti
tuut een verbintenis tot het betalen van 
een geldsom heeft (de pensioenachter
stallen ten belope van 88.554 frank per 
jaar, die het sedert 1 januari 1976 
verschuldigd is) waarop verwijl- en 
gerechtelijke interest verschuldigd is, 

terwijl, eerste onderdeel, het recht op 
de uitkeringen van de regeling inzake 
rust- en overlevingspensioenen ten voor
dele van de zelfstandigen behoort tot de 
bij artikel 93 van de Grondwet bepaalde 
politieke rechten; dit uit de verhouding 
van de onderhorige als dusdanig tot de 
openbare macht ontstane recht enkel 
steunt op de wettelijke en verordenende 
bepalingen waardoor het ontstond en 
geregeld werd, en in die bepalingen 
helemaal niet wordt gezegd dat de uit 
dien hoofde toekenbare geldelijke uitke
ringen tot betaling van verwijl- of 
gerechtelijke interest zouden kunnen 
leiden (schending van de artikelen 93 
van de Grondwet en 1153 van het 
Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wet 
van 1 mei 1913, artikel 6); het feit dat in 
het Gerechtelijk Wetboek wordt bepaald 
dat de arbeidsgerechten bevoegd zijn om 
kennis te nemen van de betwistingen 
over dat recht de aard daarvan niet 
heeft gewijzigd en die rechtscolleges dus 
niet de bevoegdheid kon verlenen om 
dergelijke interesten toe te kennen 
(schending van de artikelen 581, 
inzonderheid 2°, 808 van het Gerechtelijk 
Wetboek, genoemd artikel 581, gewijzigd 
bij de wet van 30 juni 1971, artikel 17, en 
1153 van het Burgerlijk Wetboek, gewij
zigd bij de wet van 1 mei 1913, artikel 6); 

tweede onderdeel, artikel 1153 van het 
Burgerlijk Wetboek bovendien enkel toe
passelijk is op de verbintenissen die van 
bij de aanvang alleen de betaling van 
een geldsom beogen en dus niet kan 
toegepast worden wanneer de betwisting 
zoals ten deze de erkenning van een 
recht betreft ook al verschaft dit recht, 
wanneer het wordt erkend de mogelijk
heid geldelijke uitkeringen te genieten 
(schending van artikel 1153 van het 
Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wet 
van 1 mei 1913, artikel 6); 

derde onderdeel, uit artikel 34 van het 
koninklijk besluit nr. 72 van 
10 november 1967 volgt dat de uitkerin
gen van het rustpensioen betaald wor
den door de Rijkskas voor rust- en 
overlevingspensioenen, voor rekening 
van eiser; daaruit noodzakelijk volgt dat 
laatstgenoemde, aangezien hij de recht
hebbenden niet moet betalen, niet kan 
beschouwd worden als iemand die 
jegens hen een verbintenis tot het beta
len van een geldsom heeft waarop 
artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek 
kan worden toegepast (schending van al 
de in het middel bedoelde wettelijke 
bepalingen, inzonderheid van artikel 34 
van het koninklijk besluit nr. 72 van 
10 november 1967, gewijzigd bij het 
koninklijk besluit van 13 januari 1971, 
artikel 2, 2°, en bij de wet van 
6 februari 1976, artikel 31) : 

Wat de eerste twee onderdelen 
betreft: 

Overwegende dat, hoewel het 
recht op de uitkeringen van de 
regeling inzake rust- en overle
vingspensioenen ten voordele van 
de zelfstandigen een politiek recht 
is, dat steunt op wettelijke en veror
denende bepalingen die dat recht 
hebben doen ontstaan en die het 
regelen, daaruit niet volgt dat de 
bedoelde uitkeringen geen aanlei
ding kunnen geven tot betaling van 
verwijl- of gerechtelijke interest; 

Dat de verbintenis die uitkerin
gen te betalen, waarin noodzakelijk 
de erkenning van het subjectief, 
burgerlijk of politiek, recht op die 
uitkeringen besloten ligt, niettemin 
een verbintenis is die, in de zin van 
artikel 1153 van het Burgerlijk Wet
hoek, aileen betrekking heeft op het 
betalen van een bepaalde geldsom 
zodat, bij vertraging in de uitvoe-
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ring, de bij die bepaling vastge
stelde wettelijke interest verschul
digd is; 

Dat beide onderdelen van het 
middel naar recht falen; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 34 van 
het koninklijk besluit nr. 72 van 
10 november 1967 bepaalt dat de 
bedoelde uitkeringen « betaald wor
den door de Rijkskas voor rust- en 
overlevingspensioenen voor reke
ning van het Rijksinstituut voor de 
sociale verzekeringen der zelfstan
digen »; dat uit die tekst volgt dat 
eiser de litigieuze uitkeringen ver
schuldigd is en dus ook de wette
lijke interest bij vertraging in de 
uitvoering van de verbintenis tot 
het betalen van die uitkeringen; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan aangenomen worden; 

Overwegende dat het Rijksinsti
tuut voor de sociale verzekeringen 
der zelfstandigen, met toepassing 
van de artikelen 581, 1°, 1017 en 
1111 van het Gerechtelijk Wetboek, 
in de kosten moet veroordeeld wor
den; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, in zoverre het 
uitspraak doet over het bedrag van 
verweersters rustpensioen en over 
het bedrag van de verwijl- en 
gerechtelijke interest op de achter
stallen van dat pensioen; verwerpt 
de voorziening voor het overige; 
beveelt dat van dit arrest melding 
wordt gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt eiser in de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Arbeidshof te Luik. 

3 december 1979 - 3• kamer -
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Closon 

Gelijkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, advocaat-generaal 
Advocaten : mrs. Fally en Ansiaux. 

Nr. 215 

2• KAMER- 4 december 1979 

1° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAF

VORDERING - OVERTREDING OMSCHREVEN 
DOOR EEN BIJZONDERE WET- TERMIJN. 

2° VERJARING- STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING- DAAD WAARDOOR DE VERJA
RING WORDT GESTUIT- STAAT VAN INLICH
TINGEN BETREFFENDE DE BEKLAAGDE OPGE
MAAKT OP VORDERING VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE- DAAD VAN ONDERZOEK WAAR

DOOR DE VERJARING WORDT GESTUIT (1). 

3° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF

VORDERING- STUITING VAN DE VERJARING 
- VOORSTEL TOT « MINNELIJKE SCHIKKING > 

AAN DE BEKLAAGDE DOOR HET OPENBAAR 
MINISTERIE GEDAAN OVEREENKOMSTIG 

ART. 166 SV. - VOORSTEL DAT GEEN DAAD 
VAN ONDERZOEK OF VAN VERVOLGING IS DIE 
DE VERJARING STUIT (2). 

4° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAF

VORDERING - SCHORSING VAN DE VERJA
RING - VOORSTEL TOT • MINNELIJKE 
SCHIKKING > AAN DE BEKLAAGDE DOOR HET 
OPENBAAR MINISTERIE GEDAAN OVEREEN

KOMSTIG ART. 166 SV. - VOORSTEL DAT 
GEEN AANLEIDING GEEFT TOT SCHORSING 

VAN DE VERJARING (3}. 

1° De strafvordering volgend uit een 
overtreding die door een bijzondere 
wet is omschreven, verjaart door ver
loop van zes maanden na de laatste 
daad van onderzoek of van vervolging 
verricht binnen zes maanden na de 
dag waarop de overtreding is begaan, 
voor zover de bijzondere wet niet 
anders bepaalt en bij gebreke van 
oorzaak tot schorsing van de verjaring 
(4). (Artt. 21, 22 en 25 wet 17 
april 1878.) 

(DE MOOR) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 11 juni 1979 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Dendermonde; 

(1) Zie Cass., 25 okt. 1971 (A.C., 1972, 202) en 
25 april 1978 (ibid., 1978, 977). 

(2) en (3) Cass., 12 mei 1969 (A.C., 1969, 907) 
en de noot. 

(4) Cass., 20 april 1971 (A.C., 1971, 774). 
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Over het middel, hieruit afgeleid dat 

eiser op 11 juni 1979 door de correctio
nele rechtbank in hoger beroep werd 
veroordeeld wegens overtreding van 
artikel 6, § 1, 4', van het koninklijk 
besluit van 26 januari 1967, 

terwijl de termijn van verjaring van 
die overtreding zes maanden is; volgens 
het vonnis de overtreding gepleegd werd 
op 29 juli 1978; eiser hieromtrent door 
de rijkswacht verhoord werd op 
12 oktober 1978; hem op 12 decem
ber 1978 een voorstel tot minnelijke 
schikking ter hand werd gesteld; tot aan 
de opdracht tot dagvaarden van 
5 maart 1979, uitgaande van het open
baar ministerie, geen daad van onder
zoek of van vervolging meer werd ver
richt; het voorstel tot minnelijke schik
king geen daad van onderzoek of van 
vervolging is die de verjaring van de 
strafvordering stuit : 

Overwegende dat eiser vervolgd 
werd wegens overtreding van 
artikel 6, § 1, 4', van het koninklijk 
besluit van 26 januari. 1967 betref
fende de identiteitskaarten, welke 
bepaling de vernieuwing van de 
identiteitskaart voorschrijft, wan
neer zij door het gebruik bescha
digd is; dat krachtens de artikelen 9 
van het genoemde besluit en 6 van 
de wet van 2 juni 1856 die overtre
ding gestraft wordt met een geld
boete van ten hoogste vijfentwintig 
frank; 

Overwegende dat krachtens die 
bepalingen en de artikelen 21, 22 en 
25 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering, 
wanneer zich geen oorzaak van 
schorsing van de verjaring heeft 
voorgedaan, de stra:fvordering vol-
gend uit die overtreding verjaart 
door verloop van zes maanden na 
de laatste daad van onderzoek of 
van vervolging, verricht binnen zes 
maanden te rekenen van de dag 
waarop het misdrijf is gepleegd; 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat het misdrijf werd gepleegd 
op 29 juli 1978; 

laatst regelmatig werd gestuit op 
24 oktober 1978 door het opmaken, 

. op vordering van het openbaar 
ministerie, van het inlichtingsbulle
tin betreffende eiser door de daar
toe bevoegde politiecommissaris; dat 
uit de stukken van de rechtspleging 
niet blijkt van enige oorzaak van 
schorsing van de verjaring; 

Overwegende dat het voorstel tot 
minnelijke schikking, dat aan eiser 
gedaan werd op 12 december 1978 
op grond van artikel 166 van het 
Wetboek van Strafvordering, geen 
daad van onderzoek of van vervol
ging is en derhalve niet als verja
ringstuitende handeling geldt, en 
evenmin tot gevolg heeft de verja
ring te schorsen; 

Dat derhalve op 11 juni 1979, 
datum van de uitspraak van het 
vonnis, de strafvordering door ver
jaring vervallen was; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; zegt dat er geen 
grond is tot verwijzing; laat de 
kosten ten laste van de Staat. 

4 december 1979 - 2• kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Chatel, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Tillekaerts. 

Nr. 216 

2• KAMER- 4 december 1979 

STRAF - VERBEURDVERKLARING - GEEN 
VASTSTELLING VAN DE WETTELIJK VEREISTE 
VOORWAARDEN - NIET MET REDENEN 
OMKLEDE BESLISSING (1) . . Overwegende dat uit de stukken 

van de rechtspleging blijkt dat de 1---------------
verjaring binnen zes maanden te 
rekenen vanaf 29 juli 1978 voor het 

(1) Zie Cass., 5 juni 1979 (A.C., 1978-79, 
'1!61). 
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(WASTYN 

T. DE BELGISCHE PHARMACEUTISCHE BOND) 

ARREST 

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

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

Over net middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 97 van 
de Grondwet en 15, § 5, van de wet van 
25 maart 1964 op de geneesmiddelen : 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt op grond van de 
artikelen 1 en 30 van het koninklijk 
besluit van 3 juli 1969 betreffende 
de registratie van geneesmiddelen, 
2 en 52 van het koninklijk besluit 
van 6 juni 1960 betreffende de 
fabricage, de bereiding en distribu
tie in het groot en de terhandstel
ling van geneesmiddelen, genoemd 
artikel 52 zoals vervangen bij 
artikel 4 van het koninklijk besluit 
van 26 augustus 1964, 6, 15, § 5, 
en 16, § 2, van de wet van 
25 maart 1964 op de geneesmidde
len; 

Overwegende dat het arrest, bij 
bevestiging van de beslissing van de 
eerste rechter, verbeurd verklaart 
alle in beslag genomen produkten 
vermeld op de inventaris OS 593/78, 
zonder vast te stellen dat de daartoe 
door artikel 15, § 5, van de wet van 
25 maart 1964 gestelde voorwaarden 
vervuld zijn; 

En overwegende, voor het overige, 
dat de substantH~le of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechts
vormen in acht zijn genomen en de 
beslissing geen onwettigheid bevat 
die eiser kan grieven; 

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

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest voor zover het de 
verbeurdver klaing uitspreekt; ver
werpt de voorziening voor het ove
rige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
.kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt eiser in drie 
vierde van de kosten; laat de ove
rige kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Antwer
pen. 

4 december 1979 - 2• kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Chatel, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Tillekaerts. 

Nr. 217 
2• KAMER- 4 december 1979 

CASSATIEMIDDELEN - DIRECTE BELAS

TINGEN - VERPLICHTING VOOR ELK MIDDEL 
AFZONDERLIJK DE WETIELIJKE BEPALINGEN 
TE VERMELDEN WAARVAN DE SCHENDING 

WORDT AANGEVOERD (1). 

(FORSTER 
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FIN.) 

4 december 1979 - 2• kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Chatel, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Tillekaerts - Advo
caat: mr. Bruneel, Antwerpen. 

Nr. 218 
2• KAMER - 4 december 1979 

1° OPLICHTING - AL DAN NIET HER

HAALDE LEUGENACHTIGE VERKLARING - OP 
ZICHZELF GEEN LISTIGE KUNSTGREEP IN DE 

ZIN VAN ART. 496 SW. (2). 

2° OPLICHTING - LISTIGE KUNSTGREEP 
- KAN WORDEN OPGELEVERD DOOR EEN 
GEHEEL VAN FElTEN- BEGRIP. 

3° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- STRAFVORDERING - EEN ENKELE STRAF 
UITGESPROKEN WEGENS VERSCHEIDENE MIS-

civielrechtelijke vordering van ver- 1----------------
weerder: 

Overwegende dat eiser geen mid
del aanvoert. 

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

(2) en (4) Cass., 15 maart 1977 (A.C., 1977, 
767). 
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DRIJVEN - MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING 
HEEFT OP EEN VAN DIE MISDRIJVEN- STRAF 
WETTELIJK VERANTWOORD DOOR EEN ANDER 

MISDRIJF- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (3). 

2" De listige kunstgreep bedoeld bij 
art. 496 Sw. kan worden opgeleverd 
door een geheel van feiten waarvan 
elk slechts een element is van e:m , 
Jistige kunstgreep als in dat artikel 
bedoeld en bijgevolg niet aile kenmer
ken ervan behoeft te verenigen; een 
zodanig geheel kan worden opgeleverd 
onder meer door Jeugenachtige verkla
ringen die het misbruik van vertrou
wen of van Jichtgelovigheid in de zin 
van art. 496 Sw. uitmaken, omdat zij 
gepaard gaan met een bepaalde hoe
danigheid van de dader of met feiten 
en omstandigheden die deze verklarin
gen kracht bijzetten (4). 

(COOPMAN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 april 1979 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt tot een enkele straf, te 
weten tot zes maanden gevangenis, 
en een geldboete van 200 frank of 
een vervangende gevangenisstraf 
van twee maanden, uit hoofde van 
A onwettige uitoefening van de 
geneeskunde, B oplichting en C 
onwettige terhandstelling van een 
geneesmiddel; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet en 496 van het Strafwetboek, 

doordat het arrest overweegt dat het 
geheel van de gesprekken, handelingen 
en beloften van de beklaagde te 
beschouwen is als bedrieglijke maneu
vers, die Boussemaere Rita ertoe aanzet
ten 45.000 frank te overhandigen en dat 
eiser wel gesproken heeft over 
« voodoo » en ook over Filippijnse 
genezers en over andere suggestieve 
geneeswijzen om dat bedrag te beko
-rnen, 

terwijl eiser in conclusie had doen 
gelden dat hij uitsluitend gesprekken 
gevoerd heeft met het meisje, hetgeen 

(3) Cass., 25 sept. 1979 (A. C., 1979-80, 
nr 54). 

uiteraard geen bedrieglijke han
delingen >> uitmaakt, en dat het voor de 
strafbaarheid in ieder geval vereist is 
dat bedrieglijke handelingen worden 
verricht die gekenmerkt zijn door uit
wendige feiten en materiele daden zoals 
enscenering, machinaties, enz., en ook 
dat loutere gezegden zelfs leugenachtig, 
bedrieglijk, misleidend, enz., niet vol
staan, zodat de voormelde motivering 
van het bestreden arrest die conclusie 
noch beantwoordt noch weerlegt : 

Overwegende dat eiser geconclu
deerd had zoals in het middel wordt 
weergegeven; 

Overwegende dat, zo het misdrijf 
van oplichting niet tot stand kan 
komen wanneer het afgeven van 
gelden of andere zaken, bedoeld in 
artikel 496 van het Strafwetboek, 
uitsluitend bewerkstelligd wordt 
door het aanwenden van een leu
genachtige verklaring, dit nochtans 
wel het geval is wanneer de afgifte 
het gevolg is van een geheel van 
feiten waarvan elk slechts een ele-
ment is van een listige kunstgreep 
als in dat artikel bedoeld, en bijge
volg niet alle kenmerken ervan 
behoeft te verenigen; dat een geheel 
van feiten, aan te merken als listige 
kunstgreep, kan worden opgeleverd 
onder meer door leugenachtige ver
klaringen die het misbruik van ver
trouwen of van lichtgelovigheid, in 
de zin van artikel 496 van het 
Strafwetboek, uitmaken, omdat zij 
gepaard gaan met een bepaalde 
hoedanigheid van de dader of met 
feiten en omstandigheden die deze 
verklaringen kracht bijzetten; 

Overwegende dat het hof van 
beroep niet enkel steunt op loutere 
gezegden van eiser; dat het, onder 
meer met de in het middel sum
mier weergegeven redengeving, en 
meer bepaald met het woord 
<< handelingen », verwijst naar feiten 
en omstandigheden die eisers ver
klaringen kracht hebben bijgezet en 
die eerder in het arrest zijn uiteen
gezet met betrekking tot de telast
legging A en wel : dat eiser ten 
aanzien van het slachtoffer van de 
oplichting << meermaals handelingen 
stelde die als geneeskundige daden 
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moeten worden beschouwd »; dat hij waaraan die persoon leed, zodat het 
haar « zoals bepaalde geneesheren- arrest die conclusie niet beantwoordt of 
psychiaters over haar problemen weerlegt waar opgeworpen wordt dat de 
ondervroeg na haar een doek op het geneeskundige behandeling van een 

enkele persoon op verschillende stonden 
hoofd te hebben gelegd " opdat zij enkel strafbaar is wanneer dit geschiedt 
in het donkere zou zijn en rustig ter gelegenheid van verschillende ziek
blijven " » en haar « naar eigen ten, kwalen of gezondheidsstoornissen 
bekentenis, in deze omstandigheden 1,· waaraan die per soon leed : 
suggereerde dat zij kalm en rustig 
diende te blijven »; dat, ten aanzien ; Overwegende dat, nu de tegen 
van een zieke die over haar zieke- · eiser uitgesproken straf wettelijk 
lijke depressieve toestand klaagt, verantwoord blijft door zijn veroor
« deze handelwijze als een genees- deling uit hoofde van oplichting, het 
kundige therapie dient te worden middel bij gebrek aan belang niet 
beschouwd >>; en dat de behandeling ontvankelijk is; 
door suggestie « als een geneeskun- , En overwegende, dat de substan
dige behandeling te beschouwen 'W\le of op straffe van nietigheid 
is >>, wat nog meer geldt, wanneer, voorgeschreven rechtsvormen wer
zoals ten deze, « ·de behandeling den nageleefd en dat de beslissing 
gepaard gaat met een belofte van overeenkomstig de wet is gewezen; 
genezing dank zij het maken van 
een voodoo-popje of zelfs aileen 
maar met het praten over voodoo, 
de Filippijnse genezers of ander~ 
suggestieve geneeswijzen >>; 

Dat het arrest aldus eisers con
clusie zonder schending van 
artikel 496 van het Strafwetboek 
beantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de . 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1 en 2, § 1, van het koninklijk 
besluit nr. 78 van 10 november 1967, 

doordat het arrest beslist dat er 
onwettige uitoefening van de genees
kunde bestaat zodra een daartoe niet 
bevoegde persoon, zelfs een enkele 
« client >> op meerdere stonden genees
kundig behandelt, dat de gewoonte 
bestaat zodra meerdere daden van uitoe
fening van de geneeskunde verricht 
worden, en dat het niet nodig is dat 
meerdere personen behandeld worden, 

terwijl eiser in conclusie had doen 
gelden dat de telastlegging van onwet
tige uitoefening van de geneeskunde 
uiteraard onderstelt dat de beklaagde. 
hetzij herhaaldelijk en t(>genover diverse 
personen opgetreden is en dan telkens 
daden behorende tot de uitoefening van 
de geneeskunde verrichtte, hetzij tegen
over een enkele persoon aldus herhaal
delijk optrad op verschillende stonden 
en ter gelegenheid van verschillende 
ziekten, kwalen, gezondheidsstoornissen 

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

4 december 1979 - 2• kamer - Voor
zittel' en verslaggever : de h. Chatel, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Tillekaerts - Advo
caat : mr. Haus, Gent: 

· Nr. 219 

2• KAMER- 4 december 1979 

1° JACHT- BESCHERMING VAN VOGELS
K.B. 20 JULI 1972 BETREFFENDE DE 
BESCHERMING VAN VOGELS, AR'IT. 3 EN 4, 
§ 1 - VERBOD INGESTELD BIJ GENOEMD 
ART. 3 - AFWIJKINGEN TOEGESTAAl\1 BIJ 
GENOEMD ART. 4, § 1 - DRAAGWIJDTE. 

2° JACHT- BERSCHERMING VA\') VOG!j:LS

AFWIJKINGEN VAN HET BIJ ART. 3 
K.B. 20 JULI 1972 INGESTELDE VERBOD 
BEPAALDE VOGELS TE VANGEN, TE DODEN OF 
TE VERDELGEN, TE VERVOEREN, DOOR TE 
VOEREN OF ZELFS TIJDELIJK IN OF UIT TE 
VOEREN - ' KLEM • EN « GEKOOIDE 
WKVOGEL • - K.B. 20 JULI 1972, ART. 4 -
BEG RIP. 

1 • In afwijking van het bij art. 3 KB. 
20 juli 1972 betreffende de bescher
ming van vogels bepaalde verbod laat 
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art. 4, § 1, van het genoemde KB., 
zoals die bepaling werd vervangen bij 
art. 2 KB. van 6 aug. 1974, aan de 
grondgebruiker en de houder van het 
jachtrecht, evenals aan hun gemach
tigden of beedigde wachters, aan de 
houders van een jachtverlof die een 
toelating hebben bekomen van de 
uitbater en aan de ambtenaren en 
aangestelden van het bestuur van 
waters en bossen toe de in bijlage 
1 van het genoemde KB. van 
20 juli 1972 vermelde vogels te allen 
tijde te vangen, te doden, te verdelgen 
of te bestrijden, waarbij die personen 
onder eigen verantwoordelijkheid 
gebruik mogen maken, niet alleen van 
vuurwapens, zonder jachtverlof, en 
van klemmen die derwijze zijn 
geplaatst dat zij de vangst van andere 
vogels onmogelijk maken, maar ook, 
bij de bestrijding, van « kooi voor 

· lokvogel » van die soorten, doch onder 
verbod aile andere middelen of tuigen 
te gebruiken. 

2° In de zin van art. 4 KB. 20 juli 1972 
betreffende de bescherming van 
vogels, zoals die bepaling vervangen 
werd bij art. 2 KB. 6 aug. 1974, is een 
« klem » een toestel om een vogel te 
vangen door middel van een beugel 
met veer, die dichtklapt als de vogel 
ermee in aanraking komt, en is een 
« kooi voor lokvogel » een « lokvogel » 
die in een zodanige kooi is gezet dat 
hij er niet uit kan ontsnappen en 
andere vogels er niet in kunnen. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE DENDERMONDE 
T. VAN DIJK) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 april 1979 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Dendermonde; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 3 en 4 van het 
koninklijk besluit van 20 juli 1972 
betreffende de bescherming van vogels, 
het laatstgenoemde artikel gewijzigd bij 
artikel 2 van het koninklijk besluit van 
6 augustus 1974, 

doordat het vonnis verweerder vrij
spreekt van de telastleggingen A, te 
weten : te welken tijde of waar ook de 
vogels bedoeld in artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 20 juli 1972 even
als hun eieren, jongen en pluimen, te 
hebben gevangen, gedood of verdelgd, 

behoudens de afwijkingen bepaald in 
artikel 4, en C. te weten : voor het 
bestrijden van de vogels die onder de 
voorwaarden bepaald bij artikel 4, § 1, 
van het genoemde koninklijk besluit te 
allen tijde mogen worden gevangen, 
gedood, verdelgd of bestreden, gebruik 
te hebben gemaakt van andere middelen 
of tuigen dan die bepaald in het voor
melde artikel 4, § 1, en waarvan het 
gebruik bij voormeld artikel verboden 
was, zulks op grond : dat het strafdossier 
aantoont dat noch klager V. noch de 
verbalisanten, ondanks een drietal on
derzoeken ter plaatse op minder dan 24 
uur, iets anders in verweerders vang
kooi hebben aangetroffen dan spreeu
wen; dat uit geen bewezen gegeven 
blijkt dat de door verweerder aange
wende inrichting derwijze was geplaatst 
dat zij de vangst van andere vogels 
mogelijk maakte; dat de door verweer
der in het dak van de grote kooi 
geplaatste fuikconstructie zonder twijfel 
moet geacht worden een klem te zijn : 
een tuig waarbij de buit door louter 
eigen toedoen gevangen - dit is klem -
wordt gezet; 

terwijl een grote kooi, door welke 
inrichting ook, zij het een in het dak 
geplaatste fuikconstructie, geschikt 
gemaakt tot enige vogelvangst, geen 
klem is in de zin van de bepalingen van 
het genoemde koninklijk besluit, waar
van het gebruik voor bepaalde vogel
vangst toegelaten is aan zekere personen 
in artikel 4 van dat besluit aangewezen : 

Overwegende dat het vonnis, na 
uit een vergelijking van de oor
spronkelijke tekst van artikel 4, § 1, 
van het koninklijk besluit van 
20 juli 1972 met de tekst zoals die 
vervangen werd bij het koninklijk 
besluit van 6 augustus 1974 te 
hebben afgeleid dat het gebruik van 
een vangkooi niet is voorbehouden 
aan vogelvangers met machtiging 
tot tijdelijke bevoorrading, verweer-

. der vrijspreekt van de voormelde 
telastleggingen A en C op de gran
den vermeld in het middel; 

Overwegende dat artikel 4, § 1, 
van het koninklijk besluit van 
20 juii 1972 betreffende de bescher
ming van vogels, vervangen bij 
artikel 2 van het koninklijk besluit 
van 6 augustus 1974, onder meer 
bepaalt dat van het in artikel 3 van 
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het eerstgenoemde koninklijk be
sluit bepaalde verbod mag worden 
afgeweken door bepaalde catego
rieen van personen, die voor de 
vangst gebruik mogen maken van 
vuurwapens, zonder jachtverlof, en 
van klemmen die derwijze zijn 
geplaatst dat zij de vangst van 
andere vogels onmogelijk maken; 
dat het artikel vervolgens bepaalt 
dat het gebruik van lokvogels van 
dezelfde soorten vogels, geplaatst in 
kooien, geoorloofd is bij deze 
bestrijding en dat bet gebruik van 
alle andere middelen of tuigen ver
boden is; 

Overwegende dat van de termen 
« klem » en « kooi voor lokvogel » 
geen wettelijke bepaling is gegeven, 
waaruit volgt dat ze, mede gelet op 
de context waarin ze voorkomen, in 
de gebruikelijke zin moeten worden 
verstaan; dat derhalve ter zake 
onder een klem moet worden ver
staan een toestel om een vogel te 
vangen door middel van een beugel 
met veer, die dichtklapt als de vogel
ermee in aanraking komt, en onder 
een kooi voor lokvogel, een kooi die 
afgesloten is, zodat de lokvogel niet 
kan ontsnappen en andere vogels er ' 
niet in kunnen; 

Overwegende dat het vonnis door 
de vrij spraak enkel te gronden op 
de gelijkstelling van de grote vang
kooi met fuik, die het beschrijft, 
met een kooi voor lokvogel en een 
klem, de in het middel vermelde 
wettelijke bepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, in zoverre het 
beslist op de strafvordering wegens 
de telastleggingen A en C en, met 
betrekking tot die beslissing, de 
kosten van de strafvordering ten 
laste van de Staat laat; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; laat de 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 

de Correctionele Rechtbank te 
Oudenaarde, zitting houdend in 
boger beroep. 

4 decei;nber 1979 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter- Verslaggever: de h. Soetaert
Gelijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal. 

Nr. 220 

2• KAMER- 5 december 1979 

HINDERLIJKE INRICHTINGEN 
OPSLAG VAN STOFFEN WAARVOOR EEN VER
GUNNING IS VEREIST- BESLISSING VAN DE 
RECHTER DAT DE EXPLOITANT DE BEPALIN
GEN VAN HET ALGEMEEN REGLEMENT VOOR 
DE ARBEIDSBESCHERMING HEEFI' OVERTRE
DEN- WETTIGHEID - BEG RIP. 

Wettelijk verantwoord is de beslissing 
die, om de beklaagde te verooJ·delen 
ter zake dat hij zonder vergunning 
vanwege het bestuur een vergunning
houdende inrichting heeft uitgebreid 
of veranderd, waardoor de aan deze 
exploitatie eigen zijnde gevaren, onge
zondheid of hinderlijkheid konden 
verergeren, in Ieite vaststelt dat de 
opslag van een stat waarvoor geen 
vergunning is vereist, toegevoegd aan 
die van andere, vergunningsplichtige 
stoffen, neerkomt op een uitbreiding 
van de inrichting, waardoor de aan de 
exploitatie eigen zijnde gevaren, onge
zondheid of hinderlijkheid konden 
verergeren. (Artt. 1 en 14 Algemeen 
Reglement op de Arbeidsbescher
ming.) 

(SEMAILLE) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 juni 1979 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van titel I, hoofdstuk I, artikelen 
1 en 14 van het bij het Regentsbesluit 
van 11 februari 1946 goedgekeurd alge
meen reglement voor de arbeidsbescher
ming en artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest eiser tot een geld
boete van 4.000 frank veroordeelt wegens 
overtreding van titel I, hoofdstuk I, 
artikelen 1 en 14, van het algemeen 



-421-
reglement voor de arbeidsoescherming, 
ter zake dat hij zonder vergunning 
vanwege het bestuur salpeterzuur voor 
gebruiksdoeleinden heeft opgeslagen in 
een reservoir, terwijl in de bij de 
besluiten tot toekenning van de vergun
ning opgemaakte beschrijvingen van de 
installaties enkel sprake was van 
gebruik en opslaan van zwavel- en 
fosforzuur; het arrest die veroordeling 
hierop grondt dat de toevoeging van een 
opslag van salpeterzuur aan die van 
andere, vergunningplichtige stoffen 
neerkomt op een uitbreiding van een 
vergunninghoudende gevaarlijke, onge
zonde of hinderlijke inrichting, en dat 
deze verandering van dien aard is dat de 
aan de exploitatie van een dergelijke 
inrichting eigen zijnde gevaren, onge
zondheid of hinderlijkheid erdoor verer
geren, 

terwijl de toevoeging van een opslag 
van salpeterzuur aan die van andere 
stoffen, waarvoor eiser regelmatig in het 
bezit is van een vergunning, wei een 
uitbreiding van de vergunninghoudende 
inrichting kan zijn maar op zich niet 
noodzakelijk het gevaar ten gevolge van 
de exploitatie van genoemde inrichting 
verergert, zodat het arrest, nu het niet 
vaststelt door welke omstandigheden ten 
deze het gevaar kon verergeren, noch 
wettelijk is verantwoord noch regelmatig 
met redenen is omkleed; 

Overwegende dat eiser vervolgd 
werd ter zake dat hij « met overtre
ding van titel I, hoofdstuk I, 
artikelen 1 en 14, van het bij het· 
Regentsbesluit van 11 februari 1946 
goedgekeurde algemeen reglement 
voor de arbeidsbescherming, zonder 
vergunning vanwege de bestuurs
overheid een vergunninghoudende 
inrichting heeft uitgebreid of aan
vaard, waardoor de aan deze exploi
tatie eigen zijnde gevaren, onge
zondheid of hinderlijkheid konden 
verergeren, ten deze : dat · hij in het 
stalen reservoir nr. 4 met ebonieten 
binnenbekleding salpeterzuur voor 
gebruiksdoeleinden heeft opgesla
gen terwijl in de beschrijvingen der 
installaties, opgemaakt in de beslui
ten van de bestendige deputatie tot 
toekenning van de vergunning, 
enkel sprake was van gebruik en 
opslaan van zwavel- en fosforzuur »; 

Overwegende dat het arrest er in 
· feite op wijst, enerzijds, dat de 
toevoeging van een opslag van sal
peterzuur aan die van andere ver
gunningplichtige stoffen neerkomt 
op een uitbreiding van een vergun
ninghoudende inrichting en, ander
zijds, dat die uitbreiding van dien 
aard is dat de aan de exploitatie van 
een dergelijke inrichting eigen 
zijnde gevaren, ongezondheid of 
hinderlijkheid verergerden; 

Overwegende dat het arrest aldus 
in feite vaststelt dat de bestandde
len van de tenlastelegging, zoals zij 
in de dagvaarding waren omschre
ven, vaststaan; 

Overwegende dat uit de conclusie 
van eiser voor het hof van beroep 
niet blijkt dat hij heeft betwist dat 
door de toevoeging van een opslag 
van salpeterzuur de aan de exploi~a
tie verbonden gevaren kondeu 
verergeren; dat de rechter derhalve 
niet gehouden was de omstandighe
den nader aan te geven waardoor 
ten deze dat gevaar kon verergeren; 
dat de beslissing regelmatig met 
redenen is omkleed en wettelijk is 
verantwoord; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

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

5 december 1979 - 2• kamer - Voor
zitter en verslaggever : baron Richard, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Krings, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. L. Simont. 
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Nr. 221 

2• KAMER- 5 december 1979 

WEGVERKEER - MISDRIJF - BESTUUR
DER VAN EEN NIET GEIDENTIFICEERD VOER
TUIG- HODDER VAN DE NDMMERPLAAT
MISDRIJF DAT VERMOEDELIJK KAN TEN 
LASTE WORDEN GELEGD VAN DE HODDER 
VAN DIE NUMMERPLAAT- BEGRIP. 

Wanneer een overtreding van het Weg
verkeersreglement is· vastgesteld zon
de.r;, dat _d_e bestulfrder van het voertuig 
geldentihceerd 1s, wordt wettig ver
moed dat zij is toe te schrijven aan de 
houder van de nummerplaat van het 
voertuig waarvan het nummer is opge
nomen, tenzij deze kan aantonen dat 
hij die overtreding niet heeft ge
pleegd (1). 

(MARCHAL) 

ARREST ( vertaJing) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 juni 1979 in hager 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Aarlen; 

. Over het middel, afgeleid uit de schen
dmg van de artikelen 97 van de Grand
wet, 6, lid 2, van het Europees Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
154 van het Wetboek van Strafvordering 
62 van de op 16 maart 1968 gecoordi~ 
neerde wetten betreffende de politie 
over het wegverkeer en 1319 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het vonnis, zonder acht te 
slaan op de conclusie waarbij eiser voor 
de correctionele rechtbank aanvoerde : 
dat hij « betwist de hem verweten 
overtreding te hebben begaan; dat het 
o:penbaar ministerie het bewijs ervan 
met !evert; ... dat de bekeuring van de 
aan concluderende partij ten laste 
gelegde overtreding " op het nummer " is 
geschied, zonder dat de dader in feite 
kon worden gei:dentificeerd; ... dat de 
straffen krachtens de grondbeginselen 
van het strafrecht een persoonlijk 
karakter hebben en enkel tegen :de 
overtreder zelf kunnen worden· 
uitgesproken », vaststelt dat, nu geen 
afschrift van het proces-verbaal, waarbij 
de overtreding werd vastgesteld, aan 

(1) Zie Cass., 2.2. juli 1960, met voetnoot R.D. 
(Br:IJ. en Pas., 1960, I, 12.69); 16 mei 1979 (A.C. 
1978-79, 1100). 

eiser was gezonden binnen acht dagen, 
dat proces-verbaal niet de waarde heeft 
van een bewijs dat geldt zolang het 
tegendeel niet is bewezen, maar slechts 
de waarde heeft van een gewone inlich
ting, waarna het vonnis, met bevestiging 
van de beslissing van de eerste rechter 
de overtreding bewezen verklaart en d~ 
beklaagde veroordeelt tot een geldboete 
van vijftig frank of een vervangende 
gevangenisstraf van vijftien dagen, op 
grond dat « beklaagde in een brief van 
5 oktober 1978 voorhield dat hij zich niet 
meer kon herinneren of hij de dag van 
de feiten zijn wagen niet had uitgeleend 
dan wel of zijn beroepsbezigheden hem 
niet verhinderden aanwezig te zijn op de 
plaats waar de overdreven snelheid werd 
vastgesteld; dat beklaagde advocaat is en 
het voor de hand ligt dat, toen hij een 
afschrift van het proces-verbaal ontving 
namelijk elf dagen na de feiten, hij zich 
zijn beroepsbezigheden van 4 maart des 
te gemakkelijker kon herinneren, nu hij 
er een precieze agenda dient op na te 
houden; ... dat, gelet op het voorgaande 
de bewering van de beklaagde als zo~ 
hij aan de hem ten laste gelegde overte
ding in strijd met artikel 6, lid 2, van het 
Verdrag van 4 november 1950 tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens schuldig bevonden zijn op grond 
van een vermoeden waarvan hij het 
tegendeel onmogelijk kan bewijzen, van 
alle grond is ontbloot; dat hij immers de 
mogelijkheid had tijdig een controleer
baar alibi te verschaffen zonder dat hij 
daarom iemand moest verklikken; dat 
hij in plaats daarvan de feiten alleen 
maar heeft ontkend, hetgeen een objec
tief onderzoek der feiten niet kan door
staan »; het vonnis tevens steunt op de 
gronden van: de eerste rechter « dat -in 
het op 4 maart 1978 opgemaakte proces-
verbaal ... werd vastgesteld dat Etienne 
Marchal ... 108 kilometer per uur reed 
terwijl ... de snelheid ... beperkt ... wa~ 
tot 90 kilomete:r; per uur; dat 
beklaagde alle verweermiddelen kon 
aanvoeren ... ten bewijze dat .eventueel 
een derde met zijn wagen reed; ... dat in 
geval van betwisting Etienne Marchal 
diende te bewijzen dat geen overtreding 
was begaan; dat, wat de id.;ntiteit van de 
overtreder betreft, Etienne Marchal niet 
voorhoudt dat hij op de dag van de 
feiten niet met zijn eigen wagen reed op 
de plaats en het tijdstip waarop de 
overdreven snelheid werd vastgesteld· 
dat hij in de door hem op 17 maart 197B 
aan de rijkswacht teruggezonden vraag
en antwoordlijst enkel verklaart : « De 
aangeklaagde feiten zijn al te lang 
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geleden gebeurd. Ik kan niet meer weten 
of ik het wei was die op die dag daar 
met mijn wagen voorbijkwam en even
min of ik op dat tijdstip wei op die 
plaats kon zijn >>; dat het toch wei 
verbazing wekt dat de beklaagde (die op 
17 maart 1978 de vraag- en antwoordlijst 
naar de rijkswacht heeft teruggestuurd) 
zich zo kort na de overtreding niet meer 
herinnert van Ukkel naar Luxemburg te 
zijn gereden; dat Etienne Marchal niet 
betwist dat zijn voertuig met nummer
plaat AZN834 wei degelijk bij de te 
zijnen laste gelegde overtreding betrok
ken was; dat hij niet bewijst dat hij zijn 
wagen op 4 maart 1978 aan een derde 
had toevertrouwd op de plaats en het 
tijdstip waarop de overtreding door de 
rijkswacht werd vastgesteld; dat hij dus 
moet worden geacht zelf het hem ten 
laste gelegde feit te hebben begaan », 

terwijl, eerste onderdeel, het proces
verbaal van 4 maart 1978 niet de identi
teit van de bestuurder van het voertuig 
maar aileen die van de eigenaar ervan 
aangeeft en dus niet vaststelt dat eiser 
met een overdreven snelheid reed 
(schending van artikel 1319 van het 
J3urgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het tegenstrijdig is 
vast te stellen, enerzijds, dat eiser << de 
feiten aileen maar heeft ontkend », 
anderzijds, met overneming van de 
gronden van de eerste rechter, << dat 
Etienne Marchal niet voorhoudt dat hij 
de dag van de feiten niet met zijn eigen 
wagen heeft gereden >>, welke tegenstrij
digheid gelijkstaat met het ontbreken 
van motivering (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

derde onderdeel, de feitenrechter geen 
enkel bewijselement aangeeft waaruit 
kan worden afgeleid dat eiser de hem 
ten laste gelegde overtreding heeft 
begaan en die overtreding dus te zijnen 
aanzien bewezen is, maar zijn oordeel 
grondt op het feit dat eiser zijn onschuld 
niet bewijst; het vonnis aldus de wette
lijke bewijsregels in strafzaken miskent, 
alsmede het grondbeginsel dat de 
beklaagde vermoed wordt onschuldig te 
zijn en het recht heeft geen verklaring 
af te leggen : 

Over het eerste en het derde 
nnderdeel samen : 

Overwegende dat, wanneer een 
overtreding van het Wegverkeers
reglement wordt vastgesteld zonder 
dat de bestuurder van het voertuig 
werd gei:dentificeerd, de houder van 

de nummerplaat van dat voertuig, 
waarvan het nummer werd opgete
kend, krach:tens de wet vermoed 
wordt de overtreder te zijn, tenzij 
hij gegevens aanbrengt die kunnen 
aantonen dat hij die overtreding 
niet heeft begaan; 

Overwegende dat eiser, die niet 
betwistte dat het in het oorspronke
lijke proces-verbaal gei:dentificeerde 
voertuig met nummerplaat AZN 834 
hem toebehoorde, op de dag van de 
overtreding, namelijk 4 maart 1978, 
in zijn conclusie voor de rechter in 
hoger beroep wei betwistte dat hij 
de hem ten laste gelegde overtre
ding had begaan en aanvoerde dat 
het openbaar ministerie het bewijs 
daarvan niet leverde, dat de hem 
ten laste gelegde overtreding « op 
het nummer » was bekeurd zonder 
dat de identiteit van de overtreder 
« in feite werd vastgesteld » en « dat 
de straffen krachtens de grondbe
ginselen van het strafrecht een per
soonlijk karakter hebben en aileen 
tegen de overtreder zelf mogen uit
gesproken worden »; 

Overwegende dat het vonnis ver
meldt dat « de beklaagde in een 
brief van 5 oktober 1978 voorhield 
zich niet te kunnen herinneren of 
hij de dag van de feiten zijn wagen 
niet had uitgeleend dan wei of zijn 
beroepsbezigheden van dat ogenblik 
hem niet verhinderden aanwezig te 
zijn op de plaats waar de overdre
ven snelheid werd vastgesteld; ... dat 
de beklaagde advocaat is en het 
voor de hand ligt dat, toen hij een 
afschrift van het proces-verbaal ont
ving, namelijk elf dagen na de 
feiten, hij zich zijn bezigheden van 
4 maart des te gemakkelijker kon 
herinneren, daar hij er een precieze 
agenda dient op na te houden; ... dat 
men dus werkelijk niet inziet hoe 
een drie dagen te laat toegestuurd 
proces-verbaal, waarin de feiten zijn 
vastgesteld, op enigerlei wijze de 
verdediging in haar rechten kan 
hebben geschaad; dat, gelet op al 
wat voorafgaat, de bewering van de 
beklaagde als zou hij aan de hem 
ten laste gelegde overtreding in 
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strijd met artikel 6, lid 2, van het 
Verdrag· van 4 november 1950 tot 
Bescherming van de Rechten van 
de Mens schuldig zijn bevonden op 
grond van een vermoeden waarvan 
hij het tegendeel onmogelijk kon 
bewijzen, van alle grond is ontbloot; 
dat hij immers de mogelijkheid :had 
tijdig een controleerbaar alibi te 
verschaffen zonder dat hij daarom 
iemand moest verklikken; dat hij in 
plaats daarvan de feiten alleen maar 
heeft ontkend, hetgeen een objectief 
onderzoek van de feiten niet kan 
doorstaan »; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank aldus de bewijskracht 
van het proces-'verbaal van 
4 maart 1978 noch de bewijsregels 
in strafzaken heeft geschonden; 

Dat de beslissing wettelijk is ver
antwoord; 

Dat het eerste en het derde 
onderdeel van het middel niet kun
rien worden aangenomen; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het vonnis, zon

der in tegenstrijdigheid te vervallen, . 
heeft kunnen oordelen, enerzijds, 
dat eiser « de feiten alleen maar 
heeft ontkend, hetgeen een objectief 
onderzoek van de feiten niet kan 
doorstaan », en, anderzijds, met 
overneming van de gronden van de 
eerste rechter « dat Etienne Mar
chal niet voorhoudt dat hij op d~ 
dag van de feiten niet met zijn 
eigen wagen heeft gereden op de 
plaats en het tijdstip waarop de 
overdreven snelheid werd vastge
steld, dat hij in de door hem op 
17 maart 1978 aan de rijkswacht 
teruggezonden vraag- en antwoord
lijst enkel verklaard (heeft) dat de 
aangeklaagde feiten al te lang gele
den (waren) gebeurd, dat hij niet 
meer (kon) weten of (hij) het wel 
was die daar op die dag met (zijn). 
wagen voorbijkwam en evenmin of 

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

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

5 december 1979 - 2• kamer 
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo-

. caat-generaal. 

Nr. 222 
2• KAMER- 5 december 1979 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINIS
TERIE BIJ DE RECHTBANK DIE, OF BIJ HET 
HOF DAT, KENNIS MOET NEMEN VAN HET 
HOGER BEROEP - BEKLAAGDE WONEND IN 
BELGIE - DAGVAARDING OM VOOR HET 
APPELGERECHT TE VERSCHIJNEN MEER DAN 
VEERTIG DAGEN TE REKENEN VAN DE U!T
SPRAAK VAN HET VONNIS- NIET ONTVANKE
LIJK HOGER BEROEP (1}. 

(COURCELLE, VANCRAEYNEST T. LANGWALD, 
HAFTPFLICHT-UNTERSTUTZUNGSKASSE) 

5 december 1979 - 2• kamer - Voor
zitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal. 

Nr. 223 
2• KAMER- 5 december 1979 

1° TAALGEBRUIK- STRAFZAKEN- VER

ZOEK TOT VERWIJZING NAAR EEN ANDER 
RECHTSCOLLEGE VAN DEZELFDE RANG 
OPDAT DE RECHTSPLEGING IN HET NEDER
LANDS OF ·IN HET FRANS ZOU WORDEN 
GEVOERD - WET VAN 15 JUNI 1935, 
ART. 23 - VERZOEK ENKEL TOELAATBAAR 

VOOR DE EERSTE RECHTER (2). 

(hij) op dat tijdstip wel op die plaats --,.-------------"'--
kon zijn »; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist; 

(1) Zie Cass., 6 sept. 1976 (A.C., 1977, 19). 

(2) Cass., 21 juni 1965 (Bull. en Pas., 1965, I, 
1152). 
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2° TAALGEBRUIK- STRAFZAJ{EN- VER

WEK TOT VERWIJZING NAAR EEN ANDER 
RECHTSCOLLEGE VAN DEZELFDE RANG 
OPDAT DE RECHTSPLEGING IN HET DUITS 
WU WORDEN GEVOERD - GEEN VERWIJZING 
MOGELIJK VOLGENS DE TAALWET IN 
GERECHTSZAKEN - NIETTEMIN VERWIJZING 
- ONWETTIGHEID. 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL 
T. ERNST, FIRMA ERNST UND SOHNE P.V.B.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 28 mei 1979 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 23 en 24 van de 
wet van 15 juni 1935 op het gebruik der 
talen in gerechtszaken, 

doordat de rechtbank in hoger beroep 
verweerders verzoek om de procedure in 
het Duits te laten geschieden, heeft 
aangenomen en de zaak heeft verwezen 
naar de Rechtbank te Verviers zitting 
houdend in hoger beroep, 

terwijl, eerste onderdeel, het recht, 
waarvan sprake is in artikel 23 van de 
wet van 15.juni 1935, uitsluitend toekomt 
aan de rechter in de politierechtbank of 
de correctionele rechtbank die in eerste 
aanleg uitspraak doet, zodat de recht
bank die in hoger beroep uitspraak doet, 
overeenkomstig artikel 24 van deze wet 
verweerders verzoek had moeten afwij
zen en voor de procedure de taal had 
moeten gebruiken waarin d~ beroepen 
beslissing was gesteld; 

tweede onderdeel, artikel 23 van voor
melde wet de verwijzing naar een ander 
rechtscollege van dezelfde rang niet 
toestaat wanneer de rechtspleging in het 
Duits gevoerd wordt en slechts de twee 
volgende gevallen op het oog heeft : het 
geval dat de verdachte, die terecht staat 
voor een rechtbank met Nederlandse 
voertaal, slechts Frans kent of zich met 
meer gemak in deze taal uitdrukt, en het 
geval dat de verdachte, die terecht staat 
voor een rechtbank met Franse voertaal, 
slechts Nederlands kent of zich met 
meer gemak in deze taal uitdrukt : 

Over beide onderdelen samen : 
Overwegende dat, enerzijds, 

krachtens artikel 23 van de wet van 
15 juni 1935 op het gebruik der 
talen in gerechtzaken aileen de 
eerste rechter, op verzoek van een 

beklaagde die verkeert in een van 
de bij voormelde wetsbepaling 
bepaalde gevallen, de verwijzing 
mag gelasten naar een ander 
rechtscollege van dezelfde rang; 

Overwegende dat uit de proces
sen-verbaal der terechtzitting volgt 

, dat de beklaagde die verwijzing 
voor de eerste maal voor de recht
bank in hoger beroep heeft 

. gevraagd; 
Overwegende dat, anderzijds, 

wanneer de rechtspleging in het 
Frans of in het Nederlands wordt 
gevoerd, het in de huidige stand van 
de wetgeving niet mogelijk is te 
verwijzen naar een ander rechtscol
lege van dezelfde rang om de 
beklaagde in de mogelijkheid te 
stellen te vragen dat de rechtsple
ging in het Duits zou geschieden; 

Dat beide onderdelen van het 
middel gegrond zijn; 

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 
Nijvel, zitting houdend in hoger 
beroep. 

5 december 1979 - 2' kamer -
Voorzitter : baron Richard 
Verslaggever : de h. Bosly - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal. 

Nr. 224 

2' KAMER - 5 december 1979 

1° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER WAARBIJ VERDACHTEN NAAR 
DE CORRECTIONELE RECHTBANK WORDEN 
VERWEZEN WEGENS EEN MISDAAD, ZONDER 
OPGAVE VAN VERZACHTENDE OMSTANDIG
HEDEN, EN TEVENS WEGENS WANBEDRIJVEN 
- VONNISGERECHT DAT VASTSTELT DAT DE 
MISDRIJVEN SAMENHANGEND ZIJN EN DAT 
ZICH NIET BEVOEGD VERK]:.AART OM KENNIS 
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TE NEMEN VAN DE HELE ZAAK - BESLISSIN
GEN IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN
REGELING VAN RECHTSGEBIED - BESLIS
SING W AARBIJ DE RECHTBANK ZICH ONBE
VOEGD VERKLAART VERANTWOORD LIJKEND 
- NIETIGVERKLARlNG VAN DE BESCHlKKlNG 
- VERWlJZlNG NAAR DE KAMER VAN 
lNBESCHULDIGINGSTELLING ( 1 ). 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
- BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - VON
NlSGERECHT DAT ZlCH ONBEVOEGD VER
KLAART OM KENNlS TE NEMEN VAN FElTEN 
DIE NlET WETTlG AANHANGIG ZlJN GEMAAKT 
BIJ EEN BESCHlKKING VAN DE RAADKAMER 
- VONNISGERECHT W AARBlJ TEGELIJKER
TIJD, MAAR AFZONDERLlJK BIJ EEN ANDERE 
BESCHlKKlNG TOT VERWlJZlNG, ANDERE FEl
TEN TEN LASTE VAN DEZELFDE BEKLAAGDE 
ZIJN GELEGD - GERECHT DAT ZELF EN 
VOOR HET EERST WIJST OP EEN SAMENHANG 
TUSSEN DIE FElTEN EN DE FElTEN DIE 
ONWETTlG AANHANGIG ZlJN GEMAAKT -
VONNlSGERECHT DAT ZlCH VOOR DE HELE 
ZAAK ONBEVOEGD VERKLAART - ONWET
TIGHEID (2). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE LUIK lNZAKE COLLETTE E.A.) 

ARREST ( verta]ing) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift tot regeling van rechts
gebied, op 31 oktober 1979 door de 
procureur-generaal te Luik inge
diend; 

2" Senden Eduard, geboren te 
Kruibeke op 3 november 1934, 

3" Wernaerts Marie, geboren te 
Hoboken op 11 juni 1935, 

4" Van de Perre Annie, geboren te 
Antwerpen op 18 oktober 1947; 

5" Volkaerts Lodewijk, geboren te 
Antwerpen op 31 augustus 1929, 

6" Skobel Bondonus, geboren te 
Lipika-Dolna (Polen) op 21 sep
tember 1922, 

7" Van Henten Marcel, geboren te 
Sint-Joost-ten-Node op 12 december 
1928, naar de Correctionele Recht
bank te Luik verwezen heeft ter 
zake dat zij : 

A) alle zeven, op 6 februari 1974 
te Luik, met behulp van geweld of 
bedreiging, hetzij gelden, waarden, 
roerende voorwerpen, schuldbrie
ven, biljetten, promessen, kwijtin
gen, hetzij de ondertekening of de 
afgifte van enig stuk dat een ver
bintenis, beschikking of schuldbe
vrijding inhoudt of teweegbrengt, 
ten deze een bedrag van twaalfdui
zend frank toebehorend aan 
Mireille Tielemans hebben afge
perst, 

E) met het oogmerk om zich een 
zaak toe te eigenen die aan een 
ander toebehoort, zich gelden, roe
rende goederen, verbintenissen, 
kwijtingen of schuldbevrijdingen 
hebben doen afgeven, hetzij door 

I. Betreffende de zaak notitie- het gebruik maken van valse namen 
nummer 306/78 van het parket- of valse hoedanigheden, hetzij door 
generaal te Luik : het aanwenden van listige kunstgre-

Overwegende dat de raadkamer pen om misbruik te maken van het 
van de Rechtbank van Eerste Aan- vertrouwen of van de lichtgelovig
leg te Luik, bij beschikking van heid, ten deze door de handel in 
23 mei 1977, « met aanneming van jack-pots, 
de gronden van de vordering, de 1. eerstgenoemde, zich op 
daarin vastgestelde verzachtende 23 april 1974 te Vise een bedrag van 
omstandigheden inbegrepen », de 12.500 frank door Marcelle Delboom 
personen genaamd : en een bedrag van 5;500 frank door 

1" Collette Gaston, geboren te Fram;ois Arron heeft doen afgeven, 
Hoei op 28 augustus 1922, 2. eerste, tweede en derde 
----------------1 beklaagde, zich op 5 maart 1974 te 

{1) Zie Cass., 25 april 1977 (A.C:, 1977, 877). 

{2) Zie Cass., 24 sept. 1941 {Bull. en Pas., 
1941, I, 359); 7 feb. 1944 {ibid., 1944, I, 181) met 
voetnoot L.C.; 28 maart 1949 (ibid, 1949, I, 
231); 9 okt. 1972 {A.C:, 1973, 142); 19 jan. 
1976 (ibid, 1976, 590). 

Engis een bedrag van 22.000 frank 
door Leopold Gerard hebben doen 
afgeven; 

Overwegende dat de vordering 
van de procureur des Konings ver
I{leldde « dat, aangezien er verzach-
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tende omstandigheden zijn ten 
gevolge van vroegere veroordelingen 
tot criminele straffen, er grond 
bestaat om enkel correctionele 
straffen uit te spreken »; 

Overwegende dat het Hof van 
Beroep te Luik bij arrest van 
7 maart 1979, op het hoger beroep 
tegen het vonnis van de Correctio
nele Rechtbank te Luik van 
9 februari 1978, vaststelt dat de 
bewoordingen van de vordering 
geen verschrijving bevatten, vermits 
beklaagde Collette reeds tot een 
criminele straf werd veroordeeld, 
waarna het hof beslist dat vroegere 
veroordelingen tot criminele straf
fen niet als verzachtende omstan
digheid in aanmerking kunnen wor
den genomen; dat het hof zich 
onbevoegd verklaard op grond, 
enerzijds, dat de onder de tenlaste
legging A bedoelde feiten, waarop 
een criminele straf staat, niet wettig 
in een wanbedrijf werden omgezet, 
aangezien de raadkamer in haar 
beschikkingen geen verzachtende 
omstandigheden opgeeft, en, ander
zijds, dat de feiten onder de ten
lastelegging B samenhangend zijn 
met de feiten onder de tenlasteleg
ging A; 

Overwegende dat de beschikking 
van de raadkamer en het arrest van 
het hof van beroep in kracht van 
gewijsde zijn gegaan en dat uit hun 
tegenstrijdigheid een geschil over 
rechtsmacht is ontstaan dat de loop 
van het gerecht belemmert; dat er 
derhalve grond bestaat tot regeling 
van rechtsgebied; 

Overwegende dat de feiten onder 
de tenlastelegging A door de 
artikelen 468 en 470 van het Straf
wetboek worden gestraft met 
opsluiting en dat de feiten onder de 
tenlastelegging B samenhangend lij
ken te zijn met de onder de ten
lastelegging A bedoelde feiten; 

Dat de raadkamer in haar 
beschikking niet wettelijk heeft 
vastgesteld dat er, wat de tenlaste
legging A betreft, verzachtende 
omstandigheden aanwezig waren, 
zodat de correctionele rechtbank en 

derhalve het hof van beroep niet 
bevoegd waren om van de zaak 
kennis te nemen; 

II. Betreffende de zaaknotitie 
nummer 485/76 van het parket
generaal te Luik : 

Overwegende dat voor de Correc
tionele Rechtbank te Marche-en
Famenne zijn gedagvaard : 

1. Collette Gaston, geboren te 
Hoei op 28 augustus 1922, 

2. Sonveaux, Marie, geboren te 
Namen op 14 oktober 1943, 

3. Defays Joseph, geboren te Vil
lers-Sainte-Gertrude op 1 juni 1936, 

4. Lejeune Ghislain, geboren te 
Harre op 8 maart 1925, 

5. Lejeune Claude, geboren te 
Mormont op 18 juni 1953, 

6. Delmas Andre, geboren te Auch 
(Frankrijk) op 23 oktober 1938, 

7. Daisne Emile, geboren te Soy 
op 21 april 1922, 
de eerste vijf, ingevolge een 
beschikking van de raadkamer 
te Marche-en-Famenne, waarin 
de verzachtende omstandigheden 
nauwkeurig worden omschreven, de 
laatste twee op rechtstreekse dag
vaarding door de procureur des 
Konings te Marche-en-Famenne, ter 
zake dat, 

1. de eerste twee beklaagden, op 
5 augustus 1974 te Vaux-Chavanne, 
als daders of medeplichtigen, 

a) met een of meerdere personen, 
met behulp van geweld of bedrei
ding, in een bewoond huis of in de 
aanhorigheden ervan, een bedrag 
van 8.000 frank, dat hen niet toebe
hoorde, hebben afgeperst ten nadele 
van Ghislain Lejeune, Claude 
Lejeune en Joseph Defays, 

b) gepoogd hebben met een of 
meerdere personen, bij nacht, door 
middel van geweld of bedreiging, in 
een bewoond huis of in de aanho
righeden ervan, een bedrag van 
7.000 frank af te per sen ten nadele 
van dezelfde personen, waarbij het 
voornemen om het misdrijf te ple
gen zich heeft geopenbaard door 
daden die een begin van uitvoering 
van dit misdrijf vormden en aileen 
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ten gevolge van omstandigheden, 
van de wil van de daders onafhan
kelijk, zijn gestaakt of hun uitwer
king hebben gemist, 

2. eerstgenoemde beklaagde, daar
enboven, op 5 augustus 1974 te 
Vaux-Chavanne oplichting heeft 
gepleegd doordat hij zich, met het 
oogmerk om zich zaken, die aan een 
ander toebehoren, toe te eigenen, 
gelden heeft doen afgeven of leve
ren, ten deze een bedrag van 
8.000 frank, door het aanwenden 
van listige kunstgrepen om mis
bruik te maken van het vertrouwen 
of van de lichtgelovigheid, 

3. eerstgenoemde bovendien, op 
5 augustus 1974 te Vaux-Chavanne, 
aan Henri Vaessen opzettelijk sla
gen , of verwondingen heeft toege
bracht, die een ziekte of ongeschikt
heid tot het verrichten van persoon
lijke arbeid hebben veroorzaakt, 

4. de tweede beklaagde boven
dien, op 5 augustus 1974 te Vaux
Chavanne, 

a) Henri Vaessen en Ghislain 
Lejeune onder bevel of onder 
voorwaarde mondeling bedreigd 
heeft met een aanslag op hun per
soon of hun eigendom, aanslag 
waarop een criminele straf is 
gesteld, 

b) Henri Vaessen door gebaren of 
zinnebeelden bedreigd heeft met 
een aanslag op zijn persoon, op 
welke aanslag een criminele straf is 
gesteld, 

5. de derde, vierde en vijfde 
beklaagde in 1974, meer bepaald op 
5 augustus 1974, te Vaux-Chavanne, 
herhaaldelijk als daders of mede
plichtigen, 

a) voordeel hebben getrokken van 
een kansspel hetzij dat ze zelf of 
door hun gelastigden daaraan heb
ben deelgenomen of te hunnen bate 
voorwaarden hebben gesteld welke 
de kansen ongelijk maakten, hetzij 
dat ze van de personen, wien het 
toegelaten wordt daaraan deel te 
nemen, een loon in geld hebben 
ontvangen of iets hebben afgehou-

den van de inzet, hetzij dat ze zich 
rechtstreeks of onrechtstreeks enig 
ander voordeel hebben verschaft 
door middel van dat spel, 

b ) willens en wetens of gewoon
lijk in een voor het publiek toegan
kelijk lokaal, dat door de vierde en 
vijfde beklaagde werd gehouden, 
spelen hebben toegelaten die aanlei
ding geven tot overdreven inzetten 
of weddenschappen en zulks, wat de 
derde beklaagde betreft, met de 
omstandigheid van herhaling, nu hij 
die feiten gepleegd heeft binnen vijf 
jaar na de drie veroordelingen die 
ingevolge de wet van 24 oktober 
1902 tegen hem waren uitgesproken, 
waarvan twee op 21 februari 1974 en 
een op 14 november 1973, en die ten 
tijde van de feiten van deze zaak in 
kracht van gewijsde waren gegaan, 

6. de derde, zesde en zevende 
beklaagde, in 1973 en 1974, meer 

· bepaald wat de derde en zesde 
beklaagde betreft, in oktober en 
november 1974 en, wat de derde en 
zevende beklaagde betreft, van 
16 augustus 19'73 tot 5 november 
1974, door de misdrijven uit te 
voeren of door rechtstreeks aan de 
uitvoering ervan mee te werken, te 

· Amonines, op welke plaats en onder 
welke vorm ook, meermalen voor
deel hebben getrokken van kans
spelen, hetzij dat ze van de perso
nen, wien het toegelaten wordt 
daaraan deel te nemen, een loon in 
geld hebben ontvangen of iets heb
ben afgehouden van de inzet, hetzij 
dat ze zich rechtstreeks of onrecht
streeks enig ander voordeel hebben 
verschaft door middel van die spe
len; 

Overwegende dat het Hof van 
Beroep te Luik, op het hoger beroep 
tegen het op 19 december 1975 door 
de Correctionele Rechtbank te Mar
che-en-Famenne gewezen vonnis, 
wegens samenhang de voeging van 
de bovenvermelde zaken nummers 
485/76 en 306/78 heeft bevolen en 
zich onbevoegd heeft verklaard om 
kennis te nemen van de in de zaak 
485/76 ten laste gelegde feiten; 
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Overwegende dat, nu het hof van 

beroep had vastgesteld dat de feiten 
vervat in de beschikking van de 
raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Luik van 
23 mei 1977 niet wettig waren 
voorgelegd aan het vonnisgerecht, 
het hof niet zelf voor de eerste maal 
kon wijzen op het bestaan van · 
samenhang tussen die feiten en de 
feiten waarover de rechtbank te 
Marche-en-Famenne had beslist en 
waarvan het Hof kennis nam inge
volge het tegen dat vonnis inge
stelde hoger beroep; 

Dat het hof van beroep mitsdien 
niet wettig heeft beslist dat het niet 
bevoegd was om kennis te nemen 
van de feiten waarover de recht- ' 
bank te Marche-en-Famenne bij 
vonnis van 19 december 1975 uit
spraak had gedaan; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de beschikking van de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Luik van 23 mei 1977; vernie
tigt het arrest van het Hof van 
Beroep te Luik van 7 maart 1979, in 
zoverre het hof van beroep hierbij 
onbevoegd verklaard wordt om uit
spraak te doen in de zaak nummer 
485/76 van de notities van het 
parket-generaal te Luik; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissingen, wat hen betreft; 
verwijst de zaak nummer 306/78 
naar de kamer van inbeschuldi
gingstelling van het Hof van Beroep 
te Luik en de zaak nummer 
485/76 naar het Hof van Beroep te 
Berg~n. 

5 december 1979 - 2" kamer -
Voorzitter baron Richard 
Verslaggever : de h. Kreit - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal. 

Nr. 225 

1• KAMER- 6 december 1979 

1° VERBINTENIS- BETALING- GELDIG
HEID- VOORWAARDEN. 

2° HUUR VAN GOEDEREN - HUUR IN 

HET ALGEMEEN- HUURGELD - BETALING
GELDIGHEID- VOORWAARDEN. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE -
BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP 
KAN WORDEN INGESTELD - BURGERLIJKE 
ZAKEN - BESLISSING IN LAATSTE AANLEG 
W AARIN VERZUIMD IS UITSPRAAK TE DOEN 
OVER EEN PUNT VAN DE VORDERING -
ONTVANKELIJKE VOORZIENING. 

1 • en 2" De huur is niet rechtsgeldig aan 
de verhuurder betaald indien ze wordt 
betaald aan iemand die geen macht 
heeft om voor hem te ontvangen of 
indien, bij betaling aan iemand die 
niet bevoegd was om voor de verhuur
der te ontvangen, deze laatste de 
betaling niet heeft bekrachtigd of er 
geen voordeel uit getrokken heeft. 
(Artt. 1234, 1239 en 1728 B.W.) 

3" Cassatieberoep staat open tegen de 
beslissing in laatste aanleg waarin 
verzuimd is uitspraak te doen over een 
punt van de vordering (1). (Art. 1138, 
3", Ger.W.) 

(WIRTZ T. STEEKENBRINK) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 september 1978 
door de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Verviers in hoger beroep 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 23 tot 27, 
1138, 2", van het Gerechtelijk Wetboek, 
1234, 1239, 1319, 1320, 1322, 1728 van het 
Burgerlijk Wetboek, 11 vervat in de wet 
van 30 april 1951 betreffende de handels
huurovereenkomsten, gewijzigd bij ar
tikel 1, 3", van de wet van 29 juni 1955, 
97 van de Grondwet, en van de algemene 
rechtsbeginselen volgens welke geen uit
spraak mag worden gedaan over niet 
gevorderde zaken en van het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verde
diging, 

(1) Cass., 22 jan. 1976 (A.C., 1976, 606), 
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doordat het vonnis, ter verwerping van 

de rechtsvordering van eiseres tot beta
ling van achterstallige huurgelden en 
indexering ervan voor de jaren 
1973 en 1974, alsmede van haar vorderin
gen tot ontbinding van de huurovereen
komst en tot toekenning van verschil
lende bijkomende vergoedingen, beslist 
dat verweerster de betwiste huurgelden 
niet behoeft te betalen, op grond dat 
volgens een vonnis van de vrederechter 
van het tweede kanton te Verviers van 
26 maart 1976 inzake een vroegere 
tussen dezelfde partijen gevoerde proce
dure beslist heeft dat « verweerster t.a.v. 
het betrokken onroerend goed de hoeda
nigheid van hoofdhuurster had sedert 
1 januari 1973, d.i. de dag waarop het 
pand gedeeltelijk onderverhuurd is met · 
overdracht van de handelszaak en in 
ieder geval sinds de overdrager failliet is 
verklaard bij vonnis van 20 novem
ber 1975 >>, dat « de overdrager op 
30 januari 1975 aan verweerster een 
ontvangbewijs gaf voor de huur van de 
jaren 1973 en 1974 waardbor zij volledig 
was bevrijd >> en dat, aangezien er geen 
enkel voorbehoud is gemaakt voor de 
door eiseres ontvangen betalingen, ver
weerster van de betaling van die huur
gelden is bevrijd en dus van de indexe-
ring ervan, ~ 

terwijl, eerste onderdeel, door aan te 
nemen dat verweerster bevrijd was door 
de op 30 januari 1975 afgegeven kwitan
tie, het vonnis in het onzekere laat of 
het oordeelt dat het vonnis van 
26 maart 1976 heeft beslist dat de 
overdrager de hoedanigheid van hoofd
huurder had behouden tot 20 novem
ber 1975, dit is de datum van het vonnis 
van falllietverklaring waarop verweer
ster overeenkomstig art. ll.II, laatste lid, 
van de Handelshuurwet de hoedanigheid 
van hoofdhuurster zou hebben verkre
gen, dan wel of het oordeelt dat de 
gedeeltelijke onderverhuring van het 
pand op 1 januari 1973 een beletsel 
vormde voor de toepassing van 
artikel 11.1, tweede lid, Handelshuurwet 
en derhalve belette dat verweerster op 
die dag de hoedanigheid van hoofdhuur
ster verkreeg; dat die dubbelzinnigheid 
in de motivering een schending is van 
artikel 97 van de Grondwet; het vonnis 
in beide gevallen bovendien tegenstrijdig 
is vermits het elders uitdrukkelijk vast
stelt dat verweerster vanaf 1 janua
ri 1973 hoofdhuurster was geworden, 
waardoor artikel 97 van de Grondwet 
ook wordt geschonden; 

tweede onderdeel, vorenvermeld von
nis van de vrederechter van het tweede 
kanton te Verviers van 26 maart 1976 
had beslist dat er ten deze sprake was 
van « onderverhuring ... samen met de 
overdracht of verhuring van de handels
zaak, vermits verweerster sinds een 
bepaalde datum, t.w. 1 januari 1973, het 
pand in gebruik heeft en exploiteert; ... 
de volledige onderverhuring samen met 
de overdracht van de handelszaak gelijk
gesteld wordt met de overdracht van de 
huurovereenkomst, zodat de onderhuur
der rechtstreeks huurder wordt van de 
verhuurder; ... De Boeck, de overdrager, 
bij vonnis van 20 november 1975 failliet 
is verklaard; ingeval een rechterlijke 
beslissing de ontbinding van de huur
overeenkomst zou uitspreken, verweer
ster rechtstreekse huurster van eiseres 
zou worden, aangezien aan de hoofdhuur 
een einde is gekomen door de schuld 
van de hoofdhuurder, zulks ingeval van 
een onderverhuring met verhuring van 
de handelszaak ~ om tot slot te zeggen 
« dat verweerster als hoofdhuurster moet 
worden beschouwd, hetzij met toepas
sing van artikel 11.1, tweede lid, hetzij 
eventueel met toepassing van arti
kel 11.11, laatste lid »; het bestreden 
vonnis, nu het beslist dat vorenvermeld 
vonnis van 26 maart 1976 beslist heeft 
dat verweerster t.a.v. het onroerend goed 
de lioedanigheid van hoofdhuurster had 
sedert 1 januari 1973, datum van de 
gedeeltelijke onderverhuring samen met 
de overdracht van de handelszaak, en in 
ieder geval sinds de overdrager failliet is 
verklaard bij vonnis van 20 november 
1975, het gezag van gewijsde van het 
vonnis van 26 maart 1976 van de vrede
rechter van het tweede kanton te Ver
viers heeft miskend (schending van de 
artikelen 23 tot 27 van het Gerechtelijk 
Wetboek) en hieraan een uitlegging geeft 
die met de bewoordingen ervan niet te 
verenigen is (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van . het 
Burgerlijk Wetboek);het bestreden von
nis bijgevolg onwettig ontkent dat ver
weerster sedert 1 januari 1973 de hoeda
nigheid van hoofdhuurster had (schen
ding van artikel 11.1 van de Handels
huurwet, gewijzigd bij artikel 1, 3•, van 
de wet van 29 juni 1955) en onwettig 
aanneemt dat verweerster van betaling 
was bevrijd door de kwitantie die de 
vroegere huurder, de overdrager De 
Boeck, op 30 januari 1975 voor de 
betwiste achterstallige huurgelden had 
afgegeven (schending van de 
artikelen 1234, 1239, 1728 van het Bur-
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gerlijk Wetboek en 11.1 van de Handels
huurwet, gewijzigd bij de wet van 
29 juni 1955); 

derde onderdeel, het bestreden vonnis 
trouwens erkend had dat verweerster de 
hoedanigheid van hoofdhuurster sedert 
1 januari 1973 had toegekend, zodat De 
Boeck, de vroegere hoofdhuurder, haar 
op 30 januari 1975 niet rechtsgeldig een 
ontvangbewijs voor de achterstallige 
huurgelden voor de jaren 1973 en 
1974 kon afgeven; het vonnis niet wettig, 
zonder schending van de artikelen 1234, 
1239, 1728 van het Burgerlijk Wetboek, 
11.1 van de Handelshuurwet, gewijzigd 
bij artikel 1, 3", van de wet van 
29 juni 1955 en 97 van de Grondwet, kon 
beslissen dat verweerster van betaling 
van de betwiste achterstallige huurgel
den bevrijd was door de kwitantie die 
De Boeck haar op 30 januari 1975 had 
afgegeven; 

vierde onderdeel, verweerster tegen de 
rechtsvordering van eiseres, die hierop 
is gegrond dat zij geen achterstallige 
huurgelden heeft ontvangen en dat die 
huurgelden voor de jaren 1973 en 
1974 niet waren gei:ndexeerd, als verweer 
enkel heeft aangevoerd dat zij betaald 
had aan De Boeck, de vroegere huurder, 
die zijn rechten had overgedragen; ver
weerster daarentegen niet betoogde dat 
eiseres zelf die achterstallige huurgelden 
en indexering had ontvangen; het 
bestreden vonnis op grond dat eiseres 
betalingen had ontvangen, beslist dat 
verweerster van de betaling van de 
achterstallige huurgelden voor de jaren 
1973 en 1974 en van de indexering ervan 
bevrijd was, zodat artikel 1138, 2", van 
het Gerechtelijk W etboek, alsmede de 
algemene rechtsbeginselen volgens 
welke. geen uitspraak mag gedaan wor
den over niet gevorderde zaken en van 
het recht van verdediging schendt; het 
overigens tegenstrijdig is vast te stellen 
dat De Boeck voor de achterstallige 
huurgelden voor de jaren 1973 en 
1974 een ontvangbewijs heeft afgegeven 
en dat eiseres die huurgelden zelf heeft 
ontvangen (schending bovendien van 
artikel 97 van de Grondwet); 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 97 var. 
de Grondwet geen verband houdt 
met de aangevoerde grief; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, het bestreden vonnis, na erop 
gewezen te hebben dat een eerder 
vonnis van de eerste rechter, dat op 
26 maart 1976 in een geding tussen 
dezelfde partijen is gewezen, be
sliste dat verweerster ten aanzien 
van het litigieuze pand de hoedanig
heid van hoofdhuurster heeft sedert 
1 januari 1973 ... en in elk geval 
sedert de datum van het faillisse
ment van de overdrager, dit is van 
het vonnis van 20 november 1975, 
enkel vermeldt « dat, anderzijds, de 
overdrager verweerster op 30 ja
nuari 1975 een ontvangbewijs gaf 
voor de achterstallige huur van 
1973 en 1974 waardoor ze volledig 
was bevrijd; dat, zoals de eerste 
rechter erop wijst, verweerster bij
gevolg bevrijd is van de betaling 
van die huurgelden »; 

Overwegende dat het vonnis, dat 
de vordering tot betaling van de 
achterstallige huur voor de jaren 
1973 en 1974 afwijst en aanneemt 
dat de door de overdrager De Boeck 
afgegeven kwitantie bevrijdend 
werkt, zonder te vermelden dat het 
van oordeel is dat deze laatste de 
hoedanigheid van hoofdhuurder had 
behouden tot 20 november 1975, of 
de macht had om voor eiseres de 
huurgelden te ontvangen of dat 
laatstgenoemde er voordeel uit had 
getrokken, de in het middel ver
melde wetsbepalingen schendt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 1138, 3", van het 
Gerechtelijk W etboek, 

doordat het bestreden vonnis nalaat 
uitspraak te doen over het punt van de 
rechtsvordering van eiseres waarin werd 
gevraagd dat verweerster het bedrag van 
17.531 frank zou be tal en, dit is de 
onroerende voorheffing te haren laste 
voor het jaar 1975, en dat haar rechten 
op de betaling van de onroerende voor
heffing voor de jaren 1976 en 1977 zou
den worden voorbehouden, 
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terwijl het vonnis, door na te laten 

uitspraak te doen over een punt van de 
vordering, artikel 1138,. 3°, van het 
Gerechtelijk Wetboek schendt : 

Overwegende dat eiseres in haar 
aanvullende conclusie in hoger 
beroep de in het middel weergege
ven vordering instelde; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis niet antwoordt op dat punt 
van de vordering; 

Overwegende dat, volgens arti
kel 1138, 3°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, voorziening in cassatie 
wegens overtreding van de wet 
openstaat indien er is verzuimd 
uitspraak te doen over een van de 
punten van de vordering; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, en zonder dat 
een onderzoek nodig is van de 
overige onderdelen van het eerste 
middel die tot geen ruimere cassatie 
kunnen leiden, vernietigt het 
bestreden vonnis, behalve in zover 
het in verband met de vordering 
betreffende de huur van 1975 
en 1976 de heropening van de 
debatten beveelt en de zaak naar de 
eerste rechter verwijst; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
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 de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Luik, zitting houdend in 
hoger beroep. 

6 december 1979 - 1~ kamer - Voor
zitter : de h. Wauters, eerste voorzitter 

Verslaggever : mevr. Raymond
Decharneux - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Colard, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Dassesse. 

Nr. 226 
1• KAMER - 6 december 1979 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-

LIJKE ZAKEN - NIEUW MIDDEL - MIDDEL 
W AARIN SCHENDING WORDT AANGEVOERD 

VAN EEN WETtELIJKE BEPALING WAARVAN 
DE BESTREDEN BESLISSING TOEPASSING 
HEEFT GEMAAKT - GEEN NIEUW MIDDEL. 

2° .VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN EN 

STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING VOLGEND UIT EEN VOOR DE BURGER
LIJKE RECHTER GEBRACHT MISDRIJF -
RECHTSVORDERING VERJAARD DOOR VER
LOOP VAN VIJF JAREN TE REKENEN VAN DE 
DAG WAAROP HET MISDRIJF IS GEPLEEGD
RECHTSVORDERING IN GEEN GEVAL VER
JAARD V66R.DE STRAFVORDERING. 

3° OPENBARE ONDERSTAND - BIJ
STANDSKOSTEN - RECHTSVORDERING TOT 
TERUGBETALING VAN EEN OPENBAAR CEN
TRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN TEN 
LASTE VAN DE DADER VAN HET MISDRIJF 
DAT 'DE VERWONDING OF DE ZIEKTE TOT 
GEVOLG HEEFT GEHAD WAARVOOR DE BIJ
STAND NOODZAKELIJK WAS - RECHTSVOR
DERING DIE VERJAART OVEREENKOMSTIG 
HOOFDSTUK IV WET VAN 17 APRIL 1878 HOU
DENDE DE VOORAFGAANDE TITEL VAN HET 
WETBOEK VAN STRAFVORDERING. 

4° REDENEN VAN VONNISSEN EN 
ARRESTEN - VERPLICHTE MOTIVERING 
- VORMVEREISTE. 

1° Niet nieuw is het cassatiemiddel wan
neer het schending aanvoert van een 
wettelijke bepaling waarvan de bestre
den beslissing toepassing heeft 
gemaakt, ook al raakt die bepaling de 
openbare orde niet en is zij niet 
dwingend (1). 

2° De burgerlijke rechtsvordering vol
gend uit een misdrijf, ook al is zij voor 
de burgerlijke rechter gebracht, ver
jaart ·door verloop van vijf jaren te 
rekenen van de dag waarop het mis
drijf is gepleegd, zonder dat zij ver
jaard kan zijn v66r de strafvordering 
(2). (Art. 26 wet van 17 ·april 1878 
houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering.) 

3° De rechtsvordering tot terugbetaling 
van een openbaar centrum voor maat
schappelijk welzijn tegen de dader van 
het misdrijf dat de verwonding of de 
ziekte tot gevolg heeft gehad waarvoor 
de bijstand noodzakelijk was, verjaart 
krachtens de artt. 17 en 18, derde lid, 
wet van 2 april 1965 overeenkomstig 

(1) Cass., 23 juni 1978 (A.C., 1978, 1249). 

(2) en (3) Zie Cass., 29 nov. 1978 (A.C., 

1978 79 360). 
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hoofdstuk IV wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering, ook 
al is de vordeiing voor de burgerlijke 
rechter gebracht (3). (Wet van 
2 april 1965 betreffende de toereke
ning van de door de commissies van 
openbare onderstand verleende bij
stand.) 

4" De verplichting vonnissen en arresten 
met redenen te omkleden is een 
vormvereiste; de omstandigheid dat 
een reden naar recht onjuist is, ]evert 
geen schending op van artikel 97 Gw. 
(4). (Impliciet.) 

(OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPE
LIJK WELZIJN T. ROUSSEAUX) 

ARREST ( vertaling) 

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

Gelet op het eerste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 17, 18 van 
de wet van 2 april 1965 en 26 van de wet 
van 17 april 1878, gewijzigd bij artikel 1 
van de wet van 30 mei 1961, 

doordat het hof van beroep verklaart 
dat de rechtsvordering van eiser is 
ingesteld na verloop van vijf volle jaren 
te rekenen vanaf de dag waarop ver
weerder het misdrijf heeft gepleegd dat 
de maatschappelijke dienstverlening 
noodzakelijk heeft gemaakt en op een 
tijdstip waarop de strafvordering inge
volge het rechterlijk gewijsde vervallen 
was, op grond dat die rechtsvordering 
strekte tot vergoeding van de schadelijke 
gevolgen van een misdrijf en dus moest 
verjaren overeenkomstig de wet van 
30 mei 1961, zonder onderscheid te 
maken naargelang die rechtsvordering 
voor het strafgerecht dan wei voor het 
burgerlijk gerecht werd gebracht, 

terwijl de in de strafrechtspleging 
geldende verjaring slechts op de rechts
vordering van een openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn (voorheen 
commissie van openbare onderstand) 
van toepassing is voor zover die rechts
vordering door dat centrum als burger
lijke rechtsvordering voor de strafrech
ter is gebracht, terwijl de bij de burger
lijke rechter aanhangig gemaakte 

rechtsvordering verjaart overeenkomstig 
artikel 2277 van het Burgerlijk 
Wetboek: 

Over de gronden van niet
ontvankelijkheid door verweerder 
tegen het middel opgeworpen en 
hieruit afgeleid, enerzijds, dat het 
middel bij de wettelijke bepalingen 
die zouden geschonden zijn geen 
melding maakt van artikel 2277 van 
het Burgerlijk Wetboek dat, volgens 
eiser, van toepassing is op de verja
ring van de rechtsvordering tot 
terugbetaling van de kosten van 
maatschappelijke dienstverlening 
tegen diegenen die aansprakelijk 
zijn voor de verwonding of de ziekte 
die de dienstverlening noodzakelijk 
heeft gemaakt, wanneer die verwon
ding of die ziekte het gevolg is van 
een misdrijf, en de rechtsvordering 
voor een burgerlijk gerecht wordt 
ingesteld; anderzijds, dat het middel 
nieuw is voor zover het steunt op de 
schending van de artikelen 17 en 
18 van de wet van 2 april 1965 
betreffende de toerekening van de 
door de commissies van openbare 
onderstand verleende bijstand; 

Overwegende dat het arrest, na. 
erop gewezen te hebben dat de 
rechtsvordering van eiser met name 
gegrond is op de artikelen 13, 17 en 
18 van de wet van 2 april 1965 
betreffende de toerekening van de 
door de commissies van openbare 
onderstand verleende bijstand, 
beslist dat de wetgeving inzake 
openbare onderstand niet afwijkt 
van de regels betreffende de verja
ring van de uit misdrijven volgende 
burgerlijke rechtsvorderingen; 

Dat het middel waarin de schen
ding van de artikelen 17 en 18 van 
voormelde wet wordt aangevoerd 
dus niet nieuw is; 

Overwegende dat bovendien 
artikel 18 van die wet bepaalt dat 
artikel 2277 van het Burgerlijk Wet
hoek van toepassing is op de verja
ring van sommige vorderingen tot 
terugbetaling van onderstands
kosten; dat, bijgevolg, de schending 

----------------1 van artikel 18 van de wet van 
(4) Cass., 26 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 761). 2 april 1965 volstaat voor de cassatie 
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van de bestreden beslissing, indien 
het middel gegrond zou worden 
verklaard; 

Dat de middelen van niet
ontvankelijkheid niet kunnen wor
den aangenomen; 

Over het middel 'zelf : 
Overwegende dat het arrest niet 

wordt bekritiseerd voor zover het 
aanneemt dat de rechtsvordering 
van eiser een burgerlijke rechtsvor
dering is die voortvloeit uit een 
overtreding van de strafwet; 

Overwegende dat uit de arti
kelen 17, lid 2, en 18, lid 3, van 
de wet van 2 april 1965 betreffende 
de toerekening van de door de 
commissies van openbare onder
stand verleende bijstand blijkt dat 
de voorwaarden voor de uitoefening 
van de burgerlijke rechtsvordering 
volgend uit een misdrijf en met 
name de voorwaarden voor de ver
jaring van die rechtsvordering ook 
gelden voor de rechtsvordering tot 
terugbetaling van de onderstands
kosten door een commissie van 
openbare onderstand gemaakt bij 
de uitvoering van haar wettelijke 
opdracht, wanneer ze worden ver
haald op hen die aansprakelijk zijn 
voor de verwonding of de ziekte die 
de onderstand noodzakelijk heeft 
gemaakt; 

Overwegende dat hieruit dient te 
worden afgeleid dat de regels van 
de verjaring van de burgerlijke 
rechtsvordering, die geen onder
scheid maken naargelang die 
rechtsvordering tezelfdertijd en voor 
dezelfde rechters als de strafvorde
ring dan wei afzonderlijk voor het 
burgerlijk gerecht wordt ingesteld, 
ook zonder onderscheid van toepas
sing zijn op voormelde rechtsvorde
ring tot terugbetaling die voor het 
strafgerecht of voor de burgerlijke 
rechtbank wordt ingesteld; 

Overwegende dat bovendien, bij 
gebrek ae.n elementen waaruit blijkt 
dat zulks de onbetwistbare bedoe
ling van de wetgever is, niet kan 
worden vermoed dat hij onderschei
den verjaringen heeft willen toepas
sen op een zelfde rechtsvordering 

naargelang ze voor deze of gene 
rechter is ingesteld; dat noch de 
tekst van artikel 18, lid 3, van de 
wet van 2 april 1965, noch de 
vergelijking ervan met artikel 17, 
lid 2, of met andere artikelen van 
die wet, noch de parlementaire 
voorbereiding van deze wet, noch 
die van de wet van 23 juni 1960 
tot wijziging van de wet van. 
27 november 1891 op de openbare 
onderstand van een dei'gelijke 
bedoeling van de wetgever kunnen 
doen blijken; dat de wet van 
2 april 1965, die de wetten van 
27 november 1891 en van 23 juni 
1960 opheft, geen wijziging heeft 
willen aanbrengen in de bij die 
laatste wet ingevoerde regels betref
fende de verjaring van de rechtsvor
dering tot terugbetaling tegen die
genen die aansprakelijk zijn voor de 
'verwonding of de ziekte welke 
de onderstand noodzakelijk heeft 
gemaakt; 

Overwegende dat die regels ook 
van toepassing zijn wanneer de 
nodige onderstand het gevolg is van 
een misdrijf dat het overlijden van 
het slachtoffer heeft teweegge
bracht; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

doordat het hof van beroep niet heeft 
geantwoord op de conclusie van eiser 
waarin hij betoogde dat de burgerlijke 
rechtsvordering niet verjaard is, omdat 
de verjaring van de strafvordering, 
welke ten goede kwam aan de burger
lijke rechtsvordering, niet is ingetreden 
ten aanzien van de burgerlijke rechts
vordering die in 1969 werd ingesteld : 

Overwegende dat eiser bij conclu
sie . voor het hof van beroep aan
voerde dat de burgerlijke rechtsvor
dering niet verjaard kan zijn v66r 
de strafvordering; dat de verjaring 
van de strafvordering v66r 21 sep
tember 1966 was gestuit door de 
betekening, op het verzoek van de 
procureur-generaal bij het Hof van 
Beroep te Brussel, van de dagvaar
ding voor de terechtzitting van 
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22 mei 1966 van dit hof van beroep; 
dat derhalve de verjaring van de 
strafvordering niet was ingetreden 
bij de dagvaarding tot terugbetaling 
op 11 februari 1969; dat het dien
aangaande zonder belang was dat 
het arrest van het hof van beroep 
d.d. 30 november 1967 een einde 
heeft gemaakt aan de strafvordering 
en aan de verjaring ervan; dat na 
het verval van de strafvordering de 
burgerlijke rechtsvordering nog kan 
worden ingesteld zolang de termijn 
niet is verstreken waarbinnen de 
strafvordering zou verjaard zijn 
indien ze niet was vervallen; 

Overwegende dat het arrest zegt 
« dat in het onderhavige geval de' 
vordering van gei:ntimeerde (thans 
eiser) betrekking had op het instel
len van een burgerlijke rechtsvord&. 
ring volgend uit een overtreding van 
de strafwet, welke rechtsvordering • 
krachtens artikel 26 van de wet van 
17 april 1878, gewijzigd bij artikel 1 
van de wet van 30 mei 1961, ver
jaard is, .omdat ze werd ingesteld na 
verloop van vijf voile jaren te reke
nen vanaf de dag waarop het mis
drijf werd gepleegd en op een 
moment dat de strafvordering inge
volge het rechterlijk gewijsde ver
vallen was »; 

Dat door aldus te beslissen dat de 
burgerlijke rechtsvordering niet 
meer kan worden ingesteld nadat 
een rechterlijke beslissing een einde 
heeft gemaakt aan de strafvordering 
en een termijn van vijf jaar is 
verstreken sedert de dag waarop het 
misdrijf werd gepleegd, het arrest 
die conclusie beantwoordt door ze te 
verwerpen, zonder artikel 97 van de 
Grondwet te schenden, dat als enige 
wettelijke bepaling in het middel 
'wordt aangevoerd; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

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

6 december 1979 - 1' kamer -
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : baron Vin~otte 
- Gelijkluidende conclusie (1} van de h. 
Colard, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Ansiaux en Dassesse. 

Nr. 227 

1' KAMER- 6 december 1979 

1° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER 
TUCHTZAKEN - NOODZAAK OF RAADZAAM
HEID VAN EEN BIJKOMEND ONDERZOEK
ONAANTASTBARE BEOORDELING. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING 
TUCHTZAKEN - VERZOEK OM EEN BIJKO
MEND ONDERZOEK-AFGEWEZEN DOOR DE 
RECHTER OMDAT HET NIET NOODZAKELIJK IS 
OM TOT ZIJN OVERTUIGING TE KOMEN -
MISKENNING VAN HET RECHT VAN VERDEDI
GING. 

3° CASSATIEMIDDELEN - TUCHTZA

KEN - MIDDEL DAT HET HOF EJl.TOE ZOU 
VERPLICHTEN FEITELIJKE GEGEVENS NA TE 

GAAN- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (2}. 

4° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 

ART. 6, LID 3, B EN D - BEPALINGEN NIET 

TOEPASSELIJK IN TUCHTZAKEN (3). 

5° GENEESKUNST- ORDE VAN GENEES
HEREN- RADEN VAN DE ORDE- BEVOEGD
HEDEN. 

6° GENEESKUNST - ZITTINGEN EN UIT
SPRAKEN VAN DE PROVINCIALE ORDEN EN 
VAN DE RADEN VAN BEROEP VAN DE ORDE 

VAN GENEESHEREN- ARTT. 96 EN 97 GW.
BEPALINGEN IN DE REGEL NIET TOEPASSE
LIJK. 

7° VONNISSEN EN ARRESTEN 
TUCHTZAKEN- OPENBAARHEID VAN DE ZIT
TINGEN EN VAN DE UITSPRAAK VOORGE-

(1) Zie de cone!. van bet O.M. in Bull en 
Pas., 1980, I, 434. 

(2) Zie Cass., 1'1 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 562). 

(3) Zie Cass., 10 maart 1972 en de noot (A.C., 
1972, 651); 3 mei 1974 (ibid, 1974, 967) met 
cone!. van het O.M. biz. 969; 25 juni 1974 (ibid, 
1974, 1196); 6 en 12 sept. 1974 (ibid., 1975, 21 en 
45); 12 juni 1975 (ibid., 1975, 1081) en 1 dec. 
1977 (ibid, 1978, 380). 
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SCHREVEN BIJ DE ARTI'. 96 EN 97 GW. -
BEPALINGEN IN DE REGEL NIET TOEPASSE
LIJK OP DE TUCHTRECHTELIJKE BESLISSIN
GEN. 

1" en 2" De feitenrechter beoordeelt op 
onaantastbare wijze de noodzaak of 
raadzaamheid van een bijkomend 
onderzoek en uit de enkele omstandig
heid dat de rechter dat onderzoek 
heeft geweigerd, omdat zulks niet 
noodzakelijk was om tot zijn overtui
ging te komen, valt niet af te leiden 
dat het recht van verdediging is mis
kend(1). 

5" De provinciale raden en de raden van 
beroep van de Orde van Geneesheren 
zijn bevoegd om de fouten van de op 
het tableau ingeschreven Jeden te 
bestraffen, wanneer die fouten de eer 
en de waardigheid van het beroep 
kunnen aantasten (2). (Artt. 6 en 
16 K.B. nr. 79 van 10 nov. 1967 betref
fende de Orde van Geneesberen.) 

6" en 7" De openbaarheid van de zittin-' 
gen ell de uitspraak van de vonnissen 
in openbare terechtzitting ingevolge de 
artt. 96 en 97 Gw. z1jn slechts toepas
selijk op de rechtbanken van de Rech
terlijke Orde; zij geldt in de regel niet 
voor de tuchtrechtelijke gerechten en 
a.m. voor de raden van de Orde van 
Geneesheren (3). (Art. 19 K.B. 6 feb. 
1970 tot regelirig van de organisatie en 
de werking der raden van de Orde der 
Geneesberen.) 

(S ... T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 6 februari 1979 
gewezen door de franstalige raad 
van beroep van de Orde der 
Geneesheren; 

Oyer het eerste en het tweede middel, 
bet eerste afgeleid uit de scbending van 
de artikelen 1319, 1320, 1322 van bet 

Burgerlij){ Wetboek, 97 van de Grondwet 
en van bet algemeen beginsel van het 
recht van verdediging, 

doordat de beslissing, met bevestiging 
van de beroepen beslissing van de Bra
bantse raad van de Orde der Geneeshe
ren, als sanctie eiser schrapt van de lijst 
van de Orde, op grond : « dat alle tegen 
(eiser) aangevoerde grieven bewezen 
zijn, met uitzondering van de eerste 
grief, dat de tegelijkertijd met de conclu
sie neergelegde stukken in zeven tussen
mappen zijn geclasseerd, nadat er vier 
waren neergelegd tijdens een vorige 
zit,ting, en elk betrekking heeft op een in 
een tehuis opgenomen persoon; dat 
blijkbaar getracht werd medische dos
siers aan te leggen; dat die stukken 
klaarblijkelijk geen medisch dossier vor
men; dat men niet inziet hoe ze het 
aantal en de ernst van de verweten en 
trouwens erkende fouten kunnen ver
minderen en dus ook niet welke het nut 

. is om dokter S... toe te staan nieuwe 
· " attesten " van dezelfde soort over te 
leggen; wat de toe te passen straf 
betreft, dat de raad van beroep te maken 
heeft met een zeer ernstig geval van 
echte beroepsmisdrijven; dat dokter S ... 
geen enkel element aanvoert dat zijn 
schuld kan verminderen; dat de in 
eerste aanleg uitgesproken sanctie in 
overeenstemming is met de emst en bet 
aantal van de bewezen gebleven 
fouten », 

terwijl, eerste onderdeel, eiser uit
drukkelijk verscheidene elementen deed 
gelden ter vermindering van zijn schuld 
en hij in zijn conclusie voor de raad van 
beroep van de Orde der Geneesheren 
met name betoogde : ten eerste « dat uit 
de hele argumentatie en uit de individu
ele medische dossiers en de andere 
neergelegde stukken is gebleken dat alle 
beschuldigingen tegen dokter S... bij 
hem helemaal geen systeem vormen en 
niet de regel zijn, doch integendeel 
betrekking hebben op uitzonderlijke en 
individuele gevallen »; ten tweede « dat 
de tegen hem aangevoerde grieven, zelfs 
indien ze bewezen waren, minder erg 
waren omdat eiser vooral de doeltref
fendheid wilde waarborgen en verzeke------------------1 ren van de verzorging die door de ernst 

(1) Zie Cass., 11 april 1978 (A.C., 1978, 919) 
met voetnoot get. F.D. 

(2) Cass., 21 feb. 1975 (A.C., 1975, 700). 

(3) Cass., 19 april en 15 juni 1979 (A.C., 
1978-79, 976 en 1232). 

Zie, wat de Orde van Advocaten betreft 
Cass., 22 sept. 1972 (A.C., 1973, 89). 

van de ziekte van zijn patienten vereist 
was »; eiser aldus in zijn conclusie 
betoogde : « 4. dat de neergelegde 
stukken aantonen dat eiser, dank zij de 
door hem opgemaakte dossiers, aan elke 
patient de nauwlettende en gewetens
volle verzorging heeft kunnen geven 
waarop zij recbt badden; 5. dat evenzo 
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de ernstige ziektetoestand niet aileen 
een tamelijk hoog aantal visites vereiste 
doch ook en vooral een tamelijk groot 
aantal technische en medische verstrek
kingen; dat bijgevolg de attesten niet 
werden opgemaakt op een niet gewe
tensvoile, oneerlijke en niet objectieve 
wijze; 6. dat de voorgeschreven genees
middelen en behandelingen verantwoord 
waren; dat elke patient, indien hij dat 
wilde, aile inlichtingen en uitleg over de 
redenen van de verrichtingen in verband 
met de diagnose of de therapie kon 
krijgen (zie stuk IX) », en terwijl eiser in 
het besluit van zijn conclusie vroeg om 
rekening te houden met de verzachtende 
omstandigheden die hij voor de raad had 
uiteengezet, zodat de beslissing die ten 
aanzien van eiser geen verzachtende 
omstandigheden in aanmerking heeft 
genomen, omdat hij geen enkel element 
aanvoert dat zijn schuld kan verminde
ren, de bewijskracht van de conclusie 
van eiser miskent (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de beslissing, door 
niet te antwoorden op die conclusie 
waarin eiser die verzachtende omstan
digheden uitvoerig deed gelden, niet 
regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

derde onderdeel, eiser, ingeval op 
basis van de gegeven argumentatie en 
van de tot staving neergelegde medische 
dossiers en stukken, de raad van beroep 
niet de overtuiging zou hebben dat de 
tegen eiser ingebrachte beschuldigingen 
geenszins betrekking hebben op een 
systeem of op een algemene regel, doch 
wei op individuele gevallen, in zijn 
conclusie subsidiair de toestemming 
vroeg om meer overtuigende bewijzen te 
leveren door getuigen en door neerleg
ging niet alleeh van vijfentwintig dos
siers maar zelfs van driehonderd dos
siers, die moesten worden samengesteld 
met de door het parket inbeslaggenomen 
stukken, welke nog in twee tehuizen en 
op andere plaatsen lagen, en terwijl dit 
verzoek geen betrekking had op de 
overlegging van « nieuwe attesten >> van 
dezelfde aard als die welke in de beslis
sing werden bekritiseerd, doch kennelijk 
een aanvuilend onderzoek betrof om de 
werkelijke medische praktijk van eiser 
en zijn voiledig verweerdossier te kun
nen reconstrueren; de beslissing, door 
dit verzoek af te wijzen met de eenvou
dige verklaring « dat men niet inziet 
welk nut het heeft om dokter S... toe te 

staan nieuwe " attesten " van dezelfde 
soort over te leggen >>, zonder te ant
woorden op de omstandige motivering 
van dit verzoek (conclusie waarin eiser 
in verband met aile grieven aanvoerde 
dat bepaalde stukken het gedrag van 
eiser konden verklaren), niet regelmatig 
met redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet en van het 
algemeen beginsel inzake de eerbiedi
ging van de rechten van verdediging); 

vierde onderdeel, de beslissing die de 
tegelijk met de conclusie neergelegde 
stukken, en die welke tijdens een vorige 
zitting werden neergelegd, beschouwt als 
stukken die klaarblijkelijk geen medisch 
dossier vormen, het Hof niet in staat 
stelt de juistheid en de draagwijdte van 
die verklaring na te gaan, zodat de 
beslissing niet regelmatig met redenen 
is omkleed (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

het tweede, uit de schending van het 
algemeen beginsel inzake de eerbiedi
ging van de rechten van verdediging, 

doordat de beslissing, met bevestiging 
van de beroepen beslissing van de Bra
bantse raad, als sanctie eiser van de lijst 
van de Orde schrapt, 

terwijl bepaalde inbeslaggenomen 
stukken neergelegd ter griffie van, de 
Brabantse raad van de Orde van 
Geneesheren niet bij het aan de raad 
van beroep voorgelegde dossier werden 
gevoegd hoewel eiser uitdrukkelijk had 
gevraagd dat ze er zouden worden bijge
voegd; de beslissing aldus de rechten 
van verdediging van eiser miskent 
(schending van het in het middel ver
meld algemeen rechtsbeginsel) : 

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

Overwegende dat de bestreden 
beslissing de erin tegen eiser uitge
sproken schrapping van de lijst van 
de Orde niet alleen motiveert met 
de in het middel overgenomen over
wegingen; dat ze bovendien zegt 
« dat dokter S ... in zijn 'Voor de raad 
van beroep neergelegde conclusie 
alleen bepaalde grieven betwist en 
de andere grieven wil bagatelliseren 
met de bewering dat de tegen hem 
ingebrachte beschuldigingen uitslui-
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tend betrekking hebben op uitzon
derlijke en individuele gevallen en 
berusten op twijfelachtige getui
genverklaringen; dat een dergelijke 
houding ... volledig in tegenspraak 
is met zijn bekentenissen voor de 
raad van de Orde en de raad van 
beroep; dat zelfs indien ze gegrond 
zou zijn, quod non, ze in elk geval 
niets zou afdoen aan de voornaam
ste grief in verband met zijn straf
rechtelijke veroordeling wegens 
valsheid, gebruik van valse stukken, 
verduisteringen, oplichtingen, die 
absoluut en onweerlegbaar gezag 
van gewijsde heeft; dat ze evenmin 
betrekking kan hebben op de grie- · 
ven, 4) geen medische dossiers te 
hebben opgemaakt, 5) erelonen met 
andere dokters te hebben gedeeld, 
9) geneesmiddelen te hebben ver
duisterd, 13) een overeenkomst met 
een apotheker te hebben gesloten, 
14) zonder voorafgaand advies van 
de raad van de Orde overeenkom
sten te hebben gesloten met verzor
gingsinrichtingen of met confraters, 
welke feiten aile erkend zijn; ander
zijds, dat de bij conclusie gegeven 
beschouwingen louter van feitelijke 
aard zijn en hoofdzakelijk betrek
king hebben op het geval van drie 
in een tehuis opgenomen personen 
... en het aantal sonderingen en 
visites; dat ze niets afdoen aan de 
bezwarende feiten die tijdens het 
gerechtelijk onderzoek en het 
onderzoek van het R.I.Z.I.V. werden 
vastgesteld of nog voortvloeien uit 
zijn eigen verklaringen voor het 
bureau van de Orde, waarin hij 
talrijke bekentenissen heeft gedaan; 
... dat het bestaan en de ongeloof
lijke omvang van het systeem met 
attesten uit boekjes van het zieken
fonds, die in blanco werden gete
kend (grieven 3, 6 en 7) en verschei
dene weken, soms verscheidene 
maanden na die ondertekening, 
door verpleegster B... werden inge
vuld op basis van instructies zonder 
enig verband met de gezondheids
toestand van de houders van de 
boekjes, uitdrukkelijk door dokter 
S... is erkend; dat zulks ook het 
geval is met de overdreven verstrek-

kingen (grief 3), met inbegrip van 
het bijzondere geval van de infusies 
Trophysan »; 

Overwegende dat, enerzijds, de 
beslissing, die op grond van die 
overwegingen zegt dat dokter S ... 
geen enkel element aanvoert dat 
zijn schuld kan verminderen, daar
mee niet bedoelt dat eiser daartoe 
geen enkel element heeft aange
voerd, doch dat, naar het oordeel 
van de raad van beroep, de aange
voerde elementen de schuld van 
eiser niet kunnen verminderen; dat 
zij dus de bewijskracht van de in 
het middel overgenomen conclusie 
niet schendt; 

Dat, anderzijds, met diezelfde 
overwegingen, de beslissing die de 
feitelijke elementen vermeldt waar
op ze steunt, afwijzend beschikt op 
de conclusie waarin eiser verzach
tende omstandigheden aanvoert en, 
bijgevolg, die conclusie beant
woordt; 

Dat de eerste twee onderdelen 
van het middel feitelijke grondslag 
missen; 

Ten aanzien van het derde onder
dee! van het eerste middel en van 
het tweede middel : 

Overwegende dat, ter verwerping 
van het verzoek om een aanvullend 
onderzoek dat subsidiair in de con
clusie is gedaan en in het derde 
onderdeel van het middel is overge
nomen, en van de voeging bij het 
a<m de raad van beroep voorgelegde 
dossier van de stukken en van de 
driehonderd medische dossiers 
waarvan sprake is in het tweede 
middel, de bestreden beslissing niet 
aileen verklaart « dat men niet 
inziet welk nut het heeft om dokter 
S ... toe te staan nieuwe attesten van 
dezelfde soort over te leggen »; 

Dat na te hebben vastgesteld 
« dat uit het bij het tuchtdossier 
gevoegde strafdossier volgt dat de 
feiten waarvoor de betrokkene door 
het hof van beroep werd veroor
deeld de meeste van de hem voor de 
raad van Orde verweten grieven 
opleveren, dat, zelfs indien zulks 
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niet het geval was, het enkele feit 
dat een geneesheer tot vier jaar 
gevangenisstraf werd veroordeeld 
het beroep van geneesheer in dis
krediet kan brengen en de eer en 
de waardigheid ervan kan aan
tasten », de beslissing zegt « dat, in 
verband met de gezamenlijke grie
ven, dokter S... langdurig en nauw
gezet door het bureau van de raad 
van de Orde der Geneesheren werd 
ondervraagd en voor de raad van de 
Orde werd gehoord; dat men na het 
lezen van die stukken kan zeggen 
dat hij de gezamenlijke tegen hem 
aangevoerde feiten heeft bekend »; 
••• « dat hij op een tweede zitting 
(van de raad van beroep) 
d.d. 10 oktober 1978, tijdens welke 
hij de volledige voorlezing kreeg 
van zijn ondervraging op de Verga
dering van het bureau van de raad 
van de Orde (waarvan hiervoor 
sprake was) en hem werd gevraagd 
of hij bij zijn antwoorden op de 
hem gestelde vragen bleef, een 
bevestigend antwoord gaf; dat uit 
het voorgaande kan worden afgeleid 
dat aile tegen dokter S... inge
brachte grieven bewezen zijn, met 
uitzondering van de eerste grief »; 

Overwegende dat uit dit geheel 
van overwegingen die antwoorden 
op de conclusie van eiser blijkt dat, 
zowel met betrekking tot het 
bestaan van de aan eiser verweten 
grieven als inzake de ernst van zijn 
schuld, de raad van beroep van 
oordeel was voldoende ingelicht te 
zijn; 

Overwegende dat de feitenrechter 
op onaantastbare wijze de noodza
kelijkheid of de raadzaamheid van 
een bijkomende onderzoeksmaatre
gel beoordeelt; dat het Hof geen 
miskenning van het recht van ver
dediging kan afleiden uit de enkele 
orristandigheid dat de rechter een 
verzoek om een dergelijke maatre
gel afwijst omdat hij deze maatregel 
niet nodig acht om tot zijn overtui
ging te komen; 

Dat het eerste middel, in zijn 
derde onderdeel, en het tweede 
middel niet kunnen worden aange
nomen; 

W at het vierde onderdeel van het 
eerste middel betreft : 

Overwegende dat de vraag of de 
voor de raad van beroep neerge
legde stukken al dan niet een 
medisch dossier vormen van feite
lijke aard is en op onaantastbare 
wijze door de feitenrechter wordt 
beoordeeld; 

Dat dit onderdeel van het middel 
derhalve niet ontvankelijk is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6.3.b en 6.3.d, 
van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, ondertekend op 4 no
vember 1950 te Rome, goedgekeurd bij 
de wet van 13 mei 1955, 97 van de 
Grondwet en van het algemeen beginsel 
van het recht van verdediging, 

doordat eiser een conclusie had neer
gelegd waarin hij uitdrukkelijk en her
haaldelijk vroeg dat de raad van beroep 
hem voldoende tijd en faciliteiten zou 
toekennen welke nodig waren voor de 
voorbereiding van zijn verdediging en 
hem zou toestaan getuigen a decharge te 
doen oproepen en ondervragen, en de 
beslissing eiser niet voldoende tijd en 
faciliteiten heeft gegeven welke nodig 
waren voor de voorbereiding van zijn 
verweer en de samenstelling van een 
volledig dossier te zijner verdediging en 
eiser niet heeft toegestaan de getuigen a 
decharge te doen oproepen en ondervra
gen, 

terwijl, eerste onderdeel, volgens 
artikel 6.3.b, van het in het middel 
vermelde verdrag « een ieder, die 
wegens een strafbaar feit wordt ver
volgd, onder meer het recht heeft te 
beschikken over voldoende tijd en facili
teiten welke nodig zijn voor de voorbe
reiding van zijn verdediging >>; eiser 
betoogde : « dat de beschuldigingen 
immers gebaseerd zijn op verklaringen 
van a charge gehoorde personen, die op 
een of andere wijze bij de zaak betrok
ken waren en belang hadden, en op 
onzekere gevolgtrekkingen die konden 
worden tegengesproken en verW'orpen 
door stukken die zich niet in het straf
dossier bevonden en nooit a charge of a 
decharge werden bestudeerd, noch tij
dens de onderzoeken noch tijdens de 
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procedures, hoewel het bestaan van die 
stukken en het feit dat ze niet te 
scheiden waren van andere a charge 
aangevoerde stukken welke bekend 
waren aan de onderzoekers en aan het 
klein aantal personeelsleden dat a 
charge werd gehoord, terwijl anderen 
niet konden worden gehoord; dokter S ... 
pas op 23 mei 1978 voorwaardelijk in 
vrijheid werd gesteld en bij eerst vanaf 
die datum zijn verweerdossier kon 
samenstellen, dat nog steeds niet voile
dig is; bet opnieuw samenstellen immers · 
niet gemakkelijk is omdat verscheidene 
stukken in beslag genomen werden en 
vele stukken zicb nog op andere plaat
sen bevinden, dit wil zeggen dat alles 
gescbeiden of vermengd is; de beslissing 
derbalve artikel 6.3.b van bet Verdrag tot 
Bescberming van de Recbten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
ondertekend op 4 november 1950 te 
Rome, goedgekeurd bij de wet van 

13 mei 1955, en het in het mid
del vermelde algemeen rechtsbeginsel 
scbendt; 

tweede onderdeel, in artikel 6.3.d van 
dat verdrag uitdrukkelijk bet recbt is 
neergelegd om getuigen a decbarge te 
doen oproepen en ondervragen; de 
beslissing derbalve artikel 6.3.d van het 
Verdrag tot Bescberming van de Recb
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijbeden, ondertekend op 4 novem
ber 1950 te Rome, goedgekeurd bij de 
wet van 13 mei 1955 en het in het 
middel vermeld algemeen recbtsbeginsel 
scbendt; 

derde onderdeel, de beslissing zonder 
reden afwijzend bescbikt op de conclusie 
waarin eiser aan de raad van beroep 
uitdrukkelijk en berbaaldelijk had 
gevraagd om voldoende tijd en facilitei
ten welke nodig waren voor de voorbe
reiding van zijn verdediging en om de 
bewijzen te mogen leveren door getuigen 
a decbarge; dit gebrek aan motivering 
een schending van artikel 97 van de 
Grondwet vormt : 

Overwegende dat de beslissing 
uitspraak doet in tuchtzaken; 

Overwegende dat het toepassings
gebied. van artikel 6, lid 3, van het 
Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden zich slechts uit
strekt tot betwistingen over rechten 
en verplichtingen van burgerlijke 
aard en tot het bepalen van de 
gegrondheid van een tegen een 

persoon ingestelde strafvordering; 
dat dit artikel niet toepasselijk is op 
de in tuchtzaken ingestelde proce
dures; 

Dat het middel in dit opzicht naar 
recht faalt; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, zoals uit het antwoord op het 
eerste en het tweede middel blijkt, 
de bestreden beslissing haar oordeel 
laat steunen op de bekentenissen 
die eiser voor het bureau van de 
raad van de Orde, de raad van de 
Orde zelf en de raad van beroep 
heeft afgelegd in verband met het 
geheel van de hem verweten feiten, 
en op de strafrechtelijke veroorde
ling met onweerlegbaar gezag van 
gewijsde met betrekking tot de 
tegen hem aangevoerde hoofdgrief 
van valsheid, gebruik van valse 
stukken, verduisteringen en oplich-
tingen; · 

Overwegende dat de raad van 
beroep, met die overwegingen, zon
der de rechten van verdediging te 
schenden, impliciet doch zeker, 
wegens het ontbreken van enig nut, 
niet ingaat op eisers verzoek tot 
verdaging van de zaak en het ver
hoor van nog andere getuigen en 
zijn beslissing regelmatig met rede
nen omkleedt; 

Dat het middel in dit opzicht niet 
kan worden aangenomen; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 9, 25, 26, 
107 van de Grondwet, 2 van het Straf
wetboek, 7 van bet Verdrag tot Bescber
ming van de Recbten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijbeden, ondertekend 
op 4 november 1950 te Rome, goedge
keurd bij de wet van 13 mei 1955, 5, § 1, 
15 en 16 van het koninklijk besluit nr. 79 
van 10 november 1967 betreffende de 
Orde der Geneesheren, van bet alge
meen recbtsbeginsel « nuJJum crimen 
sine lege, nuJJa poena sine lege », 

doordat de beslissing van eiser van de 
lijst van de Orde der Geneesheren 
schrapt wegens feiten en grieven die als 
overtredingen van de code van mediscbe 
plicbtenleer worden gekwalificeerd, 

terwijl, eerste onderdeel, die code van 
mediscbe plicbtenleer niet is ingevoerd 
.Qj.j de wet of bij een besluit dat met die 
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wet overeenstemt (schen,ding van aile 
bepalingen en van het beginsel als 
vermeld in het middel); 

hveede onderdee4 de schrapping van 
de lijst van de Orde der Geneesheren als 
straf voor een dergelijke overtreding 
waarin niet is voorzien door de wet of 
door een met de wet overeenstemmend 
besluit niet wettig is (schending van aile 
bepalingen en van het beginsel vermeld 
in het middel) : 

Overwegende dat de bestreden 
beslissing de feiten en grieven 
waarvoor ze eiser schrapt van de 
lijst van de Orde der Geneesheren 
niet kwalificeert als overtredingen 
van de code van de medische plich
tenleer; 

Dat ze deze sanctie uitspreekt ter 
zake van de door hem gepleegde 
fouten die, volgens de beslissing, het 
beroep van geneesheer in diskrediet 
konden brengen en de eer en waar
digheid ervan ernstig in gevaar 
konden brengen; 

Overwegende dat artikel 6, 2", van 
het koninklijk besluit nr. 79 van 
10 november 1967 betreffende de 
Orde der Geneesheren de provl.n: 
.ciale raden van de Orde der · 
Geneesheren de bevoegdheid geeft 
... om tuchtmaatregelen te treffen 
wegens fouten die de op hun lijst 
ingeschreven leden in de uitoefe
ning van hun beroep of naar aanle!
ding ervan begaan ... , wanneer d1e 
fouten de eer of de waardigheid van 
het beroep kunnen aantasten, en 
volgens artikel 16 van hetzelfde 
besluit de provinciale raad onder 
meer de schrapping van de lijst van 
de Orde als sanctie kan opleggen; 

Overwegende dat de beslissing, 
die toepassing maakt van de 
artikelen 6 en 16 van dat koninklijk 
besluit en niet van een code van 
plichtenleer, die trouwens niet 
bestaat, geen enkele van de in het 
middel vermelde wettelijke bepalin
gen schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 96 en 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, goedgekeurd bij artikel 1 van de 
wet van 13 mei 1955, 

doordat de zaak, waarover de beslis
sing is gewezen, met gesloten deuren 
werd gehoord en de beslissing met 
gesloten deuren werd gewezen; 

terwijl volgens de artikelen 96 en 
97 van de Grondwet en artikel 6.1 van 
genoemd verdrag een openbare behan
deling en de uitspraak in openbare 
terechtzitting voorgeschreven is : 

Overwegende dat de bestreden 
beslissing uitspraak doet in tuchtza
ken; 

Overwegende dat, enerzijds, de 
openbaarheid van de terechtzittin
gen en de uitspraak van de vonnis
sen in openbare terechtzitting, als 
vereist bij de artikelen 96 en 97 van 
de Grondwet, van rechtswege enkel 
toepasselijk zijn · op de rechtbanken 
in de zin van die bewoording in de 
artikelen 92 en 93 van de Grondwet, 
dat wil zeggen op de rechtbanken 
van de rechterlijke orde; dat zij 
slechts toepasselijk zijn op andere 
rechtscolleges, onder meer op een 
tuchtcollege, wanneer een bijzon
dere bepaling zulks voorschrijft; 

Dat artikel 19 van het koninklijk 
besluit van 6 februari 1970 tot 
regeling van de organisatie en de 
werking der raden van de Orde der 
Geneesheren bepaalt dat de raden 
van de Orde met gesloten deuren 
zitting houden; 

Overwegende dat, anderzijds, de 
in het middel bedoelde bepalingen 
van artikel 6, lid 1, van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, krachtens welke de zaak 
openbaar moet behandeld worden 
en de beslissing in beginsel in het 
openbaar worden gewezen, niet toe
passelijk ;~:ijn op de tuchtrechtsple
gingen; 

Dat bovendien die openbaarheid 
onverenigbaar is met het rechtsbe
ginsel dat, zowel in het algemeen 
belang als in het belang van de 
tuchtrechtelijk vervolgde persoon, 
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discretie oplegt wat betreft het 
onderzoek en het vonnis in tuchtza
ken; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

6 december 1979 - 1• kamer 
Voorzitter : de h. ·Wauters, eerste voor
zitter- Verslaggever: mevr. Raymond
Decharneux - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Colard, advocaat-generaal 
Advocaten : ... , De Bruyn. 

Nr. 228 

1 • KAMER - 7 december 1979 

INKOMSTENBELASTINGEN - BEROEP 

VOOR HET HOF VAN BEROEP- OVERLEGGING 
VAN STUKKEN- HET HOF VAN BEROEP KAN 
OVERLEGGING VAN STUKKEN BEVELEN -
WANNEER? 

De rechter kan met name inzake inkom
stenbelastingen ambtshalve overleg
ging van stukken bevelen, als hij van 
oordeel is dat z1j noodzakelijk zijn 
voor de oplossing van het geschil; 
zulks is evenwel geen afwijking van de 
regels inzake de bewijsvoering, zodat 
de rechter, die vaststelt dat een partij, 
die bewijs moet Jeveren van de door 
haar aangevoerde feiten, dat niet heeft 
gedaan, inzonderheid door niet binnen 
de wettelijke termijn de daartoe ver
eiste stukken over te Jeggen, geen 
ambtshalve overlegging behoeft te 
bevelen, oak al is er vanwege de 
tegenpartij geen verzet(1). 

(DEMEULEMEESTER 
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 februari 1978 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

(1) Zie Cass., 8 feb. 1955 (Bull. en Pas., 1955, 
I, 609); 12 nov. 1957 (ibid., 1958, I, 248); 18 nov.· 
1969 (A.C., 1970, 280); zie Cass., 8 feb. 
1979 (A.C., 1978-79, 675). 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 877 tot en met 882 van het 
Gerechtelijk Wetboek, en van het alge
meen rechtsprincipe van de eerbiediging 
van de rechten van de verdediging, van 
de artikelen 258, 259, 260, 261, 264, 276, 
278, 280, 282, 283 en 284 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, van het 
algemeen rechtsprincipe dat de belas
tingplichtige moet worden belast (en 
moet betalen) volgens de wet maar ook 
niet meer, en van artikel 247 van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen, 

doordat het arrest, na te hebben 
geconstateerd « dat bij rekwest neerge
legd ter terechtzitting van 22 april 1977, 
rekwirant (nu eiser), het hof van beroep 
heeft verzocht de neerlegging te bevelen 
van de reeds op 10 september 1973 
neergelegde stukken, welke, naar hij 
beweert, noodzakelijk zijn tot de oplos
sing van het geschil ... », beslist : 

a) dat de vermelde stukken niet aileen 
buiten de termijn van artikel 282 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
werden neergelegd, maar ook nieuw zijn, 
en wel in die zin, dat zij het tegenover
gestelde zouden moeten bewijzen van 
wat rekwirant tot dan toe, ten overstaan 
van de administratie, had voorgehouden, 
en bepaald, dat uit die stukken onder 
meer zou moeten blijken, 1" dat eiser in 
1968 en 1969 effecten verkocht die hij 
reeds bezat v66r de aanvang van de. 
belastbare periode, terwijl hij tijdens het 
onderzoek van zijn bezwaarschriften 
steeds beweerd had nooit roerende 
waarden te hebben verkocht, doch zijn 
spaarpenningen in zijn bankkoffer te 
hebben bewaard en 2" dat hij een aantal 
facturen, waarvan hij tot dan toe, ten 
overstaan van de administratie (verzoek 
hoofdcontroleur van 16 februari 1970) 
beweerd had, dat hij ze in 1968 en 
1969 voldaan had, reeds in vorige jaren 
zou hebben betaald, zodat uit die beide 
feiten zou moeten worden afgeleid dat 
eiser weigerde die stukken voor te 
leggen, en op georganiseerde wijze de 
belastingen ontdook, door enerzijds, 
zolang de inkomsten uit die effecten nog 
konden worden belast, deze effecten te 
verzwijgen (aanslagtermijn inkomsten 
effecten 1968, tot 31 december 1971, en 
inkomsten 1969, tot 31 december 1972) 
en door anderzijds, wat in 1967 was 
voorgeschoten op vermelde facturen, niet 
kenbaar te maken, de verjaring pas 
intredende per 31 december 1970; 
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b) dat vermits de bovenvermelde stuk

ken niet werden neergelegd ter beant
woording van argumenten of stuk
ken door de directeur voorgebracht 
(artikel 283, tweede lid, Wetboek van de 
lnkomstenbelastingen), de rekwesten 
(bepaald dit ter zitting van 22 april 1977 
neergelegd) evenmin ontvankelijk zijn 
op grond van artikel 284 van voormeld 
wetboek; 

c) dat de omstandigheid dat voormelde 
stukken aanleiding hebben gegeveri tot 
een aanvullend onderzoek van de admi
nistratie en tot een voorstel tot bepaalde 
ontlastingen, « de ongeldigheid van neer
legging ervan niet verijdelen »; 

d) dat de administratie, bij conclusie 
neergelegd op 22 april 1977, vordert dat 
deze stukken uit de debatten zouden 
worden geweerd, zodat zij de verwijde
ring ervan uit de debatten niet heeft 
verzaakt; 

e) dat aan de administratie geen akte 
kan worden verle(md van de door haar 
in conclusie, neergelegd per 17 de
cember 1976, aangeboden ontlastingen 
<< wegens het feit dat het hof van beroep 
in de onmogelijkheid verkeert de bepa
ling van de nieuwe belastbare grondsla
gen na te zien, daar de stukken waar
naar de administratie verwees niet in de 
wettelijke vormen en termijn werden 
neergelegd en uit de debatten geweerd 
worden>>, 

en doordat samengevat hieruit blijkt, 
enerzijds, dat het arrest de stelling 
inneemt dat het geen rekening kan 
houden met de stukken vermeld in het 
rekwest van 22 april 1977 omdat ze niet 
werden neergelegd in de vormen en 
termijnen van de artikelen 282 tot en 
met 284 van het Wetboek van de lnkom
stenbelastingen, nu eiser de bedoelde 
stukken niet wilde voorleggen tijdens de 
taxatiefase of tijdens het onderzoek van 
de bezwaarschriften, dit met het oog
merk belastingen te ontduiken, en nu de 
administratie niet stilzwijgend de toe
passing van de artikelen 282 tot en met 
284 zou hebben verzaakt, vermits ze bij 
conclusie van 22 april 1977 de verwijde
ring uit de debatten van onderhavige 
stukken vraagt, en anderzijds, dat het 
arrest, om niet in te gaan op het rekwest 
van eiser, op 22 april 1977 neergelegd, 
(en dit van 23 februari 1976) en waarvan 
de betekenis door het arrest werd 
omschreven, niet onderzoekt of die neer
gelegde stukken niet « noodzakelijk zijn 
tot de oplossing van het geschil » en dit 
ook niet beslist, 

terwijl, ook al zijn de stukken door de 
belastingplichtige neergelegd buiten de 
termijn van artikel 282 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, en al zijn 
ze niet neergelegd op grond van 
artikel 284 van dit wetboek, en in die zin 
onontvankelijk en uit de debatten te 
weren, het hof van beroep, rechtscollege 
bevoegd voor onderhavig fiscaal geschil, 
toch de macht heeft ambtshalve de 
overlegging van de onderhavige stukken 
te bevelen, indien het deze stukken 
nuttig oordeelt ter oplossing van het 
geschil, nuttigheid waarover het hof van 
beroep soeverein oordeelt, 

en terwijl, nu eiser in zijn rekwest van 
16 maart 1977, neergelegd ter terechtzit
ting van 22 april 1977, expressis verbis 
zegt : « Aangezien de onderhavige stuk
ken noodzakelijk zijn tot de oplossing 
van het geschil en dit reeds ten over
vloede blijkt uit het feit dat de adminis
tratie, op die stukken steunend, bij 
conclusie aan uw hof heeft voorgesteld 
ontlastingen toe te kennen », en eiser 
bovendien in zijn conclusie van 
18 maart 1977, ter zitting van 22 april 
1977 neergelegd, dezelfde stelling als 
volgt herhaalde : « Hoe dan ook, en in 
elk geval, uw hof kan steeds ambtshalve, 
als jurisdictionele macht, de neerlegging 
van onderhavige stukken bevelen, omdat 
ze noodzakelijk zijn ter oplossing van 
het geschil », gevolgd door rechtspraak 
en door de considerans : « In casu zou 
moeilijk staande kunnen worden gehou
den dat de neergelegde stukken niet 
noodzakelijk zouden zijn ter oplossing 
van het geschil, vermits de administratie 
erop heeft gesteund om belangrijke ont
lastingen voor te stellen », en eiser, in 
zijn rekwest van 23 februari 1976, het 
ho£ van beroep om dezelfde ambtshalve 
neerlegging verzocht van een reeks aan
vullende stukken en bij conclusie van 
18 maart 1977, hoven genoemd, in dit 
verband, dezelfde stelling voorhield, 
zodat het hof van beroep krachtens 
artikel 97 van de Grondwet moest ant
woorden, ten minste door te ontkennen 
dat, of door te onderzoeken of deze 
stukken al dan niet noodzakelijk waren 
voor de oplossing van onderhavig 
geschil, wat dan nog in de brief van 
2 mei 1977 aan de procureur-generaal 
omschreven werd als het leveren, door 
de onderhavige stukken, van het tegen
bewijs bedoeld bij artikel 247 van het 
W etboek van de lnkomstenbelastingen, 
wat impliceert dat het arrest op dit punt 
niet is gemotiveerd, 



-444-
en terwijl, geen enkele wettekst het 

mogelijk maakt dat, als sanctie voor de 
onwillige belastingplichtige die in de 
loop van de taxatie of in de loop van het 
onderzoek van zijn bezwaarschriften de 
stukken niet zou hebben voorgelegd 
noodzakelijk voor de oplossing van het 
geschil, deze stukken na de termijn 
bepaald bij artikel 282 van het Wetboek 
van Inkomstenbelastingen niet meer 
zouden mogen worden neergelegd op 
ambtshalve bevel van de rechter, vermits 
hier de oplossing van het geschil pri
meert, te meer daar iedere belasting
plichtige moet worden belast ingevolge 
de wet, maar ook niet meer : 

Overwegende dat volgens de ver
meldingen van het arrest eiser op 
10 september 1973, 88 stukken neer
legde, waarvan hij beweert dat zij 
werden « neergelegd binnen 60 
dagen, krachtens artikel 282 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelas
ting~n »; dat hij_ op 17 decem
Per 1976 om neerlegging verzocht 
van nog 13 stukken, waarvan hij 
beweerde dat ze niet nieuw waren 
« vermits ze slechts de stukken 
voorhanden in het dossier en tijdig 
binnen 60 dagen neergelegd, vervol
ledigen en toelichten », dat bij 
rekwest neergelegd ter terechtzit..: 
ting van 22 april 1977, rekwirant het 
hof van beroep verzocht de neerleg
ging te bevelen van de reeds op 
10 september 1973 neergelegde stuk
ken, welke, naar hij beweerde, 
« noodzakelijk zijn tot de oplossing 
van het geschil »; 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat al de voormelde stukken 
buiten de bij artikel 282 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen bepaalde termijn werden over
gelegd, dat ze wel degelijk nieuw 
zijn, en niet werden neergelegd ter 
beantwoording van argumenten of 
van stukken die de directeur, over
eenkomstig artikel 283, tweede lid, 
liet gelden; dat eiser steeds in het 
bezit geweest is van de stukken 
waarvan hij thans de neerlegging 
vraagt en niets hem belette deze 
aan de administratie over te leggen 
toen hij erom verzocht werd hetzij 

in de loop van de taxatieprocedure, 
hetzij tijdens het onderzoek van het 
bezwaarschrift; 

Overwegende dat het arrest ten 
slotte, na te hebben vastgesteld dat 
de administratie zulks vordert bij 
conclusie van 22 april 1977, beveelt 
dat de stukken neergelegd door 
eiser op 10 september 1973, op 
17 december 1976 en op 22 april 
1977 uit de debatten zullen worden 
geweerd; 

Overwegende dat de rechter de 
overlegging van stukken ambtshalve 
mag bevelen wanneer hij oordeelt 
dat die stukken nuttig zijn voor de 
beslechting van het geschil; dat 
deze macht evenwel geen afbreuk 
doet aan de regeling van de bewijs
voering; 

Overwegende dat, wanneer, zoals 
ten deze, wordt vastgesteld dat de 
partij die het bewijs van de feiten, 
die ze aanvoert, moet leveren, nage
laten heeft zulks te doen, inzonder
heid de stukken die daartoe nodig 
zijn binnen de door de wet bepaalde 
termijn niet heeft overgelegd, de 
rechter, zelfs ~l was er aanvankelijk 
geen verzet vanwege de tegenpartij, 
niet verplicht is de overlegging 
ervan te bevelen; dat het arrest 
derhalve noch de in het middel 
ingeroepen bepalingen van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
en van het Gerechtelijk W etboek 
schendt, noch de rechten van de 
verdediging, noch de regel dat de 
belastingplichtige niet meer moet 
worden belast dan wettelijk is toe
gelaten; 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat aan de administratie geen 
akte kan verleend worden van de 
door haar bij conclusie van 
17 december 1976 aangeboden ont
lastingen, nu het hof van beroep in 
de onmogelijkheid verkeert de 
nieuwe belastbare grondslagen na 
te gaan, daar de stukken waarnaar 
de administratie verwees niet in de 
wettelijke vormen en termijn wer
. den neergelegd; dat het aldus eisers 
conclusies beantwoordt waarin werd 
aangevoerd dat uit het feit dat de 
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adml.nistratie na kennisneming van 
de neergelegde stukken bepaalde 
ontlastingen voorstelde, moest wor
den afgeleid dat die stukken nood
zakelijk waren voor de oplossing 
van het geschil; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, .. . 

Over het vierde middel, .. . 

Dat het middel in zoverre 
gegrond is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening in zoverre ze gericht is 
tegen de beslissing waarbij het 
arrest beveelt dat de stukken door 
eiser neergelegd op 10 september 
1973, op 17 december 1976 en op 
22 april 1977 uit de debatten zullen 
worden geweerd; vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het, 
door de voorziening in beroep te 
verwerpen, beslist dat in de belast
bare basis - van de , aanslagj aren' 
1969 en 1970 begrepen zijn 
de bedragen van respectievelijk 
19.100 frank en 19.915 frank, als
mede in zoverre het eiser in de 
kosten veroordeelt; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroor
deelt eiser in -drle vierde van de 
kosten van de voorziening; houdt de 
overige kosten aan en zegt dat de 
feitenrechter erover zal beslissen; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

7 december 1979 - 1' kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Versee, 
waarnemend voorzitter Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Claey:;; 
Bouuaert; Delafontaine, Kortrijk. 

Nr. 229 
1' KAMER - 7 december 1979 

1 a ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL) - RAAD VAN 
BEROEP VAN DE ORDE VAN ARCHITECI'EN
SCHORSING - VEREISTE MEERDERHEID. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
TUCHTZAKEN- RAAD VAN BEROEP VAN DE 
ORDE VAN ARCHITECI'EN- DE WETTIGHEID 
VAN DE BESLISSING VAN DE RAAD KAN 
BLIJKEN ZOWEL UIT DE VERMELDINGEN 
DAARVAN ALS UIT HET PROCES-VERBAAL VAN 
DE TERECHTZITTING. 

1 • en 2" Niet wettig is de beslissing van 
de raad van beroep van de Orde van 
Architecten, die aan een architect 
schorsing als tuchtsanctie oplegt, zon
der dat uit de vaststellingen van de 
beslissing of uit het proces-verbaal 
van de terechtzitting blijkt dat die 
sanctie is uitgesproken met tweeder
demeerderheid van de aanwezige 
]eden van de raad van beroep. (Artt. 4, 
§ 1, eerste lid, d, en 2 wet van 

1 
26 juni 1963.) (1). 

(D ... V ... T. ORDE VAN ARCHITECI'EN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 15 mei 1979 
gewezen door de nederlandstalige 
raad van beroep van de Orde van 
Architecten; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 21, § 1, eerste lid, d, en 
tweede lid, van de wet van 26 juni 1963 
tot instelling van een Orde van Architec
ten, 

doordat de beslissing ten laste van 
eiser de tuchtstraf van schorsing gedu
rende twee jaar uitspreekt, 

terwijl, noch de beslissing, noch het 
proces-verbaal van de terechtzitting van 
15 mei 1979 van de raad van beroep, 
waarop de zaak na beraad beslist werd, 
vermeldt dat deze straf is opgelegd met 
de wettelijk vereiste meerderheid van 
twee derde der aanwezige leden van de 
raad: 

Overwegende dat de beslissing 
ten laste van eiser de tuchtstraf van 
schorsing uitspreekt zonder dat uit 
een vaststelling van de beslissing of 
van het proces-verbaal van de 
terechtzitting blijkt dat die schor
sing wordt uitgesproken met twee
derdemeerderheid van de stemmen 
van de aanwezige leden van de raad 
van beroep; 

(1) Zie Cass., 6 jan. 1969 (A.C., 1969, 421); 
17 juni 1977 (ibid., 1977, 1075). 
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Overwegende dat de beslissing de 

in het middel vermelde wetsbepalin
gen schendt; 

Om die redenen, vernietigt de 
bestreden beslissing; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; veroordeelt ver
weerster in de kosten; verwijst de 
zaak naar de anders samengestelde 
nederlandstalige raad van beroep 
van de Orde van Architecten. 

7 december 1979 - 1 • kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Versee, 
waarnemend voorzitter Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Houte
kier. 

Nr. 230 

1 • KAMER - 7 december 1979 

INKOMSTENBELASTINGEN VEN-
NOOTSCHAPSBELASTING- OPSLORPING VAN 
EEN VENNOOTSCHAP DOOR EEN ANDERE VEN
NOOTSCHAP - OPSLORPENDE VENNOOT
SCHAP DIE HEEFr OPGEHOUDEN TE BESTAAN 
- AFrREK VAN HET VERLIES VAN DE 
OPSLORPENDE VENNOOTSCHAP- BEG RIP. 

Opslorping van een vennootschap door 
een vennootschap die heeft opgehou
den te bestaan op de dag zelf van die 
beweerde opslorping kan niet, met 
toepassing van art. 114 W.LB., ten 
gevolge hebben dat de door de opslor
pende vennootschap vroeger geleden 
verliezen worden afgetrokken van de 
winsten die de opgeslorpte heeft 
gemaakt. 

(INTERNATIONAL ELECTRONIC SERVICE N.V. 
T. BELGISCHE STAAT, MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 maart 1978 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97, 110 van de 
Grondwet en 114 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, 

doordat, na te hebben geconstateerd 
1 o dat v66r 30 december 1969 de « groep 
Thys », door bemiddeling van de holding, 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid « Electro-Metal » en 
van de naamloze vennootschap « Thys 
en Co », door het bezitten van de meer
derheid van de aandelen, de toen 
bestaande naamloze vennootschappen 
<< A.M.T. » (Applications Mecaniques et 
Thermiques) en << I.N.E.S. >> (Internatio
nal Electronic Services) controleerde, 
2o dat tijdens de jaren 1966 tot en ~et 
1969 de naamloze vennootschap 
<< A.M.T. >> verliezen leed van hoven de 
26.000.000 frank, 3° dat door akten van 
30 december 1969, gepubliceerd in de 
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 
17 januari 1970, voornoemde naamloze 
vennootschap << I.N.E.S. » vervroegd ont
bonden werd en opgeslorpt werd door de 
naamloze vennootschap << A.M.T. »en de 
benaming van deze opslorpende ven
nootschap gewijzigd werd in « I.N.E.S. >>, 

deze vennootschflp zijnde aldus huidige 
eiseres, 4° dat eiseres, voor de 
aanslagjaren 1971, 1972 en 1974, met 
toepassing van artikel 114 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen van 
haar winsten bedrijfsverliezen aftrok ten 
bedrage van respectievelijk 6.943.773 
frank, 8.940.576 frank en 5.534.153 frank, 
5° dat eiseres echter voor gezegde aan
slagjaren het voorwerp was van aansla
gen, die met gezegde bedrijfsverliezen 
geen rekening hielden, 6° dat eiseres 
teBen deze aanslagen bezwaren 
indiende, welke als ongegrond werden 
afgewezen, respectievelijk voor de aan
slagjaren 1971 en 1972 door beslissing 
van de directeur van de directe belastin
gen te Antwerpen, eerste directie, van 
12 mei 1976, en voor het aanslagjaar 
1974 door beslissing van de directeur van 
de directe belastingen te Antwerpen, 
tweede directie, van 11 maart 1977, het 
arrest de voorzieningen in beroep van 
eiseres tegen gezegde directoriale beslis
singen ongegrond verklaart, op grond 
dat : 1 o op het ogenblik van de opslor
ping, het verlies van de opslorpende 
naamloze vennootschap « A.M.T. >> ruim 
viermaal het maatschappelijk kapitaal 
bedroeg terwijl de balans van de op
geslorpte naamloze vennootschap 
« I.N.E.S. >> geenszins negatief was; 
2° derhalve de opslorpende naamloze 
vennootschap « A.M.T. >> als een « dode 
vennootschap >> moest beschouwd wor
den, dit is een vennootschap waarvan de 
verliezen zo radikaal waren dat de vraag 
naar de verhouding tussen bedrijfsver
liezen en bedrijfswinsten, met het oog 
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op de toepassing van voormeld 
artikel 114, niet meer gesteld kon 
worden; 3" weliswaar, zo een belasting
plichtige steeds de voor hem meest 
gunstige fiscale oplossing mag kiezen, 
het echter niet voldoende is dat deze 
oplossing tot uiting komt in onder
handse of authentieke overeenkomsten 
waarbij partijen alle gevolgen van de 
door hen ondertekende akten hebben 
aanvaard, maar daarenboven allereerst 
vereist is dat er zich geen discrepantie 
voordoet tussen de juridische construe
ties en formuleringen en de eco-. 
nomisch-commerciele werkelijkheid; · 
4" eiseres bovendien ten onrechte inroept 
dat de « groep Thys » in feite eigenares 
was en van de opslorpende naamloze 
vennootschap « A.M.T. » en van de 
opgeslorpte naamloze vennootschap 
<< I.N.E.S. » en dat gezegde groep het 
recht had, door de hoger vermelde 
bewerkingen, zijn verliezen te recupere
ren; 5" gezegde groep immers geen 
rechtspersoonlijkheid heeft en geen par
tij is in het ge!,ling; 6" niet moet noch 
kan worden nagegaan of gezegde groep 
de toepassing van voormeld artikel 114 
kan bekomen, en 7" gezegd argument van 
eiseres geen enkel antwoord geeft op de 
vraag of er identiteit is tussen de 
belastingplichtige die de winsten heeft 
verwezenlijkt en die welke, met het oog 
op de toepassing van voormeld 
artikel 114, de verliezen heeft geleden, 

terwijl, eerste onderdeel, door geen 
enkele wettelijke bepaling een uitzonde
ring wordt gemaakt betreffende de toe
passing van artikel 114 van het Wetboek 
van de lnkomstenbelastingen voor het 
geval waarin een vennootschap radikale 
verliezen ondergaat, noch het begrip 
wordt ingevoerd van een « dode 
vennootschap >> aan wie het niet toegela
ten zou zijn gezegd artikel 114 in te 
roepen, zodat het arrest, met misken
ning van artikel 110 van de Grondwet, 
aan eiseres een door de wet niet inge
stelde belasting oplegt, 

tweede onderdeel, indien onderhandse 
of authentieke overeenkomsten, waarbij 
partijen al de gevolgen van de door hen 
ondertekende akten hebben aanvaard, 
onder meer als gevolg hebben dat juri
disch een en dezelfde rechtspersoon, die 
eerst bepaalde bedrijfsver liezen heeft • 
ondergaan, en daarna bepaalde bedrijfs
winsten heeft verwezenlijkt, deze rechts
persoon de bepalingen kan inroepen van 
artikel 114 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, ook indien er een 

zekere discrepantie bestaat tussen ener
zijds de werkelijk bestaande juridische 
toestand voortspruitende uit de aange
wende juridische constructies en formu
leringen en de economisch-commerciele 
werkelijkheid, · 

derde onderdeel, het tegenstrijdig is 
met het oog op de toepassing van 
artikel 114 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, enerzijds te 
beslissen dat, afgezien van het feit dat 
bepaalde juridische constructies en for
muleringen aan de werkelijke bedoelin
gen van partijen beantwoorden, het 
allereerst vereist is dat zich geen discre
pantie voordoet tussen die juridische 
constructies en formuleringen en de 
economisch-commerciele werkelijkheid, 
en anderzijds te beslissen dat de 
beschouwingen van eiseres betreffende 
het feit dat de· « groep Thys », die geen 
rechtspersoonlijkheid bezit, in feite eige
nares is en van de opslorpende naamloze 
vennootschap « A.M.T. >> en van de 
opgeslorpte naamloze vennootschap 
« I.N.E.S. >>, geen enkel antwoord geven 
op de vraag of er identiteit is tussen de 
belastingplichtige die de winsten had 
verwezenlijkt en die welke, met het oog 
op de toepassing van gezegd artikel 114, 
de verliezen heeft geleden, welke tegen
strijdigheid in de motivering gelijkstaat 
met een gebrek aan de door artikel 97 
van de Grondwet vereiste motivering : 

Overwegende dat het arrest uit
gaat van de beschouwing, die door 
het middel niet wordt aangevochten, 
dat artikel 114 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen slechts 
kan ingeroepen worden door de. 
belastingplichtige die de winsten 
van het belastbare tijdperk heeft 
verwezenlijkt en die tevens de ver
liezen heeft geleden tijdens de 
vorige belastbare tijdperken; 

Dat het derhalve onderzoekt of 
eiseres, die tijdens de aanslagjaren 
1971, 1972 en 1974 winsten heeft 
verwezenlijkt waarvan de vroegere 
verliezen werden afgetrokken, de
zelfde rechtspersoon is als die welke 
bedoelde afgetrokken verliezen had 
geleden, met name de naamloze 
vennootschap « A.M.T. »; 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest blijkt dat op 
30 december 1969 de naamloze ven
nootschap « A.M.T. », met een in 
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hoge mate negatieve balans, de 
bloeiende naamloze vennootschap 
« I.N.E.S. » opslorpte; dat de naam
loze vennootschap « A.M.T. » vervol
gens op dezelfde dag haar benaming 
wijzigde in « I.N.E.S. », dus de 
benaming aannam van de vennoot
schap die zij opslorpte; 

Overwegende dat het arrest niet 
aileen wijst op de verliezen die de 
naamloze vennootschap « A.M.T. » 
sinds 1966 had geleden en die op 
30 september 1969 zesentwintig mil
joen frank bereikten, dit is ruim 
viermaal het maatschappelijk kapi
taal, maar vaststelt dat eiseres de 
beweringen voorkomend in de 
directoriale beslissingen niet tegen
spreekt, dat de installaties van 
« A.M.T. » in 1969 door brand 
werden verwoest, dat het personeel 
in juni 1969 op een na werd afge
dankt, dat dit laatste personeelslid 
medio 1969 in dienst werd genomen 
door de vroegere « I.N.E.S. >> te 
Antwerpen, en dat de maatschappe
lijke zetel van « A.M.T. » op 
6 november 1969 van Meslin
l'Eveque werd overgebracht naar 
het adres van de maatschappelijke 
zetel van de vroegere naamloze 
vennootschap « I.N.E.S. » te Antwer
pen; 

Overwegende dat het arrest uit 
deze vaststellingen afleidt dat 
de oude naamloze vennootschap 
« A.M.T. » op het einde van 1969, 
hoewel zij niet in vereffening was 
gesteld noch failliet was ver klaard, 
economisch en commercieel gezien 
een « dode >> vennootschap was, 
waarbij, gelet op de toestand waarin 
zij zich op dat ogenblik bevond, de 
door artikel 114 van het W etboek 
van de Inkomstenbelastingen ge
stelde vraag nopens de verhouding 
tussen bedrijfsverliezen en bedrijfs
winsten niet meer aan bod kon 
komen; 

W at het eerste en het tweede 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat de rechters het 
hiervoren bedoelde onderzoek be
sluiten met de vaststelling dat de 
belastingplichtige die de winsten 

van het belastbare tijdperk heeft 
verwezenlijkt, met name de nieuwe 
vennootschap « I.N.E.S. >>, niet 
dezelfde is als die welke tijdens de 
vorige belastbare tijdperken de in 
verrekening gebrachte verliezen 
leed, met name de oude naamloze 
vennootschap « A.M.T. >>; 

Overwegende dat om deze beslis
sing te staven de rechters de werke
lijke draagwijdte vaststellen van de 
door eiseres ingeroepen, op het 
einde van 1969 verleden akten; dat 
zij namelijk uit de hiervoren ver
melde omstandigheden afleiden dat 
de bewering dat de « oude >> ven
nootschap « A.M.T. >> de bloeiende 
vennootschap « I.N.E.S. >> zou heb
ben opgeslorpt aan geen enkele 
bedrijfseconomische werkelijkheid 
beantwoordt; dat uit die werkelijk
heid blijkt dat uit de bedoelde akten 
resulteert dat de nieuwe vennoot
schap, die ook de naam « I.N.E.S. >> 
verkreeg, niet de voortzetting is 
van de vroegere vennootschap 
« A.M.T. », maar wel van de vroe
gere vennootschap « I.N.E.S. >>; 

Overwegende dat het ·arrest door 
de vermelde redenen deze beslissing 
regelmatig motiveert en wettelijk 
verantwoordt, en daarbij voor de 
toepassing van artikel 114 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen geen voorwaarde stelt die in die 
wettelijke bepaling niet voorkomt; 

Dat de onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

Wat het derde onderdeel hetreft : 
Overwegende dat het arrest, waar 

het de feitelijke gegevens van de 
betwisting uiteenzet, vermeldt dat 
de « familie Thys >>, of de « groep 
Thys », door het bezit van de 
meerderheid van de aandelen, twee 
vennootschappen controleerde, met 
name een personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid 
(holding) « Electro-Metal >>, die 
74 percent van de aandelen van de 
naamloze vennootschap « A.M.T. » 
en 67 percent van de aandelen 
van de naamloze vennootschap 
« I.N .E.S. >> bezat, alsmede een 
naamloze vennootschap « Thys en 
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C' » (holding), die respectievelijk nog Om die redenen, verwerpt de 
17 percent en 31 percent van die voorziening; veroordeelt eiseres in 
aandelen bezat; de kosten. 

Overwegende dat het arrest de 
opwerping van eiseres onderzoekt 
luidens welke de « groep Thys » in 
feite eigenares was {m van de 
naamloze vennootschap « A.M.T. » 
em van de vroegere naamloze ven
nootschap « I.N.E.S. », en luidens 
welke de stelling van verweerder 
erop neerkwam << de groep Thys » 
het recht te ontnemen de verliezen 
te recupereren die zij heeft geleden; 
dat het deze opwerping van de hand 
wijst door te oordelen dat de 
« groep Thys » geen rechtspersoon
lijkheid heeft, zij geen partij is in 
het geding, en niet moet of kan 
nagegaan worden of de << groep 
Thys » de toepassing van artikel 114 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen kan bekomen, en dat de 
opwerping betreffende de « groep 
Thys » geen enkel antwoord geeft 
op de vraag of er identiteit is tussen 
de belastingplichtige die de winsten 
heeft verwezenlijkt en die welke, 
met het oog op de toepassing van 
artikel 114 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, de verliezen 
heeft geleden; 

Overwegende dat het geenszins 
strijdig is bij het onderzoek van de 
vraag of de belastingplichtige die in 
het verleden de verliezen heeft gele
den dezelfde is als die welke de 
winsten heeft verwezenlijkt waar
van men die verliezen wil aftrekken, 
enerzijds, na te gaan of de door de 
belastingplichtige, ten deze de 
nieuwe naamloze vennootschap 
« I.N.E.S. », aangevoerde akten al' 
dan niet aan de werkelijkheid 
beantwoorden, en, anderzijds, te 
verklaren dat een << groep », die 
geen rechtspersoonlijkheid heeft en 
niet ter zake is als belastingplich
tige, niet in aanmerking kan of 
moet genomen worden tot oplossing 
van de onderzochte vraag; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

7 december 1979 - 1• kamer- Voor
zitter en verslaggever : de h. Versee, 
waarnemend voorzitter - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Bayart 
en Claeys Bouuaert. 

Nr. 231 

3• KAMER- 10 december 1979 

1° SOCIALE ZEKERHEID - ZELFSTAN
DIGEN - BIJDRAGEN - VERJARING - REGU
LARISATIEBIJDRAGEN - AANVANG VAN DE 
VERJARINGSTERMIJN. 

2° VERJARING- SOCIALE ZEKERHEID
ZELFSTANDIGEN - REGULARISATIEB!JDRA
GEN - AANVANG VAN DE VERJARINGSTER
MIJN. 

1° en 2o De verjaringstermijn voor de 
betaling van de inzake sociale zeker
heid der zelfstandigen v;erschuldigde 
regularisatiebijdragen gaat in vanaf de 
1• januari van het derde jaar volgend 
op dat waarin de beroepsbezigheid van 
de zelfstandige een aanvang nam, ook 
indien de vordering tot betaling van 
de voorlopige bijdragen verjaard is. 
(Art. 11, § 3, K.B. nr. 38, 27 juli 1967; 
art. 49 K.B. 19 december 1967.) 

(RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKE
RINGEN DER ZELFSTANDIGEN T. DE GREEF) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 april 1977 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 16, § 3, van 
het koninklijk besluit nr. 38 van 
27 juli 1967 houdende inrichting van het 
sociaal statuut der zelfstandigen, 41, § 2, 
en 49 van het koninklijk besluit van 
19 december 1967 houdende algemeen 
reglement in uitvoering van het konink
lijk besluit nr. 38, 2219 van het Burger
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat aile door 
eiser voor het jaar 1968 gevorderde 
bijdragen verjaard zijn, op grond : dat 
het ten deze niet gaat om << regularisa-
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tiebijdragen " verschuldigd overeen
komstig artikel 41, § 2, " daar dit laatste 
artikel handelt over regularisatie van 
reed_s betaalde voorlopige bijdragen en 
derhalve de betaling van de voorlopige 
bijdragen vooropstelt » en dat artikel 49. 
<< dan ook slechts toepassing (kan) vin
den wanneer de betaling van de voorlo
pige bijdrage is geschied, althans werd 
gevorderd binnen de verjaringstermijn, 
zodat deze verschuldigd blijft >>, 

terwijl, eerste onderdeel, het tegen
strijdig is enerzijds te beslissen dat 
artikel 41, § 2, van het koninklijk besluit 
van 19 december 1967 enkel handelt over 
regularisatiebijdragen waarvan de voor
lopige bijdrage reeds werd betaald en 
dienvolgens de toepassing van de bijzon
dere verjaringstermijn van artikel 49 van 
hetzelfde besluit af te wijzen, omdat de 
voorlopige bijdrage ten deze niet werd 
betaald, en anderzijds aan te nemen dat 
artikel 49 van hetzelfde koninklijk 
besluit slechts toepassing kan vinden 
wanneer betaling van de voorlopige bij
drage is geschied, althans werd gevor
derd, zodat deze verschuldigd blijft, 
waardoor erkend wordt dat artikel 41, 
§ 2, de effectieve betaling niet voorop
stelt, zodat het arrest, gelet op deze met 
elkaar strijdige motieven, niet regelma
tig met redenen omkleed is (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, overeenkomstig 
artikel 2219 van het Burgerlijk Wetboek, 
de verjaring van een schuld een bevrij
dende verjaring is en de voorlopige 
bijdrage derhalve verschuldigd blijft, ook 
wanneer ze niet meer in rechte opeis
baar is, zodat de beslissing, na aangeno
men te hebben dat de bijzondere verja
ring van artikel 49 van het koninklijk 
besluit van 19 december 1967 toepassing 
vindt, wanneer de voorlopige bijdrage 
verschuldigd blijft, door deze bijzondere 
verjaringstermijn niet toe te passen, 
doch wel die bepaald in artikel 16, § 3, 
eerste lid, van het koninklijk besluit van 
27 juli 1967, de in het middel ingeroepen 
bepalingen, met uitzondering van artikel 
97 van de Grondwet, schendt; 

derde onderdeel, het arbeidshof, door 
aldus te beslissen, een onderscheid 
invoert voor de verjaring van de regula
risatiebijdragen tussen die waarvan de 
overeenkomstige voorlopige bijdragen 
reeds werden betaald of gevorderd v66r 
het verstrijken van de vijfjarige verja
ringstermijn bepaald in artikel 16, § 3, 
van het koninklijk besluit nr. 38 van 
27 juli 1967, en die waarvan de overeen-

komstige voorlopige bijdragen niet wer
den betaald of gevorderd binnen deze 
termijn, terwijl noch genoemd artikel 16, 
§ 3, noch de artikelen 41, § 2, en 49 van 
het koninklijk besluit van 19 de
cember 1967, noch enige andere bepaling 
dit onderscheid maken (schending van 
alle in het middel ingeroepen wetsbepa
lingen, met uitzondering van artikel 97 
van de Grondwet): 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 49 van 

het koninklijk besl.uit van 19 decem:
ber 1967 bepaalt : « voor de regula
risatiebijdragen, verschuldigd bij 
begin van bezigheid overeenkomstig 
artikel 41, § 2, gaat de verjaringster
mijn, vastgesteld door artikel 16 van 
het koninklijk besluit nr. 38, in 
vanaf de eerste januari van het 
derde jaar volgend op dat waarin de 
bezigheid een aanvang nam »; 

Dat deze bepaling zonder onder
scheid geldt voor elke regularisatie
bijdrage, vastgesteld overeenkom
stig artikel 41, § 2, van hetzelfde 
besluit, ook indien de vordering tot 
betaling van de voorlopige bijdrage 
verjaard is; 

Dat het arbeidshof derhalve ten 
onrechte beslist dat artikel 49 aileen 
toepassing kan vinden « wanneer de 
betaling van de voorlopige bijdrage 
is geschied, althans werd gevorderd 
binnen de verjaringstermijn, zodat 
deze verschuldigd blijft »; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op de overige oilderdelen 
van het eerste middel en op het 
tweede middel, die tot geen ruimere 
cassatie kunnen leiden, vernietigt 
het bestreden arrest in zoverre het 
uitspraak doet over de vordering in 
verband met de betaling van de 
regularisatiebijdragen en over de 
kosten; 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; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Antwerpen. 
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10 december 1979 - 3• kamer -

Afdelingsvoorzitter : de h. Gerniers -
Verslaggever : de h. Mahillon - Eenslui
dende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De 
Gryse. 

Nr. 232 

2• KAMER - 11 december 1979 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE 
TE VOORZIEN - STRAFZAKEN - STRAFVOR
DERING- BESLISSING VAN ONBEVOEGDHEID 
- VOORZIENING VAN BEKLAAGDE NIET ONT
VANKELIJK- GEBREK AAN BELANG (1). 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE 
TE VOORZIEN - STRAFZAKEN - BURGER
LUKE RECHTSVORDERING- BESLISSING VAN 
ONBEVOEGDHEID DIE GEEN VEROORDELING 
VAN DE BEKLAAGDE UITSPREEKT TEN AAN
ZIEN VAN DEZE RECHTSVORDERING- VOOR
ZIENING VAN BEKLAAGDE NIET ONT
VANKELIJK (2). 

(VAES T. KENNES) 

11 december 1979 - 2• kamer -
Voorzitter : baron Richard - Verslagge
ver : de h. Soetaert - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Colard, advocaat
generaal- Advocaat: mr. VanRyn. 

Nr. 233 

2• KAMER - 11 december 1979 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - CONCLUSIE - MET REDENEN 
OMKLEED VERZOEK TOT TOEPASSING VAN 
EEN ENKELE STRAF - RECHTER VERPLICHT 
OP DIE CONCLUSIE TE ANTWOORDEN (3). 

(CNUDDE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 8 juni 1979 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Gent; 

(1) en (2) Cass., 19 sept. 1972 (A.C., 1973, 75) 
en 20 juni 1977 (ibid., 1977, 1079). 

(3) Zie Cass., 18 maart 1968 (A.C., 1968, 944); 
3 feb. 1976 (ibid., 1976, 654) en 21 juni 1978 
(ibid., 1978, 1231). 

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

doordat het bestreden vonnis eiser 
veroordeelt, eensdeels, tot vier afzonder
lijke straffen wegens de volgende over
tredingen van het Wegverkeersre
glement : A, de stopstreep of, zo er geen 
stopstreep is, het rode verkeerslicht te' 
zijn voorbijgereden, B, een doorlopende 
witte streep te hebben overschreden. 
zonder naar links af te slaan, C, binnen 
een bebouwde kom de snelheid van 
60 kilometer per uur te hebben over
schreden, D, verzuimd te hebben zo 
dicht mogelijk bij de rechterrand van de 
rijbaan te blijven, en, anderdeels, tot een 
gevangenisstraf van een maand en een 
geldboete benevens verval van het recht 
om een voertuig van de categorieen A 
tot F te besturen gedurende drie maan
den, wegens weigering om zich aan de 
bloedproef te onderwerpen, zonder wet
tige reden, 

terwijl het vonnis de conclusie van 
eiser niet beantwoordt, waarbij deze 
aanvoerde, eensdeels, dat voor de telast
leggingen A, B, C en D slechts een straf 
zou dienen te worden uitgesproken en, 
anderdeels, dat er geen gevangenisstraf 
diende te worden uitgesproken, dat ver
zoeker van oordeel was, zij het ten 
onrechte, dat hij zich niet aan een 
bloedproef diende te onderwerpen : 

Overwegende dat eiser in zijn 
conclusie in hoger beroep stelde, 
eensdeels, dat voor de telastleggin
gen A tot D slechts een straf diende 

"te worden uitgesproken, daar zij 
. alle te wijten waren aan een zelfde 
opzet, en, anderdeels, dat er geen 
gevangenisstraf diende te worden 
opgelegd en geen verder verval 
diende te worden uitgesproken dan 
de maand gedurende welke zijn 
rijbewijs was ingehouden, omdat hij 
niet in een verkeersongeval betrok
ken was, van oordeel was, zij het 
ten onrechte, dat hij zich niet aan 
de bloedproef behoefde te onder
werpen, een verder verval van het 
recht te sturen gelijk stond met het 
verlies van zijn betrekking, ten 
slotte uit de vaststellingen van de 
dokter bleek dat hij niet dronken 
was; 

Overwegende dat het vonnis zich 
ertoe beperkt, onder overneming 
van de redenen van de eerste rech-
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ter, het beroepen vonnis te bevesti
gen; dat, nu het beroepen vonnis 
geen andere redenen inhoudt dan 
de overweging dat de telastleggin
gen bewezen zijn, het bestreden 
vonnis geen antwoord bevat op het 
verweer van eiser; 

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 
Dendermonde, zitting houdende in 
hoger beroep. 

11 december 1979 - 2" kamer -
Voorzitter : baron Richard - Verslagge
ver : de h. Soetaert - Gelijkluidende. 
conclusie van de h. Colard, advocaat
generaal - Advocaat : mr. De Roeck, 
Gent. 

Nr. 234 

2" KAMER - 11 december 1979 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- MIDDEL DAT HET HOF ZOU VERPLICHTEN 
FEITELIJKE GEGEVENS TE ONDERZOEKEN -

NIET ONTVANKELIJK CASSATIEMIDDEL (1). 

2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- MIDDEL GERICHT TEGEN HET OPTREDEN · 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE BIJ HET 
INSTELLEN VAN DE VERVOLGINGEN- MID
DEL DAT GEEN BETREKKING HEEFT OP DE 
BESTREDEN BESLISSING- NIET ONTVANKE

LIJK CASSATIEMIDDEL (2). 

4° DRUKPERSMISDRIJF - BEGRIP. 

5° BELED~GING EN SMAAD - BELEDI
GING DOOR WOORDEN - GEEN DRUKPERS
MISDRIJVEN. 

6° BEVOEGDHEID EN AANLEG -
BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - BELEDI
GING DOOR WOORDEN AAN HET ADRES VAN 
IEMAND DiE DRAGER IS VAN HET OPENBAAR 
GEZAG OF VAN DE OPENBARE MACHT, 
WEGENS ZIJN HOEDANIGHEID OF ZIJN BEDIE
NING- BEVOEGDHEID VAN DE CORRECTIO
NELE RECHTBANK. 

7° RECHTEN VAN DE MENS - STRAF

ZAKEN- EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN 
DE MENS, ART. 10 - FEITENRECHTER DIE 
ZICH • RATIONE MATERIAE > BEVOEGD VER
KLAART OM KENNIS TE NEMEN VAN HET 
MISDRIJF < BELEDIGING DOC>R WOORDEN > 

AAN HET ADRES VAN IEIVIAND DIE DRAGER IS 
VAN HET OPENBAAR GEZAG OF VAN DE 
OPENBARE MACHT WEGENS ZIJN HOEDANIG
HEID OF ZIJN BEDIENING - GEEN SCHENDING 
VAN ART. 10 EUROPEES VERDRAG RECHTEN 

VANDE MENS. 

8° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- STRAFVORDERING - EEN ENKELE STRAF 
UITGESPROKEN WEGENS VERSCHEIDENE MIS
DRIJVEN - MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING 
IIEEFT OP BEPAALDE MISDRIJVEN - STRAF 
WETTELIJK VERANTWOORD DOOR DE ANDERE 
MISDRIJVEN - NIET ONTVANKELIJK MID
DEL (3). 

3" De omstandigheid dat bepaalde telast
Jeggingen door de beklaagde tegenover 
het openbaar ministerie of een onder
zoeksrechter zijn gepleegd is niet van 
die aard dat zij verhindert dat de 
gerechten waarin de rechters hun 
ambt uitoefenen als onafhankelijk en 
onpartijdig kunnen worden be
schouwd, in de zin van art. 6 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens (4). 

4" Drukpersmisdrijven zijn misdrijven 
waarbij de rechten van de maatschap
pij of van de burgers worden miskend 
door misbruik van de uiting van een 
mening door middel van gedrukte en 
ruchtbaar gemaakte geschriften (5). 
(Art. 14 Gw.) 

3° RECHTEN VAN DE MENS - STRAF

ZAKEN- EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN 
DE MENS, ART. 6 - BEPAALDE TELASTLEG- ' 
GINGEN DOOR DE BEKLAAGDE GEPLEEGD 
TEGENOVER HET OPENBAAR MINISTERIE OF 
EEN ONDERZOEKSRECHTER - GEEN INVLOED 
OP PE ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJ
DIGHEID VAN DE GERECHTEN WAARIN DIE 
RECHTERS HUN AMBT UITOEFENEN. 

(3) Cass., 4 dec. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 218). 

(4) Zie Cass., 2 sept. 1975 (A.C., 1976, 14) en 
-----------------l 30 mei 1978 (ibid., 1978, 1154). 

(1) Cass., 27 maart 1979 (A.C., 1978-79, 883). 

(2) Zie Cass., 14 maart 1979 (A.C., 1978-79, 
826). 

(5) en (6) Cass., 10 juli 1871 (BulL en Pas., 
1872, I, 17); 12 mei 1930 (ibid., 1930, I, 211) en 
de cone!. van adv.-gen. Jottrand; 20 maart 1950 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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5" en 6" Het misdrijf « belediging door 

woorden » aan het adres van iemand 
die drager is van het openbaar gezag 
of van de openbare macht, wegens zijn 
hoedanigheid of zijn bediening, is 
geen drukpersmisdrijf al werden zij 
uitgesproken in aanwezigheid van 
journalisten met de bedoeling de 
gezegden in de pers te zien verschij
nen; de correctionele rechtbank is, 
derhalve, ratione materiae bevoegd om 
er kennis van te nemen (6). (Artt. 8, 9, 
14 en 98 Gw.; artt. 444 en 448 Sw.) 

7" Door zich bevoegd te verklaren om 
kennis te nemen van het misdrijf 
« belediging door woorden » aan het 
adres van iemand die drager is van. 
het openbaar gezag of van de open
bare macht, wegens zijn hoedanigheid 
of zijn bediening, miskent de feiten
rechter geenszins de bij de wet op de 
uitoefening van de vri}heid van 
meningsuiting voorgeschreven vormen, · 
voorwaarden, beperkingen of sancties 
en dus evenmin art. 10 Europees 
Verdrag Rechten van de Mens. 
(Artt. 8, 9, 14 en 98 Gw.; artt. 444 en 
448 Sw.) 

(D'HAESE EA.) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; ~ Gelet op het bestre
den arrest, op 5 juni 1979 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

I. Op de voorzieningen van de 
vier eisers samen : 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 3, 6 en 8 van 
het Europees Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, 

doordat het arrest de eisers op de 
strafvordering veroordeelt op grond dat 
« nu uit de gegevens van het strafdossier 
blijkt dat de aan de beklaagden ten laste 
gelegde strafbare feiten werden gepleegd 
ter gelegenheid van binnen de perken 
van de wettelijkheid door leden van 
onderscheiden politiekorpsen uitge
voerde gerechtelijke opdrachten, de 
artikelen 3 en 8, § 1, van het Europees 

(ibid., 1950, I, 508}; zie Cass., 2 maart 1964 
(ibid., 1964, I, 697}; 18 sept. 1967 (A.C., 1968, 74); 
9 jan. 1973 (ibid., 1973, 475} en 18 sept. 
1973 (ibid., 1974, 53}. 

Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens ter zake niet werden 
miskend )) en dat << er ter zake geen de 

. minste aanwijzingen zijn waaruit zou 
kunnen worden afgeleid dat de beoorde
ling van de strafbare feiten die aan de 
beklaagden worden verweten niet aan 
een onpartijdige en onafhankelijke rech
terlijke instantie wordt toevertrouwd, 
zodat aan de vereisten van artikel 6 van 
het Europees Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens is 
voldaan ,,, 

terwijl uit de onderscheiden strafdos
siers blijkt dat de atmosfeer waarin de 
onderzoeken gebeurden en· de onder
scheiden onderzoeksmaatregelen die 
werden getroffen, wijzen op een niet 
aflatende bewaking van de woning van 
de eisers, van hun bezoekers en van hun 
doen en laten en zonder enige twijfel 
inbreuk maakten op artikel 8 van het 
Europees Verdrag, dat bepaalt dat een 
ieder recht heeft op de eerbiediging van 
zijn prive-leven, zijn gezinsleven, zijn 
huis en zijn briefwisseling, evenals op 
artikel 3 van het genoemde Verdrag, dat 
bepaalt dat niemand mag onderworpen 
worden aan onmenselijke of vernede
rende behandelingen, · zodat dient te 
worden vastgesteld dat een eerlijke 
behandeling van de zaak van de eisers 
door een onafhankelijke en onpartijdige 
rechterlijke instantie, zoals gewaarborgd 
door artikel 6 van het genoemde Ver
drag, onmogelijk geworden was; de 
belangrijkste telastleggingen de beledi
gingen betroffen, geuit tegen de procu
reur-generaal bij het Hof van Beroep te 

· Gent en tegen de onderzoeksrechter A.O. 
· te Brugge, en het onderzoek gevoerd· 
werd door een onderzoeksrechter bij 
dezelfde rechtbank, die in zijn hoedanig
heid van officier van gerechtelijke poli

. tie onder het rechtstreeks gezag van de 
· procureur-generaal stond en een ambt
genoot is van de beledigde onderzoeks
rechter; rekening houdend met deze 
omstandigheden en met de uitzonder

}ijke hardnekkigheid waarmede tegen de 
eisers vervolgingen wercfen uitgeoefend 
en doorgevoerd en veroordelingen wer
den uitgesproken, vastgesteld dient te 
worden dat tegen hen geen proces meer 
kon gevoerd worden dat voldeed aan de 
vereisten van artikel 6 van het voor
melde· Verdrag; de evenbedoelde hard
nekkigheid in het uitoefenen en door
voeren van de vervolgingen en in het 
uitspreken van veroordelingen boven
dien ook inbreuk op het reeds genoemd 
artikel 3 van het Verdrag maakt, dat 
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bepaalt dat niemand mag worden onder
worpen aan onmenselijke en vernede
rende behandelingen : 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het gericht is tegen de 
redengeving van het arrest waarin 

· wordt geoordeeld dat de politiekorp
sen hun opdrachten hebben uitge
voerd binnen de perken van de 
wettelijkheid en de artikelen 3 en 
8 van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden door hen 
niet werden miskend, het Hof zou 
verplichten tot een onderzoek naar 
feiten, waarvoor het niet bevoegd is; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het gericht is . tegen het 
optreden van het openbaar minis
terie bij het instellen van de ver- · 
'volgingen en in dat verband de 
miskenning van artikel 3 van het 
Verdrag aanvoert, geen betrekking 
heeft op de beslissing waartegen 
cassatieberoep is ingesteld; 

Overwegende dat de in het middel 
vermelde omstandigheden in ver
band met de functies uitgeoefend 
door de personen tegenover wie de 
feiten van sommige telastleggingen 
werden gepleegd, niet van die aard 
zijn dat ze verhinderen dat het Hof 
van Beroep te Gent ten aanzien van 
onderhavige zaak als een onafhan
kelijke en onpartijdige gerechtelijke 
instantie in de zin van artikel 6 van 
het Verdrag kan worden be
schouwd; 

Overwegende dat het arrest, door 
het uitspreken van veroordelingen 
tegen de eisers wegens bewezen 
verklaarde telastleggingen, artikel 3 
van het Verdrag niet heeft kunnen 
schenden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

II. Op de voorzieningen van de 
eerste twee eisers : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 98 van de 
Grondwet en 10 van het Europees Ver
drag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden, 

doordat, in het arrest, het hof van 
beroep zich bevoegd verklaart om kennis 
te nemen van de telastleggingen F en 
G in de zaak C 3870176, alsmede van 
de enige telastlegging in de zaak 
c 11.613/76; 

terwijl, eerste onderdeel, de beledigin
gen, die het voorwerp uitmaken van die 
telastleggingen, op een persconferentie 
werden geuit, uitsluitend ten overstaan 
van journalisten en met als enig doel de 
verspreiding ervan door middel van de 
drukpers te bewerkstelligen, zodat het 
om een drukpersmisdrijf ging, waarvoor 
alleen het hof van assisen bevoegd is; 

tweede onderdeel, artikel 10 van het 
Europees Verdrag de vrijheid van 
meningsuiting waarborgt, welke alleen 
aan de door de wet bepaalde formalitei
ten, voorwaarden, beperkingen of sane-

. ties kan · worden onderworpen, zodat, 
vermits het om een drukpersmisdrijf 
gaat en artikel 98 van de Grondwet 
uitsluiten!l aan het hof van assisen 
bevoegdheid verleend heeft om daarvan 
kennis te nemen, het hof van beroep, 
door zich ter zake bevoegd te verklaren, 
zich niet gehouden heeft aan de door de 
wet bepaalde formaliteiten, voorwaar
den, beperkingen en sancties : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat beide eisers 
onder de telastlegging F in de zaak 
C 3870/76 en onder de enige telast
legging in de zaak C 11.613/76, en 
eerste eiseres onder de telastlegging 
G in de zaak C 3870/76 vervolgd 
waren om, op verschillende data, als 
daders, hetzij in openbare bijeen
komsten of plaatsen, hetzij in 
tegenwoordigheid van verscheidene 
personen in een plaats die niet 
openbaar is maar toegankelijk is 
voor een aantal personen die het 
recht hebben er te vergaderen of ze 
te bezoeken, iemand die drager is 
van het openbaar gezag of van de 
openbare macht of die met een 
openbare hoedanigheid is bekleed, 
door woorden te hebben beledigd in 
zijn hoedanigheid of wegens zijn 
bediening; 

Overwegende dat drukpersmis
drijven misdrijven zijn waarbij op 
de rechten van de maatschappij of 
van de burgers inbreuk wordt 
gemaakt door het misbruik van de 
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uiting van een mening door middel 
van gedrukte en ruchtbaar ge
maakte geschriften; 

Overwegende dat het arrest, door 
de telastleggingen bewezen te ver
klaren in de bewoordingen van de 
wet, vaststelt dat ten deze de beledi
gingen door woorden zijn geschied; 
dat het bovendien preciseert dat de 
feiten die het aanhoudt het uitspre
ken van de beledigingen betreft in 
tegenwoordigheid van de journalis
ten, en dus niet het later versprei
den van die gezegden door de pers; 

Overwegende dat het arrest der
halve wettig oordeelt dat de feiten 
van de genoemde telastleggingen, al 
werden de woorden uitgesproken op 
een persconferentie en al was het 
de bedoeling de gezegden in de pers 
te zien verschijnen, geen drukpers
misdrijven zijn, maar gewone mis
drijven welke tot de bevoegdheid 
van de correctionele rechtbank 
behoren; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Wat het tweede onderdeel betreft; 
Overwegende dat, nu uit het ant

woord op het eerste onderdeel blijkt 
dat de bedoelde misdrijven geen 
drukpersmisdrijven zijn, het hof 
van beroep, door zich ter zake 
bevoegd te verklaren, geenszins de 
door de wet op de uitoefening van 
de vrijheid van meningsuiting voor
ziene formaliteiten, voorwaarden, 
beperkingen of sancties miskent, en 
derhalve artikel 10 van het Verdrag 
niet schendt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 4, 12 van het 
decreet van 20 juli 1831 op de drukpers 
en 25 van de wet van 17 april 1878, 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering, 

doordat het arrest de telastleggingen 
F, G en H in de zaak C 3870/76 en 
de enige telastlegging in de zaak 
C 11.613/76 als niet verjaard beschouwt, 
op grond dat deze feiten worden beteu
geld door de artikelen 444 en 448, tweede 
lid, van het Strafwetboek, en artikel 448, 

tweede lid, ingevoerd werd door de wet 
van 27 juli 1934, die niet anders bepaalt 
betreffende de verjaring van de strafvor
dering zodat krachtens artikel 25 van de 
wet van 17 april 1878 de gewone regels 
van de verjaring van de strafvordering, 
zoals deze werden bepaald bij de 
artikelen 21 en 22 van dezelfde wet, ter 
zake van toepassing zijn, 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens de 
artikelen 4 en 12 van het decreet van 
20 juli 1831, dergelijke misdrijven, die 
beledigingen betreffen gericht tegen een 
met een openbare hoedanigheid beklede 
persoon naar aanleiding van feiten in 
verband met zijn bediening, verjaren na 
verloop van drie maanden, te rekenen 
van de dag waarop zij zijn gepleegd en 
deze termijn, krachtens artikel 25 van de 
wet van 17 april 1878, door stuiting niet 
verlengd kan worden tot meer dan een 
jaar, 

tweede onderdeel, de wet van 
27 juli 1934, waarbij artikel 448, tweede 
lid, in het Strafwetboek werd ingevoerd, 
geen bijzondere strafwet is, doch wel 
een in het Strafwetboek gelntegreerde 
wet, zodat het arrest verkeerdelijk ver
wijst naar artikel 25, § 1, van de wet van 
17 april 1878, dat bepaalt dat de in deze 
wet voorkomende bepalingen toepasse
lijk zijn op de verjaring van de strafvor
dering betreffende de misdrijven, door 
bijzondere wetten omschreven, voor 
zover die wetten niet anders bepalen, 
vermits de in de wet van 27 juli 1934 
omschreven misdrijven in het Strafwet
boek zelf zijn opgenomen en bijgevolg 
onderworpen zijn aan dezelfde regelen 
inzake verjaring als de overige bepalin
gen van het Strafwetboek, dus ook aan 
de bepalingen van het decreet van 
20 juli 1831, indien zij erop van toepas
sing zijn : 

Overwegende dat het arrest eerste 
eiseres wegens de vermengde feiten 
van de telastleggingen A, B, c; D, F, 
G, H in de zaak C 3870176, A, B, C, 
D, Gin de zaak C 4674/76 en van de 
enige telastlegging in de zaak 
C 11.613176 en eerste eiser wegens 
de vermengde feiten van de telast
leggingen D, Fin de zaak C 3870/76, 
C in de zaak C 4674/76 en van de 
enige telastlegging in de zaak 
C 11:613176, ieder tot een enkele 
straf veroordeelt; 

Overwegende dat het middel, nu 
het alleen betrekking heeft op de 
telastleggingen F, G, H in de zaak 
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C 3870/76 en op de enige telastleg
ging in de zaak C 11.613/76 en nu de 
ten laste van de eisers uitgesproken 
straffen wettelijk zijn verantwoord 
door het bewezen verklaren van de 
overige aangehouden telastleggin
gen, niet tot cassatie zou kunnen 
leiden en derhalve, bij gebreke van 
belang, niet ontvankelijk is; 

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

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt de eisers 

· in de kosten. 

11 december 1979 - 2• kamer -
Voorzitter : baron Richard - Verslagge
ver : de h. Lebbe - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Colard, advocaat
generaal - Advocaat : mr. De Becker, 
Brussel. 

Nr. 235 
2" KAMER- 11 december 1979 

1° BEWIJS - BEWIJS DOOR GETUIGEN 

STRAFZAKEN- GEVAL WAARIN DE WET GEEN 
BIJZONDER BEWIJSMIDDEL VOORSCHRIJFT -
GETUIGENISSEN - ONAANTASTBARE BEOOR
DELING DOOR DE FEITENRECHTER - GREN
ZEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - RECHTER DIE BEPAALDE 
BEWIJSMIDDELEN ALS OVERTUIGENDER 
BESCHOUWT DAN ANDERE - GEEN CONCLU
SIE DIENAANGAANDE - GEEN VERPLICHTING 
VOOR DE RECHTER DIE BEOORDELING TE 

MOTIVEREN (1). 

1 o Wanneer, in strafzaken, de wet geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, 
beoordeelt de rechter op onaantast
bare wijze in Ieite de bewijswaarde 
van de verklaringen van de getuigen, 
mits hij de bewijskracht van de akte 
tot vaststelling ervan niet miskent (2). 

(SOMERS 
T. « ROYALE BELGE • N.V., « MAURETUS • N.V.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 20 juni 1979 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Antwerpen; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen tweede verweerster, 
vrijwillig tussengekomen verzeke
raar van eiser : 

Overwegende dat tussen eiser en 
de vrijwillig tussengekomen partij 
voor de feitenrechter geen vorde
ring werd aanhangig gemaakt; dat 
deze partijen ook niet tegen elkaar 
hebben geconcludeerd; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen eiser ingestelde strafvor
dering : 

Over de twee middelen samen, 
het eerste afgeleid uit de schending 

van artikel 97 van de Grondwet, 
doordat het vonnis de telastleggingen 

in verband met het ongeval bewezen 
verklaart ten laste van eiser en die 
beslissing niet met redenen omkleedt, 

terwijl de rechtbank ter zitting als 
getuige hoorde de genaamde Y.R., die 
onder eed bevestigde dat zij het kwes
tieuze voertuig bestuurde en het ongeval 
veroorzaakte; het vonnis, zonder enige 
motieven aan te geven, deze verklaring 
onder eed ter zijde schuift en spijt de 
bekentenis van de effectieve daderes van 
het misdrijf eiser voor dezelfde feiten 
veroordeelt; 

het tweede afgeleid uit de schending 
van het algemeen rechtsbeginsel dat in 
strafzaken de twijfel ten gunste van de 
beklaagde dient te komen, 

doordat het vonnis de telastleggingen 
in verband met het ongeval bewezen 
verklaart ten laste van eiser, 

terwijl de rechtbank OQder eed een 
---------...---------1 getuige hoorde, die bekende het misdrijf 

(1) Cass., 13 feb. 1979 (A.C:, 1978-1979, 688). 

(2) Cass., 6 en 7 feb. 1979 (ibid., 1978-79, 641 
en 657). . , 

te hebben begaan; het vonnis geen 
enkele reden aangeeft, noch enig ele
ment, op basis waarvan de twijfel, die 
l!)dus is gerezen omtrent de schuld van 
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eiser, niet ten gunste van deze laatste 
moet worden geYnterpreteerd; de recht
bank, indien zij meende uit andere 
elementen op basis van een feitelijke 
grondslag, die zij soeverein beoordeelt, 
de schuld van eiser te moeten afleiden, 
zulks in het vonnis had dienen vast te 
stellen, temeer daar tegen de onder eed 
gehoorde getuige geen zittingmisdrijf 
noch een misdrijf van vals getuigenis 
ten laste werd gelegd; de rechtbank, 
alvorens te oordelen over de schuld van 
eiser, ten minste had moeten vaststellen 
dat de getuige, die onder eed werd 
gehoord en die bekende het misdrijf te 
hebben begaan, zich schuldig had 
gemaakt aan vals getuigenis : 

Overwegende dat de rechter op 
onaantastbare wijze de bewijs
waarde van een getuigenis beoor
deelt; dat een door een getuige ten 
voordele van de beklaagde afgelegde 
verklaring niet noodzakelijk twijfel 
omtrent diens schuld doet ontstaan, 
zelfs niet indien die verklaring 
onder eed werd afgelegd en er ten 
laste van de getuige geen vervolgin
gen wegens vals getuigenis werden 
ingespannen; 

Overwegende, voor het overige, 
dat bij ontstentenis van conclusie, 
zoals ten deze, de rechter de schul
digverklaring van de beklaagde 
regelmatig met redenen omkleedt 
door vast te stellen dat de in de 
bewoordingen van de wet omschre
ven feiten bewezen zijn; 

Dat de middelen niet kunnen 
aangenomen worden; 

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

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

Overwegende dat eiser geen bij
zonder middel aanvoert; 

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

11 december 1979 - 2• kamer -
Voorzitter : baron Richard - Verslagge
ver : de h. Boon - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Colard, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Lauwers, 
Antwerpen. 

Nr. 236 

2• KAMER- 11 december 1979 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
AFSTAND - STRAFZAKEN - INTREKKING 
VAN DE AFSTAND- VORM. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE -
VORM - STRAFZAKEN - ONDUIDELIJK CAS
SATIEBEROEP - NIET ONTVANKELIJK CASSA
TIEBEROEP. 

3° VERZET - STRAFZAKEN - BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING - ARREST VAN 
HET HOF VAN ASSISEN BIJ VERSTEK GEWE
ZEN TEN AANZIEN VAN DE BESCHULDIGDE
ONTVANKELIJK VERZET. 

4° HOF VAN ASSISEN - ARREST OP DE 
CIVIELRECHTELIJKE VORDERING BIJ VER
STEK VERWEZEN TEN AANZIEN VAN DE 
BESCHULDIGDE- ONTVANKELIJK VERZET. 

5° VOORZIENING IN CASSATIE 
TERMIJN - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - VEROORDELING BIJ 
VERSTEK VEROORDELING VAN DE 
BEKLAAGDE TIJDENS DE GEWONE VERZET
TERMIJN - NIET ONTV ANKELIJK CASSATIE
BEROEP. 

1° Een beklaagde of een beschuldigde 
kan als eiser in cassatie van zijn 
cassatieberoep afstand doen en nader
hand die afstand intrekken; geen 
intrekking van afstand is evenwel het 
feit dat de beklaagde van beschul-
digde, nadat hij zich een eerste maal 
in cassatie heeft voorzien en van zijn 
cassatieberoep afstand heeft gedaan, 
voor de tweede maal in cassatie komt 
buiten de wettelijke termijn; in dat 
geval verleent het Hof akte van de 
afstand (1). (Impliciet.) 

2° Niet ontvankelijk, wegens gebrek aan 
nauwkeurigheid, is het cassatieberoep 
tegen niet nader aangeduide arresten, 
vonnissen, beslissingen, beschikkingen 
en procedureakten (2). 

(1) Zie Cass., 6 jan. 1969 (A.C., 1969, 429); zie 
Cass.; 18 april 1977 (ibid., 1977, 855). 

(2) Zie Cass., 1 juni 1976 (A.C., 1976, 1093). 
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3° en 4° AI is de beslissing op de straf

vordering ten Jaste van een beschul
digde op tegenspraak gewezen, tach 
staat de beslissing die het hoi van 
assisen bij verstek heeft uitgesproken 
op de tegen hem ingestelde burger
Jijke rechtsvordering open voor verzet 
(1). (Impliciet.) · 

(1) Het Hof heeft, bij zijn beslissing dat het 
cassatieberoep van de beschuldigde tijdens de 
gewone verzettermijn tegen een arrest waarbij 
hij bij verstek is veroordeeld op de burgerlijke 
rechtsvorderingen tegen hem, impliciet en 
bevestigend geantwoord op de twistvraag of 
verzet mogelijk was tegen de verstekbeslissing 
van het hof van assisen op de burgerlijke 
rechtsvorderingen tegen de beschuldigde. 

In een recent arrest, Cass., 15 feb. 1978 (A.C., 
1978, 714), had het Hof reeds impliciet aange
nomen dat de burgeriijke partij verzet kon 
doen tegen een t.h.o. gewezen verstekarrest 
van het hof van assisen waarbij de kosten van 
haar vordering te haren laste bleven. 

Dat arrest volgde volledig de Franse recht
spraak, alsmede de Belgische en Franse 
rechtsleer. Het Franse Hof van Cassatie heeft 
bij arrest van 29 april 1817 (Bull. Cass., 1817, 
biz. 88, nr. 34, Sirey, 1818, I, 20) het cassatiebe
roep verworpen dat een beschuldigde had 
ingesteld tegen een arrest van een hof van 
assisen tot ontvankelijkverklaring van het 
verzet van een burgerlijke partij tegen een 
verstekarrest dat te haren laste was uitges:pro
ken en aan de vrijgesproken beschuld1gde 
schadevergoeding had toegekend. 

Die verwerping was hierop gegrond dat, 
naar het gemeen recht, verzet tegen een 
veroordeling bij verstek openstaat telkens als 
een bijzondere wet zulks niet verbiedt, dat de 
veroordeling tot burgerrechtelijke vergoeding 
ten voordele van de burgerlijke partij ten laste 
van de verstekdoende veroordeelde teniet gaat 
als de beschuldigde verschijnt (C.I.C., art. 476) 
en dat de rechter van de beschuldigde en van 
de burgerlijke partij t.o.v. de burgerrechtelijke 
vergoeding onder!ing verbonden zijn, en aan 
dezelfde regels moeten onderworpen zijn. 

Het Franse Hof van Cassatie had ermee 
rekening gehouden dat het hof van assisen 
niet blijvend zitting hield en dat het volgens 
het Franse wetboek van strafvordering niet 
noodzakelijk een debat, waarna een burger
lijke partij tot schadevergoeding is veroor
deeld, noodzakelijk is om over die schadever
goeding te kunnen bes!issen. 

Immers, ingevolge art. 359 van het evenge
noemde wetboek beslist de burgerlijke recht
bank over de vordering tot schadevergoeding 
van de vrijgesproken beschuldigde tegen zijn 
aangever, wanneer deze pas na het sluiten van 
de zitting van het hof van de vordering kennis 
heeft gehad en volgens art. 429 moet het Hof 
van Cassatie de zaak ook naar een burgerlijke 
rechtbank verwijzen om te beslissen over de 
burgerlijke vergoeding waarover vroeger uit
spraak was gedaan door een arrest van een 
hof van assi_sen dat het Hof vernietigd heeft 
m.b.t. die vergoeding aileen. 

(Zie vervolg nota volgende kolom). 

5° Niet ontvankelijk is het cassatiebe
roep dat de beklaagde tijdens de 
gewone verzettermijn heeft ingesteld 
tegen een arrest waarbij hij bij ver
stek is veroordeeld op de tegen hem 
ingestelde burgerlJ]ke rechtsvordel'in
gen (2). 

De rechtsleer ·van het arrest d.d. 29 april 
1817 vindt men terug bij FAUSTIN-HELIE, 
Instruction criminelle, Ill, nr. 5247, in Reper
toire pratique de legislation, de doctrine et de 
jurisprudence Dal!oz, dr. 1915, V

0 Jugements et 
arrets par defau~ nrs. 763, 764 en 766, in 
VAN RoYE, Manuel de fa partie civile, nr. 413, 
en in Repertoire pratique du droit beige, 
V

0 Procedure penale, nr. 705. 
Geldt dezelfde oplossing als het hof van 

assisen, nadat het een contradictoire beslis
sing heeft uitgesproken op de strafvordering 
ten laste van een beschuldigde, t.a.v. dezelfde 
beschuldigde zijn beslissing op de burgerlijke 
rechtsvorderingen tegen laatstgenoemde bij 
verstek uitspreekt ? 

Over dat punt heerst geen overeenstem
ming. 

Het Franse Hof van Cassatie (arrest van 
28 nov. 1857 - Bull. Cass., ch. crim., 1857, 
nr. 381, biz. 597) was van oordeel dat, van bij 
de aanvang van de debatten, het geding over 
de schadevergoeding contradictoir aanhangig 
was t.a.v. de beschuldigde door de conclusie 
van de burgerlijke partij, zodat de beschul
digde geen verstek meer kon Iaten gaan zodra 
diende te worden beslist over de vordering tot 
schadevergoeding en dat, ook al had de 
beschuldigde verstek willen Iaten gaan voor de 
burgerlijke rechtsvordering, het hof van assi
sen dus aile regels nakwam door contradictoir 
over die rechtsvordering te beslissen. 

FAUSTIN-HELIE neemt aan dat de burgerlijke 
partij, die verstek heeft Iaten gaan, wei verzet 
kan doen, maar meent dat de beschuldigde dat 
niet kan doen. In zijn Traite d'instruction 
criminelle, nr. 5258, schreef hij het volgende : 
« il est sans doute inutile d'ajouter que !'accuse 
ne serait pas admis a declarer apres !'ordon
nance d'acquittement qu'il fait defaut sur Ia 
demande de Ia partie civile ». 

Wanneer het geding over de schadevergoe
ding contradi<;toir is geworden t.a.v. de 
beschuldigde door de conclusie van de klager 
die zich van bij de aanvang der debatten 
burgerlijke partij heeft gesteld, wordt de 
beschuldigde beschouwd als een gedingvoe
rende partij totdat over die conclusie wordt 
beslist. De regel inzake de aangever die bij de 
zaak niet is betrokken als burgerlijke partij 
vindt hier geen toepassing. 

In zijn conclusie v66r het arrest van 
20 april 1925 (Pas., 1925, I, 204) zet de 
procureur-generaal Paul Leclercq, toen eerste 
advocaat-generaal, dezelfde opvatting uiteen : 
onder verwijzing naar het zoeven vermelde 
advies van FAusTIN-HELIE en naar Repertoire 
l)alloz, supplement, V

0 Procedure criminelle, 
nr. 2352, zegt hij « dat, naar vaststaande 
Franse rechtspraak en -leer, het verband 
tussen de procedure op de strafvordering en 
,jZie vervolg nota en nota 2 volgende biz.) 
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(DE WINNE D. T. VAN DE CAUTER, DE WINNE M.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 25 september 1979 
en 3 oktober 1979 door het Hof van 
Assisen van de Provincie Oost
Vlaander€m gewezen; 

Gelet op het arrest, op 16 ja
nuari 1979 door het Hof gewezen 
(3); 

Overwegende dat eiser op 5 okto
ber 1979 cassatieberoep heeft in
gesteld tegen het arrest van 

de procedure op de burgerlijke rechtsvorde
ring zo nauw is dat de beschuldigde die zich 
over de strafvordering heeft verdedigd geen 
verstek kan Iaten gaan als over de burgerlijke 
rechtsvordering rechtspraak wordt gedaan ». 

De andersluidende stelling wordt evenwel 
verdedigd op een andere plaats van hetzelfde 
boek (Repertoire Dalloz, dr. 1915, VII, nrs. 763 
tot 767,) biz. 506, afd. 3; Des arrets par defaut 
des cours d'assises). 

De schrijver van laatstvermelde studie wijst 
erop dat de hoven van assisen bij verstek geen 
uitspraak doen op de strafvordering en zegt 
dat er wei arresten bij verstek kunnen worden 
uitgesproken op de vordering tot schadever
goeding van de burgerlijke partij tegen de 
beschuldigde en van de beschuldigde tegen de 
burgerlijke partij, en dat die arresten bij wege 
van verzet kunnen worden bestreden. 

Hoewel gemakkelijker dan een veroordeling 
bij verstek van de beschuldigde ten voordele 
van de burgerlijke partij aan te nemen is dat 
de burgerlijke partij wordt veroordeeld ten 
voordele van de beschuldigde, aangezien deze 
op de terechtzitting tegenwoordig is, toch kan 
men, zoals in Repertoire Dalloz (op. et Joe. cit.) 
wordt gezegd, de hypothese in overweging 
nemen dat de beschuldigde verklaard heeft 
verstek te Iaten gaan op de conclusie van de 
burgerlijke partij of dat hij zich bij verstek 
heeft Iaten veroordelen nadat het hof van 
assisen een van de rechters heeft aangesteld 
om partijen te horen, kennis te nemen van de 
stukken en ter zitting verslag uit te brengen, 
overeenkomstig art. 385 C.I.C. 

In dergelijke gevallen kan de beschuldigde 
verzet doen, want verzet staat in beginsel open 
tegen veroordeling bij verstek telkens als een 
bijzondere wet zulks niet verbiedt (Advies 
Conseil d'Etat, 16 feb. 1806). Het verzet wordt 
gebracht voor de rechters die samen het hof 
van assisen vormen dat het verstekarrest heeft 
gewezen of, indien pas na sluiting van de 
zitting verzet is gedaan, voor de rechters van 
de volge11de zitting. 

In beginsel staat tegen aile verstekbeslissin
_gen verzet open. 

In zijn studie « Etude sur !'opposition aux 
decisions rendues par les juridictions correc
tionnelles et par les tribunaux de police » 
(Revue de droit penal et de criminologie, 1932) 

25 september 1979, waardoor hij 
veroordeeld werd tot twintig jaar 
dwangarbeid, er bijvoegend 
« teken beroep in cassatie aan tegen 
alle arresten, alle vonnissen, alle 
beschikkingen en alle bevelschrif
ten, zowel op burgerlijk gebied als 
op strafrechtelijk gebied, en tegen 
alle partijen, die hebben geleid tot 
mijn veroordeling door het Hof van 
Assisen van Oost-Vlaanderen bij 
arrest van 25 september 1979 en van 
3 oktober 1979. Ik teken cassatie 
aan tegen alle procedurele akten die 
de veroordeling zijn voorafgegaan »; 

Dat eiser op 9 oktober 1979 ver
klaarde « af te zien van zich in 
verbreking te voorzien tegen het 

verdedigt de procureur-generaal Hayoit de 
Termicourt de stelling dat wanneer een partij 
niet is verschenen, zij het recht heeft verzet te 
doen tegen ieder voorbereidend vonnis of 
arrest, tussenvonnis of arrest en tegen iedere 

· eindbeslissing, Repertoire pratique du droit 
beige (v" Procedure penale, nrs. 709 en 453) 
brengt dat beginsel in herinnerini( en voegt 
eraan toe : « il importe peu que le Juge se smt 
borne a regler la competence, qu'il ait ordonne 
une mesure d'instruction, statue sur une 
recevabilite de constitution de partie civile, 
statue au fond ou sur incident, interprete ou 
rectifie un jugement anterieur : sa decision est 
susceptible d'opposition des lors qu'elle est de 
nature a infliger un grief au justiciable qui a 
deserte !'audience ». 

Moet van dit algemeen beginsel worden 
afgeweken wat betreft de procedure voor het 
hof van assisen omdat voor dit gerecht de 
procedures op de strafvordering en op de 
burgerlijke rechtsvordering zo nauw verbon
den zijn dat de beschuldigde die zich op de 
strafvordering heeft verdedigd geen verstek 
meer kan laten gaan wanneer uitspraak 
gedaan wordt op de burgerlijke rechtsvorde
ring? 

Volgens 's Hofs oordeel niet. 
Die beslissing is des te meer verantwoord 

daar de beschuldigde in het onderhavige geval 
niet had geweigerd zich te verdedigen op de 
burgerlijke rechtsvordering. Nadat hij was 
veroordeeld op de strafvordering, ter zitting 
van het hof van assisen van 25 sep
tember 1979, was de zaak contradictoir uitge
steld op de zitting van 3 oktober 1979 om te 

· beslissen over de burgerlijke belangen. De 
redenen waarom de beschuldigde, die nog was 
aangehouden, op die zitting niet was versche
nen, bleken niet uit het dossier dat het Hof 
diende te onderzoeken. 

A.B. 

(2) Cass., 22 nov. 1978 (A.C.., 1978-79, 330). 

(3) A.C., 1978-79, 556. 
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arrest uitgesproken door het Hof 
van Assisen van Oost-Vlaanderen 
op 25 september 1979 door hetwelk 
hij werd veroordeeld tot twintig jaar 
dwangarbeid wegens oudermoord 
en moord »; 

Dat eiser op 17 oktober 1979 
opnieuw cassatieberoep heeft inge
steld, in zelfder voege als op 
5 oktober 1979; 

Overwegende dat de voorziening 
van 17 oktober 1979, in zoverre zij 
gericht is tegen het arrest van 
25 september 1979, dat uitspraak 
doet over de tegen eiser ingestelde 
strafvordering, laattijdig is; 

Overwegende dat zij, in zoverre 
zij gericht is tegen het arrest van 
3 oktober 1979, dat uitspraak doet 
over de civielrechtelijke vorderingen 
van de verweerders tegen eiser, niet 
ontvankelijk is, vermits daartegen 
reeds op 5 oktober 1979 een cassa
tieberoep werd ingesteld waarvan 
geen afstand werd gedaan; dat 
immers dient aangenomen te wor
den dat het cassatieberoep van 
5 oktober 1979 ook tegen het arrest 
van 3 oktober 1979 is gericht; dat 
die voorziening van 5 oktober 1979, 
in zoverre zij gericht is tegen niet 
nader aangeduide arresten, vonnis
sen, beschikkingen, bevelschriften 
en procedurele akten, niet ontvan
kelijk is bij gebrek aan nauwkeurig
heid; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen eiser ingestelde strafvordering 
(arrest van 25 september 1979) : 

Overwegende dat er aanleiding is 
om aan eiser akte te verlenen van 
zijn afstand; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
door de verweerders tegen eiser 
ingestelde civielrechtelijke vorderin
gen (arrest van 3 oktober 1979) : 

Overwegende dat deze beslissing, 
wat eiser betreft, bij verstek is 
gewezen; 

Overwegende dat de voorziening, 
ingesteld binnen de gewone termijn 
van verzet, niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verleent akte 
aan eiser van zijn afstand; verwerpt 
de voorziening voor het overige; 
veroordeelt eiser in de kosten. 

11 december 1979 - 2• kamer 
Voorzitter : baron Richard - Verslagge
ver : de h. Boon - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Ballet, advocaat
generaal. 

Nr. 237 
2• KAMER - 12 december 1979 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - VORMEN VAN HET ONDER
ZOEK VOOR DE RECHTER IN HOGER BEROEP 
-BEWIJS. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - PROCES-VERBAAL VAN DE 
TERECHTZITTING - DOORHALING VAN EEN 
BEPAALD AANTAL REGELS VAN HET PROCES
VERBAAL - VERMELDING TOT GOEDKEURING 
VAN DE DOORHALING WAARIN HET AANTAL 
DOORGEHAALDE REGELS WORDT GEWIJZIGD 
MET EEN OVERSCHRIJVING - NIETIGHEID 
VAN DE DOORHALING. 

1 o A an de hand zowel van de vaststellin
gen van de beslissing als van de niet 
tegenstrijdige vermeldingen van de 
processen-verbaal van de terechtzit
ting kan worden bewezen dat de 
wettelijke bepalingen betreffende de 
vormen van het strafrechtelijk onder
zoek voor de rechter in hoger beroep 
zijn in acht genomen (1). (Artt. 190 en 
211 Sv.) 

2° Wanneer in het proces-verbaal van 
een terechtzitting in strafzaken een 
bepaald aantal regels zijn doorgehaald 
en de vermelding tot goedkeuring van 
de doorhaling het aantal doorgehaalde 
regels wijzigt door een niet goedge
keurde overschrijving, moet de door
haling als nietig worden beschouwd 
(2). 

(1) Cass., 27 okt. 1975 (A.C., 1976, 265). 

(2) Zie Cass., 22 maart 1977 (A.C., 1977, 789) 
en Cass., 9 mei 1977 (ibid., 920). In dat laatste 
geval heeft het Hof evenwel beslist dat de 
belangen van eiser niet konden geschaad zijn 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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(RICH T. POLESEL, LEMMENS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 29 juni 1979 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Luik; 

A. Wat de voorziening van eiser, 
beklaagde, betreft : 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de strafvordering jegens de ver
weerders, medebeklaagden : 

Overwegende dat eiser niet be
voegd is om zich tegen die beslis
singen in cassatie te voorzien; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 2, 780, 4°, van 
het Gerechtelijk Wetboek, 10 van de wet 
van 1 mei 1849, 153, 190, 408, 413 van het 
Wetboek van Strafvordering en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het vonnis niet vermeldt dat 
het openbaar ministerie, appellant, in 
zijn vorderingen is gehoord : 

Overwegende dat aan de hand 
zowel van de vaststellingen van het 
vonnis als van de vermeldingen van 
de processen-verbaal van de te
rechtzitting kan bewezen worden 
dat de wetsbepalingen betreffende 
de vormen van het onderzoek, zoals 
die zijn voorgeschreven bij de 
artikelen 190 en 211 van het Wet
hoek van Strafvordering, in acht 
zijn genomen; 

Overwegende dat het proces
verbaal van de openbare terechtzit
ting .van 15 juni 1979 vaststelt dat 
M. Goosse, substituut-procureur des 
Konings, wordt gehoord, de zaak 
samenvat en de toepassing van de 
wet vordert; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 154, 155, 
189, 190, 190bis, 408, 413 van het Wetboek 
van Strafvordering, 10 van de wet van 
1 mei 1849, 16 van de wet van 25 ventose 
jaar XI en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis, waarbij eiser 
wordt veroordeeld, 29 juni 1979 als 
datum vermeldt en enkel verwijst naar 
het proces-verbaal van de openbare 
terechtzitting van 15 juni 1979, 

terwijl, eerste onderdeel, dat proces
verbaal vermeldt dat de zaak voor uit
spraak wordt verdaagd tot 22 juni 1979 
en het vonnis, doordien het noch expli
ciet noch door verwijzing naar de pro
cessen-verbaal van de terechtzitting 
waarin de latere verdagingen van de 
zaak aangegeven worden, vaststelt dat 
eiser op de hoogte was dat de zaak voor 
uitspraak op 29 juni 1979 was gesteld, 
eiser de mogelijkheid ontneemt rechts
middelen onder de normale omstandig
heden aan te wenden, de rechten van de 
verdediging schendt en zijn beslissing 
niet wettelijk verantwoordt; 

tweede onderdeel, het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 22 juni 1979, 
dat vermeldt dat de rechtbank de uit
spraak van het vonnis tot 29 juni 1979 
verdaagt, enerzijds de doorhaling be'vat 
van de vermelding « na oproeping van 
de zaak spreekt de heer voorzitter het 
vonnis uit » en anderzijds, wat betreft de 
goedkeuring van doorhalingen, een ver
melding bevat waarin het aantal doorge
haalde regels bij wege van overschrij
ving van vier op vijf is gebracht, 

daaruit volgt dat, nu de overgeschre
ven woorden krachtens artikel 16 van de 
wet van 25 vent6se jaar XI nietig zijn, 
geen enkele regel van het proces-verbaal 
van de terechtzitting van 22 juni 1979 
regelmatig werd doorgehaald en dit pro
ces-verbaal in het onzekere laat op 
welke datum het vonnis werkelijk werd 
uitgesproken : 

Over beide onderdelen samen : 
Overwegende dat de doorhaling 

van de vermelding « na oproeping 
van de zaak spreekt de heer voorzit
ter het vonnis uit » nietig is op de 
in het tweede onderdeel van het 
middel aangegeven gronden; dat 
derhalve uit de tekst van het pro

----------------'""""1 ces-verbaal van de terechtzitting 
doordat een overschrijving niet was goedge- van 22 juni 1979 blijkt dat de 
keurd. Het ging nochtans niet om een over- d 
schrijving in de goedkeuring van een doorha- voorzitter na oproeping van e 
ling. zaak het vonnis heeft uitgesproken 
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waarbij de rechtbank de uitspraak 
van haar beslissing verdaagt tot 
29 juni 1979; 

Dat geen onderdeel van het mid
del kan worden aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 154, 189 van 
het Wetboek van Strafvordering, 1382, 
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis beslist dat << ••• het 
remspoor (nummer 6 op de situatieteke
ning) afkomstig is van de wagen van 
Rich (Honda) en niet van die van 
Lemmens (Opel); ... dat Rich, door zon
der reden bruusk te remmen terwijl 
Polesel zich rechts van hem bevond, 
voor Lemmens een niet te voorziene 
hindernis heeft opgeleverd ... », 

terwijl, eerste onderdeel, het vonnis, 
met erop te wijzen dat het op de 
situatietekening aangegeven remspoor 
afkomstig is van de wagen van eiser, de 
bewijskracht miskent, enerzijds, van de 
in het proces-verbaal van het vooronder
zoek vervatte verklaringen van de verba
lisanten volgens welke zij << een rem
spoor van ongeveer twee meter, afkom
stig van de Opel >>, hebben vastgesteld 
en, anderzijds, van de door hen opge
maakte situatietekening die in punt zes 
van de legende melding maakt van 
<< remsporen wagen Opel »; dat boven
dien de rechter zijn beslissing tot ver
werping van de vaststellingen en de 
verklaringen die hij niet in aanmerking 
neemt, niet met redenen omkleedt; 

tweede onderdeel, nu verweerder 
Lemmens bij zijn in het proces-verbaal 
van vooronderzoek van 3 september 1978 
opgenomen verhoor verklaard heeft : 
<< Ik reed achter een wagen. Ik zag een 
tegenligger aankomen. De wagen die 
voor mij reed vertraagde terwijl het 
ander voertuig zijn rechterkant verliet 
en de eerste wagen aanreed ... » en nu 
uit geen enkel gegeven van het dossier 
blijkt dat eiser zonder reden geremd 
heeft, het vonnis de bewijskracht van 
het proces-verbaal van 3 september 1978 
miskent en zijn beslissing niet regelma
tig met redenen omkleedt; 

derde onderdeel, uit de motivering van 
het vonnis niet kan worden opgemaakt 
of de rechtbank oordeelt dat Polesel 
(thans eerste verweerder) rechts van 
Rich (thans eiser) stand, en voor Lem
mens (thans tweede verweerder) een 
niet te voorziene hindernis heeft opgele
verd dan wel of Rich daarentegen voor 

Lemmens een niet te voorziene hinder
nis was, welke dubbelzinnigheid in die 
gronden gelijkstaat met het ontbreken 
van motivering : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de bewijskracht 

van de akten niet wordt miskend 
door de rechter die, zoals ten deze, 
zonder de bewoordingen ervan te 
verdraaien, aan de vaststellingen in 
die akten een andere uitlegging 
geeft dan degenen die de akten 
hebben opgesteld; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, de rechter zijn · beslissing dat 
het remspoor afkomstig is van 
eisers voertuig grondt op de door de 
verbalisanten opgemaakte situatie
tekening, de aard van de materHHe 
schade en de positie van de voertui
gen na het ongeval; 

Dat de rechter bij ontstentenis 
van conclusie niet gehouden was de 
redenen aan te geven waarom hij 
de feitelijke omstandigheden waar
op hij wijst meer overtuigend achtte 

'dan de andere bewijselementen die 
hij van de hand wijst; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat het vonnis op 

grond van de vaststelling dat de 
eerste verweerder rechts van eiser 
stond beslist dat eiser geen reden 
had om bruusk te remen; 

Dat de rechter zijn beslissing niet 
heeft laten steunen op de in het 
proces-verbaal van 3 september 1978 
opgenomen verklaringen van de 
tweede verweerder en dus de 
bewijskracht van die akte niet heeft 
kunnen miskennen; 

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat, nu het vonnis 

erop wijst dat het in de situatiete
kening aangegeven remspoor af
komstig is van de wag en van eiser, 
dat de botsing tussen de voertuigen 
van eiser en de eerste verweerder 
zich heeft voorgedaan op de rech
terkant van de rijbaan waarop 
aileen de eerste verweerder mocht 
rijden en dat die voertuigen met 
hun linkerkant tegen elkaar zijn 
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aangebotst, het zonder dubbelzin
nigheid beslist dat, aangezien de 
eerste verweerder rechts van eiser 
stond, laatstgenoemde geen reden 
had om bruusk te remmen, door 
welke handeling hij voor de tweede 
verweerder een niet te voorziene 
hindernis opleverde; 

de dienstprestaties van het personeel 
of wanneer die opdrachten vervoer 
noodzakelijk maken. (Artt. 1, litt. E, a, 
en 2 Regentsbesl. 15 mei 1947, gew. bij 
K.B. 15 juni 1959, art. 1, en Beslw. 
30 dec. 1946). 

(TURCO, TURITUBE P.V.B.A.) 

ARREST ( vertaJing) 
Dat aile onderdelen van het mid

del feitelijke grondslag missen; 
En overwegende dat de substan

tii:\le of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genom en en de beslissing . 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

B. Wat de voorziening van eiser, 
burgerlijke partij, betreft : 

Overwegende dat eiser geen bij
zonder middel aanvoert; 

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

12 december 1979 - 2' kamer 
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Stranard -
Gelijkluidende conclusie van de h. Char
les, eerste advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Evrard, Luik. 

Nr. 238 

2' KAMER - 12 december 1979 

AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN, AU
TOCARS EN TAXI'S- SCHIFTING VAN 
EN TOEZICHT OP AUTOBESTUURDERS - VER
VOER VAN PERSONEEL NAAR DE ZETEL VAN 
DE ONDERNEMING OF DE PLAATS VAN HET 
WERK EN OMGEKEERD- BEGRIP. 

De autobestuurder die met een auto
voertuig personeel vervoert van de 
zetel van de onderneming tot de plaats 
van het werk moet houder zijn van 
een bewijs van geneeskundige schif
ting afgegeven door de minister van 
Verkeerswezen, zelfs wanneer dat ver
voer verricht wordt tijdens de dienst
uren van het personeel, aangezien het 
Regentsbesluit van 15 mei 1947 slechts 
een uitzondering maakt in het enkele 
geval dat het vervoer geschiedt tijdens 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 28 juni 1979 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Hoei; 

I. Op de voorziening van de 
beklaagde Turco : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, littera E, a, en 
3 van het Regentsbesluit van 15 mei 1947 
houdende regeling van de geneeskun
dige schifting van en het geneeskundig 
toezicht op de autobestuurders van de 
openbare autobusdiensten, de bijzondere 
autobusdiensten, de autocardiensten, de 
taxidiensten en van de andere bij de 
besluitwet van 30 december 1946 
bedoelde diensten tot vervoer van perso
nen door niiddel van automobielen, 

doordat het vonnis eiser als direc
teur-zaakvoerder van de vennootschap 
Turitube ingevolge artikel 3, § 28, van 
het Regentsbesluit van 15 mei 1947 
veroordeelt ter zake dat hij een voor 
personenvoer bestemd voertuig heeft 
doen of laten besturen door een autobe
stuurder die niet houder was van een 
bewijs van geneeskundige schifting, op 
grond dat eiser zich ten onrechte 
beroept op de bij artikel 1, littera E, § a, 
van genoemd besluit bepaalde uitzonde
ring en dat hij « kennelijk geen onder
scheid maakt tussen bezoldigde dienst
uren, waarin onder meer de tijd voor het 
vervoer naar de plaats van het werk 
begrepen is, en de eigenlijke dienst
prestaties, die pas een aanvang nemen 
na de aankomst op het werkterrein », 

terwijl, eerste onderdeel, Garzotto als 
autobestuurder van de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
Turitube, op het ogenblik van het 
gebeurde, in het welomschreven kader 
van zijn arbeidsovereenkomst met 
genoemde vennootschap gratis werklie
den vervoerde naar een werkplaats te 
Andenne en dit deed te 8 uur 50 's mor
gens, dus tijdens de arbeidsuren van die 
werklieden, die immers te 7 uur 's mor
gens beginnen te werken, dat wil zeggen 
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dat het vervoer geschiedde tijdens de 
uitvoering van hun arbeidsovereenkomst 
met genoemde vennootschap; 

tweede onderdeel, het vonnis uit de 
vaststelling dat de arbeidsdag van de 
werklieden van de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
Turitube begon te 7 uur 's morgens en 
die werklieden dus vanaf dat uur onder 
het gezag, de leiding en het toezicht van 
hun werkgever stonden, noodzakelijker
wijze had moeten afleiden dat het door 
Garzotto te 8 uur 50 's morgens verrichte 
vervoer van personeel was geschied 
tijdens de dienstprestaties van dat per
soneel; 

derde onderdeel, het vonnis een 
onderscheid maakt tussen « dienst
prestaties », « eigenlijke dienst
prestaties >> en « diensturen >> dat niet 
voorkomt in het Regentsbesluit van 
15 mei 1947 en bovendien: in strijd is met 
het wezen van de arbeidsovereenkomst 
en van de gehele sociale wetgeving, 
inzonderheid van de wet op de ar
beidsongevallen en de ongevallen op de 
weg naar en van het werk; 

vierde onderdeel, het vonnis trouwens 
een tegenstrijdigheid bevat, vermits het 
zelf het vervoer van werklieden van de 
ene werkplaats naar de andere bestem
pelt als vervoer verricht tijdens de 
dienstprestaties van die werklieden; 

vijfde onderdeel, in zoverre artikel 1, 
littera E, § a, van het Regentsbesluit van 
15 mei 1947 de autobestuurders die 
personeel vervoeren, naar de zetel van 
de onderneming of naar de plaats van 
het werk en omgekeerd, de verplichting 
oplegt houder te zijn van een bewijs van 
geneeskundige schifting, het uitsluitend 
het vervoer bedoelt dat wordt verricht 
hetzij v66r het begin hetzij na het einde 
van de arbeidsdag : 

Over de vijf onderdelen samen : 
Overwegende dat het vonnis vast

stelt dat Garzotto als aangestelde 
van de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Turi
tube, te 8 uur 50 's morgens de 
werklieden van genoemde vennoot
schap, zijn werkgezellen, met een 
hem door zijn werkgever ter 
beschikking gesteld voertuig ver
voerde van de zetel van de vennoot
schap te Luik tot de plaats van het 
werk te Andenne, dit vervoer dus 
geschiedde tijdens de arbeidsuren 
van die werklieden, wier arbeidsdag 

immers al begon te 7 uur 's mor
gens; dat het vonnis niettemin 
beslist dat het vervoer wel werd 
verricht tijdens de bezoldigde 
diensturen van die werklieden, 
maar niet tijdens hun « eigenlijke » 
dienstprestaties, die immers eerste 
begonnen « na aankomst op de 
werkplaats >>; dat het vonnis daaruit 
afleidt dat de bij artikel 1, littera E, 
§ a, van het Regentsbesluit van 
15 mei 1947 bepaalde uitzondering 
niet van toepassing was op het 
vervoer in voorliggend geval; 

Overwegende dat blijkens de 
artikelen 1, littera E, § a, en 2 van 
het Regentsbesluit van 15 mei 1947 
ieder persoon die, geregeld of toe
vallig, een autovoertuig bestuurt om 
personeel te vervoeren naar de zetel 
van de onderneming of de werk
plaats, houder moet zijn van een 
door de minister van Verkeerswe
zen afgeleverd bewijs van genees
kundige schifting, uitgezonderd 
wanneer het vervoer van personeel 
tijdens de dienstprestaties betreft; 
·dat uit die bepaling volgt dat de 
autobestuurder die met een auto
voertuig personeel vervoert, van de 
zetel van de onderneming tot de 
plaats van het werk, houder moet 
zijn van een dergelijk bewijs, zelfs 
wanneer dat vervoer, zoals ten deze 
blijkt uit de vaststellingen van het 
vonnis, verricht wordt tijdens de 
diensturen van het personeel; dat 
het Regentsbesluit van 15 mei 1947 
op die regel slechts uitzohdering 
maakt in het enkele geval dat het 
vervoer geschiedt tijdens de dienst
prestaties van het personeel, dat wil 
zeggen tijdens de uitvoering van de 
aan het personeel gegeven opdrach
ten of wanneer die opdrachten ver
voer noodzakelijk maken; 

Dat, nu de correctionele recht-. 
bank op de in het middel weergege
ven gronden oordeelt dat eiser zich 
niet kon beroepen op de in artikel 1, 
littera E, § a, van het Regentsbesluit 
van 15 mei 1947 bepaalde uitzonde
ring, zij haar beslissing wettelijk 
heeft verantwoord; 
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Dat geen onderdeel van het mid
del 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 
voorzieningen; veroordeelt de eisers, 
ieder van hen, in de kosten van zijn 
voorziening. 

12 december 1979 - 2" kamer -
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Sace -
Gelijkluidende conclusie van de h. Char-
les, eerste advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Vandamme, Luik. 

Nr. 239 

2• KAMER - 12 december 1979 

1° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MIDDEL DAT OP EEN ONJUISTE UITLEG
GJNG VAN DE BESTREDEN BESLISSING 
BERUST - MIDDEL DAT FEITELIJKE GROND
SLAG MIST (1}. 

2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MIDDEL WAARBIJ AAN DE RECHTER WORDT 
VERWETEN EEN BESLISSING TE HEBBEN 
GEWEZEN DIE OP TEGENSTRIJDIGE REDENEN 
IS GEGROND - GEEN TEGENSTRIJDIGE 
BESLISSING - MIDDEL DAT FEITELIJKE 
GRONDSLAG MIST (2). 

(HELLEBOSCH 
T. DIENST VOOR DE SCHEEPVAART) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 26 juni 1979 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te N amen; 

(1) Cass., 8 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 284). 

(2) Cass., 5 april 1978 (A.C., 1978, 890). 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering ten laste van de 
eiser : 

Overwegende dat de substantiele 
of op straffe van nietigheid voorge
·schreven vormen in acht zijn gena
men en dat de beslissing in over
eenstemming is met de wet; 

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

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 3, 4 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvorde
ring, 91, inzonderheid 91, 3•, 100 van het 
koninklijk besluit van 15 oktober 1935 
betreffende de politie en de scheepvaart 
der bevaarbare waterwegen onder 
beheer van de Staat en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het vonnis, na bewezenverkla
ring van het aan eiser ten laste gelegde 
feit, en na erop te hebben gewezen dat 
tot nog toe geen ongeval heeft plaatsge
had, eiser op de vordering van verweer
der veroordeelt om hem bij voorraad een 
frank te betalen, terwijl aan verweerder 
akte wordt verleend van het feit dat hij 
zijn nadeel op 1.000.000 frank raamt op 
grand dat « de schade nu reeds vaststaat 
en hierin bestaat dat op de burgerlijke 
partij (thans verweerder} nu reeds ver
haal kan worden genomen door de 
eigenaar van een vaartuig dat door het 
betwiste anker zou worden beschadigd », 

terwijl, eerste onderdeel, zo, hoewel er 
zich tot dusver nog geen ongeval heeft 
voorgedaan, de schade die verweerder 
door eiser wil doen vergoeden bestaat in 
de mogelijkheid dat op hem eventueel 
verhaal kan worden genomen door de 
eigenaar van een vaartuig dat door het 
anker beschadigd zou worden, een der
gelijke schade dadelijk noch zeker is, 
zodat het vonnis, doordat het ingaat op 
verweerders vordering, het wettelijk 
begrip schade miskent en niet wettelijk 
is verantwoord (schending van alle in 
het middel vermelde wettelijke bepalin
gen, met uitzondering van artikel 97 van 
de Grondwet); 

tweede onderdeel, de verklaring dat de 
schade van de burgerlijke partij nu 
reeds vaststaat niet is te verenigen is 
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met de vaststelling dat tot nog toe geen 
enkel ongeval heeft plaatsgehad en dat 
de schade hieruit voortvloeit dat op de 
burgerlijke partij verhaal kan worden 
genomen door de eigenaar van een door 
het anker beschadigde vaartuig; 

waaruit volgt dat de redenen van het 
bestreden vonnis tegenstrijdig of althans 
dubbelzinnig zijn, wat gelijkstaat met 
het ontbreken van redenen (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

A. Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat het vonnis, na 

veroordeling van eiser om in het 
bed van de waterweg zaken te 
hebben geworpen, die de bodem 
kunnen verhogen, de scheepvaart 
belemmeren, de vrije waterafvoer 
hinderen, beslist dat de door ver
weerder opgelopen schade actueel 
en zeker is, door in feite te consta
teren dat die schade erin bestaat 
dat van nu af op de burgerlijke 
partij verhaal kan worden genomen 
door de eigenaar van een vaartuig 
dat door het betwiste anker zou 
worden beschadigd en dat zij nu 
reeds zeker is en vaststaat; 

Dat dit onderdeel van het middel 
op een verkeerde uitlegging van het 
vonnis berust en dus feitelijke 
grondslag mist; 

B. Over het tweede onderdeel 
Overwegende dat het vonnis om 

de in het eerste onderdeel van het 
middel overgenomen redenen zon
der dubbelzinnigheid of tegenstrij
digheid zegt dat « hoewel er tot op 
heden gelukkig geen ongeval is 
gebeurd >>, de door verweerder opge
lopen vaststaande schade hierin 
bestaat dat deze, wegens de fout die 
eiser heeft begaan, van « nu af 
aan >> blootgesteld is aan de nader 
bepaalde nadelige gevolgen; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

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

12 december 1979 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter- Verslaggever: de h. Stranard
Andersluidende conclusie (1) van de h. 
Duchatelet, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. L. Simont. 

Nr. 240 
2• KAMER- 12 december 1979 

1° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT
STRAFZAKEN- MISKENNING VAN DE BEWIJS
KRACHT VAN DE AKTEN- BESLISSING VAN 
DE RECHTER DAT DE BEWERING VAN EEN 
PARTIJ DOOR GEEN ENKEL STUK WORDT 
GESTAAFD - GEEN MISKENNING VAN DE 
BEWIJSKRACHT VAN HET PROCES-VERBAAL 
VAN DE TERECHTZITTING WAARIN WORDT 
VASTGESTELD DAT EEN DOSSIER IS NEERGE
LEGD. 

2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- MIDDEL WAARIN SCHENDING WORDT AAN
GEVOERD VAN DE BEWIJSKRACHT VAN STUK
KEN VAN EEN DOOR DE RAADSMAN VAN EEN 
PARTIJ NEERGELEGD DOSSIER - GEEN 
NADERE BEPALING OMTRENT DE STUKKEN 
WAARVAN DE BEWIJSKRACHT ZOU ZIJN MIS
KEND- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL__{2). 

(TOPAKIAN T. MARANGONI) 

12 december 1979 - 2• kamer 
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Kreit 
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Duchatelet, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. VanRyn. 

Nr. 241 
1 • KAMER - 13 december 1979 

1° OVEREENKOMST BEDROG 

GEBREK IN DE TOESTEMMING - V ASTSTEL
LING DOOR DE RECHTER- DRAAGWIJDTE. 

2° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - VER

MOEDENS - BEWIJS VAN HET BEDROG -
GEBREK IN DE TOESTEMMING - FElTEN VAN 
V66R OF NA DE TOESTEMMING. 

(1) Het O.M. had geconcludeerd tot aanne
ming van het eerste onderdeel van het middel, 
daar het van oordeel was dat uit de redenen 
van het vonnis duidelijk bleek dat de feiten
rechter de eiser onwettig had veroordeeld tot 
vergoeding van een hypothetisch nadeel. 

(2) Cass., 23 mei 1977 (A.C., 1977, 968). 
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3° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN -
BEKENTENIS - BEGRIP. 

4° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - MIDDEL AFGELEID UIT DE 
DUBBELZINNIGHEID VAN DE REDENEN -
DUBBELZINNIGHEID ZONDER INVLOED OP DE 
WETTIGHEID VAN DE BESLISSING - NIET 
ONTVANKELIJK CASSATIEMIDDEL (1). 

1° De rechter stelt in feite en derhalve 
op onaantastbare wijze het bestaan 
vast van het voornemen om te bedrie
gen en van de kunstgrepen die bedrog 
opleveren, alsmede van de invloed van 
deze kunstgrepen op de wil van de 
persoon wiens toestemming bij het 
totstandkomen van een overeenkomst 
is vereist (2). 

2° Bedrog, als gebrek in de toestemming 
van een der partijen in een overeen
komst, kan o.m. worden bewezen door 
vermoedens die blijken uit feiten 
zowel van v66r als van na het sluiten 
van die overeenkomst. 

3° De bekentenis impliceert de wil, ten 
aanzien van een betwisting, een ver
klaring af te Jeggen bestemd om tot 
bewijs voor de tegenpartij te dienen 
(3). (Art. 1354 B.W.) 

(PRINS F. DE MERODE 
T. • BANK BRUSSEL LAMBERT > N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 september 1978 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1101, 1103, 
1108, 1109, 1116, 1117, 1142, 1145, 1147, 
1315, 1319, 1320, 1322, 1349, 1350, 4°, 1353, 
1354, 1356, derde lid, 1382, 1383, 1384 van 

het Burgerlijk Wetboek, 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest het verweer van 
eiser verwerpt tegen verweersters 
rechtsvordering tot gedwongen tenuit
voerlegging van de akte van 
20 april 1965 waarbij eiser zich borg had 
gesteld ten aanzien van verweerster ten 
belope van vier miljoen Belgische frank 
in hoofdsom, vermeerderd met de inte
rest en de kosten, voor de verbintenissen · 
van de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid N ... -D... en 
van eisers aval voor een orderbriefje dat 
op 3 juni 1965 door dezelfde vennoot
schap werd ondertekend aan order van 
verweerster voor een bedrag van een 
miljoen vijfhonderdduizend frank, 
waarop nog een millioen honderdvijftig
duizend Belgische frank verschuldigd 
blijft, evenals zijn bijkomende vordering 
en, bijgevolg, met bevestiging van de 
beslissing van de eerste rechter, eiser 
veroordeelt om de gevorderde bedragen 
aan verweerster te betalen, 1) op de 
gronden van het beroepen vonnis die het 
overneemt en weergeeft : a) betreffende 
eisers stelling dat hij slechts aanvaard 
had de litigieuze verbintenissen aan te 
gaan op grond van de inlichtingen die 
hem door de heren W ... en M ... , aange-
stelden van verweerster, werden ver
strekt, « jat die beweringen ... door 
(eisers) eigen verklaringen tijdens het 
strafondn oz:oek ten laste van N... en 
consorten werden tenietgedaan; ... dat 
N ... hem enige tijd later (nadat eiser met 
hem had kennis gemaakt) vroeg om borg 
te staan voor een kredietverleningen en 
dat (hij) pas met (verweerster) contact 
legde nadat hij zich door N ... op 
13 april 1965 een hypothecair mandaat 
had laten verlenen "• ... « dat (hij) tijdens 
(zijn) verhoor op (27 november 1970) 
verklaarde dat hij zich had verbonden 
« zonder over enig stuk te beschikken 
aangaande de toe stand van de zaak , ; 
b) betreffende de onregelmatigheden bij 

-------------------1 de oprichting van de personenvennoot

(1) Zie Cass., 19 april 1978 (A.C., 1978, 951) 
en « De motivering van de vonnissen en 
arresten en de bewijskracht van de akten », 
plecht. openingsrede van procureur-generaal 
Dumon, toen eerste advocaat-generaal, voor 
het Hof van 1 sept. 1978, biz. 21, nr. 10, inz. 
noot 26; vgl. Cass., 21 juni 1979 (A.C., 1978-79, 
1270). 

(2) Cass., 23 sept. 1977 (A.C., 1978, 107). 

(3) Cass., 23 april 1971 (A.C., 1971, 818); zie 
Cass., 21 jan. 1976 (ibid., 1976, 596). 

schap met beperkte aansprakelijkheid 
N ... -D... en bij de kapitaalverhoging, 
« dat, hoewel bet buiten kijf staat dat de 
oprichting van de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid voor 
enige kritiek vatbaar was en de kapitaal
verhoging van 13 augustus 1964 niet 
volledig was gestort ... (eiser) niettemin 
heeft erkend ... (verhoor van 18 no
vember 1970) dat hij met de borgstel
ling had ingestemd omdat hem een hy
pothecair mandaat werd verleend ... »; 
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c) betreffende eisers bewering dat 
de aangestelden van verweerster hem de 
personenvennootschap met· beperkte 
aansprakelijkheid N ... -D ... hadden voor
gesteld als een winstgevende zaak, ter
wijl achteraf uit de verslagen van de 
deskundigen W... en M... bleek dat de 
toestand die werd voorgesteld als de 
balans op 31 december 1964 vals was en 
dat de vennootschap op dat ogenblik 
haar betalingen had gestaakt, wat door 
de aangestelden van de bank geweten 
was, << dat dit argument reeds werd 
weerlegd, aangezien (eiser) erkend heeft 
dat hij zich borg had gesteld zonder enig 
stuk te hebben geraadpleegd, hetgeen 
impliceert dat ... N ... hem geen inzage 
had gegeven van de toestand op 
31 december 1964; dat (eiser) eveneens 
erkend heeft dat hij tot borgstelling had 
besloten zonder enig voorafgaand con
tact met (verweerster) >>; d) betreffende 
de studie voor intern gebruik die de 
bank op 14 april 1965 had gemaakt, ... 
« dat men haar niet kan verwijten dat zij 
deze studie niet ter kennis van (eiser) 
heeft gebracht aangezien laatstge
noemde zelf erkent dat hij, vooraleer hij 
besloot zich borg te stellen, geen enkei 
voorafgaand onderzoek heeft ingesteld 
bij die financitHe instelling; dat ( eiser) 
bovendien ... op de hoogte was van N .. .'s 
moeilijkheden (cfr. zijn verklaring van 
27 november 1970), terwijl het specula
tie£ karakter van de borgstelling hieruit 
blijkt dat hij als vergoeding 20 percent 
van het maatschappelijk kapitaal ont
ving; dat ten slotte uit niets blijkt dat 
gei'ntimeerde (thans verweerster) toen 
op de hoogte was van de werkelijke 
toestand van de vennootschap >>, uit welk 
geheel van overwegingen het arrest 
afleidt « ... dat (verweerster) niets kan 
worden verweten en dat haar geen 
enkele kunstgreep ten laste kan worden 
gelegd die ( eisers) toe stemming zou 
bei'nvloed hebben en hem ertoe zou 
hebben gebracht zich voor het aan de 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid N ... -D ... verleende kre
diet borg te stellen; dat (eiser) daaren
tegen zelf uit onervarenheid, onhandig
heid of speculatiezucht die verbintenis 
lichtzinnig heeft aangegaan en dat kre
diet heeft gewaarborgd >> en dat « (eiser) 
bovendien bezwaarlijk kan betogen dat 
hij heeft gehandeld zonder de werkelijke 
toestand van de vennootschap te ken
nen, terwijl hij sedert 20 maart 1965 
deelgenoot van de vennootschap was 
geworden en als dusdanig de zaken kon 
volgen en de draagwijdte van zijn ver
bmtemssen kon beseffen >>, en 2) door 

zijn eigen motieven betreffende de 
opname van een onderhoud van 
26 juni 1965, waarvan de eerste rechter 
geen weet had, dat « daarin ... wordt 
bevestigd dat (eiser) ... op de hoogte was 
van de financitHe toestand van de perso
nenvennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid, in 1965, jaar waarin hij, 
enerzijds, de litigieuze verbintenissen 
om zich borg te stellen en aval te geven 
heeft aangegaan en, anderzijds, verschil
lende voorschotten aan de vennootschap 
heeft toegestaan »; « dat zulks door geen 
van de aangevoerde uitlatingen wordt 
bewezen (het bewijs dat eiser zich enkel 
als borg en avalgever zou verbonden 
hebben op gezag van de inlichtingen van 
de heer W ... , een van de onderdirecteurs 
van verweersters zetel te Brussel); dat 
appellant (thans eiser) daarentegen in 
conclusie beklemtoont dat, toen hij op 
20 april 1965 de akte van borgstelling 
ondertekende, « de heer N ... de catastro
fale financitHe toestand van de perso
nenvennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid welbewust voor conclusiene
mer verborgen hield »; ... dat bijgevolg. 
(eisers) nieuwe pogingen om (verweer
ster) te laten instaan voor de financiele 
gevolgen van zijn hulp aan de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid ... , door lichtzinnig verbintenis
sen aan te gaan, ondoeltreffend zijn; dat 
(eiser) trouwens op 20 maart 1965 op 
verzoek van N ... alleen nog 620.000 frank 
heeft besteed aan de aankoop van 20 pet. 
van de aandelen van de (vennootschap); 
dat appellant bij die gelegenheid en op 
die datum, welke aan de verbintenissen 
waarbij hij zich borg stelde en aval gaf 
voorafging, uitdrukkelijk heeft erkend 
« dat hij de financiele toestand van de 
genoemde vennootschap zeer goed 
kende >>; dat de rol van de heer W ... 
onder die voorwaarden, ook al zou eisers 
uitlegging van bepaalde zijner uitlatin
gen juist zijn (quod non), (zijn) beslis
sing geenszins heeft veroorzaakt de per
sonenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid financieel bij te staan, 
eerst als deelgenoot, dan als zaakvoerder 
en ten slotte als geldschieter >>, 

terwijl, eerste onderdeel, bedrog 
beoordeeld wordt met betrekking tot de 
akte waarvan de vernietiging wordt 
gevorderd en de instemming nietig 
maakt die bij de ondertekening van die 
akte is gegeven (artikelen 1101, 1103, 
1108, 1109, 1116 en 1117 van het Burger
lijk Wetboek); in eisers conclusie dus 
terecht de nadruk werd gelegd op het 
felt dat het hof van beroep de aange-
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voerde kunstgrepen moest beoordelen 
ten opzichte van hun verband met de 
borgstelling en het aval en op de datum 
die niet wordt betwist, van die akten di~ 
de verbintenissen jegens de bank inhiel
den, en dat zulks eveneens gold voor de 
aan verweerster verweten nalatigheid in 
de uitoefening van het vereiste toezicht 
op haar aangestelden; door, om te 
besluiten dat er geen bedrog en ook 
geen fout was, te steunen op eisers 
verklaringen tijdens het strafonderzoek 
aangaande zijn beslissing N .. .'s verzoek 
tot borgstelling in te willigen, welke 
beslissing het plaatst 1) op de datum 
van het hypothecair mandaat van 
13 april 1965 en v66r zijn kontakten met 
de bank, 2) of op de datum van 
21 maart 1965 toen hij 20 pet. van de 
deelbewijzen verwierf en de financiele 
toestan~ van de vennootschap ontdekte, 
3) of « m 1965 » zonder verdere verdui
delijking, zonder na te gaan wat op 
20 april 1965 betreffende de borgstelling 
en op 3 juni 1965 betreffende het aval 
over de werkelijke toestand van de zaak 
precies geweten was door eiser en door 
verweersters aangestelden, door wier 
tussenkomst van de betwiste verbinte
nissen werden aangegaan, ten einde na 
te gaan in hoeverre, op dat ogenblik en 
aangaande die verbintenissen, de uitla
tingen en verzwijgingen waarvan werd 
gezegd dat het bedrieglijke kunstgrepen 
waren, eisers instemming hebben bei'n
vloed,. het arrest de artikelen 1101, 1103, 
1108, 1109, 1116 en 1117 van het Burger
lijk Wetboek schendt; het eveneens de 
artikelen 1142, 1147, 1382, 1383 en 
1384 van het Burgerlijk Wetboek schendt 
aangaande de subsidiair ten laste 
gelegde fout van gebrek aan toezicht, 
door de ten laste gelegde feiten en akten 
niet op de juiste data te situeren of door 
die preciseringen van data en alden 
onbelangrijk te achten; door niet na te 
gaan wat precies op de datum van de 
bewuste akten geweten was over de 
voorgewende betaling van de kapitaal
verhoging van 13 augustus 1964 en over 
het geheim moratorium van 13 maart 
1965 die eiser in conclusie in het bijzon
der aanvoerde als de wezenlijke 
bestanddelen van het bedrog en van de 
doorslaggevende rol die het heeft 
gespeeld, het arrest bovendien artikel 97 
van de Grondwet schendt en, voor zover 
als nodig, de artikelen 1315, 1349, 
1353 van het Burgerlijk Wetboek en 
870 van het Gerechtelijk Wetboek· het 
evenmin antwoordt op het middel hier
uit afgeleid dat W ... over die verr1chtm-

gen na 26 juni 1965 tegenover zijn 
werkgever is blijven zwijgen (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, ... 
derde onderdeel, ... 
vierde onderdeel, door zijn beslissing 

te laten steunen op de « bekentenissen » 
van eiser in de processen-verbaal van 
ondervraging van 18 november 1970 en 
27 november 1970 zonder acht te slaan 
op eisers overige verklaringen in andere 
processen-verbaal van dezelfde onder
vraging van 16 april 1969 en 
27 april 1969, waarnaar hij in conclusie 
uitdrukkelijk verwees onder aanhaling 
van de bewoordingen ervan : « De heer 
W ... beweert "getuige" te zijn geweest 
van de betaling van het kapitaal van 
3,1 miljoen en vermeldt "dat de zaak 
goed was " bij het aangaan van de 
verbintenissen als borg en avalgever 
waartoe hij door (verweerster) werd 
verzocht >> welke bewoordingen nauw 
verbonden waren en samenhingen met 
de bewoordingen van zijn andere verkla
ringen en die van wezenlijk belang 
waren om hun juiste draagwijdte te 
bepalen, het arrest de regel van de 
onsplitsbaarheid van de bekentenis over
treedt en dus de artikelen 1350 4o 
1354 en 1356, derde lid, van het Bu;ger~ 
lijk Wetboek schendt; door geen acht te 
slaan op de overige verklaringen de 
daarop gesteunde conclusie van eiser 
niet wordt beantwoord (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) en de 
deductieve redenering van de rechter 
ongeldig wordt (bovendien schending 
van de artikelen 1349 en 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

vijfde onderdeel, .. . 
zesde onderdeel, .. . 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, door 

met name te steunen op de in het 
middel overgenomen motieven, be
slist dat eisers instemming met zijn 
jegens verweerster aangegane ver
bintenissen op 20 april 1965 zich 
hoofdzakelijk borg te stellen ten 
belope van vier miljoen frank voor 
de schulden van de personenveu
nootschap met beperkte aansprake
lijkheid N ... -D ... ten gevolge van een 
aan laatstgenoemde door verweer
ster toegekend krediet, en op 
3 juni 1965 aval te geven aan een 
wissel van dezelfde vennootschap 
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aan order van verweerster, niet 
bepaald werd door de bedrieglijke 
kunstgrepen of verzwijgingen van 
de heren W... en M... aangestelden 
van verweerster, of door fouten van 
laatst genoemde; 

Dat het arrest aldus eisers betich
tingen van bedrog en fout onder
zoekt ten aanzien van de instem
mingen die, volgens hem, door dat 
bedrog werden vernietigd of op 
foutieve wijze werden verkregen; 

Overwegende dat het hof van 
beroep zijn overtuiging op een 
geheel van feitelijke gegevens 
grondt die in het arrest worden 
aangegeven; dat het op wettige 
wijze rekening kon houden, als 
vermoedens, met feiten die v66r en 
na de litigieuze borgstelling en het 
litigieuze aval plaatsgrepen en daar
uit kon afleiden dat de aangevoerde 
fouten en bedrog niet hebben 
bestaan; 

Overwegende dat, door te zeggen 
dat de heer W ... steeds in de waan 
heeft verkeerd dat het kapitaal wer
kelijk door de heer N ... was gestort 
en dat ten deze, verweerster, nu 
eiser op de hoogte was van N .. .'s 
financiele moeilijkheden, eiser niet 
behoefde in te lichten over de · 
slechte toestand van die klant wiens 
schuld eiser zou waarborgen, het 
arrest de conclusie beantwoordt 
waarin eiser W ... verweet dat hij 
hem, v66r de ondertekening van het 
contract van borgstelling, niet had 

·ingelicht dat een door de zaakvoer
der N ... onderschreven kapitaalver-
hoging van de vennootschap N ... -D ... 
niet was gestort en dat die vennoot
schap voor bepaalde schulden een 
moratorium had bekomen; dat het 
arrest aldus geen van de in dit 
onderdeel van het middel aange
voerde wetsbepalingen schendt; 

Overwegende dat de conclusie 
waarin eiser aanvoerde dat de heer 
W ... , na een vergadering van 
26 juni 1965 waar de onregelmatig
heden inzake de kapitaalverhoging 
en het bestaan van het moratorium 
werden uiteengezet, zijn werkgever 
daarover niet had ingelicht, wat 

aantoonde dat W ... sedert het begin 
op de hoogte was van die toestand, 
door die beslissing van het arrest 
niet meer dienend werd; dat de 
rechter die conclusie dus niet meer 
behoefde te beantwoorden; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen; 

Wat het tweede en het derde 
onderdeel betreft : 

Dat die onderdelen van het mid
del op een onjuiste uitlegging van 
de bestreden beslissing berusten en 
dus feitelijke grondslag missen; 

Wat het vierde onderdeel betreft: 
Overwegende dat, enerzijds, uit 

het arrest volgt dat eiser de in het 
middel bedoelde verklaringen af
legde toen hij als getuige verscheen 
in een strafonderzoek ten laste van 
een derde, dus in een geschil waar
mee verweerster niets uitstaande 
had; dat dergelijke verklaringen in 
beginsel niet impliceren dat eiser, 
inzake de betwisting tussen hem en 
verweerster, een verklaring wilde 
afleggen bestemd om voor laatstge
noemde tot bewijs te dienen en 
bijgevolg geen bekentenis in de zin 
van de artikelen 1350, 1354 en 
1356 van het Burgerlijk Wetboek 
vormen aangaande die betwisting; 
dat uit de vermeldingen van het 
arrest niet volgt dat ten deze die 
verklaringen met het bovenver
melde oogmerk werden afgelegd en 
evenmin dat de rechter heeft beslist 
dat zij in de zin van de bovenver
melde wetsbepalingen een beken
tenis vormden; dat de in arti
kel 1356 van het Burgerlijk Wetboek 
bepaalde regel van de onsplitsbaar
heid van de bekentenis niet toepas
selijk is op de genoemde verklarin
gen; 

Overwegende dat, anderzijds, de 
feitenrechter op onaantastbare 
wijze in feite de bewijswaarde van 
de verklaringen en getuigenissen 
beoordeelt; dat de rechter, door te 
steunen op bepaalde verklaringen 
van eiser en niet op diens vroegere 
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verklaringen tijdens hetzelfde straf
onderzoek, zonder schending van de 
wettelijke regels inzake het bewijs, 
eisers conclusie beantwoordt waarin 
deze zijn vroegere verklaringen 
heeft aangevoerd; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen; 

Over het vijfde onderdeel : 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Over het zesde onderdeel 

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

doordat het arrest, ter verwerping van 
eisers verweer tot nietigverklaring van 
de borgstelling en het aval wegens 
bedrog van verweersters aangestelden 
bij het aangaan van die verbintenissen 
en ook zijn rechtsvordering tot het 
burgerrechtelijk aansprakelijk verklaren 
van verweerster voor haar aangestelden 
en voor haar eigen fouten, met name 
omdat zij het vereiste toezicht over haar 
aangestelden niet heeft uitgeoefend, met 
overname van de weergegeven motieven 
van de eerste rechter, beslist dat, 
« betreffende het feit dat M... tijdelijk 
commissaris van de vennootschap 
N ... -D ... is geworden, uit de in de debat
ten bijgebrachte stukken blijkt dat zulks 
zonder goedkeuring van zijn werkgever 
is gebeurd; dat de heer M... trouwens 
ontslag heeft genomen zodra de bank op 
de hoogte was van de toestand en hem 
had vermaand (brief van 31 juli 1967); 
dat die verwikkeling zich trouwens heeft 
voorgedaan meer dan een jaar nadat 
appellant (thans eiser) de litigieuze ver
bintenissen had aangegaan en deze ver
bintenissen dus niet heeft kunnen 
veroorzaken >> en, op grond van zijn 
eigen motieven, « dat betreffende het in 
punt 26 van de conclusie van appellant 
aangevoerde gebrek aan antwoord (op 
bepaalde vragen die hij aan verweerster 
had gesteld) gei:ntimeerde (thans ver
weerster) terecht niet heeft geantwoord 
op grond, enerzijds, dat zij de vragen 
van de eerste rechter dienaangaande 
reeds had beantwoord en, anderzijds, dat 
de andere vragen betreffende de heer 
M... niet ter zake dienende waren; dat 
gei:ntimeerde terecht op de volgende 

feiten wijst : dat de heer M ... filiaalhou
der en als dusdanig niet bevoegd was en 
geen rol speelde bij de beslissingen van 
de bank inzake kredieten; dat de klan
ten van de bank vrij hun agentschap 
kiezen; dat appellant zomaar schrijft dat 
de heer M... actief dee! zou hebben 
genomen aan het beheer van de perso
nenvennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid en haar boekhouding zou 
hebben nagezien; dat de heer M... de 
vergadering van 26 juni 1965 niet heeft 
bijgewoond; dat de heer M... pas op 
4 mei 1966 en op aanvraag van appellant 
commissaris van de vennootschap is 
geworden; dat de heer M... reeds op 
12 februari 1967 ontslag heeft genomen 
aangezien hij onmogelijk enige verifica
tie van de rekeningen kon uitvoeren », 

terwijl, eerste onderdeel, de vragen 
waarvan sprake is in punt 26 van eisers 
hoofdconclusie inzonderheid betrekking 
hadden op het optreden van de heer M ... , 
filiaalhouder van verweersters agent
schap, waar de rekening op naam van de 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid N ... -D ... was gehouden, 
a) « in zoverre hij de rekeningen van de 
vennootschap en de staat van haar 
verbintenissen in haar zetel op de 
W aterloosesteenweg bij de dag volgt 
(vragen 2 en 13) »; b) « in zoverre hij 
sinds 4 mei 1966 als deelgenoot en 
commissaris van de vennootschap in 
laatstgenoemde hoedanigheid is opgetre
den en de boeken van de jaren 1964, 
1965 en 1966 werkelijk heeft nagezien in 
strijd met hetgeen hij tijdens het straf
onderzoek heeft beweerd (vragen 10 en 
20) »; c) « in zoverre die aangestelde, 
door zijn mandaat als commissaris aan 
te nemen en uit te oefenen, de onder
richtingen van zijn werkgever heeft 
overtreden (vragen 15 en 16) »; d) « in 
zoverre hij die eveneens overtrad door 
als verzekeringsmakelaar aile polissen 
van de vennootschap te behandelen (vra
gen 17 en 18) »; het arrest, door verweer
sters stilzwijgen hierdoor te verantwoor
den « dat zij de desbetreffende vragen 
van de eerste rechter reeds had 
beantwoord », de bewijskracht schendt 
van de « aanvullende nota » gericht aan 
de Rechtbank van Koophandel te Brus
sel en die gevoegd was bij de brief van 
20 maart 1975 van meester Lucien 
Simont, raadsman van verweerster, 
waarin werd geantwoord op feitelijke 
vragen die slechts ten dele overeenstem
men met de vragen waarvan sprake is in 
punt 26 van eisers conclusie (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
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het Burgerlijk Wetboek); het arrest, door 
die weigering bovendien te verantwoor
den door te wijzen op het feit dat « dat 
de andere vragen niet ter zake dienende 
waren », aan dubbelzinnigheid lijdt in 
zoverre niet kan worden achterhaald 
welke van de vragen waarvan sprake is 
in punt 26 van eisers conclusie volgens 
de rechter op grond van het eerste 
motief worden afgewezen en welke op 
grond van het tweede (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, .. . 

derde onderdeel, .. . 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, enerzijds, het 

arrest, door erop te wijzen dat 
verweerster aan de eerste rechter 
reeds een antwoord had gegeven op 
die vragen welke in punt 26 van 
eisers conclusie worden herhaald en 
welke reeds door die rechter wer
den gesteld, niet verwijst naar een 
« bijkomende nota » van verweer
sters raadsman aan de rechtbank 
van koophandel en een dergelijke 
nota helemaal niet uitlegt; dat het 
bijgevolg de bewijskracht van de 
bewoordingen van dat geschrift 
helemaal niet kan geschonden heb
ben; 

Dat het middel dienaangaande 
feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat, anderzijds, het 
arrest beslist dat verweerster 
bepaalde vragen niet behoefde te 
beantwoorden omdat de ene niet ter 
zake dienende waren en zij de 
andere reeds voor de eerste rechter 
had beantwoord; 

Overwegende dat de beoordeling 
van het hof van beroep onaantast
baar is, ongeacht welke van beide 
feitelijke redenen voor elke be
doelde vraag de overtuiging van het 
hof heeft bepaald, en dat de aange
voerde dubbelzinnigheid de wettig
heid van die· beoordeling niet bei:n
vloedt; 

Dat het middel dienaangaande bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk 
is; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet ontvankelijk is; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Dat dit onderdeel van het middel 
bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk is; 

Over het derde middel, ... 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vierde middel, ... 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het vijfde middel, ... 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

13 december 1979 - 1" kamer 
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : baron 
Vinl,!otte - Gelijkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, advocaat-generaal 
Advocaten : mrs. Dassesse en Simont. 

Nr. 242 

1• KAMER -14 december 1979 

VOORZIENING IN CASSATIE - VORM 

- DIRECTE GEMEENTEBELASTINGEN - OVER
LEGGING VAN STUKKEN DOOR ElSER -
VOORWAARDEN. 

De eiser tot cassatie van een besluit van 
de bestendige deputatie van de provin
cieraad inzake directe gemeentelastin
gen mag na verloop van twee ·maan
den sedert de dag waarop de zaak op 
de algemene rol is ingeschreven geen 
andere stukken meer indienen dan 
akten van afstand of hervatting van 
het geding of akten waaruit blijkt dat 
de voorziening doelloos is geworden. 
(Art. 420bis Sv.) (1). 

(1) Cass., 28 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1140). 



-473 
(VORLAT T. GEMEENTE KOKSIJDE) 

14 december 1979 - 1" kamer 
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Versee -
Gelijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal. 

Nr. 243 

1" KAMER -14 december 1979 

1° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE - ONTEIGENING EN VERWERVING, 
TEN ALGEMENEN NUTTE, VAN ONROERENDE 
GOEDEREN DIE NOODZAKELIJK Z!JN VOOR 
DE AANLEG VAN GRONDEN VOOR DE INDUS
TRIE, RET AMBACRTSWEZEN OF DIENSTEN -
VERPLICRTING REKENING TE HOUDEN MET 
DE STREEK-, GEWEST- OF GEMEENTEPLAN
NEN VAN AANLEG- GEVOLG. 

2° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE - ONTEIGENING EN VERWERVING, 
TEN ALGEMENEN NUTTE, VAN ONROERENDE 
GOEDEREN DIE NOODZAKELIJK ZIJN VOOR 
DE AANLEG VAN GRONDEN VOOR DE INDUS
TRIE, RET AMBACHTSWEZEN OF DIENSTEN -
ONTEIGENING TOT VERWEZENLIJKING VAN 
RET GEWESTPLAN VAN AANLEG- WAARDE
VERMEERDERING VAN RET ONTEIGEND GOED 
WEGENS EEN GEBOUW DAT WERD OPGE
RICHT IN STRIJD MET HET GEMEENTELIJK 
PLAN VAN AANLEG - TOEPASSING VAN 
ART. 31 WET RUIMTELIJKE ORDENING EN 
STEDEBOUW VAN 29 MAART 1962. 

3° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN 
NUTTE - ONTEIGENING TOT VERWEZEN
LIJKING VAN EEN GEWESTPLAN VAN AANLEG 
- WAARDEVERMEERDERING VAN HET ONTEI
GENDE GOED WEGENS EEN GEBOUW OPGE
RICHT IN STRIJD MET RET GEMEENTELIJK 
PLAN VAN AANLEG- GEMEENTELIJK PLAN 
VAN KRACHT V66R RET GEWESTPLAN -
WAARDEVERMEERDERING MAG NIET IN AAN
MERKING GENOMEN WORDEN VOOR HET 
BEREKENEN VAN DE WAARDE VAN HET 
ONTEIGEND GOED. 

1° De autoriteiten die krachtens art. 30 
wet 30 dec. 1970 betreffende de eco
nomische expansie overgaan tot ontei
gening en verwerving, tot algemeen 
nut, van onroerende goederen die 
noodzakelijk zijn voor de aanleg van 
gronden vooT de industrie, het 
ambachtswezen of diensten, zijn ver
plicht rekening te houden met de 
streek-, gewest- en gemeentelijke 

plannen van aanleg en zijn derhalve 
geTechtigd, voor de beTekening van de 
waarde van het onteigend goed, zich 
tegenove~ de onteigende te beroepen 
op de m art. 31 Wet Ruimtelijke 
Ordening en Stedebouw vervatte 
regels. 

2o WanneeT een onteigening, ook al werd 
ze dooTgevoerd o.g. v. aTt. 30 wet 
30 dec. 1970, gebeuTd is ter verwezen
lijking van een gewestplan van aanleg, 
en een waardevermeerdering van het 
onteigend goed te wijten is aan een 
niet landbouwgebonden gebouw dat 
werd opgericht in strijd met een op 
het tijdstip van de opTichting geldend 
gemeentelijk plan van aanleg in een 
dooT dit plan vooTziene landbouwzone, 
moet de waaTde van het onteigend 
goed worden berekend overeenkomstig 
de bepalingen van ad. 31 Wet Ruimte
lijke Ordening en Stedebouw. (1). 

3° WanneeT onteigend werd ter verwe
zenlijking van een gewestplan van 
aanleg komt voor de berekening van 
de waarde van het onteigend goed niet 
in aanmeTking de waaTdevermeerde
ring van het goed die het gevolg is van 
de oprichting van een bungalow met 
oveTtreding van de voorschriften van 
het v66r dat gewestplan geldend 
gemeentelijk plan van aanleg (2) (3). 
(Art. 31 Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw.) 

(VAN DINGENEN, VAN OUYTSEL T. « DE INTER
COMMUNALE ONTWIKKELINGSMAATSCRAPPIJ 

VOOR DE KEMPEN > S.V.) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 januari 1978 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het derde middel, ... 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

(1) en (3) Zie Cass., 17 jan. 1964 (Bull. en 
Pas., 1964, I, 522) en 20 sept. 1979 (A.C., 
1979-80, nr. 46); zie ook COPPEE 
« L'expropriation », in J.T., 1979, 97 tot 133, inz: 
nrs. 96 en 112. 

(2) Zie Gedr. St., Senaat, zitting 1958-1959, 
nr. 124, p. 63. 
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Over het eerste middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 30 van de 
wet van 30 december 1970 op de eco
nomische expansie, en 25 tot en met 38, 
inzonderheid artikel 31, van de wet van 
29 maart 1962 houdende organisatie van 
de ruimtelijke ordening en stedebouw, 
zoals gewijzigd door de wet van 
22 december 1970, 

doordat het arrest enerzijds vaststelt 
dat het « onteigeningsbesluit werd geno
men op grond van de machten verleend 
door artikel 30 van de wet van 
30 december 1970 op de economische 
expansie >>, doch anderzijds artikel 31 
van de wet van 29 maart 1962 toepast op 
grond << dat de onteigening gebeurde tot 
verwezenlijking van het gewestplan » en 
« dat de verkrijging van onroerende 
goederen voor uitvoering van dit plan 
gebeurt overeenkomstig de artikelen 25 
en volgende van de wet van 
29 maart 1962 >>, 

terwijl, nu de onteigening plaatsgreep 
in uitvoering van artikel 30 van de wet 
van 30 december 1970, de in dit artikel 
vervatte onteigeningsprincipes moeten 
worden toegepast, zelfs indien de aldus 
doorgevoerde onteigening een gewest
plan « verwezenlijkt >>, en terwijl de 
onteigeningsprincipes, vervat in de wet 
van 29 maart 1962, enkel toepasselijk 
zijn op de onteigeningen die in uitvoe
ring van deze wet en met name op grond 
van de in artikel 25 ervan toegekende 
machten worden doorgevoerd, zodat het 
arrest door, met betrekking tot een 
onteigening doorgevoerd op grond van 
de wet van 30 december 1970 op de 
economische expansie, een onteigenings
vergoeding te weigeren op grond van 
artikel 31 van de wet van 29 maart 1962, 
de in het middel aangeduide wetsbepa
lingen schendt : 

Overwegende dat, luidens arti
kel 2 van de wet van 29 maart 1962 
houdende organisatie van de ruim
telijke ordening en van de ste
debouw, de streek-, gewest- of 
gemeenteplannen bindende en ver
ordenende kracht hebben en dat 
ervan alleen mag worden afgeweken 
in de gevallen en in de vormen door 
deze wet bepaald; dat deze plannen 
even bindend zijn voor de onteige
naar als voor de onteigende; 

Overwegende dat de wet van 
30 december 1970 betreffende de 
economische expansie, waarvan 

artikel 30 handelt over de verwer
ving van gronden ten behoeve van 
de industrie, het ambachtswezen of 
de diensten, hieraan geen afbreuk 
doet; 

Overwegende dat daaruit volgt 
dat de overheid en de openbare 
rechtspersonen die, krachtens voor
melde wet van 30 december 1970, tot 
onteigening overgaan, verplicht zijri 
rekening te houden met de plannen 
van aanleg en derhalve, voor de 
berekening van de waarde van het 
onteigend goed, gerechtigd zijn zich 
tegenover de onteigende te beroe
pen op de in artikel 31 van de wet 
van 29 maart 1962 vervatte regels; 

Overwegende derhalve dat, al 
werd ten deze door verweerster 
onteigend op grond van artikel 30 
van de wet van 30 december 1970, 
nu het arrest vaststelt dat de ontei
gening gebeurde tot verwezenlijking 
van het gewestplan en dat de niet 
landbouwgebonden bungalow, die 
een waardevermeerdering van het 
onteigend goed meebracht, werd 
opgericht in 1970 « in strijd met een 
alsdan geldend gemeentelijk plan 
van aanleg en zonder vergunning in 
een door dit plan voorziene 
landbouwzone », de waarde van het 
onteigende goed dient te worden 
berekend overeenkomstig de bepa
lingen van artikel 31 van de wet van 
29 maart 1962, onverminderd de 
eventuele toepassing van artikel 30, 
§ 2, b, van de wet van 30 december 
1970; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 31 van de 
wet van 29 maart 1962, gewijzigd door de 
wet van 22 december 1970, en 11 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat geen 
onteigeningsvergoeding kan worden toe
gekend voor de bungalow van de eisers 
daar deze werd opgericht « in strijd met 
het alsdan geldend gemeentelijk plan >> 
en daar « de niet landbouwgebonden 
bungalow zonder vergunning werd opge
richt in de door dit plan voorziene 
landbouwzone », en eveneens vaststelt 
dat de onteigening gebeurde tot verwe-
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zenlijking van een ontwerp-gewestplan 
dat voor het betrokken gebied een 
industriezone voorzag, 

terwijl artikel · 31 van de wet van 
29 maart 1962 enkel verhindert dat een 
onteigeningsvergoeding wordt toegekend 
voor werken uitgevoerd in strijd met 
streek-, gewest- of gemeenteplannen die 
aan de basis liggen van de onteigening 
en terwijl dit artikel slechts een bevesti
ging is van het principe dat de ontei
gende geen recht heeft op een vergoe
ding voor werken die te kwader trouw 
werden uitgevoerd na de onteigenings
beslissing en geenszins een supplemen
taire sanctie is van overtredingen van 
streek-, gewest- of gemeenteplannen die 
geen verband houden met de doorge
voerde onteigening, zodat het arrest, 
door ten deze voor de toepassing van 
bedoeld artikel 31, in plaats van de 
wettelijkheid van de opgerichte bunga
low enkel te beoordelen in functie van 
het gewestplan dat door de kwestieuze 
onteigening ten uitvoer werd gebracht, 
integendeel te verwijzen naar het 
gemeentelijk plan van aanleg, geldend 
ten tijde van de oprichting van de 
bungalow, en door op grond daarvan de 
onteigeningsvergoeding voor de bunga
low te weigeren, schending inhoudt van 
de in het middel ingeroepen grondwets
en wetsbepalingen : 

Overwegende dat met betrekking 
tot artikel 26 van het wetsontwerp, 
dat zonder enige wijziging artikel 31 
van de wet van 29 maart 1962 is 
geworden, de memorie van toelich
ting passages overneemt van het 
verslag van de Gemengde Commis
sie voor de Stedebouw, luidens 
welke de onteigende zich vanzelf
sprekend niet kan beroepen op een 
waardevermeerdering ten gevolge 
van werken of veranderingen die 
met overtreding van de voorschrif
ten van een plan van aanleg zijn 
uitgevoerd en die bijgevolg moeten 
verdwijnen, en de waarde van het 
goed moet worden berekend volgens 
de staat waarin het zich bevindt op 
het tijdstip van de goedkeuring van 
het streek- of substreekplan (in de 
wet« gewestplan »), zo deze aan het 
gemeentelijk plan voorafgaan, of op 
het tijdstip van de goedkeuring van 
het gemeentelijk plan, indien dit 
goedgekeurd is v66r het streek- of 

substreekplan en voor het onteige
ningsbesluit dat ter uitvoering van 
laatstgenoemde plannen is gena
men; 

Overwegende dat de tekst van 
artikel 31 van de wet van 
29 maart 1962 op grand van deze 
toelichting door de wetgever werd 
aangenomen; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat ten deze door verweerster 
werd onteigend ter verwezenlijking 
van het gewestplan, nadat de eisers 
hun bungalow hadden opgericht 
met overtreding van de voorschrif
ten van het v66r dit gewestplan 
geldend gemeentelijk plan van aan
leg, geenszins belet dat de waarde
vermeerdering van het goed, die het 
gevolg is van de oprichting van de 
bungalow met overtreding van het 
gemeentelijk plan, niet in aanmer
king komt; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

14 december 1979 - 1• kamer -
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Sury -
Gelijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. De Gryse en Claeys Bouuaert. 

Nr. 244 

3• KAMER- 17 december 1979 

1° EN 2° ARBEIDSOVEREENKOMST 
- EENZJJDIGE WIJZIGING VAN WEZENLIJKE 

BESTANDDELEN VAN DE OVEREENKOMST
ONRECHTMATIGE BEEINDIGJNG- BEGRIP. 

1 • Inzake arbeidsovereenkomsten wordt 
de overeenkomst onrechtmatig beein
digd als een der partijen een wezenlijk 
bestanddeel ervan wijzigt (1). 

(1) en (2) Zie Cass., 29 sept. 1976 en 
27 april 1977 (A.C., 1977, 119 en 883); 4 sept. 
1978 en 15 jan. 1979 (ibid., 1978-79, 1 en 544). 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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2• Wanneer de rechter vaststelt dat een 
werkgever aan de werknemer te ken
nen heeft gegeven dat hij voornemens 
was een wezenlijk bestanddeel van de 
arbeidsovereenkomst te wijzigen en 
dat de werkgever in die beslissing 
volhardde, niettegenstaande verzet van 
de werknemer, beslist hij wettig dat 
de arbeidsovereenkomst onrechtmatig 
door de werkgever is beeindigd (2). 

(LOGABAX N.V. T. L'HOEST) 

ARREST ( vertaJing) 

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

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1134, 1135, 1147, 
1148, 1184 van het Burgerlijk Wetboek, 5, 
lid 1, 20 van de bij koninklijk besluit van 
20 juli 1955 gecoordineerde wetten 
betreffende de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden, 1, 15 van de wet van 
30 juli 1963 houdende het statuut der 
handelsvertegenwoordigers en, voor 
zoveel nodig, 20, inzonderheid 1•, 81, § 2, 
101, 103 van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat eiseres 
de arbeidsovereenkomst voor bedienden 
heeft beeindigd vanaf 25 juni 1976 en dat 
bijgevolg de beeindiging naderhand door 
verweerder geen voorwerp meer had, op 
grond dat eiseres bij brief van 
25 juni 1976 verweerder diverse maatre
gelen had ter kennis gebracht en onder 
meer dat ze zijn sector tot de provincie 
Luik beperkte; dat verweerder in zijn 
brief van 1 juli 1976 aan zijn werkgever 
had geantwoord « dat hij niet akkoord 
ging met de toepassing van die maatre
gelen en inzonderheid met het afnemen 
van zijn verkoopsector in Luxemburg en 
dat, ingeval gei:ntimeerde (thans eiseres) 
die maatregelen zou toepassen, hij zou 
moeten aannemen dat ze zijn arbeids
overeenkomst voor bedienden had ver
broken; dat het vaststaat dat door die 
maatregel ... de activiteit van de betrok
kene in ernstige mate werd getroffen »; 
dat « het feit dat de vertegenwoordiger 
tot dan in die provincie geen belangrijke 

Zie Cass., 6 sept. 1972 (A.C., 1973, 16) : de 
rechter kan niet zeggen dat de arbeidsover- , 
eenkomst onrechtmatig is beeindigd wanneer 
hij enkel vaststelt .dat een partij voornemens 
was een wezenlijk bestanddeel van de over
eenkomst eenzijdig te wijzigen. 

resultaten had behaald niet wil zeggen 
dat de toestand later niet kon 
verbeteren >> en dat << de firma hem, door 
de ontneming van die streek, belette 
verder clienteel op te sporen en even
tueel van het resultaat daarvan te 
profiteren >>, 

terwijl, eerste onderdeel, de stilzwij
gende beeindiging ten gevolge van de 
eenzijdige wijziging door een van de 
partijen van een arbeidsvoorwaarde, die 
een essentieel element is van de arbeids
overeenkomst voor bedienden, eerst 
plaatsheeft op de dag van de werkelijke 
wijziging van dat element en niet op de 
dag waarop die partij alleen maar te 
kennen geeft dat zij van plan is het te 
wijzigen; het arrest derhalve de datum 
van de beeindiging niet wettig kon 
vaststellen op 25 juni 1976, op welke dag 
eiseres de brief verzond waarin zij de 
wijziging van de aan verweerder toege
kende sector meedeelde, hetgeen uitsluit 
dat de wijziging werkelijk op die datum 
heeft plaatsgehad en derhalve ook nu 
het, gelet op de door het arrest geresu
meerde bewoordingen van de brief van 
verweerder van 1 juli 1976, vaststond dat 
eiseres de aangekondigde maatregelen 
op die datum van 1 juli 1976 nog steeds 
niet had toegepast (schending van alle in 
het middel vermelde wettelijke bepalin
gen, met uitzondering van artikel 97 van 
de Grondwet); 

tweede onderdeel, het arrest althans 
in het onzekere laat of het verkeerdelijk 
in rechte heeft willen beslissen dat het 
verzenden alleen van de brief van 
25 juni 1976 volstond om de overeen
komst te verbreken, zonder dat rekening 
moest worden gehouden met de datum 
van de werkelijke wijziging van de 
arbeidsvoorwaarden, dan wel of het in 
feite heeft willen beslissen dat de sector 
van verweerder inderdaad werd gewij
zigd op datum van 25 juni 1976 waarop, 
volgens het arrest, de verbreking heeft 
plaatsgehad, en dus niet regelmatig met 
redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiseres verweerder in 
dienst heeft genomen als handels
vertegenwoordiger voor de pro
vincies Luik en Luxemburg en 
dat eiseres, in een brief van 
25 juni 1976, aan verweerder heeft 
meegedeeld dat zij een gewestelijk 
directeur in dienst had genomen 
voor heel W allonie, dat zij van plan 
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was handelsafgevaardigden aan te 
werven in de andere W aalse secto
ren en dat zij, tot nadere order, zijn 
sector beperkte tot de provincie 
Luik; 

Dat het arbeidshof weliswaar de 
in het middel vermelde gronden 
opgeeft, doch er bovendien op wijst, 
zonder dat ertegen als grief wordt 
aangevoerd dat daardoor de bewijs
kracht van de akten wordt miskend, 
dat verweerder in zijn brief van 
1 juli 1976 uitdrukkelijk verklaarde 
dat hij aannam dat, ingeval eiseres 
bij haar beslissingen bleef, zij de 
overeenkomst had verbroken; 

Dat het arrest er nog op wijst dat 
eiseres nooit heeft beweerd dat zij 
haar beslissingen zou gewijzigd 
hebben en beslist dat zij, door op 
die wijze te handelen, met name 
door aan verweerder de sector van 
de provincie Luxemburg te ontne
men, eenzijdig de overeenkomst 
heeft verbroken; 

Overwegende dat het arrest dus 
niet steunt op een door eiseres te 
kennen gegeven voornemen, doch 
op de wijziging van een essentieel 
element van het contract die het 
gevolg is van een beslissing die 
eiseres had genomen en waarop zij, 
niettegenstaande het verzet vim ver
weerder, niet was teruggekomen; 

Dat het arrest, dat zonder dubbel
zinnigheid beslist dat de wijziging 
van de sector van verweerder was 
ingegaan op 25 juni 1976, zijn 
beslissing regelmatig motiveert en 
wettig verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

17 december 1979 - 3• kamer -
Voorzitter en verslaggever : de h. 
Gerniers, afdelingsvoorzitter - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Van 
Ryn en Fally. 

Nr. 245 

3• KAMER- 17 december 1979 

ARBEIDSOVEREENKOMST - BEDIEN

DEN - OPZEGGINGSVERGOEDING - BEREKE
NING VAN DE VERGOEDING - DEELNEMING 
IN DE WINSTEN, CONTRACTUELE VERDIENSTE 
- DEELNEMING WAARMEE REKENING WORDT 
GEHOUDEN. 

Art. 20, tweede lid, Wet Arbeidsovereen
komst voor Bedienden 20 juli 1955, 
krachtens hetwelk de opzeggingsver
goeding niet aileen de wedden behelst, 
maar oak de verdiensten verworven 
krachtens de overeenkomst, wordt 
geschonden door het arrest dat, nadat 
het heeft vastgesteld dat de aan de 
bediende door de werkgever toege
stane deelneming in de winsten een 
contractuele verdienste is, beslist dat 
die verdienste niet in aanmerking mag 
worden genomen voor de berekening 
van de opzeggingsvergoeding, op 
grand dat het bedrag van de winstge
vende deelneming eerst na het einde 
van de overeenkomst kon worden 
bepaald en dat onzekere verdiensten 
niet tot het loon behoren (1). 

(VAN NECHEL T. ASPHALTCO N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 december 1978 
door het Arbeidshof te Brussel 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 15, 20 van de 
op 20 juli 1955 gecoiirdineerde wetten 
betreffende de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden, respectievelijk gewijzigd 
bij de artikelen 44 en 49 van de wet van 
21 november 1969, en van artikel 97 van 
de Grondwet, 

doordat, het arrest, nadat het heeft 
vastgesteld dat de aan eiser door ver
weerster toegestane deelneming in de 
winsten, ten deze een « contractuele 
verdienste » uitmaakt, ook nog vaststelt 
dat eiser gedurende het jaar v66r zijn 
ontslag « 178.838 frank als deelneming in 
de winsten heeft ontvangen '' en beslist 
dat dit « als loon zal beschouwd worden 
doch enkel om de opzeggingstermijn te 
bepalen », maar niet om de << lopende 
wedde » te berekenen, bedoeld in artikel 

(1) Zie Cass., 3 april 1978 (A.C., 1978, 872). 
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20 van de in het middel vermelde 
gecoiirdineerde wetten, op grand dat 
« het bedrag van die deelneming in de 
winsten slechts na de beeindiging van 
de arbeidsovereenkomst kon worden 
vastgesteld » en dat « de aleatoire 
vergoedingen geen deel uitmaken van 
die wedde >>, 

terwijl, eerste onderdeel, luidens 
bovengenoemd artikel 20, tweede lid, 
« de vergoeding wegens opzegging niet 
aileen de wedden behelst, maar ook de 
verdiensten verworven krachtens de 
overeenkomst >>; daaruit volgt dat het 
arrest, nu het had vastgesteld dat de aan 
eiser betaalde deelneming in de winsten 
een contractuele verdienste uitmaakte, 
dit loon niet, zonder genoemd artikel 20 
te schenden, buiten beschouwing kon 
laten bij de raming van de << lopende 
wedde >> in de zin van dat artikel en, 
derhalve, van de opzeggingsvergoeding 
(schending van de in het middel aange
voerde bepalingen en inzonderheid van 
artikel 20 van de op 20 juli 1955 
gecoiirdineerde wetten betreffende de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden, 
gewijzigd bij de wet van 21 november 
1969, artikel 49); 

tweede onderdeel, het begrip loon, in 
de zin van artikel 15 van de gecoordi
neerde wetten betreffende de arbeids
overeenkomst voor bedienden, hetzelfde 
is als het begrip << lopende wedde >> in de 
zin van artikel 20 van genoemde gecoiir
dineerde wetten, daaruit volgt dat het 
arrest, nu het besliste dat de aan eiser 
betaalde deelneming in de winsten een 
loon uitmaakte waarmee overeenkomstig 
artikel 15 rekening moest worden gehou
den om de opzeggingstermijn te bepalen, 
niet kon beslissen zonder, enerzijds, de 
artikelen 15 en 20 van bovengenoemde 
gecoiirdineerde wetten te schenden 
(schending van genoemde artikelen 15 
en 20), en zonder, anderzijds, tegenstrij
dig en derhalve niet regelmatig gemoti
veerd te zijn (schending van artikel 97 
van de Grondwet), dat dit loon niet 
mocht begrepen worden in de << lopen4e 
wedde >> in de zin van artikel 20 van d1e 
gecoiirdineerde wetten en dat ermede 
geen rekening mocht worden gehouden 
bij de berekening van de opzeg
gingsvergoeding : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de vaststel

lingen van het arrest blijkt dat de 
aan eiser door verweerster toege
stane deelneming in de winsten een 
contractuele verdienste uitmaakt; 

Overwegende dat artikel 20, 
tweede lid, van de gecoordineerde 
wetten betreffende de arbeidwver
eenkomst voor bedienden bepaalt 
dat de opzeggingsvergoeding niet 
aileen de wedden behelst, maar ook 
de verdiensten verworven krachtens 
de overeenkomst; 

Dat het arrest, nu het. die « deel
neming in de winsten » als een 
krachtens de overeenkomst verwor
ven verdienste beschouwde, op 
grond van de in het middel overg~
nomen redengeving niet wettlg 
heeft kunnen beslissen dat, hoewel 
bij het bepalen van de opzeggings
termijn rekening moest worden 
gehouden met die deelneming, deze 
in de overeenkomst bedongen ver
dienste niet in aanmerking mag 
worden genomen voor het bereke
nen van de opzeggingsvergoeding; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

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

doordat, enerzijds, het arrest beslist 
dat de deelneming in de winsten, ~ie 
voor eiser een contractueel voordeel 1s, 
niet in aanmerking zal komen << om de 
in voormeld artikel 20 bepaalde 
" lopende wedde " te berekenen », op 
grond dat << het bedrag ervan slechts na 
de beeindiging van de overeenkomst kan 
worden vastgesteld » en dat « de alea
toire vergoedingen geen deel uitmaken 
van het loon », en doordat, anderzijds, 
het arrest aan eiser, voor het jaar 
1976 waarin hij ontslagen werd, pro rata 
temporis een deelneming in de winsten 
ten belope van 4.438 frank toekent, 

terwijl het tegenstrijdig is een deelne
ming in de winsten niet te willen 
begrijpen in de bij artikel 20 van de 
gecoiirdineerde wetten betreffen~e de 
arbeidsovereenkomst voor bed1enden 
bedoelde lopende wedde, omdat die deel
neming aleatoir is of omdat het bedrag 
ervan niet kan vastgesteld worden, en 
dan niettemin, na het bedrag ervan te 
hebben vastgesteld, een deelneming in 
de winsten pro rata temporis toe te 
kennen, voor het jaar waarin eiser werd 
ontslagen; daaruit volgt dat het arrest 
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wegens die tegenstrijdigheid niet regel-, de drie in de rechtspraak overgenomen 
matig gemotiveerd is (schending van criteria beantwoordt (algemeenheid, 
artikel 97 van de Grondwet) : regelmatigheid en vastheid) en bijgevolg 

tot het loon behoort >>; daaruit volgt dat 
Overwegende dat wegens het aan- ~et arrest niet regelmatig gemotiveerd 

nemen van het eerste middel het Is; 
tweede middel zonder belang is Overwegende dat het arrest de in 
geworden en, derhalve, niet ontvan- het middel overgenomen precieze 
kelijk is; en omstandige conclusie niet beant

woordt; 
Over het vierde middel, afgeleid uit de 

schending van artikel 97 van de Grond
wet, 

doordat het arrest beslist dat, zo 
artikel 12 van verweersters arbeidsregle
ment bepaalt dat « de vennootschap zich 
het recht voorbehoudt die vergoedingen, 
namelijk de dertiende maand en ver
scheidene supplementen, te berekenen 
aan de hand van door haar gekozen 
criteria en bij die gelegenheid de door 
elke rechthebbende werknemer bewezen 
diensten afzonderlijk te beoordelen, men 
aldus niet met absolute zekerheid mag 
beweren dat appellant, zo hij in dienst 
was gebleven, noodzakelijk de bedoelde 
vergoeding zou ontvangen hebben >>, en 
doordat het arrest daaruit afleidt, ener
zijds, dat de aan eiser toekomende 
dertiende maand niet in de opzeggings
vergoeding mag begrepen worden en, 
anderzijds, dat eiser voor het jaar 1976, 
waarin hij werd ontslagen, geen der
tiende maand pro rata temporis mag 
vragen, zonder het middel te beantwoor
den waarin eiser in zijn conclusie in 
hoger beroep op omstandige wijze deed 
gelden dat « de vennootschap niet 
betwist dat de heer Van Nechel steeds 
een dertiende maand heeft ontvangen, 
dat ze niettemin artikel 12 van het 
arbeidsreglement aanvoert waarin wordt 
gepreciseerd : vergoedingen kunnen 
worden betaald wanneer de bedrijfsre
sultaten zulks mogelijk maken : de 
vennootschap gaat dienaangaande geen 
enkele verbintenis aan en de personeels
leden zien er uitdrukkelijk van af ooit 
enig precedent ter zake aan te voeren »; 
dat de rechtbank die redenering heeft 
gevolgd ... « doch dat de eerste rechter in 
werkelijkheid de dertiende maand en de 
vergoeding heeft verward, dat de naam
loze vennootschap Asphaltco immers 
ongeacht de bedrijfsresultaten een der
tiende maand uitbetaalde aan haar per
soneel, vergoedingen indien de bedrijfs
resultaten zulks mogelijk maken, als
mede deelnemingen in de winsten; dat 
in artikel 12 van het arbeidsreglement 
enkel sprake is van de vergoedingen; dat 
de dertiende maand voor het overige aan 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het tweede onderdeel van 
het eerste middel en op het derde 
middel, die tot geen ruimere cassa
tie kunnen leiden, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het 
beslist dat de deelneming in de 
winsten en de dertiende maand niet 
in aanmerking worden genomen bij 
de berekening van de opzeggings
vergoeding, het bedrag van die ver
goeding overeenkomstig die beslis
sing vaststelt en weigert aan eiser 
voor 1976 een vergoeding toe te 
kennen voor de dertiende maand 
« pro rata temporis >>; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
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. 

17 december 1979 - 3' kamer -
Voo1·zitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Closon. 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Velu, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. De Gryse en Bayart. 

Nr. 246 

2' KAMER - 18 december 1979 

1° INTERNATIONALE VERDRAGEN
VERDRAG VAN WENEN INZAKE DIPLOMATIEK 
VERKEER D.D. 18 APRIL 1961, ART. 40, § 1 -
GEZINSLEDEN VAN DE DIPLOMATIEKE AMB
TENAAR- IMMUNITEIT- VOORW AARDEN 
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2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP EEN TEN 
OVERVLOEDE GEGEVEN REDEN - NIET ONT

VANKELIJK MIDDEL (1). 

1o De immuniteiten die met name voor 
de doorreis op het grondgebied van 
een derde Staat bij art. 40, § 1, 
Verdrag van Wenen inzake diploma
tiek verkeer d.d. 18 april 1961, goedge
keurd bij de wet van 30 maart 1968, 
worden verleend aan de diplomatieke 
ambtenaar die de voorwaarden van die 
bepaling vervult, gelden voor de 
gezinsleden van de ambtenaar, die de 
voorrechten en immuniteiten genieten, 
aileen dan wanneer zij hem vergezel
Jen of afzonderlijk reizen om zich bij 
hem te voegen of om naar hun land 
terug te keren; de echtgenote van de 
diplomatieke ambtenaar die deze niet 
vergezelt, die niet op weg is om zich 
bij hem te voegen of naar haar land 
niet terugkeert, kan zich niet beroe
pen op die immuniteiten. 

(VAFADAR) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 november 1979 
gewezen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldi
gingstelling, 

Over het eerste en het tweede middel, 
het eerste afgeleid uit de schending 

van artikel 40, § 1, van het Verdrag van 
Wenen inzake diplomatiek verkeer, van 
18 april 1961, goedgekeurd bij de Belgi
sche wet van 30 maart 1968, 

doordat het arrest het hoger beroep, 
door eiseres ingesteld tegen de beschik
king van de raadkamer waarbij het 
tegen haar verleende bevel tot aanhou
ding werd bevestigd, ongegrond ver
klaart, onder meer om de volgende 
redenen dat artikel 40 van het 
genoemde Verdrag ten onrechte wordt 
ingeroepen; dat de bescherming (slechts) 
moet worden verleend indien de belang
hebbenden « ten minste toelating heb
ben verkregen om het grondgebied van 
deze derde land en te doorreizen >>; dat 
oeklaagde zelf verklaart dat zij de 
bedoeling had haar zieke moeder in 
Moskou een bezoek te brengen, 

(1) Cass., 24 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 217). 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 40 
van het genoemde Verdrag bepaalt dat 
« indien een diplomatiek ambtenaar op 
doorreis is, of zich bevindt op het 
grondgebied van een derde Staat, die 
hem een visum heeft verleend, indien 
zulk een visum vereist was, terwijl hij 
op weg is om zijn werkzaamheden op 
zijn post te aanvaarden of om naar zijn 
post terug te keren, of wanneer hij naar 
zijn eigen land terugkeert, de derde 
Staat hem onschendbaarheid en elke 
overige immuniteit verleent die noodza
kelijk zijn voor zijn doorreis of 
terugkeer >> en dat « hetzelfde geldt voor 
de leden van zijn gezin die voorrechten 
en immuniteiten genieten, en die de 
diplomatieke ambtenaar vergezellen of 
afzonderlijk reizen om zich bij hem te 
voegen of naar hun land terug te keren; 
het arrest zelf vaststelt dat eiseres 
geboren is te Astrakan in Rusland en 
zich naar Moskou begaf om haar moeder 
te bezoeken, waaruit volgt dat eiseres 
terugkeerde naar haar land en dat zij, 
als echtgenote van de ambassadeur van 
Afghanistan te New-Delhi in India, de 
diplomatieke immuniteit genoot, 

tweede onderdeel, artikel 40, § 1, van 
het genoemde Verdrag enkel vereist dat 
men een visum moet hebben indien zulk 
een visum vereist is; het arrest evenwel 
niet aangeeft op grond van welke wet of 
van welk reglement ten deze een visum 
vereist was; 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van een algemeen beginsel of gewoonte 
van het internationaal recht en bijgevolg 
van het genoemde Verdrag en van de 
artikelen 31, lid 1, en 32 van de Conven
tie van Wenen van 23 mei 1969, die in 
Belgie van kracht is als internationale 
gewoonte, 

doordat het arrest oordeelt dat de 
bepalingen van het Verdrag van 
18 april 1961 « strikt >> moeten worden 
toegepast en artikel 40, § 1, van het 
laatstgenoemde Verdrag interpreteel't 
volgens de Belgische parlementaire 
bescheiden betreffende de goedkeurings
wet, 

terwijl volgens artikel 32 van het 
Verdrag van 23 mei 1969 geen beroep 
mag worden gedaan op aanvullende 
interpretatiemiddelen en dus ook niet op 
parlementaire bescheiden en het arrest 
niet vaststelt waarom ten deze uitzonde
ring kan worden gemaakt op de regel; 
par~ementai:t;e stukken in elk geval puur 
natwnaal ZlJn en niet de gemeenschap
pelijke bedoeling van de verdragspar
tlJen weergeven, 
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Over het eerste onderdeel van het 

eerste middel : 

Overwegende dat het arrest in 
feite vaststelt dat eiseres de 
Afghaanse nationaliteit heeft en de 
echtgenote is van de ambassadeur 
van Afghanistan in India met post 
te New-Delhi; voorts dat eiseres zelf 
verklaart dat zij de bedoeling had 
haar zieke moeder in Moskou een 
bezoek te brengen; dat het de tekst 
overneemt van artikel 40, § 1, van 
het Verdrag van 18 april 1961, 
waarin onder meer wordt bepaald 
dat de immuniteit voor de diploma
tieke ambtenaar en voor leden van 
zijn gezin, die voorrechten en 
immuniteiten genieten, geldt : « ter
wijl hij (de ambtenaar) op weg is 
om zijn werkzaamheden op zijn 
post te aanvaarden of om naar zijn 
post terug te keren, of wanneer hij 
naar zijn eigen land terugkeert » en 
wanneer zij (de leden van zijn 
gezin) « de diplomatieke ambtenaar 
vergezellen of afzonderlijk reizen 
om zich bij hem te voegen of om 
naar hun land terug te keren »; dat 
het arrest aldus te kennen geeft dat 
eiseres noch de diplomatieke amb
tenaar vergezelde, noch op weg was 
om zich bij hem te vervoegen of 
naar haar land terug te keren en, 
door de exceptie van immuniteit te 
verwerpen, een juiste toepassing 
maakt van de ingeroepen bepaling 
van het Verdrag van 18 april 1961; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at betreft het tweede onderdeel 
van het eerste middel en het tweede 
middel: 

Overwegende dat, nu het arrest 
de niet-toepasselijkheid van de door 
eiseres ingeroepen immuniteitsregel 
wettelijk verantwoordt door de 
overwegingen aangehaald in het 
antwoord op het eerste onderdeel 
van het eerste middel, het overige 
van dat middel en het tweede mid
del gericht zijn tegen ten overvloede 
gegeven redenen en mitsdien niet 
ontvankelijk zijn bij gebrek aan 
belang; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 32 van het Ver
drag van 18 april 1961, 

doordat het aanhoudingsbevel niet 
vermeldt dat de immuniteit werd opge
heven; de onderzoeksrechter het bevel 
enkel had mogen uitschrijven na te 
hebben vastgesteld dat de immuniteit 
was opgeheven door de Staat Afgha
nistan; zodat eiseres onmiddellijk in 
vrijheid moet worden gesteld : 

Overwegende dat het middel zon
der belang is, nu uit het antwoord 
op het eerste onderdeel van het 
eerste middel blijkt dat eiseres geen 
immuniteit kon inroepen; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

En overwegende dat de substan
tH~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 eiseres in 
de kosten. 

18 december 1979 - 2' kamer -
Voorzitter : baron Richard - Verslagge
ver : de h. Soetaert - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Struyen, 
Brussel. 

Nr. 247 

2' KAMER - 18 december 1979 

1° ONOPZE'ITELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN ONOP
ZE'ITELIJK DODEN - AMBTENAAR -

GEBREK AAN VOORUITZICHT OF VOORZORG 
-BEGRIP. 

2° AMBTENAAR - ONOPZETTELIJK TOE

BRENGEN VAN VERWONDINGEN OF ONOPZET
TELIJK DODEN - GEBREK AAN VOORUIT
ZICHT OF VOORZORG- BEG RIP. 

1 • en 2" De ambtenaar die in gebreke is 
gebleven de voorzichtigheids- en voor
zorgsmaatregelen te nemen, die van 
een normaal persoon die in dezelfde 
omstandigheden verkeert, mogen wor
den verwacht, kan zJCh schuld1g 
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maken aan een misdrijf als omschre
ven in de artt. 418 tot 420 Sw., zelfs 
indien in het treffen van die maatre
gelen niet als zodanig bij een uitdruk
kelijke delegatie van bevoegdheid is 
voorzien (1). 

{MARCHAU) 

ARREST 

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

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 418, 419 van het 
Strafwetboek, 23, 22°, van het ministe
rieel delegatiebesluit van 17 augustus 
1971, 24, j, van het ministerieel delega
tiebesluit van 6 maart 1968, en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest eiser, wegens de 
bewezen verklaarde tenlastelegging van 
onopzettelijke doding, veroordeelt op 
grond dat « eiser weliswaar opgeworpen 
heeft dat de delegatie van bevoegdheid 
a an de directeur van Bruggen en W egen 
met betrekking tot het dadelijk vellen 
van onmiddellijk gevaarbiedende bomen 
langs de rijkswegen, zoals zij geregeld is 
in de ministeriiHe omzendbrief van 
24 juli 1971, strijdig is met het ministe
rieel delegatiebesluit van 6 maart 1968, 
vervangen door het ministerieel delega
tiebesluit van 17 augustus 1971, volgens 
hetwelk alleen de secretaris-generaal 
bevoegd is om toelating te verlenen tot 
het vellen van bomen op rijksdomein en 
delegatie van die bevoegdheid slechts 
wordt verleend aan de inspecteur
generaal van Bruggen en Wegen en aan 
de hoofdingenieurs-directeurs, hoofden 
van buitendiensten van het bestuur der 
wegen, om, na voorafgaand gunstig 
advies van de Dienst van het Groenplan, 
functionele beplantingen te doen vellen 
(artikel 26, J, 4°, d) », maar « dat 
hiertegen moet worden gesteld dat de 
opwerping geen effect sorteert, vermits 
de beklaagde (thans eiser) op 16 de
cember 1975 gunstig advies tot vellen 
bekwam vanwege de Dienst van het 
Groenplan, zodat in elk geval van dan af 
er zeker geldige delegatie van bevoegd
heid was aan hem om dadelijk tot 
velling te beslissen », en « dat niets, ook 
niet de door (eiser) ... bekritiseerde 
delegatie van bevoegdheid, hem kon 

(1) Zie Cass., 14 april 1969 (A.C., 1969, 758). 

beletten vanaf 30 oktober 1975 en zeker 
vanaf 16 december 1975 de gepaste 
veiligheidsmaatregelen te treffen ter 
voorkoming van ongevallen, hetgeen hij 
naliet te doen; dat alleen reeds dit 
verzuim voor het hof van beroep een 
voldoende beoordelingsnorm is ten aan
zien van de telastelegging >>, 

terwijl, eerste onderdeel, ... 
tweede onderdeel, ... 
derde onderdeel, noch het ministerieel 

besluit van 17 augustus 1971 noch een 
andere wettelijke bepaling aan eiser de 
bevoegdheid gaven om de litigieuze 
boom te doen vellen of om de gepaste 
veiligheidsmaatregelen te treffen ter 
voorkoming van ongevallen, zodat het 
arrest niet wettelijk een fout te zijnen 
laste heeft kunnen aanhouden en 
de tenlastelegging van onopzettelijke 
doding bewezen heeft kunnen verklaren 
(schending van de artikelen 418 en 
419 van het Strafwetboek) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, met betrekking 
tot het onderdeel waar het boven
dien aanvoert dat evenmin enige 
wettelijke bepaling aan eiser 
bevoegdheid gaf om de door het 
arrest bedoelde andere veiligheids
maatregelen ter voorkoming van 
ongevallen te treffen, er moet wor
den aangemerkt dat het arrest, door 
vast te stellen dat « niets, ook niet 
de door (eiser) ... bekritiseerde dele
gatie van bevoegdheid, hem kon 
beletten ... de gepaste veiligheids
maatregelen te treffen ter voorko
ming van ongevallen >>, niet te 
kennen geeft dat aan eiser een 
bijzondere delegatie van bevoegd
heid desaangaande was verleend, 
maar aileen dat geen wettelijke of 
reglementaire bepaling of enige 
andere hinderpaal het treffen van 
die maatregel door eiser in de weg 
stond; 



-483 
Overwegende dat de ambtenaar 

die in gebrek is gebleven de voor
zichtigheids- en voorzorgsmaatrege
len te nemen, die van een normaal 
persoon, die in dezelfde omstandig
heden verkeert, mag worden ver
wacht, zich kan schuldig maken aan 
het misdrijf omschreven bij de 
artikelen 418 en 419 van het Straf
wetboek, zelfs indien in het treffen 
van die maatregelen niet als zoda
nig bij een uitdrukkelijke delegatie 
van bevoegdheid is voorzien; 

Overwegende dat het arrest ten 
deze vaststelt dat eiser de functie 
bekleedde van hoofdingenieur
directeur van Bruggen en Wegen en 
dat de plaats van het ongeval onder 
zijn ambtsgebied gelegen was; dat 
het arrest aldus de beslissing, dat 
eiser door zijn verzuim de eerder 
bedoelde andere veiligheidsmaatre
gelen te treffen een fout heeft 
begaan, wettelijk verantwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

(DEMESSEMAEKER 
T. MAES, DEPAIRE EDMOND N.V., POLFLIET) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 29 juni 1979 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Kortrijk; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 782, 860, 
862 van het Gerechtelijk Wetboek, 
195bis, 211 en 211bis van het Wetboek 
van Strafvordering, 

doordat het vonnis eiser, die door de 
eerste rechter vrijgesproken en ontsla
gen werd van de vervolging zonder 
kosten, op strafrechtelijk gebied veroor
deelt en hem op burgerlijk gebied ver
oordeelt tot schadevergoeding aan de 
burgerlijke partijen, 

terwijl, op de dag waarop eiser zijn 
verklaring in cassatie heeft ondertekend, 
namelijk op 2 juli 1979, de handtekening 
van een van de leden van de rechtbank, 
die het vonnis heeft uitgesproken, op de 
minuut van dat vonnis ontbrak, zoals 
blijkt uit het proces-verbaal van vaststel
ling van de gerechtsdeurwaarder Walter 
Libbrecht dat bij deze memorie wordt 
gevoegd; het ontbreken van de handte
kening van Mn van de rechters op het 
vonnis de nietigheid ervan meebrengt 
wanneer, zoals ten deze, de beslissing, 
waarbij eiser veroordeeld werd, de een-

1 

parigheid van de leden van de rechtbank 
Om die redenen, verwerpt de vereist, rekening houdende met het von

voorziening· veroordeelt eiser in de nis van vrijspraak dat door de eerste 
kosten. ' . rechter werd uitgesproken : 

18 december 1979 - 2• kamer _ Overwegende dat artikel 195bi-?" 
Voorzitter: baron Richard- Verslagge- van het Wetboek van Strafvordering 
ver : de h. Lebbe - Gelijkluidende ten deze van toepassing is; dat het 
conclusie van mevr. Liekendael, advo- weliswaar in zijn eerste lid voor
caat-generaal - Advocaat : mr. De 
Bruyn. schrijft dat de griffier het vonnis 

Nr. 248 

2• KAMER - 18 december 1979 

binnen achtenveertig uren moet 
laten tekenen door de rechters die 
het hebben gewezen, maar deze 
termijn niet op straffe van nietig
heid is gesteld; 

VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAF- Overwegende dat uit de overge-
ZAKEN - CORRECTIONELE RECHTBANK - legde stukken blijkt dat het vonnis 
ONDERTEKENING VAN HET VONNIS BINNEN 
ACHTENVEERTIG UUR _ NIET OP STRAFFE is getekend door de drie rechters, 
VAN NIETIGHEID VOORGESCHREVEN TERMIJN zodat het bewijs van de in het 
( ) vonn!s vastgestelde eenparigheid 1. 
------------------! van stemmen aanwezig is; 

(1) Zie in burger!ijke zaken, Cass., 15 okt. 
1976 (A. C., 1977' 199). 

Dat het middel niet kan aangeno
men worden; 
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Over het tweede middel, ... 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Over het derde middel, ... 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Dat het onderdeel feiten en recht 
vermengt en mitsdien niet ontvan
kelijk is; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Dat het onderdeel stoelt op een 
verkeerde lezing van het vonnis en 
derhalve feitelijke grondslag mist; 

En overwegende, wat de strafvor
dering betreft, dat de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen zijn nage
leefd en dat de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen; 

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

18 december 1979 - 2• kamer 
Voorzitter : baron Richard - Verslagge
ver : de h. Boon - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat : mrs. De 
Bruyn en De Gryse. 

Nr. 249 
2• KAMER- 18 december 1979 

1° LANDLOPERIJ - TERBESCHIKKING
STELLING VAN DE REGERING VAN EEN LAND

DIGHEDEN WAARVAN SPRAKE IS IN 
ART. 13 WET VAN 27 NOV. 1891 - NIET 

WE'ITELIJK VERANTWOORDE BESLISSING (1). 

2° LANDLOPERIJ - INTERNERING IN EEN 
TOEVLUCHTSOORD BEVOLEN DOOR DE POLI
TIERECHTBANK - VASTSTELLING VAN DE 
DUUR - BEVOEGDHEID VAN DE MINISTER 
VAN JUSTITIE EN NIET VAN DE POLITIE
RECHTBANK (2). 

(DE BEUF) 

ARREST 

RET HOF; -- Gelet op het bestre
den vonnis, op 8 november 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel; 

Overwegende dat de beroepen 
beschikking van de politierechtbank 
te Vilvoorde, onder verwijzing naar 
de artikelen 8, 9, 11, 12 en 13 van de 
wet van 27 november 1891 tot beteu
geling van de landloperij en de 
bedelarij, gewijzigd door de wet van 
6 augustus 1971, eiser ter beschik
king stelt van de regering ten einde 
opgesloten te worden in een toe
vluchtsoord gedurende drie jaar, om 
op 25 oktober 1979 in staat van 
landloperij bevonden te zijn in de 
omstandigheden voorzien bij de 
artikelen 8 en 9 van de wet van 
27 november 1891, op grond dat de 
bedoelde « omstandigheden, die 
aanleiding gaven tot de verschijning 
van eiser voor de rechtbank >>, 

bewezen zijn; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, na de staat van landloperij 
van eiser bevestigd te hebben door 
de vaststelling dat hij geen vaste 
woonplaats noch middelen van 
bestaan heeft en dat hij gewoonlijk 
geen ambacht of beroep uitoefent, 
de beschikking van de politierecht
bank bevestigt, onder de enkele 
verwrJzrng, wat de wet van 
27 november 1891 betreft, naar het 
artikel 16bis van die wet; 

LOPER OM GEDURENDE TEN MINSTE TWEE 1~--------------------------------
JAAR EN TEN HOOGSTE ZEVEN JAAR IN EEN 
BEDELAARSGESTICHT OPGESLOTEN TE WOR 
DEN GEEN VASTSTELLING VAN OMSTAN 

(1) Cass., 21 jum 1978 (A.C., 1978, 1235). 

(2) Cass., 3 okt. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 79). 
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Over het middel, ambtshalve afge

leid uit de schending van de 
artikelen 8, 13, 16, 17, 18 van de wet 
van 27 november 1891 en 97 van de 
Grondwet: 

Overwegende dat de wet van 
27 november 1891 in de te treffen 
maatregelen een onderscheid maakt 
tussen de personen die, uit luiaardij, 
drankzucht of zedenlosbandigheid, 
in staat van landloperij leveri (arti
kel 13) en degenen die, buiten elke 
van de vermelde omstandigheden, 
in staat van landloperij worden 
aangetroffen (artikel 16); dat de 
eerstbedoelde personen ter beschik
king van de regering worden gesteld 
om gedurende ten minste twee jaar 
en ten hoogste zeven jaar in een 
bedelaarsgesticht te worden opge
sloten, in welk geval het bestaan 
van de in artikel 13 vermelde 
omstandigheden in de beslissing 
moet vastgesteld worden; dat de 
laatstbedoelde personen ter be
schikking van de regering worden 
gesteld om in een toevluchtsoord 
gei:nterneerd te worden, in welk 
geval de rechter niet bevoegd is de 
duur van de internering vast te 
stellen, vermits de minister van 
Justitie aileen bevoegd is om de 
duur van de internering te bepalen 
naar gelang van de omstandighe
den, waarvan de artikelen 17 en 18, 
tweede lid, van de wet van 27 no
vember 1891 hem de beoordeling 
overlaten; 

Overwegende dat het vonnis, nu 
het in het onzekere laat of het 
beoogt toepassing te maken van 
artikel 13 dan wel van artikel 16 van 
de wet van 27 november 1891, zijn 
beslissing niet regelmatig met rede
nen omkleedt; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat mel
ding van dit arrest zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; laat de kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Leuven, zitting houdend in hoger 
beroep. 

18 december 1979 - 2• kamer -
Voorzitter : baron Richard - Verslagge
ver : de h. Boon - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal. 

Nr. 250 

1 e KAMER - 19 december 1979 

1° ENERGIE - ELEKTRISCHE ENERGIE 

GROND-, BESTRATINGS- OF ANDER WERK IN 
DE NABIJHEID VAN EEN ONDERGRONDSE 
ELEKTRISCHE KABEL - VOORAFGAANDE 
RAADPLEGING VAN DE EIGENAARS VAN DE 
ONDERGROND EN VAN DE KABEL VEREIST
VOORAFGAANDE LOKALISERING VAN DE 
KABEL ALS DE RAADPLEGING NIET MOGELIJK 
IS - GEEN ALGEMENE VERPLICHTING VAN 
LOKALISERING DOOR MIDDEL VAN EIGEN 
PEILINGEN. 

2° AREEID ALGEMEEN REGLEMENT 
VOOR DE ARBEIDSBESCHERMING OF BESLIS
SING EN BESLUIT TER UITVOERING VAN HET 
REGLEMENT - GROND-, BESTRATINGS- OF 
ANDER WERK IN DE NABIJHEID VAN EEN 
ONDERGRONDSE ELEKTRISCHE KABEL -
VERPLICHTING OA. DE EIGENAARS VAN DE 
ONDERGROND EN VAN DE KABEL VOORAF TE 
RAADPLEGEN - VERPLICHTING VOORAF DE 
KABEL TE LOKALISEREN ALS DE RAADPLE
GING NIET MOGELIJK WAS - GEEN ALGE
MENE VERPLICHTING VAN LOKALISERING 
DOOR MIDDEL VAN EIGEN PEILINGEN. 

1 o en 2o Geen enkel grand-, bestratings
of ander werk mag worden uitgevoerd 
in de nabijheid van een ondergrondse 
elektrische kabel zonder o.m. vooraf
gaande raadpleging van de eigenaars 
van de ondergrond en van de kabel, of, 
als de raadpleging niet heeft kunnen 
plaatshebben, zonder voorafgaande 
lokalisering van de kabel; geen enkele 
wettelijke bepaling Jegt aan de aanne
mer de ve1plichting op om zelf, in 
ieder geval, de kabel te lokaliseren 
door middel van eigen peilingen (1). 
(Art. 260bis Alg. Regl. Arbeidsbe
scherm., ingev. bij K.B. 5 aug. 1974.) 

(1) Zie M.A. FLAMME, « De la rencontre de 
cana!isations et de cables au COlli'S de travaux 
publics », in J.T., 1966, blz. 113, nr. 14; 
A. SIMONET, « Responsabilite de bns de cables 
ou de canalisation a l'occaswn de travaux 
publics>>, Rev. g{m. assur. resp., 1972, nr. 8771'; 
A. VAN INNis, « Dommages accidentels aux 
canalisations souterraines a 1' occasion de 
travaux », J~, 1979, biz 195, nr 32 
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(• INTERCOM » N.V. 

T. " ENTREPRISES 0. MALICE , P.V.B.A.) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 31 oktober 1978 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Koophandel te 
Oudenaarde; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 233, inzonderheid 
§ 3, 260bis, inzonderheid §§ 1 en 2, van 
het bij besluit van de Regent van 
27 september 1947 goedgekeurd alge
meen reglement voor de arbeidsbescher
ming, gewijzigd door het koninklijk 
besluit van 5 augustus 1974, wat de 
ondergrondse elektrische leidingen be
treft, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het vonnis, om de eis van 
eiseres tot vergoeding van de schade aan 
een ondergrondse elektrische kabel gele
den af te wijzen, overweegt dat, gelet op 
de configuratie van de plaats, de feite
lijke ligging van de kabel en de plaats 
waar de aannemer de sleuven diende te 
trekken, het de aannemer niet als fout 
kan aangerekend worden geen peilingen 
gedaan te hebben naar de aanwezigheid 
van de huisaansluitingskabel, 

terwijl de aannemer een algemene 
verplichting heeft om de kabel te lokali
seren, zoals voortvloeit uit artikel 233, 
§ 3, vooraleer hij het werk, vooral met 
mechanische machines of werktuigen, 
uitvoert en geen van de in het vonnis 
vermelde omstandigheden als gevolg kan 
hebben de aannemer van die verplich
ting vrij te stellen zodat het feit geen 
peilingen te hebben gedaan een duide
lijke fout van verweerster uitmaakt : 

Overwegende dat voormeld arti
kel 233, § 3, aan de eigenaar van 
de ondergrondse kabel de bepaal
de verplichting oplegt steeds bij 
machte te zijn de plans over te 
maken of, bij ontstentenis hiervan, 
de aanduidingen nodig om de kabel 
te lokaliseren, terwijl artikel 260 bis, 
§ 1, eerste lid, bepaalt dat geen 
enkel grond- of bestratings- of 
ander werk mag worden uitgevoerd 
in de nabijheid van een onder
grondse elektrische kabel zonder 
dat de eigenaar van de kabel vooraf 
is geraadpleegd, ongeacht of de in 

artikel 233 bedoelde merktekens 
werden geplaatst, en artikel 260bis, 
§ 1, derde lid, voorschrijft dat, 
wanneer die raadpleging niet heeft 
kunnen plaatshebben, de werken 
niet mogen worden uitgevoerd zon
der voorafgaande lokalisering van 
de kabels; 

Dat het reglement buiten hoger
vermelde verplichting van vooraf
gaande raadpleging, of eventueel 
van voorafgaande lokalisering, de 
aannemer geen andere verplichting 
oplegt, inzonderheid geen algemene 
verplichting van lokalisering door 
middel van eigen peilingen; 

Overwegende dat, wat de ar
tikelen 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek betreft, het arrest, 
na te hebben aangemerkt dat « de 
aannemers verplicht zijn aile nodige 
maatregelen te treffen om de 
beschadiging van kabels te voor
komen »,de feitelijke ligging van de 
kabel en de plaats waar de aanne
mer sleuven diende te trekken, 
onderzoekt en, op onaantastbare 
wijze, op grond van dit onderzoek, 
om eigen redenen en om die van de 
eerste rechter, die het tot de zijne 
maakt, oordeelt dat de aannemer 
geen fout treft; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

19 december 1979 - 1' kamer -
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Van 
Leckwijck - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Declercq, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. van Heeke en Simont. 

Nr. 251 
1' KAMER - 19 december 1979 

1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST} - DODEN - SCHADE 
DIE VOOR DE RECHTVERKRIJGENDEN VAN 
HET SLACHTOFFER VOORTVLOEIT UIT HET 
VERLIES VAN ZIJN INKOMSTEN. 
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2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 

OVEREENKOMST) - DODEN - VAST
STELLING VAN HET DEEL VAN DE INKOM
STEN VAN HET SLACHTOFFER DAT DE LEDEN 
VAN ZIJN GEZIN NIET GENOTEN- RECHTER 
MAG REKENING HOUDEN MET DE GEZAMEN
LIJKE INKOMSTEN VAN HET GEZIN -
VOORWAARDE. 

1 o De schade die voor de rechtverkrij
genden van het slachtoffer van een 
dodelijk ongeval vooJ·tvloeit uit het 
verDes van zijn inkomsten bestaat in 
de delving van het deel van die 
inkomsten, waaruit zij een persoonlijk 
voordeel trokken of zouden trekken 
(1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

2° Om het dee] te bepalen van de 
inkomsten van het slachtoffer van een 
dodelijk ongeval, dat de ]eden van zijn 
gezin niet genoten, mag de rechter 
rekening houden met de gezamenlijke 
inkomsten van het gezin, wanneer 
deze inkomsten invloed hadden op het 
dee] van de inkomsten van de getrof
fene (2). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(HET BELGISCH VERHAAL N.V. 
T. BACK V., BACK C.) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 21 juni 1978 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

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

doordat het arrest de door de verweer
ders tegen eiseres ingestelde vordering 
tot schadevergoeding gegrond verklaart 
en dienvolgens aan eerste verweerder 
een bedrag toekent van 1.766.915 frank 
wegens materiele schade, op grond dat, 
bij de raming van het materieel verlies 
van de overledene, aileen rekening 
wordt gehouden met het eigen inkomen 
van het slachtoffer en niet met het feit 
dat zij buiten haar bezoldigde betrek
king ook nog een economische waarde 
vertegenwoordigde door haar prestaties 
in het huishouden noch met haar eco
nomische waarde na pensioengerech-

(1) en (2) Cass., 18 feb. 1975 (A.C:, 1975, 
682); zie Cass., 19 jan. 1976 (ibid., 1976, 585); 
19 okt. 1977 (ibid., 1978, 231) en 31 okt. 
1978 (ibid., 1978-79, 253). 

tigde leeftijd; dat alzo de aftrek voor 
eigen onderhoud, door de eerste rechter 
naar billijkheid bepaald op 33 percent, 
dient te worden berekend niet op het 
totale gezinsinkomen maar aileen op de 
eigen inkomsten van de overledene, 
zijnde 198.146 frank na aftrek van de 
sociale lasten (zie belastingsaangifte); 
dat uit het voorgaande volgt dat er geen 
aanleiding bestaat om het door de eerste 
rechter toegekende bedrag, zijnde 
1.766.915 frank, te wijzigen, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest, 
ten einde de uiteindelijke materiele 
schade van eerste verweerder te bereke
nen, het vooropgestelde percent aan 
kosten voor persoonlijk onderhoud niet 
had mogen berekenen aileen op de eigen 
inkomsten van de overledene doch wei 
op de gezamenlijke inkomsten van het 
huishouden, met name de inkomsten 
van man en vrouw, zodat het arrest, 
door een !outer op de inkomsten van het 
slachtoffer berekend percent aan per
soonlijke onderhoudskosten af te trek
ken van deze inkomsten van het slacht
offer om de materiele schade van ver
weerder te bepalen, hem meer toekent 
dan de werkelijk door hem geleden en te 
vergoeden schade (schending van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

tweede onderdeel, de redenen, door 
het arrest aangehaald ten einde de 
berekening van het percent aan per
soonlijke onderhoudskosten van het 
slachtoffer enkel en aileen op de eigen 
inkomsten van het slachtoffer te recht
vaardigen, meer bepaald « dat bij de 
raming van het materieel verlies van de 
overledene aileen rekening gehouden 
wordt met het eigen inkomen van het 
slachtoffer en niet met het feit dat zij 
buiten haar bezoldigde betrekking ook 
nog een economische waarde vertegen
woordigde door haar prestaties in het 
huishouden, noch met haar economische 
waarde na pensioengerechtigde leef
tijd >>, bijgevolg onmogelijk de beslissing 
van het arrest wettelijk kunnen motive
ren (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het onderdeel 
het arrest enkel verwijt zijn beslis
sing niet wettelijk te hebben gemo
tiveerd; 
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Dat het zodoende kritiek oefent 
niet op een door het arrest begane 
tekortkoming aan zijn motive
ringsplicht doch op de schending 
van andere wetsbepalingen dan 
artikel 97 van de Grondwet; 

Dat het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

W at het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat de schade, die 
voor de rechthebbenden van het 
slachtoffer van een dodelijk ongeval 
voortvloeit uit het verlies van zijn 
beroepsinkomsten, bestaat in de 
derving van het deel van deze 
inkomsten waaruit zij een persoon
lijk voordeel trokken; 

Overwegende dat, om het deel te 
bepalen waarvan de van het gezin 
deel uitmakende rechthebbenden 
genoten, de rechter rekening mag 
houden met het gezamenlijk bedrag 
van de inkomsten van het gezin zo 
deze inkomsten hun invloed deden 
gelden op het deel van de inkom
sten van het slachtoffer dat dit 
laatste niet aan zijn gezin be
steedde; 

Overwegende dat ten deze het 
arrest door de in het middel aange
haalde consideransen te kennen 
geeft dat een hoger bedrag aan 
persoonlijke uitgaven zou moeten 
afgetrokken worden, maar het even
tuele verschil gecompenseerd acht, 
doordat bij het berekenen van de 
materiele schade geen rekening 
werd gehouden met de prestaties 
van het slachtoffer in het gezin en 
met de activiteit die zij op pen
sioenleeftijd nog zou hebben gehad; 

Dat het arrest door een onaan
tastbare beoordeling in feite aldus 
het gedeelte van de inkomsten van 
de echtgenote heeft bepaald waaruit 
de verweerders een persoonlijk 
voordeel trokken; 

Dat dit onderdeel niet kan aange
nomen worden; 

19 december 1979 - 1' kamer -
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Van 
Leckwijck - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Velu, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Houtekier en De Gryse. 

Nr. 252 

2' KAMER- 19 december 1979 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - TEGEN
STRIJDIGE REDENEN- BEG RIP. 

2° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT -
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN- STRAFZA
KEN- STRAFVORDERING- MIDDEL WAARIN 
MISKENNING WORDT AANGEVOERD VAN DE 
BEWIJSKRACHT VAN DE PROCESSEN-VERBAAL 
VAN DE RIJKSWACHT MET DE MATERIELE 
VASTSTELL!NGEN VAN EEN ONGEVAL -
BESLISSING NIET GEGROND OP DIE AKTEN 
- MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG 
MIST (1). 

3° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAF

VORDERING - TERMIJNEN - BEREKENINGS
WIJZE. 

4° VERJARING - STRAFZAKEN - EEN 
ENKELE STRAF UITGESPROKEN WEGENS EEN 
FElT DAT NA EEN JAAR VERJAART EN 
WEGENS EEN ANDER FElT DAT NA DRIE JAAR 
VERJAART - STRAF UITGESPROKEN M.B.T. 
HET FElT DAT NA EEN JAAR VERJAART -
VASTSTELLING VAN HET HOF DAT DIT FElT 
NA EEN JAAR VERJAART - VOLLEDIGE VER
NIETIGING EN VERWIJZING ENKEL VOOR WAT 
BETREFT HET NIET VERJAARDE MISDRIJF. 

5° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - EEN ENKELE STRAF UITGE
SPROKEN WEGENS EEN FElT DAT NA EEN 
JAAR VERJAART EN WEGENS EEN ANDER FElT 
DAT NA DRIE JAAR VERJAART - STRAF 
UITGESPROKEN M.B.T. HET FElT DAT NA EEN 
JAAR VERJAART- VASTSTELLING VAN HET 
HOF DAT DIT FElT NA EEN JAAR VERJAART -
VOLLEDIGE VERNIETIGING EN VERW!JZING 
ENKEL VOOR WAT BETREFT HET NIET VER
JAARDE MISDRIJF. 

6° VOORZIENING IN CASSATIE -
PERSONEN TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN 
WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN - BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING GEEN Om die redenen, verwerpt de 

voorziening; veroordeelt eiser in de l-----------------
kosten. (1) Cass., 31 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 254). 
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GEDING VOOR DE FEITENRECHTER TUSSEN 
DE ElSER EN DE VERWEERDER - GEEN 
VEROORDELING VAN DE ElSER TEN GUNSTE 
VAN DE VERWEERDER- NIET ONTVANKELIJK 

CASSATIEBEROEP (1). 

lo Niet tegenstrijdig is de beslissing 
volgens welke het, om een beklaagde 
wegens onopzettelijk doden te veroor
delen, noodzakelijk doch voldoende is 
dat de fout van de beklaagde het 
overlijden van het slachtoffer heeft 
veroorzaakt of althans mede heeft 
veroorzaakt en dat m.a.w. het overlij
den het noodzakelijk gevolg is van de 
fout van de beklaagde (2) 

3° De dag waarop het misdrijf is 
gepleegd alsmede die waarop de stui
tingsdaad heeft plaatsgehad, komen in 
aanmerking voor de berekening van 
de verjarinJ?stermi.in van de strafvor
dering (3). (Artt. 21 tot 23 wet van 
17 april1878.) 

(PATER T. VINCKX G. E.A., 
JANSSENS, PIERARD, ROYALE BELGE N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

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

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest vermeldt, enerzijds, 
dat het om eiser wegens onopzettelijk 
doden te veroordelen noodzakelijk doch 
voldoende is dat zijn fout « het overlij
den van het slachtoffer heeft ver
oorzaakt of althans mede heeft 
veroorzaakt en, anderzijds, dat 
" anders uitgedrukt, dat overlijden het 
noodzakelijk gevolg moet zijn van de 
eventuele fout van de beklaagde "• 

terwijl de aldus door het hof van 
beroep gebruikte bewoordingen lijden 
aan tegenstrijdigheid de woorden 

(1) Cass., 11 okt. 1976 (A.C., 1977, 165). 

(2) Zie Cass., 5 april 1978 (A.C., 1978, 890). 

(3) Cass., 25 jan. 1971 (A.C., 1971, 507). 

« mede heeft veroorzaakt , wijzen er 
immers op dat de fout van de beklaagde 
slechts een van de oorzaken is van het 
overlijden van het slachtoffer, terwijl de 
woorden « noodzakelijk gevolg >> implice
ren dat dit overlijden enkel en aileen te 
wijten is aan de fout van de beklaagde : 

Overwegende dat het arrest wel 
vermeldt dat, om eiser wegens 
onopzettelijk doden te kunnen ver
oordelen, het noodzakelijk doch vol
doende is dat het overlijden van het 
slachtoffer << het noodzakelijk gevolg 
is van de eventuele fout van de 
beklaagde », doch niet oordeelt dat 
het schuldig gebrek aan voorzichtig
heid of voorzorg van de beklaagde 
de enige oorzaak van het overlijden 
moet zijn opdat het misdrijf onop
zettelijk doden wettig zou vaststaan; 

Dat het middel berust op een 
onjuiste uitlegging van het arrest en 
mitsdien feitelij"k:e grondslag mist; 

Over het tweede middel hieruit afge
leid dat het arrest vermeldt dat eiser 
met een snelheid van negentig kilometer 
per uur heeft gereden op een nauwe, 
bochtige en natte weg, 

terwijl het hof van beroep door die 
vermeldingen de bewoordingen en de 
zin van de processen-verbaal van de 
rijkswacht die in het dossier berusten, 
en de materi~He vaststellingen van het 
openbaar gezag bevatten, heeft ver
draaid: 

Overwegende dat het arrest ver
meldt << dat de beklaagde een fout 
heeft begaan nu hij op de plaats 
van de feiten volgens schatting van 
de deskundige meer dan negentig 
kilometer per uur of, volgens schat
ting van de beklaagde zelf, tachtig 
kilometer per uur reed », dat 
<< immers bij nacht zo snel rijden op 
een nauwe weg die, naar eigen 
zeggen van de verdachte, bochtig, 
bovendien nat en op plaatsen onver
licht was een klaarblijkelijke 
onvoorzichtigheid is en als fout 
client te worden aangemerkt »; 

Overwegende dat het hof van 
beroep blijkens die vermeldingen 
zijn oordeel niet heeft gegrond op 
de in het middel aangegeven pro
cessen-verbaal, maar op het verslag 
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van de deskundige en de verklarin
gen van eiser zelf; dat het hof 
derhalve de bewijskracht van die 
processen-verbaal niet heeft kunnen 
schenden; 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 68 van 
de op 16 maart 1968 gecoordineerde 
wetten betreffende de politie over het 
wegverkeer, 21, eerste lid, 22, 23 en 25, 
eerste lid, van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
W etboek van Strafvordering : 

Overwegende dat eiser met name 
veroordeeld werd uit hoofde van op 
6 november 1977 als bestuurder van 
een voertuig, en wetend dat dit 
voertuig oorzaak van dan wel aan
leiding tot een ongeval op een 
openbare plaats is geweest, de 
vlucht te hebben genomen om zich 
aan de dienstige vaststellingen te 
onttrekken, met de omstandigheid 
dat het ongeval voor een ander 
slagen, verwondingen of de dood ten 
gevolge heeft gehad; 

Overwegende dat, overeenkomstig 
de artikelen 68 van de op 16 maart 
gecoi:irdineerde wetten betreffende 
de politie over het wegverkeer, 21, 
eerste lid, 22, 23 en 25, eerste lid, 
van de wet van 17 april 1878 hou
dende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering, de ver
jaring van de strafvordering wegens 
vluchtmisdrijf, bij ontstentenis van 
enige oorzaak van schorsing, ingaat 
wanneer een j aar verlopen is sedert 
de laatste daad van onderzoek of 
vervolging, verricht binnen een jaar 
te rekenen vanaf de dag waarop het 
misdrijf werd gepleegd, dat wil zeg
gen uiterlijk de laatste dag van dat 
jaar, de dag van het misdrijf inbe
grepen; 

Dat, nu het beslist dat die verja
ring regelmatig was gestuit bij 
beschikking van de raadkamer van 
6 november 1978, terwijl de feiten 
op 6 november 1977 gepleegd waren, 
het hof van beroep de in het middel 
aangegeven wetsbepalingen heeft 
geschonden; 

Overwegende dat uit de stukken 
van het dossier blijkt dat de verja
ring niet werd gestuit door een 
minder dan een jaar v66r de uit
spraak van het bestreden arrest 
verrichte daad van onderzoek of 
vervolging en dat zij evenmin werd 
geschorst; dat, bijgevolg, de straf
vordering wegens bedoeld vlucht
misdrijf op de dag van de uitspraak 
van het arrest verjaard was; 

Overwegende dat eiser tot een 
enkele gevangenisstraf van vier 
maanden en een geldboete van dui
zend frank werd veroordeeld 
wegens bedoeld vluchtmisdrijf en 
wegens het verzuim hulp te verle
nen of te verschaffen aan iemand 
die in groot gevaar verkeert; dat hij, 
zoals het arrest nader aangeeft, 
wegens dat vluchtmisdrijf tevens 
voor een duur van twee jaar verval
len werd verklaard van het recht tot 
het besturen van elk motorvoertuig 
met de verplichting de bij de wet 
voorgeschreven onderzoeken te 
ondergaan; 

Overwegende dat die enige straf 
wettelijk enkel wegens het vlucht
misdrijf verantwoord was; 

En overwegende dat, voor het 
overige, de substantiele of op straf
fe 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 beslissingen op 
de burgerlijke rechtsvorderingen 
jegens eiser : 

Overwegende dat eiser geen bij
zonder middel aanvoert; 

III. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de naamloze ven
nootschap Royale Belge, vrijwillig 
tussengekomen partij : 

Overwegende dat eiser en ver
weerster voor de feitenrechter geen 
geding hebben aangegaan en het 
arrest tegen eiser geen. veroordeling 
uitspreekt in het voordeel van ver
weerster; 
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Dat de voorziening dienaan
gaande niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, in zoverre daarbij 
uitspraak wordt gedaan over het 
vluchtmisdrij£ en het schuldig ver
zuim alsmede over de kosten; ver
werpt de voorziening voor het ove
rige; 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 andere 
helft ten laste van de Staat; verwijst 
de zaak naar het Hof van Beroep te 
Bergen wat het ten laste gelegde 
schuldig verzuim en de kosten van 
de strafvordering betreft. 

19 december 1979 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Sace -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal - Advocaten 
mrs. De Bruyn en Peraya, Nijvel. 

Nr. 253 

2• KAMER - 19 december 1979 

1° LANDLOPERIJ- VONNIS VAN DE POLI
TIERECHTBANK TOT INTERNERING VAN EEN 
LANDLOPER- HOGER BEROEP- VORMEN. 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
HOGER BEROEP TEGEN EEN VONNIS VAN DE 
POLITIERECHTBANK TOT INTERNERING VAN 
EEN LANDLOPER- VORMEN. 

3° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -

GEEN VERSLAG - NIETIGHEID. 

1" en 2" Hoger beroep tegen vonnissen 
van de politierechtbank, m.n. inzake 
landloperij, wordt ingesteld, behandeld· 
en uitgewezen in dezelfde vorm als het 
hager beroep tegen de correctionele 
vonnissen. (Art. 172 Sv., en artt. 16 en 
16bis wet 27 nov. 1891.) 

3" Nietig is het vonnis dat in strafzaken 
in hager beroep is gewezen zonder dat 
door een van de rechters ve1·slag is 
uitgebracht (1). (Artt. 172 en 209 Sv.) 

(1) Zie Cass., 18 april 1966 (Bull. en Pas., 
1966, I, 1047) met de voetnoot F.D., en Cass., 
13 sept. 1976 (A.C., 1977, 39). 

(SAINTE) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 16 november 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Marche
en-Famenne; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 16bis 
van de wet van 27 november 1891 tot 
beteugeling van de landloperij en de 
bedelarij, 172 en 209 van het Wetboek 
van Strafvordering : 

Overwegende dat de Politierecht
bank te Marche-en-Famenne bij 
vomiis van 29 oktober 1979 bevolen 
heeft dat eiser ter beschikking van 
de regering zou worden gesteld om 
in een toevluchtshuis te worden 
gei:n terneerd; 

Overwegende dat eiser tegen dat 
vonnis op 30 oktober 1979 hoger 
beroep heeft ingesteld; 

Overwegende dat het hoger 
beroep, tegen een beslissing die 
door de politierechtbank met toe
passing van artikel 16 van 
genoemde wet van 27 november 
1891 is gewezen, voor de correctio
nele rechtbank wordt ingesteld 
onder de voorwaarden en in de 
vormen bij het Wetboek van Straf
vordering bepaalt; 

Overwegende dat, in strafzaken, 
het vonnis in hoger beroep eerst 
kan worden gewezen nadat een van 
de rechters ter zitting verslag heeft 
uitgebracht; 

Overwegende dat de processen
verbaal van de terechtzitting noch 
het vonnis melding maken van een 
verslag; 

Overwegende dat het verzuim van 
deze substantiele rechtsvorm leidt 
tot vernietiging van de bestreden 
beslissing; 

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 
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laste van de Staat; verwijst de zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Neufchateau, zitting houdend in 
hoger beroep. 

19 december 1979 - 2" kamer -
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggeve1· : de h. Bosly -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal. 

Nr. 254 

2" KAMER - 19 december 1979 

VOORZIENING IN CASSATIE - BESLIS

SINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP KAN 
WORDEN INGESTELD - STRAFZAKEN - CAS
SATIEBEROEP IS MAAR EEN KEER TOEGELA
TEN- UITZONDERINGEN. 

Buiten het toepassingsgeval van art. 40, 
vierde lid, wet van 15 juni 1935 
Taalwet Gerechtszaken, het geval van 
regelmatige afstand en dat waarin 
tegen een arrest van verwijzing naar 
het hof van assisen nog cassatieberoep 
openstaat na het veroordelend arrest, 
kan, in strafzaken, een partij zich 
geen tweede maal in cassatie voorzien 
tegen een en dezelfde beslissing (1). 
(Art. 438 Sv.) 

(LEONARD) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 september 1979 
gewezen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldi
gingstelling; 

Gelet op het arrest door het Hof 
op 17 oktober 1979 gewezen op de 
voorziening van eiser tegen het 
arrest van 4 september 1979 van het 
Hof van Beroep te Brussel; 

Overwegende dat in strafzaken, 
buiten het toepassingsgeval van 
artikel 40 van de wet van 15 juni 
1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken, het geval van een 
regelmatige afstand of het geval 
waarin tegen een arrest van verwij
zing naar het hof van assisen nog 

(1) Cass., 6 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 15). 

cassatieberoep openstaat na het ver
oordelend arrest, welke omstandig
heden ten deze niet aanwezig zijn, 
een voorziening tegen dezelfde 
beslissing niet ontvankelijk is over
eenkomstig artikel 438 van het Wet
boek van Strafvordering; 

Om die redenen,. verwerpt de 
voorziening. 

19 december 1979 - 2" kamer 
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Kreit -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal. 

Nr. 255 

2" KAMER- 19 december 1979 

1° VERJARING - STRAFZAKEN- STRAF

VORDERING - GECONTRAVENTIONALISEERD 
WANBEDRIJF EN OVERTREDING VAN DE WEG
VERKEERSWET OF VAN HET WEGVERKEERS
REGLEMENT- VERJARING VAN EEN JAAR. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE 
TE VOORZIEN - STRAFZAKEN - VOORZIE
NING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN 
EEN BESLISSING OP DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - NIET ONTV ANKELIJK 
CASSATIEBEROEP. 

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 
grand tot schorsing van de verjaring, 
door verloop van een jaar na de 
Jaatste daad van onderzoek of van 
vervolging verricht binnen een jaar te 
rekenen van de dag waarop het wan
bedrijf en de overtreding werden 
gepleegd (2). (Art. 21, tweede lid, wet 
van 17 april 1878; art. 68 Wegverkeers
wet.) 

2o Het openbaar ministerie is in de regel 
niet bevoegd om zich in cassatie te 
voorzien tegen een beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering (3). (Artt. 
177 en 216 Sv.) 

(2) Cass., 23 rnei 1979 (A.C., 1978-79, 1113). 

(3) Cass., 28 sept. 1977 (A.C., 1978, 133). 
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(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL 

T. VARELA DACOSTA COELHO DA FONESCA, 
DE SOCIALE VOORZORG C.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 5 juni 1979 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Brussel; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering jegens verweerder, 
beklaagde : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 68 van de wet 
betreffende de politie over het wegver
keer, 21, 22, 23, 25 en 28 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvorde
ring, 

doordat het vonnis aile beschikkingen 
bevestigt van het vonnis waarbij de 
Politierechtbank te Brussel op 6 ok
tober 1978 de beklaagde op tegenspraak 
had veroordeeld tot een enkele geldboete 
van 200 frank of een vervangende gevan
genisstraf van 45 dagen, 

terwijl de strafvordering op de dag 
van het bestreden vonnis verjaard was, 
vermits meer dan een jaar was verlopen 
sedert de laatste daad van onderzoek of 
van vervolging, ten deze het proces
verbaal van de openbare terechtzitting 
van 1 juni 1978 van de Politierechtbank 
te Brussel: 

Overwegende dat het vonnis ver
weerder, beklaagde, tot een geld
boete en in de kosten van de 
strafvordering veroordeelt wegens 
onopzettelijk toebrengen van slagen 
of verwondingen, welk misdrijf door 
de raadkamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel, met 
aanneming van verzachtende om
standigheden, bij beschikking van 
1 maart 1978 in een overtreding is 
omgezet, alsmede wegens overtre
ding van het wegverkeersreglement, 
welke twee feiten gepleegd zijn op 
4 september 1977; 

Overwegende dat het proces
verbaal van de terechtzitting van de 
Politierechtbank te Brussel van 
1 juni 1978 de laatste verjaringstui-

tende daad van de strafvordering is 
die binnen de termijn van een jaar 
is verricht; 

Overwegende dat, bij gebreke van 
enige oorzaak van schorsing, de 
strafvordering verjaard was op de 
dag van de uitspraak van het von
nis; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing in de 
zaak van de cooperatieve vennoot
schap, de Sociale Voorzorg, vrijwil
lig tussengekomen partij : 

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

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, in zoverre daarbij 
uitspraak wordt gedaan over de 
strafvordering jegens verweerder; 
verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; laat de kosten ten laste 
van de Staat; beslist dat er geen 
grond is tot verwijzing. 

19 december 1979 - 2' kamer -
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Bosly -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal. 

Nr. 256 

1' KAMER - 20 december 1979 

HUUR VAN GOEDEREN - ALGEMENE 

BEGRIPPEN - WET VAN 10 APRIL 1975 
BETREFFENDE DE HUURPRIJZEN VAN WONIN
GEN - BEPERKING VAN DE PERIODIEKE 
HUURPRIJSAANPASSING - AANVANGSINDEX
CIJFER- BEG RIP. 

Wanneer partijen overeengekomen zijn 
de huurprijs geregeld aan te passen 
aan het indexcijfer van de consump
tieprijzen moet worden rekening 
gehouden met het aanvangsindexcij
fer, in de zin van art. 2, § 1, vijfde lid, 
wet van 10 april 1975 betreffende de 
huurprijzen van wonin!{en, t.w. het 
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indexcijfer van de maand die vooraf
gaat aan die waarin de huurovereen
komst is gesloten. 

(CHEVRON BELGIUM N.V. T. BLIECK) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 19 oktober 1978 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 38, § 1, van de wet 
van 30 maart 1976 betreffende de eco
nomische herstelmaatregelen, 2, § 1, 
inzonderheid vijfde lid, van de wet van 
10 april 1975 betreffende de huurprijzen 
van woningen en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis het 
beroepen vonnis bevestigt en « recht
doende op de nieuwe vordering van 
gei:ntimeerde >> (thans verweerder) en op 
« het incidenteel hoger beroep >>, deze 
beide gegrond verklaart omdat « het 
aanvangsindexcijfer >>, in de zin van 
artikel 2, § 1, vijfde lid, van de wet van 
10 april 1975, waarnaar wordt verwezen 
in artikel 38, § 1, van de wet van 
30 maart 1976, het indexcijfer is van de 
consumptieprijzen van de maand die 
voorafgaat aan de datum van de over
eenkomst, ten deze, het indexcijfer van 
de maand maart 1973, 

terwijl, volgens artikel 2, § 1, vijfde, lid 
van de wet van 10 april 1975, het 
aanvangsindexcijfer het indexcijfer is 
van de consumptieprijzen van de maand 
die voorafgaat aan de inwerkingtreding 
van de huurovereenkomst, te weten het 
indexcijfer van de maand decem
ber 1973, 

daaruit volgt dat het vonnis, door zijn 
beslissing te laten steunen op een 
onwettige definitie van het « aanvangs
indexcijfer >>, de in het middel bedoelde 
bepalingen schendt en inzonderheid de 
artikelen 38, § 1, van de wet van 
30 maart 1976 en 2, § 1, vijfde lid, van de 
wet van 10 april 1975 : 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 2, § 1, vijfde lid, van de wet van 
10 april 1975 betreffende de huur
prijzen van woningen, het aan
vangsindexcijfer, dat moet toegepast 
worden wanneer de tussen de par
tijen gesloten huurovereenkomst de 
koppeling van de huurprijs aan het 

indexcijfer van de consumptieprij
zen voorschrijft, het indexcijfer is 
van de maand die voorafgaat aan de 
maand waarin de aanpassing werd 
bedongen; 

Dat dit aanvangsindexcijfer vol
gens die wetsbepaling het indexcij
fer is van de maand die voorafgaat 
aan de maand waarin de overeen
komst is gesloten; 

Dat die uitlegging zowel uit de 
tekst zelf van het artikel als uit de 
grondslag ervan volgt; dat de par
tijen immers geacht worden de 
toekomstige huurprijs van het ge
bouw te bepalen op grond van de 
koopkracht van het geld zoals zij 
die op het ogenblik van hun over
eenkomst kennen; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

20 december 1979 - 1" kamer 
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Closon - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Duchatelet, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Simont en Kirkpatrick. 

Nr. 257 

1" KAMER - 21 december 1979 

1° GENEESKUNST- ORDE VAN GENEES

HEREN - RADEN VAN BEROEP - SAMEN
STELLING - VEREISTEN VOOR DE WETTIG
HEID VAN DE BERAADSLAGING EN BESLIS
SING VAN DE RADEN VAN BEROEP- KONINK

LIJK BESLUIT VAN 6 FEB. 1970, ART. 12 
KONINKLIJK BESLUIT IN OVEREENSTEMMING 
MET K.B. NR. 79 VAN 10 NOV. 1967 BETREF

FENDE DE ORDE VAN GENEESHEREN. 

2° WETTEN EN BESLUITEN - ORDE 

VAN GENEESHEREN - RADEN VAN BEROEP -
KONINKLIJK BESLUIT VAN 6 FEB. 1970 TOT 
REGELING VAN DE ORGANISATIE EN DE 
WERKING DER RADEN VAN DE ORDE DER 
GENEESHEREN - KONINKLIJK BESLUIT WET
TIG GENOMEN OP GROND VAN ART. 28, § 1, 
K.B. NR. 10 VAN NOV. 1967. 
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3° BURGERLIJKE RECHTEN, POLI
TIEKE RECHTEN - DISCIPLINAIRE 
VERVOLGINGEN EN TUCHTSANCTIES - IN 
BEGINSEL GEEN GESCHIL OVER EEN BUR
GERLIJK RECHT. 

4° GENEESKUNST- ORDE VAN GENEES

HEREN - TUCHT - PROVINCIALE RADEN EN 
RADEN VAN BEROEP- PROCEDURE- GEEN 
OPENBAAR MINISTERIE OF ENIGE ANDERE 
« VERVOLGENDE PARTIJ '· 

5° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - RECHT OP EEN ONAFHANKELIJKE 
EN ONPARTIJDIGE RECHTBANK - ONAFHAN
KELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTBANK -
BEG RIP. 

1" en 2" Weliswaar maken, Juidens 
art. 12, § 1, KB. nr. 79 van 10 nov. 
1967 betreffende de Orde van Genees
heren, benevens een griffier, enerzijds, 
vijf gewone en vijf plaatsvervangende 
]eden, die geneesheren zijn, en, ander
zijds, vijf gewone en vijf plaatsvervan
gende leden, die raadsheren in het hof 
van beroep zijn, dee] uit van de raden 
van beroep, maar art. 12 KB. van 
6 feb. 1970 tot regeling van de organi
satie en de werking der raden van die 
Orde bepaalt dat de raden van beroep 
wettig beraadslagen en beslissen wan
neer, benevens de griffier, minstens 
drie ]eden, geneesheren, en drie Jeden, 
raadsheren in het hof van beroep, 
aanwezig zijn; die regelende bepaling 
is wettig genomen op grand van 
art. 28, § 1, KB. nr. 79 van 10 nov. 
1967. 

3" Disciplinaire vervolgingen en het uit
spreken van tuchtsancties hebben in 
beginsel niets uit te staan met de 
geschillen die krachtens art. 92 Gw. bij 
uitsluiting tot bevoe![dheid van de 
rechtbanken behoren (1). 

4" Noch het KB. nr. 79 van 10 nov. 
1967 betreffende de Orde van Genees
heren, noch het KB. van 6 feb. 
1970 tot regeling van de organisatie en 
de werking der raden van die Orde, 
noch enige andere wetsbepaling voor
ziet in het bestaan van een openbaar 
ministerie of van enige andere « ver
volgende partij » voor de tuchtproce
dure van de provinciale raden en de 
raden van beroep. 

(1) Cass., 15 juni 1979 (A.C, 1978-79, 1232). 

5" Uit de enkele omstandigheid dat 
enerzijds tuchtzaken vo01· de provin
ciale raad van de Orde van Geneeshe
ren worden gebracht, als bepaald in 
art. 24 KB. van 6 feb. 1970, en dat 
anderzijds de provinciale raad en de 
raad van beroep van die Orde geheel 
of ten dele zijn samengesteld uit leden 
die hetzelfde of een gelijkaardig 
beroep uitoefenen of nog eenzelfde 
professionele hoedanigheid hebben als 
de personen die door die rechtscolle
ges worden berecht, kan niet worden 
afgeleid dat die rechtscolleges niet 
onafhankelijk en niet onpartijdig zijn 
(2). 

(V ... T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 19 februari 1979 
gewezen door de raad van beroep, 
met het Nederlands als voertaal, 
van de Orde der Geneesheren; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 12, § 1, 
1" en 2", van het koninklijk besluit nr. 79 
van 10 november 1967 betreffende de 
Orde der Gerieesheren, 12 van het 
koninklijk besluit van 6 februari 1970 tot 
regeling van de organisatie en de wer
king der raden van de Orde der Genees
heren en 107 van de Grondwet, 

doordat de beslissing eiser wegens 
dichotomie een sanctie oplegt van acht 
dagen schorsing van het recht de 
geneeskunde uit te oefenen en, in ver
band met het bedienen van multipele 
kabinetten, beslist dat eiser, met ingang 
van 7 juli 1979, buiten zijn ziekenhuis
activiteit nog slechts een kabinet zal 
mogen bedienen in dezelfde agglomera
tie, 

terwijl, eerste onderdeel, de raad van 
beroep, die de zaak van eiser behan
delde, samengesteld was uit vier raads
heren en vier geneesheren en deze 
samenstelling onregelmatig is daar deze 
raad uit vijf raadsheren en vijf genees
heren moet bestaan { schending van de 
artikelen 12, § 1, 1 en 2", van het 
koninklijk besluit nr. 79 van 10 no
vember 1967), 

tweede onderdeel, het voorschrift vol
gens welk de raden van beroep in 
minder aantal zouden mogen zetelen 

(2) Zie Cass., 15 juni 1979, vorenvermeld. 
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tegen de evenvermelde bepaling indruist 
en derhalve niet mag toegepast worden 
(schending van de artikelen 12, § 1, 
1o en 2°, van het koninklijk besluit nr. 79 
van 10 november 1967, 12 van het 
koninklijk besluit van 6 februari 1970 en 
107 van de Grondwet) : 

Overwegende dat artikel 12, § 1, 
van het koninklijk besluit nr. 79 van 
10 november 1967 betreffende de 
Orde der Geneesheren, zoals uit zijn 
bewoordingen blijkt, handelt over 
de samenstelling van de raden van 
beroep, en, in het 1° en 2°, bepaalt 
dat enerzijds vijf gewone en vijf 
plaatsvervangende leden, die ge
neesheren zijn, en anderzijds vijf 
gewone en vijf plaatsvervangende 
leden, die raadsheren zijn in het hof 
van beroep, deel uitmaken van de 
raad van beroep met het N eder lands 
als voertaal; 

Overwegende dat, luidens arti
kel 28, § 1, van hetzelfde koninklijk 
besluit, de Koning bepaalt onder 
welke voorwaarden de raden van 
beroep op geldige wijze kunnen 
beraadslagen en beslissen; 

Overwegende dat, luidens arti
kel 12 van het koninklijk besluit 
van 6 februari 1970 tot regeling van 
de organisatie en de werking der 
raden van de Orde der Geneeshe
ren, de raden van beroep alleen 
wettig kunnen beraadslagen wan
neer, benevens een griffier, ten 
minste drie verkozen en drie 
benoemde leden aanwezig zijn; 

Overwegende derhalve dat ten 
deze de uit vier benoemde leden, 
raadsheren, en vier gekozen leden, 
geneesheren, bestaande raad van 
beroep op geldige wijze beraad
slaagde en besliste; dat, vermits 
artikel 12 van het koninklijk besluit 
van 6 februari 1970 op grond van 
artikel 28, § 1, van het koninklijk 
besluit nr. 79 van 10 november 1967 
genomen werd en met deze bepa
ling overeenstemt, de sententie 
geenszins overeenkomstig arti
kel 107 van de Grondwet mocht 
weigeren dit koriinklijk besluit toe 
te passen; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 92, 93 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 door de wet van 
13 mei 1955, 1 van het koninklijk besluit 
nr. 78 van 10 november 1967 betreffende 
de uitoefening van de geneeskunst, de 
verpleegkunde, de paramedische beroe
pen en de geneeskundige commissies, 2, 
5, 7, 12 van het koninklijk besluit nr. 79 
van 10 november 1967 betreffende de 
Orde der Geneesheren, 

doordat de beslissing eiser wegens 
dichotomie een sanctie oplegt van acht 
dagen schorsing van het recht de 
geneeskunde uit te oefenen, op grand : 
dat uit het proces-verbaal van de alge
mene vergadering van het « Centre 
medical Fulton » van 7 maart 1977 blijkt 
dat 10 percent der honoraria, af te 
nemen op de algemene onkosten, aan 
elke arts zou gestort worden die zijn 
patienten naar de diensten van het 
laboratorium en de radiografie zou 
gestuurd hebben, dat deze vorm van 
dichotomie formeel te verwerpen is 
omdat aldus aan eiser een aandeel werd 
toegekend op handelingen die door 
andere geneesheren werden verricht; dat 
ten deze artikel 18, § 2, van het konink
lijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 
werd overtreden, dat elke overeenkomst 
verbiedt tussen geneesheren en derden, 
wanneer deze overeenkomst betrekking 
heeft op hun beroep en ertoe strekt aan 
een of ander, rechtstreeks of onrecht
streeks, winst of voordeel te verschaffen, 

terwijl, eerste onderdeel, de door eiser 
gesloten overeenkomst betreffende 
honoraria van geneesheren een civiel
rechtelijke overeenkomst is en burger
lijke rechten betreft, zoals eveneens de 
uitoefening van het beroep van genees
heer, zodat de kennisneming van betwis
tingen desaangaande aileen behoort tot 
de bevoegdheid van de rechtbanken 
( schending van de artikelen 92, 93 van 
de Grondwet, 1 van het koninklijk 
besluit nr. 78 van 10 november 1967 en 
2 van het koninklijk besluit nr. 79 van 
10 november 1967), 

tweede onderdeel, de raden van de 
Orde der Geneesheren, samengesteld 
grotendeels en in alle geval paritair uit 
geneesheren, en die tevens vervolgende 
en veroordelende partij zijn, geen onaf
hankelijke en onpartijdige instantie zijn 
waarvoor eiser een eerlijk proces zou 
kunnen voeren ( schending van de 
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artikelen 6.1 van het Verdrag van 
4 november 1950, 5, 7 en 12 van het 
koninklijk besluit nr. 79 van 10 no
vember 1967) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de beslissing de 

besproken honoraria-regeling aileen 
onderzoekt uit het oogpunt van haar 
conformiteit met de geneeskundige 
plichtenleer en met de regelen die 
de uitoefening van de geneeskunde 
beheersen; dat zij over een tucht
vervolging uitspraak doet en een 
tuchtmaatregel oplegt; 

Overwegende dat tuchtvervolgin
gen en het uitspreken van tucht
maatregelen in beginsel niets uit te 
staan hebben met de geschillen 
waarvan artikel 92 van de Grondwet 
de kennisneming bij uitsluiting aan 
de hoven en rechtbanken voorbe
houdt; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat, naar aanleiding van een 
tuchtprocedure, een tuchtmaatregel 
kan worden uitgesproken, waarbij 
de schorsing wordt opgelegd van het 
recht de geneeskunde uit te oefe
nen, niet betekent dat zulke tucht
procedure tot voorwerp zou heb
ben « geschillen over burgerlijke 
rechten >> te beslechten in de zin 
van artikel 92 van de Grondwet; 

Overwegende dat het onderdeel, 
in zoverre het de schending van 
Iaatstvermelde grondwettelijke be
paling aanvoert, naar recht faalt; 

Overwegende dat het onderdeel, 
in zoverre het de schending van 
andere grondwettelijke en wetsbe
palingen aanvoert, niet preciseert 
waarin die schendingen zouden 
bestaan, en derhalve bij gebrek aan 
nauwkeurigheid niet ontvankelijk 
is; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat, indien niet aile 
bepalingen van artikel 6, lid 1, van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden van toepassing 
zijn in tuchtzaken, de regels volgens 
welke het rechtscollege onafhanke-

Iijk en onpartijdig moet zijn echter 
een algemeen rechtsbeginsel uitma
ken dat op al de jurisdictionele 
instanties toepasselijk is; 

Overwegende dat in het onderdeel 
wordt gesteld dat de raden van de 
Orde der Geneesheren, nu zij gro
tendeels en in aile geval paritair 
samengesteld zijn en nu zij tevens 
vervolgende en veroordelende partij 
zijn, geen onafhankelijke en onpar
tijdige instantie zijn waarvoor eiser 
een eerlijk proces zou kunnen voe
ren; 

Overwegende dat inzake de raden 
van de Orde der Geneesheren geen 
eigenlijk << vervolgende partij » 
bestaat; dat artikel 6 van het 
koninklijk besluit aan de provin
ciale raden van de Orde de taak 
toevertrouwt te waken over het 
naleven van de regelen van de 
medische plichtenleer en over de 
handhaving van de eer, de beschei
denheid, de eerlijkheid en de waar
digheid van de leden van de Orde; 
dat het koninklijk besluit van 
6 februari 1970, onder meer in 
artikel 24, de regelen bepaalt vol
gens welke de geneesheer, die na 
onderzoek ervan verdacht wordt de 
zoeven bedoelde regelen of princi
pes niet te hebben nageleefd, voor 
de provinciale raad ter verantwoor
ding wordt opgeroepen, en verder 
het verloop van de tuchtprocedure 
regelt; 

Overwegende dat noch uit de 
wijze waarop de tuchtzaak bij de 
raden aanhangig wordt gemaakt, 
noch uit de omstandigheid dat het 
rechtscollege geheel of ten dele is 
samengesteld uit Ieden die hetzelfde 
of een gelijkaardig beroep uitoefe
nen, of nog eenzelfde professionele 
hoedanigheid hebben als de perso
nen die voor hen verschijnen, kan 
worden afgeleid dat dit college niet 
onafhankelijk en niet onpartijdig is; 

Overwegende dat, zo eiser de 
mening was toegedaan dat een of 
meer Ieden van de provinciale raad 
of de raad van beroep een e1gen en 
persoonlijk belang hadden bij de te 
nemen beslissing, het hem vrijstond 
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deze leden overeenkomstig de wet
telijke bepalingen te wraken en 
de snoods 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; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Over het derde middel, ... 

Over het vierde middel, ... 

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

21 december 1979 - 1' kamer 
Voorzitter en verslaggever: de h. Versee, 
waarnemend voorzitter Gelijklui
dende conclusie van de h. Dumon, pro
cureur-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier en De Gryse. 

Nr. 258 

1' KAMER - 21 december 1979 

TAALGEBRUIK NEDERLANDSE EN 

FRANSE TAAL - BURGERLIJKE ZAKEN -
BURGERLIJKE RECHTBANKEN EN RECHTBAN
KEN VAN KOOPHANDEL VAN EERSTE AANLEG 
WAARVAN DE ZETEL TE BRUSSEL IS GE
VESTIGD, MET UITZONDERING VAN DE 
GERECHTEN WIER RECHTSGEBIED U!TSLU!
TEND UIT VLAAMSE GEMEENTEN BESTAAT, 
GELEGEN BU!TEN DE BRUSSELSE AGGLOME
RATIE - VERWEERDER, EEN RECHTSPER
SOON, VRAAGT OM VOORTZETTING VAN DE 
RECHTSPLEGING IN DE .ANDERE TAAL DAN 
DIE VAN DE AKTE TOT INLEIDING VAN RET 
GEDING - TAALKENNIS DOOR DE RECHTER 
NAGEGAAN- BEG RIP. 

Wanneer voor een burgerlijke rechtbank 
of een rechtbank van koophandel van 
eerste aanleg van het aJTondissement 
Brussel, als bedoeld in het tweede lid 
van§ 1 van art. 4 Taalwet in Gerechts
zaken, de verweerder, een rechtsper
soon, vraagt dat de rechtspleging 
wordt voortgezet in de andere taal dan 
die van de akte tot inleiding van het 
geding en d1e persoon bij lasthebber, 

met name bij advocaat, versch1jnt, 
moet de rechter nagaan of die ver
weerder een toere1kende kennis heeft 
van die taal aan de hand van de taal 
die h1j b1j zijn werkzaamheden 
gebruikt (1); de rechter die dat ver
zoek afw1jst om de enkele reden dat 
de rechtspersoon wiens zetel in de 
Brusselse agglomeratie is gevestigd, 
met toepassing van art. 52, § 1, twee
de lid, Taalwet in Bestuurszaken 
18 juli 1966, zowel het Nederlands als 
het Frans dient te gebruiken en dat zij 
dus verplicht is de taal van de inlei
dende akte te kennen, kent aan die 
wettelijke bepaling de draagwijdte toe 
van een vermoeden juris et de jure 
van taalvaardigheid, terwijl zij zulk 
een vermoeden niet inhoudt (2) (3). 

(SACOTHERM 
T. VERGALLE-LUCHTKANALEN P.V.B.A.) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 16 maart 1979 door 
de Rechtbank van Koophandel te 
Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 4 van de wet van 
15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken en 52, inzonderheid § 1, 
tweede lid, van de bij koninklijk besluit 
van 18 juli 1966 gecoi:irdineerde wetten 
op het gebruik der talen in bestuursza
ken, 

doordat het vonnis de aanvraag tot 
taalwijziging, door eiseres ingediend, 
verwerpt op grond : dat zij een handels
vennootschap is met zetel in de agglo
meratie Brussel, dat zij er wettelijk toe 
verplicht is zowel het Nederlands als het 
Frans te gebruiken en haar d1ensten op 
zulke wijze te organiseren dat zij dez.~ 
verplichting kan naleven, en dat ZlJ 

derhalve de taal van de inleidende akte 
moet kennen en geen aanspraak kan 
maken op taalwijziging, 

(1) Cass., 13 maart 1978 (A.C., 1978, 803). 

(2) Cass., 13 maart 1978, redenen, zie noot 1. 

(3) Wat betreft het nagaan van de taalvaar-
digheid wordt onderscheid gemaakt naarge
lang de rechtspersoon in persoon dan wel bij 
lasthebber verschijnt : hierover raadplege men 
het vorenvermeld arrest van 13 maart 1978, 
alsmede de conclusie van het O.M. op blz. 804. 
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terwijl het vonni.s aldus aan het voor

schrift van artikel 52, § 1, van de 
gecoordineerde wetten op het gebruik 
der talen in bestuurszaken een vermoe
den toekent van taalvaardigheid dat 
deze wetsbepaling, die de rechtsperso
nen gevestigd in de Brusselse agglome
ratie geenszins uitsluit van de mogelijk
heid om de taalwijziging te bekomen, 
niet inhoudt; de aanvraag tot taalwijzi
ging op onwettige wijze werd afge
wezen: 

Overwegende dat het vonnis aan 
artikel 52, § 1, tweede lid, van 
de gecoordineerde wetten op het 
gebruik der talen in bestuurszaken 
de draagwijdte toekent van een 
vermoeden juris et de jure van 
taalvaardigheid, terwijl deze wetsbe
paling zulk een vermoeden niet 
inhoudt; 

Dat het vonnis aldus deze bepa
ling schendt; 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; houdt de kosten 
aan en zegt dat erover door de 
feitenrechter zal worden beslist; 
verwijst de zaak naar de anders 
samengestelde Rechtbank van 
Koophandel te Brussel. 

21 december 1979 - 1• kamer -
Voorzitter : de h. Versee, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Jans
sens - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Dumon, procureur-generaal - Advo
caat: mr. Van Ryn. 

Nr. 259 

1 • KAMER- 21 december 1979 

1° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - WETI'ELI.' KE HYPO

THEEK - BELASTING OVER DE TOEGE
VOEGDE WAARDE - WETBOEK VAN KOOP
HANDEL, ART 44 7, TWEEDE LID - INSCHRIJ
VING GENOMEN BINNEN DE TIEN DAGEN DIE 

AAN HET TIJDSTIP VOORAFGAAN W AAROP IS 
OPGEHOUDEN TE BETALEN - NIETIGVER
KLARING VAN DE INSCHRIJVING MOGELIJK 
INDIEN MEER DAN VIJFTIEN DAGEN ZIJN 
VERLOPEN TUSSEN DE DAG VAN DE AKTE 
WAARBIJ DE HYPOTHEEK WAS GEVESTIGD EN 
DE DAG VAN DE INSCHRIJVING- AKTE TOT 
VESTIGING VAN DE HYPOTHEEK- BEG RIP. 

2° BELASTING OVER DE TOEGE
VOEGDE WAARDE - RECHTEN EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST- WET
TELIJKE HYPOTHEEK - WETBOEK VAN 
DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE 
WAARDE, ARTI'. 87 EN 88- FAILLISSEMENT 
- WETBOEK VAN KOOPHANDEL, ART. 447, 
TWEEDE LID - INSCHRIJVING GENOMEN BIN
NEN DE TIEN DAGEN DIE AAN HET TIJDSTIP 
VOORAFGAAN WAAROP IS OPGEHOUDEN TE 
BETALEN - NIETIGVERKLARING VAN DE 
INSCHRIJVING MOGELIJK INDIEN MEER DAN 
VIJFTIEN DAGEN ZIJN VERLOPEN TUSSEN DE 
DAG VAN DE AKTE WAARBIJ DE HYPOTHEEK 
IS GEVESTIGD EN DE DAG VAN DE INSCHRIJ
VING - AKTE TOT VESTIGING VAN DE HYPO
THEEK- BEG RIP. 

1 • en 2" Volgens de bepalingen van 
art. 447, tweede lid, Kh., zoals zij 
toepasselijk waren v66r de inwerking
treding van art. 38 wet van 
27 dec. 1977, o.m. op de wettelijke 
hypotheken tot zekerheid van de vol
doening van de belasting over de 
toegevoegde waarde, konden de in
schrijvingen van die hypotheken, die 
genomen zijn binnen de tien dagen 
die aan het tijdstip voorafgaan waarop 
is opgehouden te betalen of daarna, 
worden nietig verklaard indien meer 
dan vijftien dagen verlopen waren 
tussen de dag van de akte waarbij de 
hypotheek was gevestigd en de dag 
van de inschrijving; in die wetsbepa
ling werd onder akte waarbij de hypo
theek tot zekerheid van de voldoening 
van de belasting over de toegevoegde• 
waarde was gevestigd, verstaan het·. 
uitgevaardigde, uitvoerbaar verklaarde 
en aan de belastingschuldige bete
kende dwangbevel, zodat de dag van 
de betekening in aanmerking diende 
te worden genomen voor het bereke
nen van de termijn van vijftien dagen. 
(Art. 447, tweede lid, Kh. en artt. 87 en 
88 W.B.T.W. (1) (2). · 

(1) Art. 38 wet van 27 dec. 197'1 dat een 
tweede lid toevoegt aan art. 88 W.B.T.W. luidt 
als volgt : « Art. 447, tweede lid, van boek III 
van het Wetboek van Koophandel met betrek
king tot het faillissement, de bankbreuk en 

(Zie vervolg nota :S volgende biz.) 
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(MR. SEGERS - CURATOR IN HET FAILLISSE
MENT HELLINGS F. CH. T. BELGISCHE STAAT -

MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 juni 1978 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 44 7 van het 
Wetboek van Koophandel, 85, 86, 88 van 
het W etboek van de Be lasting over de 
Toegevoegde Waarde en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat het 
uitvoerbaar verklaarde en betekende 
dwangbevel, op grond waarvan de 
inschrijving kan worden genomen van 
de bij artikel 86 B.T.W.-Wetboek geves
tigde hypotheek, moet worden be
schouwd als een in artikel 44 7, tweede 
lid, van het Wetboek van Koophandel 
bedoelde akte waarbij de hypotheek of 
het voorrecht gevestigd wordt, en uit de 
overweging dat dit bevel op 3 ok
tober 1975 betekend werd en de inschrij
ving op 13 oktober 1975 werd genomen, 
afleidt dat artikel 447, tweede lid, niet 
diende te worden toegepast, 

terwijl, eerste onderdeel, een wette
lijke hypotheek haar oorsprong vindt in 
de wet, ten deze in artikel 86 
B.T.W.-Wetboek, en een akte die volgens 
artikel 8'8 B.T.W.-Wetboek dient te wor
den voorgelegd om een inschrijving te 

het uitstel van betaling is niet van toepassing 
op de wettelijke hypotheek tot zekerheid van 
de verschuldigde belasting waarvoor aan de 
belastingplichtige v66r het vonnis van failliet
verklaring een dwangbevel is betekend. » 

(2) Zie Cass., 20 okt. 1977 (A.C:, 1978, 237) : 
over het begrip akte waarbij de hypotheek is 
gevestigd, i.v.m. de wettelijke hypotheek van 
de Schatkist tot zekerheid van directe belas
tingen. 

Het O.M. had geconcludeerd tot vernietiging 
op grond dat de akte waarbij de hypotheek 
was gevestigd, bedoeld in art. 447, tweede lid, 
Kh. bestaat in het uitgevaardigde, uitvoerbaar 
verklaarde dwangbevel en dat de betekening 
van de belastingschuldige van het dwangbevel 
geen bestaansvereiste van die akte is. Het had 
erop gewezen dat het Hof de 24• okt. 
1977 (A.C:, 1978, 256) inzake directe belastin
gen had beslist dat de akte waarbij de 
wettelijke hypotheek wordt gevestigd, bestaat 
in de uitvoerbaarverklaring van het kohier, 
zonder · bovendien te !etten op de toezending 
van een aanslagbiljet of op de datum van die 
toezending. 

nemen, die slechts strekt tot het bepalen 
van de rang van de hypotheek, daarom 
niet, en zeker niet zonder verdere moti
vering, kan worden beschouwd als een 
akte waarbij het voorrecht wordt ge
vestigd in de zin van artikel 44 7, tweede 
lid, van het Wetboek van Koophandel 
(schending van de artikelen 85, 88 
B.T.W.-Wetboek, 447 van het Wetboek 
van Koophandel, 97 van de Grondwet en 
subsidiair 86 B.T.W.-Wetboek), 

tweede onderdeel, ook indien de akte, 
op grond waarvan de inschrijving wordt 
genomen, wordt beschouwd als de akte 
die de aanvangsdatum bepaalt van de in 
artikel 447, tweede lid, bedoelde termijn, 
daaruit niet noodzakelijk volgt dat voor 
deze akte de geldigheidsvoorwaarden 
moeten worden gesteld die worden 
bepaald inzake het nemen van een 
inschrijving, en het arrest daarom, in . 

)zoverre het de datum van de betekening · 
van het dwangbevel kiest als de aan
vangsdatum van de in artikel 447, 
tweede lid, bedoelde termijn, aan de 
eigen opzet voorbijgaat, enerzijds, van 
de artikelen 85 en 88 B.T.W.-Wetboek en, 
anderzijds, artikel 447 van het Wetboek 
van Koop}landel en het arrest, nu het 
deze keuze niet motiveert, zelfs indien 
deze datum zou moeten worden aange
houden, daarom niet rechtsgeldig ant
woordt op het verzoek van eiser (schen
ding van alle artikelen) : 

Overwegende dat, luidens arti
kel 447, eerste lid, van de Faillisse
mentswet, de geldig verkregen rech
ten van hypotheek en van voorrecht 
tot op de dag van het vonnis van 
faillietverklaring kunnen worden 
ingeschreven; dat nochtans, luidens 
het tweede lid van voormeld artikel, 
de inschrijvingen, die genomen zijn 
binnen de tien dagen die het tijd
stip voorafgaan waarop werd opge
houden te betalen of daarna, kun
nen nietig worden verklaard indien 
meer dan vijftien dagen zijn verlo
pen tussen de dagtekening van de 
akte waarbij de hypotheek of het 
voorrecht is gevestigd en de dagte
kening van de inschrijving; 

Overwegende dat artikel 88 van 
het Wetboek van de Belasting over 
de Toegevoegde W aarde bepaalt dat 
de wettelijke hypotheek van de 
Schatkist rang neemt vanaf de dag
tekening van de inschrijving die 
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wordt genomen « krachtens het 
uitgevaardigde, uitvoerbaar ver
klaarde en aan de belastingschul
dige betekende dwangbevel »; 

Overwegende dat, nu de wetge
ving inzake de belasting over de 
toegevoegde waarde, in tegenstelling 
met andere fiscale wetgevingen, uit
drukkelijk het vereiste stelt dat het 
dwangbevel, krachtens hetwelk de 
inschrijving wordt genomen, aan de 
belastingschuldige betekend weze, 
de « akte », bedoeld in het tweede 
lid van artikel 44 7 van de Faillisse
mentswet, slechts na die betekeriing 
als volmaakt kan worden be
schouwd, en het de datum van die 
betekening is die voor de toepassing 

-van ·deze wetsbepaling in aanmer
kihg dient te worden genomen; 

Dat het arrest dan ook wettig 
oordeelt dat, nu het dwangbevel op 
3 oktober 1975 aan de belasting
schuldige werd betekend en de 
inschrijving van de wettelijke hypo
theek op 13 oktober 1975 plaats
vond, terwijl de belastingschuldige 
op 23 oktober 1975 failliet werd 
verklaard, de bepaling van voormeld 
artikel 44 7, tweede lid, geen toe pas
sing vindt; 

Overwegende dat voor het overige 
het middel het verweer van eiser 
niet preciseert waarop het hof van 
beroep niet antwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

21 december 1979 - 1" kamer -
Voorzitter : de h. Versee, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Sury -
Andersluidende conclusie van de h. 
Dumon, procureur-generaal - Advo
caat: mr. Van Ryn. 

Nr. 260 

3" KAMER - 24 december 1979 

1° LOON - BEG RIP. 

2° LOON - RECHT OP LOON - NIET VER
RICHTEN VAN DE BEDONGEN ARBEID- GEEN 
AANSPRAAK OP WON. 

1° Loon is de tegenprestatie van arheid 
die ter uitvoering van een arbeidsover
eenkomst wordt verricht (1). 

2° Behoudens afwijkende wettelijke of 
contractuele regeling heeft de werkne
mer geen aanspraak op loon voor de 
periode gedurende welke hij, zelfs 
door toedoen van de werkgever, geen 
arheid verricht. 

(AGENDA P.V.BA. T. SMET) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 mei 1978 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel, ... 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1134, 1135, 
1142, 1144, 1147, 1149 van het Burgerlijk 
Wetboek, 2bis, 3, 5his, 10, § 2, 16, 18, 20, 
21 van de bij koninklijk besluit van 
20 juli 1955 gecoordineerde wetten 
betreffende het bediendencontract, ge
wijzigd bij de wetten van 10 de
cember 1962, 24 december 1963 en 
21 november 1969 en door de koninklijke 
besluiten van 17 juni 1972 en 6 juni 1975, 
2, 1°, van de wet van 12 april 1965 
betreffende de bescherming van het loon 
der werknemers en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
om aan verweerder de sommen te beta
len van 67.000 frank achterstallig loon 
van 20 januari 1976 tot 1 mei 1976 en 
60.000 frank gelijk aan drie maanden 
vaste minimumvergoeding op grond : dat 
eiseres, die niet zorgt dat de inhoud van 
de arbeidsovereenkomst zelf, met name 
te laten arbeiden, uitgevoerd kan wor
den, tekort komt aan het wezen zelf van 
de arbeidsverhouding; dat eiseres door 
haar nietige opzegging van 12 ja
nuari 1976 de dienstbetrekking van ver
weerder niet verbroken heeft; dat ver
weerder zelf, bij zijn inleidende dagvaar
ding, oe verbreking van de arbeidsover
eenkomst ten laste van eiseres heeft 

(1) Cass., 29 okt. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 144). 
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gevorderd vanaf 1 mei 1976, wegens het 
feit dat eiseres haar voornaamste ver
plichting, met name hem te werk te 
stellen en zijn loon te betalen, niet 
naleefde, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
haar conclusie in hoger beroep staande 
hield, zonder op dit punt tegengespro
ken te worden, dat verweerder na 
20 januari 1976 geen enkele arbeids
prestatie meer had geleverd; hem dien
tengevolge ten onrechte van 20 ja
nuari 1976 tot 1 mei 1976 loon werd 
toegekend, dat alleen dient betaald te 
worden voor geleverde arbeidsprestaties 
of ermee door de wet gelijkgestelde 
periodes (schending van de artikelen 
1134, 1135 van het Burgerlijk Wetboek, 
2bis, 3, 5bis, 10, § 2, 16, 18, 20, 21 van het 
koninklijk besluit van 20 juli 1955 en 2, 
1", van de wet van 12 april 1965); 

tweede onderdeel, iedere verbintenis 
die niet wordt nagekomen ten laste van 
de schuldenaar wordt opgelost in scha
devergoeding; het feit dat verweerder 
vijf maanden gewacht heeft om deze 
schadevergoeding te vorderen daaraan 
niets wijzigt; derhalve het toegekende 
loon ten belope van 67.000 frank in 
werkelijkheid ook schadevergoeding is 
en dubbel gebruik maakt met het andere 
bedrag, van 60.000 frank, dat eveneens 
als schadevergoeding werd toegekend 
(schending van de artikelen 1142, 1144, 
1147, 1149 van het Burgerlijk Wetboek, 
16, 18, 20, 21 van het koninklijk besluit 
van 20 juli 1955, 2, 1", van de wet van 
12 april 1965 en 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het middel niet 
aanvoert dat verweerder geen aan
spraak op schadevergoeding kan 
maken, maar aileen opkomt tegen 
de toekenning van loon; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiseres vanaf 20 ja
nuari 1976 haar verplichting niet is 
nagekomen verweerder arbeid te 
doen verrichten en dat verweerder 
geen arbeid heeft verricht door de 
schuld van de werkgever; 

Overwegende dat loon de tegen
prestatie is van de arbeid die ter 
uitvoering van een arbeidsovereen
komst wordt verricht; 

Dat, behoudens afwijkende wette
hjkp of contractuele regeling, de 
werknemer geen aanspraak op loon 

heeft voor de periode gedurende 
welke hij, zelfs door toedoen van de 
werkgever, geen arbeid verricht; 

Dat het arbeidshof deze regel 
schendt door eiseres te veroorde
len tot betaling van loon vanaf 
20 januari 1976 tot 1 mei 1976; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het eise
res veroordeelt tot betaling van 
67.000 frank als achterstallig loon en 
in de kosten; 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 het Arbeidshof te Antwerpen. 

24 december 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. Houtekier. 

Nr. 261 
3• KAMER- 24 december 1979 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST - WERK

NEMER - ZAAKVOERDER VAN EEN PERSO
NENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AAN
SPRAKELIJKHEID - ZAAKVOERDER KAN 
TEGELIJK DOOR EEN ARBEIDSOVEREEN
KOMST MET DE VENNOOTSCHAP GEBONDEN 
ZIJN. 

2° VENNOOTSCHAPPEN - PERSONEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKE
LIJKHEID - ZAAKVOERDER - ZAAKVOERDER 
KAN TEGELIJK DOOR EEN ARBEIDSOVEREEN
KOMST MET DE VENNOOTSCHAP GEBONDEN 
ZIJN. 

1 • en 2" Een zaakvoerder van een perso
nenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid kan met de vennoot
schap tevens gebonden zijn door een 
arbeidsovereenkomst, indien hij ar
beid verricht in een verhouding van 
ondergeschiktheid (1 ). 

(1) Zie Cass., 12 nov. 1964, 2 arresten (Bull. 
en Pasic., 1965, I, 254 en 256}, 24 dec. 1964 en 
4 maart 1965 (Ibid., 1965, I, 418 en 675) en 
20 okt. 1976 (A.C., 1977, 222). 
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(BAVETEX P.V.B.A. 

T. DE JONGHE A., DE JONGHE R.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 september 1978 
door het Arbeidshof te Gent gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 6, 1109, 1116, 1131, 
1133, 1134, 1135, 1319, 1320, 1322, 1832, 
1856, 1857, 1858, 1859, 1873 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1, tweede lid, 13, 
129, 130, 135, 136 van de bij koninklijk 
besluit van 30 november 1935 gecoordi
neerde wetten op de handelsvennoot
schappen, vormend titel IX van hoek I 
van het Wetboek van Koophandel~ gewij
zigd door de wetten van 6 januari 1958 
en 6 maart 1973, 574, 1", 578, 1", van het 
Gerechtelijk Wetboek, 1, 3 van de wet 
van 10 maart 1900 op de arbeidsovereen
komst, gewijzigd door de wetten van 
10 december 1962 en 5 december 1968, 
en van het algemeen rechtsbeginsel 
« fraus omnia corrumpit », 

doordat het arrest voor recht zegt dat 
tussen eiseres en de verweerders een 
arbeidsovereenkomst is tot stand geko
men en dienvolgens eiseres veroordeelt 
om aan ieder van de verweerders de som 
van 33.280 frank te betalen en om de 
door de verweerders verrichte arbeid bij 
de Rijksdienst voor Maatschappelijke 
Zekerheid aan te geven, op de volgende 
gronden : uit de oprichtingsakte van de 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Bavetex blijkt dat 
Cools werd benoemd als statutair zaak
voerder met de meest uitgebreide 
bevoegdheid om aileen aile handelingen 
te verrichten die nodig of dienstig zijn 
voor het bereiken van het maatschappe
lijk doel; uit dezelfde akte blijkt de 
benoeming van de verweerders als niet 
statutaire zaakvoerders, wier bevoegd
heid beperkt is tot de activiteiten die 
rechtstreeks verband houden met het 
vervaardigen van tapijten; de verweer
ders hebben weefgetouwen uitgebroken, 
die moesten ondergebracht worden in 
een door eiseres gehuurd lokaal; " daar 
alsdan niet werd geweven, ontvingen zij 
voor hun werk 130 frank per uur »; de 
stelling van eiseres dat de rechtbank van 
koophandel bevoegd was, omdat het een 
geschil betreft tussen twee zaakvoerders 
en de vennootschap, kan niet gevolgd 
worden; uit de tekst van de overeen
komst van 26 september 1974 blijkt 

onbetwistbaar << dat aan de functie van 
zaakvoerder, die aan de verweerders 
werd toegekend, iedere werkelijke 
inhoud werd ontzegd; zij hadden geen 
enkele leiding in de vennootschap, kon
den ze noch vertegenwoordigen noch 
verbinden en konden geen rechtshande
lingen steilen; hun functie van zaakvoer
der bestond uitsluitend in het weven van 
tapijten, dus in het ter beschikking 
steilen van hun arbeidskracht; aile bepa
lingen van deze overeenkomst en de 
uitvoering ervan wijzen erop dat de 
verweerders als arbeiders in onderge
schikt verband hun taak moesten uitvoe
ren >>; zij moeten hun werk uitvoeren 
met de grondstoffen van eiseres, het 
materieel zorgvuldig onderhouden en 
ontvangen een vergoeding van 15 frank 
per m2 geweven tapijt; al deze elemen
ten tonen aan dat eiseres gezag over de 
verweerders uitoefende; het feit dat de 
verweerders een zekere vrijheid genie
ten om hun dagindeling en werkverde
ling te bepalen, belet niet dat eiseres het 
recht bezat bevelen te verstrekken; << aile 
gegevens wijzen erop dat het de bedoe
ling van eiseres was om door de benoe
ming van de verweerders als zaakvoer
ders, met als enige bevoegdheid het 
verlenen van handarbeid, de verplichtin
gen die spruiten uit de arbeidsovereen
komst te omzeilen >>, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres, 
zijnde de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Bavetex, 
waarvan het maatschappelijk voorwerp 
het tapijtweven is, drie zaakvoerders 
telde tussen wie de statutaire activiteit 
van de vennootschap op wettelijke en 
regelmatige wijze verdeeld was gewor
den, zodat de verweerders, belast met de 
taken van de produktie van de tapijten, 
wat handarbeid inhoudt, niettemin zaak
voerders waren en geenszins als arbei
ders konden worden beschouwd (schen
ding van de artikelen 1832, 1856, 1857, 
1858, 1859, 1873 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1, tweede lid, 13, 129, 130 van 
het koninklijk besluit van 30 no
vember 1935, 1 en 3 van de wet van 
10 maart 1900}; 

tweede onderdeel, de verweerders vrij
willig met eiseres bij de akte van 
26 september 1974 overeengekomen 
waren in hoedanigheid van zaakvoerders 
hun activiteit ten dienste van eiseres te 
steilen; noch het feit dat de verweerders 
daardoor handarbeid verrichten noch 
het feit dat zij de bevelen van eiseres 
moeten opvolgen, tot gevolg hebben· dat 
dit contract een arbeidsovereenkomst 
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zou zijn of de mogelijkheid zou bieden 
te zeggen dat eiseres de wet op de 
arbeidsovereenkomst zou omzeild heb
ben; het arrest de bindende kracht en de 
bewijskracht van de overeenkomst mis
kent (schending van de artikelen 6, 1134, 
1135, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 129, 130, 135, 136 van het 
koninklijk besluit van 30 november 1935, 
1 en 3 van de wet van 10 maart 1900); 

derde onderdeel, de verweerders, die 
vrijwillig deze overeenkomst van. 
26 september 1974 met eiseres aange
gaan hadden in de hoedanigheid van 
zaakvoerders, evenmin hun bedrog, kun
nen inroepen om thans te laten beslis
sen dat zij in werkelijkheid als arbeiders 
gehandeld hadden (schending van de 
artikelen 6, 1109, 1116, 1131, 1133 van het 
Burgerlijk Wetboek, en van het alge
meen rechtsbeginsel); 

vierde onderdeel, het arrest ten 
onrechte beslist dat de arbeidsgerechten 
bevoegd zijn om van deze betwisting 
kennis te nemen, daar zij de betrekkin
gen tussen eiseres en haar zaakvoerders 
betreft (schending van de artikelen 574, 
1°, en 578, 1', van het Gerechtelijk 
Wetboek): 

Overwegende dat luidens de vast
stellingen van het arrest op 
26 september 1974 door Cools, han
delend als statutair zaakvoerder van 
eiseres, met ieder van de verweer
ders een overeenkomst, als opschrift 
dragende « overeenkomst stukloon
wevers », werd gesloten waarin 
werd bedongen : 1. Cools zal de 
algemene vergadering van de perso
nenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid Bavetex voorstellen 
R. (of A) De J onghe te benoemen 
tot zaakvoerder; de opdracht van de 
aan te stellen zaakvoerder bestaat 
uit het weven van tapijten; 2. de 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Bavetex zal het 
nodige materieel, grondstoffen en 
weefkaarten ter beschikking stellen 
van R. (of A) De J onghe; deze 
laatste zal het materieel met de 
nodige zorg onderhouden en de 
grondstoffen zo spaarzaam als 
mogelijk verwerken; 3. de vergoe
ding van de zaakvoerder voor het 
bobijnen van de garens en het 
weven van de tapijten zal worden 
bepaald op 15 frank per vierkante 

meter geweven tapijt; voor foutieve 
stukken wordt de vergoeding in 
gemeen overleg herleid; de basisver
goeding wordt aangepast aan het 
indexcijfer van de consumptieprij
zen; 4. de zaakvoerder is absoluut 
vrij zijn dagindeling, werkverdeling 
en dergelijke te bepalen; 5. hij 
verbindt zich ertoe niet voor een 
andere concurrerende firma te wer
ken of het beheer ervan waar te 
nemen; 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de verweerders weliswaar 
door de algemene vergadering van 
eiseres tot niet statutaire zaakvoer
ders werden benoemd, maar erop 
wijst dat iemand (( en zaakvoerder, 
en werknemer )) kan zijn, en het 
samengaan van beide functies zal 
afhangen van de omstandigheid of 
de zaakvoerder eveneens handelin
gen verricht in een band van onge
schiktheid, essentieel element van 
de arbeidsovereenkomst; 

Overwegende dat het feit zaak
voerder te zijn in een personenven
nootschap met beperkte aansprake
lijkheid inderdaad niet uitsluit dat 
dezelfde persoon ook door een 
arbeidsovereenkomst met de ven
nootschap kan gebonden zijn, 
indien hij een activiteit uitoefent 
met de voor de arbeidsovereen
komst kenmerkende ondergeschikt
heid; 

Dat het onderdeel naar recht 
faalt; 

W at het tweede en het vierde 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest uit de 
bedingen 2, 3 en 5 van de zoeven 
reeds aangehaalde overeenkomsten 
van 26 september 1974, welke bedin
gen het in dit verband uitdrukkelijk 
herhaalt, afleidt dat eiseres gezag 
uitoefende, waaraan de verweerders 
moesten gehoorzamen; 

Overwegende dat het arrest er 
ook op wijst dat, zo de verweerders 
een zekere vrijheid genoten om hun 
dagindeling en wer kverdeling te 
bepalen, die aldus bepaalde vrijheid 
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zeer betrekkelijk was, nu de ver
weerders per stuk zouden worden 
betaald en zulks de noodzakelijk
heid inhield regelmatig te arbeiden 
om een normaal loon te verdienen, 
en in ieder geval niet belette dat 
eiseres het recht had bevelen te 
geven; 

Overwegende dat het arbeidshof 
aldus, zonder de bewijskracht of de 
verbindende kracht van de overeen
komsten van 26 september 1974 te 
miskennen, de beslissing wettelijk 
verantwoordt dat de verweerders 
door een arbeidsovereenkomst ge
bonden waren; 

Dat hieruit meteen blijkt dat, in 
strijd met hetgeen in het vierde 
onderdeel wordt aangevoerd, de 
betwisting de betrekkingen van 
eiseres betrof, niet met haar zaak
voerders, maar met haar werkne
mers; 

Dat de onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest erop 

wijst dat bij eiseres de bedoeling 
bestond om door de benoeming van 
de verweerders als zaakvoerders, 
met als enige bevoegdheid het ver
richten van handarbeid, de uit de 
arbeidsovereenkomst voortvloeiende 
verplichtingen te omzeilen, maar 
geenszins vaststelt dat een derge
lijke bedoeling ook bij de verweer
ders aanwezig zou geweest zijn; dat 
het onderzoek van het onderdeel 
het Hof ertoe zou verplichten de 
bedoeling van de verweerders en 
dus omstandigheden van feitelijke 
aard te beoordelen; 

Dat het onderdeel feit en recht 
vermengt en derhalve niet ontvan
kelijk is; 

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

24 december 1979 - 3" kamer -
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever: de h. Versee 

- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal Advo
caat: mr. Houtekier. 

Nr. 262 

3" KAMER - 24 december 1979 

1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - VEILIGHEIDSCOMITE 
- VERKIEZING VAN DE PERSONEELSAFGE
VAARDIGDEN- GESCHIL OVER DE VRAAG OF 
VERKIEZINGEN MOETEN WORDEN GEHOUDEN 
-AANLEG. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG -
AANLEG- SOCIALE ZAKEN - VEILIGHEIDS
COMITE- VERKIEZING VAN DE PERSONEELS
AFGEVAARDIGDEN - GESCHIL OVER DE 
VRAAG OF VERKIEZINGEN MOETEN WORDEN 
GEHOUDEN. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE -
BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP 
KAN WORDEN INGESTELD - BURGERLIJKE 
ZAKEN - VONNIS VAN DE ARBEIDSRECHT
BANK IN EERSTE AANLEG GEWEZEN - NIET 
ONTV ANKELIJKE VOORZIENING. 

1" en 2" In eerste aanleg gewezen is het 
vonnis van de arbeidsrechtbank dat 
uitspraak doet over de vraag of in een 
onderneming al dan niet verkiezingen 
van de personeelsafgevaardigden in 
een veiligheidscomite moeten worden 
gehouden met toepassing van 
artikel 1, § 4, b, eerste lid, van de wet 
van 10 juni 1952, Juidens hetwelk 
verkiezingen moeten worden gehou
den in de ondernemingen waar bij de 
vorige verkiezing een comite is opge
richt, voor zover zij gewoonlijk gemid
deld ten minste 20 werknemers 
tewerkstellen. (Artt. 616 en 619 Ger.W.) 

(MANUFAKTUUR G.L. P.V.BA. T. A.B.V.V.) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 6 april 1979 door de 
Arbeidsrechtbank te Oudenaarde 
gewezen; 

Over het door het openbaar 
ministerie ambtshalve opgeworpen 
middel van niet-ontvankelijkheid 
van de voorziening : 

Overwegende dat het openbaar 
ministerie, overeenkomstig arti
kel 1097 van het Gerechtelijk Wet-
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boek, van dit middel bij gerechts
brief kennis heeft gegeven aan de 
advocaten van de partijen; 

Overwegende dat, luidens arti
kel 616 van het Gerechtelijk Wet
hoek, tegen ieder vonnis hoger 
beroep kan worden ingesteld, tenzij 
de wet anders bepaalt; dat, luidens 
artikel 619 van het Gerechtelijk 
Wetboek, bij gebreke van grondsla
gen voor de bepaling van de waarde 
van het geschil, zoals zij omschre
ven zijn in de artikelen 557 tot 562, 
het geschil in eerste aanleg wordt 

is opgericht, voor zover zij gewoon
lijk gemiddeld ten minste twintig 
werknemers tewerkstellen; dat geen 
wetsbepaling hoger beroep in zulk 
geschil ontzegt; 

Overwegende dat, zoals bepaald 
in artikel 608 van het Gerechtelijk 
Wetboek, het Hof enkel kennis 
neemt van de beslissingen in laatste 
aanleg; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

berecht; Om die redenen, verwerpt de 
Overwegende dat, luidens arti- voorziening; veroordeelt eiseres in 

kel 1, § 4, 1, van de wet van de kosten. 
10 juni 1952 betreffende de gezond
heid en de veiligheid van de werk
nemers, alsmede de salubriteit van 
het werk en van de werkplaatsen, 
de Koning kan voorzien in bijzon
dere regelen van rechtspleging voor 

24 december 1979 - 3• kamer -
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Jans
sens - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. van Heeke en Houtekier. 

de geschillen in verband met de 
toepassing van deze wet en haar Nr. 263 
uitvoeringsbesluiten; 3• KAMER- 24 december 1979 

Dat, ter uitvoering van deze bepa
ling, de artikelen 7, vierde lid, 30, RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN 
tweede lid, en 38, vierde lid, van het 
koninklijk besluit van 18 okto
ber 1978 voorschrijven dat het von
nis van de arbeidsrechtbank niet 
vatbaar is voor boger beroep, maar 
dat deze uitzondering alleen geldt 
voor uitspraken over beslissingen 
bedoeld in onderscheidenlijk de 
artikelen 6 en 29 van hetzelfde 
besluit of over de voordracht van de 
kandidaten; 

- ZELFSTANDIGEN - BEROEPSLOOPBAAN 
- GELIJKSTELLING- PERIODE VAN ZIEKTE 
OF INVALIDITEIT- ZAAKVOERDER VAN EEN 
PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID - VOORWAARDE VAN 
GELIJKSTELLING. 

Voor de berekening van zijn pensioen 
van zelfstandige kan een zaakvoerder 
van een personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid gelijkstel
Jing van een periode van ziekte of 
invaliditeit met een periode van 
beroepsarbeid alleen bekomen indien 
hij de kosteloosheid van zijn mandaat 
van zaakvoerder bewijst aan de hand 
van de statuten van de vennootschap 
of van de beslissing van het orgaan 
dat de vergoedingen van de mandata-

, rissen vaststelt. tArt. 2 K.B. 19 dec. 
1967; artt. 28, § 3, en 29, § 1, K.B. 
22 dec. 1967 .) 

Overwegende dat het ten deze 
niet gaat om een beroep tegen 
dergelijke beslissingen of voor
dracht van kandidaten, maar om 
een geschil over de vraag of al dan 
niet verkiezingen moeten worden 
gehouden met toepassing van arti
kel 1, § 4, b, eerste lid, van de wet 
van 10 juni 1952, ingevoegd bij 
koninklijk besluit nr. 4 van ll (RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKE-

oktober 1978, luidens welke bepa- RINGEN DER ZELFSTANDIGEN T. JORDAN) 

ling verkiezingen moeten worden ARREST 

gehouden in de ondernemingen HET HOF; - Gelet op het bestre
waar bij de. vorige verkiezing een den arrest, op 20 januari 1978 door 
comite voor veiligheid, gezondheid het Arbeidshof te Antwerpen gewe
en verfraaiing van de werkplaatsen zen; 



-507-
Over het,middel afgeleid uit de schen

ding van de artikelen 3 van he~ konink
lijk besluit nr. 38 van 27 JUl! 1_967 
houdende inrichting van het soc1aal 
statuut der zelfstandigen, 2 van het 
koninklijk besluit van 19 december 1967 
houdende algemeen reglement ter uit
voering van voormeld koninklijk besluit 
van 27 juli 1967, gewijzigd bij artikel 1 
van het koninklijk besluit van 
18 augustus 1972, 28, inzonderheid .§ 3, 
en 29, inzonderheid § 1, van het konmk
lijk besluit van 22 december 1967 hou
dende algemeen reglement betreffende 
het rust- en overlevingspensioen der 
zelfstandigen, gewijzigd bij artikel 8 van 
het koninklijk besluit van 16 juli 1970, 

doordat het arrest de administratieve 
beslissing vernietigt, door eiser op 
8 juni 1976 aan verweerder betekend, 
waarbij eiser de gelijkstelling weigerde 
van een periode van ziekte of invalidi
teit, aanvangende op 1 j_<.muari .19.75~ met 
een periode van werkel!Jke actlv1te1t als 
zelfstandige, en het betoog · verwerpt 
waarbij eiser eerst in feite, en zonder 
dienaangaande door het arrest tegenge
sproken te worden, deed gelden 1" dat uit 
het proces-verbaal van de buiteng~wone 
algemene vergadering van 23 me1 1975 
van de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Jordan en 
C" te Kalmthout bleek dat het ontslag 
van verweerder als statutair zaakvoerder 
werd aanvaard en dat verweerder 
opnieuw met een andere persoon tot 
zaakvoerder werd benoemd, en 2" dat de 
kosteloosheid van de functie van ver
weerder niet bleek uit de statuten van 
gezegde personenvennootschap . met 
beperkte aansprakelijkheid of mt een 
beslissing van het bevoegde orgaan, ten 
deze de algemene vergadering van 
gezegde vennootschap, en waarbij eiser 
daarna in rechte deed gelden dat, op 
grond van de eerder ingeroepen regle
mentsbepalingen, verweerder geen recht 
had op de door hem gevraagde en door 
eiser geweigerde gelijkstelling; en door
dat het arrest zijn beslissing doet steu
nen op de overweging dat de enige vraag 
was of in feite de gezondheidstoestand 
van verweerder hem toeliet zijn functie 
uit te oefenen, en dat uit de door 
verweerder voorgelegde stukken bleek 
dat hij vanaf 1 januari 1975 geen inkom
sten als zelfstandige had gehad wegens 
ziekte, alsook op de overweging dat de 
stelling van eiser erop neerkw~.m dat .de 
zelfstandige zou moeten bewlJzen 1_11et 
onderworpen te zijn aan het soc1aal 
statuut van de zelfstandigen om te 

bekomen dat zijn ziekte overeenkomstig 
gezegd statuut gelijkgesteld z?u worden 
met een activiteit als zelfstand1ge, 

terwijl, nu verweerder, om de gelijk
stelling te bekomen van zijn periode van 
ziekte of invaliditeit met een periode van 
activiteit als zelfstandige, als bedoeld in 
artikel 29, § 1, van het koninklijk besluit 
van 22 december 1967, gedurende 
gezegde periode, luidens artikel 28, § 3, 
van dit koninklijk besluit, geen beroeps
activiteit mocht uitoefenen, en nu, ter 
uitvoering van artikel 3, inzonderheid 
§ 3, van het koninklijk besluit nr. 38 van 
27 juli 1967, de Koning bij artikel 2 van 
het koninklijk besluit van 19 decem
ber 1967 een vermoeden heeft ingesteld, 
volgens hetwelk een zaakvoerder van 
een personenvennootschap met beperk~e 
aansprakelijkheid geacht wordt een actl
viteit als zelfstandige uit te oefenen, 
tenzij hij aan de hand van een statutaire 
bepaling of van een beslissing van het 
bevoegde orgaan van de vennootschap 
op niet retroactieve wijze bewijst dat hij 
zijn mandaat kosteloos uitoefent, ver
weerder, gezien zijn bezit en behoud van 
zijn mandaat van zaakvoerder gedu
rende de ten deze litigieuze periode, om 
de door hem gevraagde gelijkstelling te 
bekomen, geenszins, zoals het arrest ten 
onrechte oordeelt, moest bewijzen dat 
hij niet meer onderworpen was aan het 
sociaal statuut van de zelfstand1gen, 
doch enerzijds door feitelijke vermoe
dens diende te bewijzen dat hij wegens 
ziekte of invaliditeit geen beroepsactivi
teit meer uitoefende gedurende de liti
gieuze periode, wat het arrest als bewe
zen beschouwt, maar anderzijds, om 
toegelaten te worden tot het leveren van 
dit bewijs, daarenboven aan de h~n~ van 
bedingen der statuten of besl!ssmgen 
van het bevoegde orgaan van de ven
nootschap, daterend van v66r de liti
gieuze periode, moest bewijzen dat hij 
kosteloos bekleed was met het mandaat 
van zaakvoerder : 

Overwegende dat, eensdeels, lui
dens artikel 28, § 3, van het konink
lijk besluit van 22 december 1967 
houdende algemeen reglement be
treffende het rust- en overlevings
pensioen der zelfstandigen, .geW:i.j
zigd bij artikel 8 van het komnkhJk 
besluit van 16 juli 1970, geen enkele 
periode van ziekte of invaliditeit 
met een periode van activiteit als 
zelfstandige kan worden gelijkge
steld indien de belanghebbende in 
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de loop van de periode van ziekte of 
invaliditeit een beroepsbezigheid 
heeft uitgeoefend; 

Overwegende dat, anderdeels, 
naar luid van artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 19 decem
ber 1967 houdende algemeen regle
ment in uitvoering van het konink
lijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 
houdende inrichting van het sociaal 
statuut der zelfstandigen, gewijzigd 
bij artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 18 augustus 1972, de 
uitoefening van een mandaat in een 
vereniging of veniJ.ootschap naar 
rechte of in feite, die zich met een 
exploitatie of met verrichtingen van 
winstgevende aard bezig}loudt, 
wordt vermoed de uitoefening te 
zijn van een zelfstandige bedrijvig
heid die verzekeringsplicht aan het 
sociaal statuut der zelfstandigen 
met zich brengt; 

Dat, luidens dezelfde bepaling, dit 
vermoeden kan weerlegd worden, 
doch op voorwaarde dat de koste
loosheid van het mandaat blijkt uit 
de statuten of uit een beraadslaging 
van het orgaan dat bevoegd is om 
de vergoedingen van de mandataris
sen vast te stellen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerder gedurende de 
gelijk te stellen periode zaakvoerder 
van een personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid was; 

Dat de gevraagde gelijkstelling 
aan verweerder derhalve aileen kan 
worden verleend, indien hij de 
kosteloosheid van zijn mandaat 
bewijst aan de hand van de statuten 
van de vennootschap of van een 
beslissing van het orgaan dat de 
vergoedingen van de mandatarissen 
vaststelt; 

Overwegende dat het arrest de 
ingeroepen wettelijke bepalingen 
schendt door de gelijkstelling te 
verlenen om de in het middel ver
melde redenen en zonder vast te 
stellen dat de kosteloosheid van het 
mandaat van verweerder overeen-

komstig artikel 2 van het koninklijk 
besluit van 19 december 1967 is 
bewezen; 

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; gelet op artikel 1017, 
tweede lid, van het Gerechtelijk 
W etboek, veroordeelt eiser in de 
kosten; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Brussel. 

24 december 1979 - 3" kamer -
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Delva 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Bayart. 

Nr. 264 
3" KAMER - 24 december 1979 

ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVERZE
KERING - DOOR EEN VERZEKERINGSIN
STELLING TEN ONRECHTE BETAALDE UITKE
RINGEN- RECHT VAN DE INSTELLING OM 
DE UITKERINGEN TERUG TE VORDEREN -
GRENZEN. 

Het recht van de verzekeringsinstelling 
om een rechtsvordering in te stellen 
tot terugbetaling van de door haar 
betaalde uitkeringen die niet verschul
digd zijn, wegens de samenloop die 
verboden is krachtens art. 70, § 2, wet 
van 9 augustus 1963, ontstaat eerst op 
het ogenblik dat de rechthebbende 
betalingen ontvangt ingevolge het 
gemeen recht of een andere wetgeving 
en slechts in de mate van die betalin
gen (1). 

(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEI
TEN T. LEMMENS, PROCUREUR-GENERAAL BIJ 

HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 26 januari 1978 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

(1) Cass., 19 feb. 1975 (A.C., 1975, 687). 
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Over het middel, afgeleid uit de scherr

ding van de artikelen 70, § 2, 106, § 1, 5°, 
van de wet van 9 augustus 1963 tot 
instelling en organisatie van een rege
ling voor verplichte ziekte- en invalidi
teitsverzekering en 241 van het konink
lijk besluit van 4 november 1963 tot 
uitvoering van voormelde wet van 
9 augustus 1963, 

doordat het arrest vaststelt : dat eerste 
vetweerder op 27 oktober 1963 het 
slachtoffer was van een verkeersongeval, 
waarvoor de aansprakelijkheid bij arrest 
van het Hof van Beroep te Luik van 
22 maart 1965 volledig ten laste van 
derden werd gelegd, in een geding· 
waarin eiser als burgerlijke partij 
optrad; dat eiser aan eerste verweerder 
sinds het ongeval tot 17 juni 1968 
dagvergoedingen uitbetaalde, die wer
den terugbetaald, behoudens die van 
1 september 1967 tot 17 juni 1968 ten 
bedrage van 57.760 frank; dat eerste 
verweerder op 1 september 1967 een 
verklaring ondertekende waarbij hij 
zich akkoord verklaarde de na 
1 september 1967 uitbetaalde dagvergoe
dingen aan eiser terug te betalen; dat op 
25 mei 1971 eerste verweerder ingevolge 
een minnelijke regeling met de aanspra
kelijke derden de hem toekomende ver
goeding .ontving, door tussenkomst van 
zijn raadsman, die de afhouding niet 
deed van het bedrag van 57.760 frank in 
het voordeel van eiser, hoewel dit hem 
mogelijk was ingevolge de voormelde 
verklaring van 1 september 1967 door 
eerste verweerder ondertekend; dat eiser 
op 4 mei 1973, steunende op de wette
lijke subrogatie en op de schuldverkla
ring van 1 september 1967, eerste ver
weerder dagvaardde tot betaling van 
57.760 frank; en doordat het arrest 
vervolgens de vordering van eiser, voor 
zover zij steunde op de wettelijke subro
gatie, niet ontvankelijk verklaart wegens 
laattijdigheid op grond : dat het niet 
volstond dat de medische adviseur van 
eerste verweerder hem meer dan 66 per
cent ongeschiktheid toekende opdat de 
door eiser verleende prestaties terecht 
zouden uitgekeerd zijn; dat artikel 70, 
§ 2, van de wet van .g augustus 
1963 bepaalt dat de prestaties slechts 
toegekend worden onder de door de 
Koning bepaalde voorwaarden als de 
schade zoals ten deze. door het gemeen 
recht wordt gedekt, in welk geval die 
prestaties niet samen worden genoten 
met de gemeenrechtelijke schadeloos
stelling; dat, ter uitvoering van gezegd 
artikel 70, § 2, artikel 241 van het 

koninklijk besluit van 4 november 1963 
bepaalt dat de verzekeringsinstelling 
door haar verzekerde in de mogelijkheid 
moet gesteld worden om haar rechten 
uit te oefenen en dus dient te vernemen 
dat de schade door het gemeen recht 
wordt gedekt; dat ten deze eiser het 
arrest van het Hof van Beroep te Luik 
van 22 maart 1965 kende, zodat alsdan 
vaststond dat de uitgekeerde vergoedin
gen met toepassing van artikel 70, § 2, 
onverschuldigd waren; dat hieraan geen 
afbreuk wordt gedaan door het feit dat 
op dat ogenblik de hoegrootheid van de 
schade in gemeen recht niet definitief 
kan worden vastgesteld; dat de seqert 
22 maart 1965 door eiser uitgekeerde 
dagvergoedingen ten onrechte zijn 
geschied; dat sedert die datum de wette
lijke mogelijkheid bestond de verleende 
voorschotten te vorderen; dat dienvol
gens artikel 106, § 1, 5°, ten deze van 
toepassing is, zodat de vordering tot 
terugbetaling van de waarde van de ten 
laste van de uitkeringsverzekering ten 
onrechte verleende prestaties van 
1 september 1967 tot 17 juni 1968, twee 
jaar na het einde van de maand waarin 
de prestaties zijn uitbetaald, verjaard 
was, wat dus het geval was op 
4 mei 1973, datum van de inleidende 
dagvaarding, 

terwijl, nu uit de bepalingen van 
artikel 70, § 2, van voormelde wet van 
9 augustus 1963 volgt dat de door eiser 
aan eerste verweerder uitbetaalde dag
vergoedingen pas dan onverschuldigd 
werden wanneer eerste verweerder 
daadwerkelijk door de aansprakelijke 
derden werd vergoed, dit is ten deze, 
overeenkomstig de constataties van het 
arrest, op 25 mei 1971, hieruit verder 
volgt dat de verjaringstermijn van twee 
jaar, bepaald bij artikel 106, § 1, 5°, van 
voormelde wet, slechts vanaf die datum 
is begonnen te lopen, en niet, ondanks 
de bepalingen van artikel 241 van voor
meld koninklijk besluit van 4 no
vember 1963, vanaf 22 maart 1965, datum 
waarop eiser, door het arrest van het 
Hof van Beroep te Luik, wist dat de 
schade door eerste verweerder geleden 
door de aansprakelijke derden zou moe
ten worden vergoed, zodat de op 
4 mei 1973 door eiser ingestelde vorde
ring tot terugbetaling van de onverschul
digd uitbetaalde uitkeringen niet ver
jaard was : 

Overwegende dat artikel 106, § 1, 
5°, van de wet van 9 augustus 
1963 bepaalt dat de rechtsvorderin_g 
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tot terugbetaling van de ten laste 
van de ziekte- en invaliditeitsverze
kering ten onrechte verleende pres
taties verjaart twee jaar na het 
einde van de maand waarin die 
prestaties zijn uitbetaald; 

Overwegende dat uit artikel 70, 
§ 2, van dezelfde wet volgt dat 
de door deze bepaling verboden 
samenloop slechts bestaat wanneer, 
voor de schade die aanleiding geeft 
tot de prestaties van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, « werkelijk 
schadeloosstelling >> verleend is 
krachtens het gemeen recht of een 
andere wetgeving; dat hieruit volgt 
dat - onverminderd de vordering 
die de verzekeringsinstelling als 
indeplaatsgestelde kan instellen 
krachtens een andere wetgeving 
tegen de tot schadeloosstelling ver
plichte persoon of instelling - het 
terugvorderingsrecht van de verze
keringsinstelling, dat immers op de 
verboden samenloop is gegrond, 
eerst ontstaat op het ogenblik dat 
de rechthebbende betalingen ont
vangt ingevolge het gemeen recht of 
de andere wetgeving, en dat de 
terugvordering slechts in de mate 
van die betalingen kan worden 
ingesteld; dat de prestaties van de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering 
pas op dat ogenblik en in die mate, 
wegens de samenloop, << onver
schuldigd >> zijn verleend; dat de 
verjaringstermijn van de rechtsvor
dering tot terugbetaling op grond 
van de verboden samenloop pas 
aanvangt op het ogenblik van die 
betalingen en voor de bedragen 
ervan; 

Overwegende dat weliswaar uit 
het bestreden arrest blijkt dat het 
Hof van Beroep te Luik op 
22 maart 1965 beslist heeft dat 
derden volledig aansprakelijk waren 
voor het onderwerpelijke ongeval; 
dat echter uit het bestreden arrest 

Overwegende dat het arrest der
halve de artikelen 70, § 2, en 106, 
§ 1, 5°, schendt door de verjarings
termijn van twee jaar te doen 
aanvangen op 22 maart 1965; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, beveelt dat van het 
cassatiearrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; gelet op arti
kel 1017, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 
eiser in de kosten; verwijst de zaak 
naar het Arbeidshof te Brussel. 

24 december 1979 - 3' kamer -
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Jans
sens - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Lenaerts, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Bayart en De Gryse. 

Nr. 265 
1' KAMER- 3 januari 1980 

1° HUUR VAN DIENSTEN- NAMENS DE 

STAAT GESLOTEN OVEREENKOMST - MI
NISTERIEEL BESLUIT VAN 14 OKTOBER 1964 
AANGAANDE DE ADMINISTRATIEVE EN TECH
NISCHE CONTRACTUELE BEPALINGEN DIE 
HET ALGEMEEN LASTENKOHIER VAN DE 
OVEREENKOMSTEN VAN DE STAAT UITMAKEN 
- INSTELLEN VAN EEN RECHTSVORDERING 
DOOR DE AANNEMER - VOORAFGAANDE 
INFORMATIE EN VERZOEK- BEG RIP. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR
GERLIJKE ZAKEN - PARTIJ DIE OVER DE 
GROND VAN HET GESCHIL CONCLUDEERT, 
DOCH ZICH HET RECHT VOORBEHOUDT LATER 
TE CONCLUDEREN OVER EEN PUNT VAN HET 
GESCHIL- BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER 
OVER DE GROND VAN DE ZAAK TE BESLISSEN 
-BEGRIP. 

3° RECHT VAN VERDEDIGING - PAR
TIJ DIE OVER DE GROND VAN DE ZAAK 
CONCLUDEERT (1}, DOCH ZICH HET RECHT 

tevens blijkt dat eerste verweerder 1----------------
pas op 25 mei 1971, « ingevolge een 
minnelijke regeling met de derden
aansprakelijken, de hem toeko
mende vergoeding voor het ongeval 
ontving »; 

(1} Anders was het indien de partij enkel 
over de bevoegdheid had geconcludeerd; in dat 
geval kon de rechter over de zaak zelf geen 
uitspraak doen zonder dat hij die partij had 
verzocht over de grond van de zaak te 
concluderen. 
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VOORBEHOUDT LATER TE CONCLUDEREN 
OVER EEN PUNT VAN HET GESCHIL- RECH
TER DIE ZICH VOLDOENDE INGELICHT ACHT 
EN OVER DAT PUNT BESLIST TERZELFDER 
TIJD ALS OVER HET GEHELE GESCHIL -
GEEN SCHENDING VAN HET RECHT VAN 

VERDEDIGING (1). 

1° Zo de aannemer van een namens de 
Staat gesloten overeenkomst, voordat 
hij tegen de Staat een rechtsvordering 
instelt, binnen de vereiste termijnen 
aan de Staat de inlichtingen moet 
verstrekken als voorgeschreven bij de 
artt. 16, lett. C, en 18 ministerieel 
besluit van 14 okt. 1964 aangaande de 
administratieve en technische contrac
tuele bepalingen die het algemeen 
Jastenkohier van de overeenkomsten 
van de Staat uitmaken (2), en hem de 
bij de artt. 16, lett. D, en 18 van 
datzelfde besluit voorgeschreven 
schriftelijke verzoek moet doen toeko
men, beoordeelt de feitenrechter op 
onaantastbare wijze of de brieven van 
de aannemer aan de Staat, waarvan 
volgens de aannemer de bewijskracht 
niet is geschonden, de vereiste verzoe
ken vormen om vergoeding van de 
geleden schade te krijgen, en of de 
aanspraken van ·de aannemer daarin 
voldoende concfeet zijn aangegeven. 

2° Een zaak is in staat van wijzen en de 
rechter kan over de grand van het 
geschil beslissen wanneer iedere partij 
over de grand van de zaak geconclu
deerd heeft of in gebreke is gesteld 
zulks te doen, ook al heeft een der 
partijen zich het recht voorbehouden 
later te concluderen over een punt van 
het geschil. 

inzonderheid letters C en D 17 inzon
derheid letter C. en 18 van het {niniste
rieel besluit van 14 oktober 1964 aan
gaande de administratieve en technische 
contractuele bepalingen die het alge
meen lastenkohier van de overeenkom
sten van de Staat uitmaken, 

doordat het arrest afwijzend beschikt 
op de conclusie waarin eiser betoogde 
dat de rechtsvordering van verweerster 
tot betaling van schadevergoeding niet 
ontvankelijk was omdat ze niet was 
voorafgegaan door een geschreven aan
vraag als vereist bij artikel 18 van het 
algemeen lastenkohier, op grond « dat 
ten deze, en overeenkomstig het bestek 
waardoor de Staat contractueel met zijn 
aannemer verbonden was, deze laatste 
binnen de voorgeschreven en trouwen~ 
door de Staat niet betwiste termijnen, 
appellant (thans eiser) schriftelijk uit
voerig in kennis heeft gesteld van de 
feiten die hij duidelijk en uitdrukkelijk 
aanvoerde en waarvoor de brieven die 
hij aan de Staat heeft gezonden ... , 
binnen het kader van de uitvoering van 
het bedoelde contract, zeker de vereiste 
verzoeken vormen waarvan sprake in 
dat bestek om vergoeding van de gele
den schade te krijgen;· dat zijn aanspra
ken daarin genoegzaam waren uiteenge
zet en dat de andere partij dus stelling 
kon nemen, hetgeen de Staat deed door 
de klacht zelf a£ te wijzen; dat ten slotte 
gei:ntimeerde (thans verweerster) de 
wijze van vergoeding had gekozen en ter 
kennis van appellant had gebracht en de 
gronden van de aanvraag tijdig op 
duidelijke marrier waren uiteengezet, 
zodat de Staat het bestaan van de feiten 
kon vaststellen, de weerslag ervan kon 
beoordelen en alle geschikte maatrege-

(BELGISCHE STAAT- MIN. V. OPENBARE len kon nemen om de door zijn aanne-
WERKEN T. BUREAU D'ETUDES ET TRAVAU:X mer aangevoerde schadelijke gevolgen te 

ADOLPHE HEINE P.V.B.A.) verhelpen; ... dat het bovendien overbo
dig was dat g~i:ntimeerde een gedetail-

ARREST ( vertaling) leerde berekenmg gaf van de ingediende 

RET HOF; - Gelet op het bestre- klachten, nu appellant haar aanspraken 
volledig had verworpen >>, 

den arrest, op 13 september 1978 
door het Hof van Beroep te Luik terwijl artikel 18 van het ministerieel 

besluit van 14 oktober 1964, dat het 
gewezen; 1 1 a gen:~e?- astenkohier van toepassing op 

Over het eerste middel, afgeleid uit de htigwuze aanneming uitmaakt, in 
de schending van de artikelen 1134, klare en duidelijke bewoordingen 
1135 van het Burgerlijk Wetboek, 16, bepaalt dat elke rechtsvordering van de 
-------------------! aannemer, om ontvankelijk te zijn, moet 

worden voorafgegaan door een informa-
(1) Zie Cass., 12 mei 1978 (A.C., 1978, 1070), 

(2) Over het kenmerk van de bepalingen 
van het « algemeen lastenkohier >> van de 
overeenkomsten van de Staat, zie de voetnoot 
F.D., onder Cass., 11 jan. 1974 (A.C., 1974, 524). 

tie en ee.n geschreven aanvraag; over
eenkomstig artikel 16, letter C. van 
hetzelfde ministerieel beslmt, de aanne
mer vooreerst, binnen een termijn van 
30 dagen nadat ze zich hebben voorge-
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daan of werden vastgesteld, bet bestuur 
moet inlichten over de feiten en omstan
digheden die een vertraging en/of 
schade kunnen veroorzaken en bondig 
de invloed doen kennen die ze kunnen 
hebben op de goede gang en op de 
kosten van de aanneming, zodat bet 
bestuur bet bestaan van de aangevoerde 
feiten kan vaststellen, de gevolgen ervan 
kan beoordelen en, in voorkomend geval, 
ze kan verhelpen; hij vervolgens 
( artikel 16, letter D) ten laatste zestig 
aagen na de voorlopige keuring een 
schriftelijke klacht of verzoek tot scha
devergoeding moet indienen; hieruit 
volgt dat een aannemer die vergoeding 
wil krijgen van de schade die hij heeft 
geleden ten gevolge van de zogezegd aan 
bet bestuur toe te schrijven hinder, 
alvorens de rechtsvordering tegen bet 
bestuur in te stellen, niet alleen maar 
kennis moet geven van de feiten die 
hem schade berokkenen en, zoals in bet 
onderhavige geval, de schadelijke gevol
gen en de gekozen « vergoedingswijze » 
doen kennen, doch ook en afzonderlijk 
vooraf aan bet bestuur de aanvraag tot 
schadevergoeding moet richten die hij, 
in geval van afwijzing, bij dagvaarding 
wil betekenen; 

en terwijl bijgevolg bet arrest niet, 
zonder schending van de artikelen 16 en 
18 van dat bestek en tegelijkertijd van 
de overeenkomst die de partijen tot wet 
strekt, om voormelde redenen, kon 
beslissen dat de brieven waarvan sprake 
in die redenen « geschreven aanvragen » 
om schadevergoeding waren die volde
den aan de voorschriften van de 
artikelen 16, letter D, en 18 van bet 
ministerieel besluit van 14 oktober 1964 
en dat bet derhalve overbodig was dat 
verweerster, alvorens haar rechtsvorde
ring in te stellen, ook nog een verzoek 
met de gedetailleerde berekening van 
haar aanspraken indiende (schending 
van alle in bet middel vermelde wette
lijke bepalingen) : 

Overwegende dat uit de in het 
middel vermelde gronden van het 
arrest blijkt dat het hof van beroep, 
waaraan eiser niet verwijt de 
bewij skracht van de brieven van 
verweerster te hebben miskend, op 
grond van een onaantastbare uitleg
ging in feite van de draagwijdte van 
die brieven, oordeelde dat verweer
ster met die brieven, alvorens haar 
rechtsvordering in te stellen, eiser 
binnen de voorgeschreven termij-

nen de in het algemeen lastenko
hier van de overeenkomsten van de 
Staat vereiste informatie had gege
ven en, anderzijds, de door dat 
lastenkohier verlangde geschreven 
aanvraag had ingediend; 

Dat het arrest erop wijst dat die 
brieven de vereiste verzoeken vor
men om vergoeding van de geleden 
schade te krijgen en dat de aan
spraken van verweerster daarin vol
doende concreet zijn aangegeven; 

Dat het arrest zegt dat de op het 
moment van de indiening van het 
verzoek geldende bepalingen niet 
voorschreven dat het verzoek met 
cijfers zou worden toegelicht; dat zo 
het arrest er bovendien op wijst dat 
het overbodig was dat verweerster 
een gedetailleerde berekening gaf 
van de ingediende klachten, nu 
eiser haar aanspraken volledig had 
afgewezen, zulks niet impliceert dat 
het hof van beroep zou hebben 
geoordeeld dat verweerster door de 
houding van eiser was ontslagen 
van een op haar rustende verplich
ting; 

Overwegende dat het hof van 
beroep, op grond van de gegeven 
motivering, zijn beslissing wettig 
verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van bet Burgerlijk Wet
hoek, van bet algemeen rechtsbeginsel 
inzake de eerbiediging van de rechten 
van verdediging en van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doordat bet arrest de rechtsvordering 
van verweerster ontvankelijk verklaart, 
met name op grand dat zij, « binnen de 
voorgeschreven en trouwens door de 
Staat niet betwiste termijnen, (eiser) in 
kennis heeft gesteld ... van de feiten die 
(zij) aanvoerde ... », hoewel eiser in zijn 
regelmatig voor bet ho£ van beroep 
genomen aanvullende conclusie ver
klaarde niet aan te nemen dat de 
bepalingen van artikel 16, letter C, van 
bet ministerieel besluit van 14 ok
tober 1964 « betreffende bet ter kennis 
brengen van de litigieuze feiten binnen 
een bepaalde termijn », ten deze wel 
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degelijk werden in acht genomen en 
zich bijgevolg « het recht voor te behou
den later daarover te concluderen inge
val de vordering van (verweerster) ont
vankelijk zou worden verklaard op 
grond van artikel 16, letter D >>, waaruit 
dient te worden afgeleid : 

eerste onderdeel, dat het arrest, door 
te verklaren dat eiser niet heeft betwist 
dat verweerster de litigieuze feiten bin
nen de voorgeschreven termijnen heeft 
ter kennis gebracht, de bewijskracht van 
de aanvullende conclusie van eiser mis
kent (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

tweede onderdeel, dat het arrest, door 
de rechtsvordering van verweerster ont
vankelijk te verklaren zonder rekening 
te houden met bovenvermeld middel in 
de aanvullende conclusie van eiser en 
met het daarin gemaakt voorbehoud tot 
concluderen, eiser het recht heeft ontno
men zich ten volle te verdedigen (schen
ding van het algemeen rechtbeginsel 
inzake de eerbiediging van de rechten 
van verdediging) en bovendien niet naar 
de eis van de wet met redenen is 
omkleed voor zover het niet antwoordt 
en zonder reden niet ingaat op dat 
regelmatig door eiser voorgestelde ver
weermiddel (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat eiser in zijn 
conclusie aileen maar vermeldde, 
enerzijds, dat hij niet aannam dat 
de bepalingen van aritkel 16, letter 
C. van het ministerieel besluit van 
14 oktober 1964 in acht waren 
genomen, zonder, anders dan in het 
middel wordt gezegd, aan te geven 
dat het ging om de bepalingen 
« betreffende het ter kennis bren
gen van de litigieuze feiten binnen 
een bepaalde termijn », en, ander
zijds, dat hij zich << het recht 
voorbehield later daarover te con
cluderen ingeval de vordering van 
geintimeerde (thans verweerster) 
ontvankelijk zou worden verklaard 
op grond van artikel 16, letter D »; 

Overwegende dat het arrest, zoals 
blijkt uit het antwoord op het eerste 
middel, beslist dat verweerster met 
haar brieven de bij voormeld 

artikel 16, letter C. voorgeschreven 
informatie binnen de vereiste ter
mijnen heeft gegeven; 

Overwegende dat het arrest aldus 
de conclusie, door ze te verwerpen, 
beantwoordt, enerzijds, voor zover 
eiser verklaarde dat hij niet aan
nam dat de bepalingen van ar
tikel 16, letter C. in acht waren 
genomen en, anderzijds, voor zover 
eiser zich het recht voorbehield 
later daarover te concluderen; 

Overwegende dat wanneer, zoals 
in het onderhavige geval, een partij 
concluceert over de grond van het 
geschil, doch in verband met een 
geschilpunt alleen maar vermeldt 
dat zij zich het recht voorbehoudt 
later daarover te concluderen, de 
rechter de rechten van verdediging 
van die partij niet schendt als hij, 
van oordeel dat hij voldoende is 
ingelicht, tegelijkertijd over dit punt 
en over het gehele geschil uitspraak 
doet; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen; 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, zoals 

uit het antwoord op het eerste 
middel blijkt, wettig beslist dat ver
weerster binnen de vereiste termij
nen eiser de bij de geldende bepa
lingen voorgeschreven informatie 
heeft gegeven; 

Dat het motief, waarin het arrest 
erop wijst dat de Staat dit punt 
<< trouwens » niet betwist, bijgevolg 
ten overvloede is gegeven; dat de 
tegen dit motief gerichte grief, ook 
al was deze bewezen, niet tot cassa
tie van het arrest kan leiden; 

Dat dit onderdeel van het middel 
bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk is; 

Over het derde middel, ... 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 
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3 januari 1980 - 1• kamer - Voorzit

ter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Meeus -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. De Bruyn en Kirkpatrick. 

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin 
gewezen in zake dezelfde partijen op voorzie
ning tegen een arrest van hetzelfde hof van 
beroep. 

Nr. 266 

1• KAMER- 4 januari 1980 

1° WETTEN EN BESLUITEN- UITLEG

GING - WETSBEPALING DOOR DE PARTIJEN 
DUIDELIJK EN ONDUBBELZINNIG GEACHT -
RECHTER DIE DEZE WETSBEPALING INTER
PRETEERT - GEEN SCHENDING VAN DIE 
WETSBEPALING- BEG RIP. 

2° SCHIP-SCHEEPV AART - BINNENBE
VRACHTING- WET VAN 5 MEl 1936, ART. 1, 
LAATSTE LID - COGNOSSEMENT - GEWICHT 
VAN DE INGELADEN GOEDEREN DAT UITSLUI
TEND WORDT BEKOMEN DOOR AUTOMATI
SCHE WEEGTOESTELLEN - RECHT VAN DE 
SCHIPPER HET ALDUS BEPAALDE GEWICHT 
TE BETWISTEN- BEG RIP. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -

MIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT DE MOTIVE
RING « EEN LOGISCHE DEDUCTIEFOUT ' 
BEVAT - GEEN SCHENDING VAN ART. 97 
GW. (1). 

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -

ARREST WAAROP HET DOOR HET CASSATIE
ARREST AANGENOMEN MIDDEL BETREKKING 
HEEFT- BEG RIP. 

1' Uit de enkele omstandigheid dat de 
rechter een wetsbepaling interpreteert, 
m.a. w. haar zin en haar draagwijdte 
bepaalt, rekening houdende o.m. met 
de context van het geheel van de wet 
waarin zij staat, valt niet af te leiden 
dat die wetsbepaling is geschonden, 
ook al zou zij volgens een partij of 
zelfs volgens de rechter « duidelijk en 
ondubbelzinnig zijn » (2). 

2' Wanneer bij het opmaken van een 
cognossement inzake binnenbevrach
ting het gewicht van de ingeladen 
goederen uitsluitend bepaald is door 
automatische weegtoestellen, moet de 
schipper, die krachtens art. 12, laatste 
lid, wet van 5 mei 1936 op de 
« binnenbevrachting » het gewichtscij
fer kan betwisten, zulks doen ten 
Jaatste bij het laden of lassen van het 
schip. 

5' De vernietiging van de bestreden 
beslissing door het Hof is noodzakelijk 
beperkt tot de draagwijdte van het 
middel krachtens hetwelk zij wordt 
uitgesproken (3), zodat, wanneer de 
eiser voor de feitenrechter achtereen
volgens een principaal, een subsidiair 
en een nog meer subsidiair verweer 
heeft opgeworpen tegen een vordering 
tot betaling van de verweerder en vooz· 
het Hof van Cassatie drie middelen 
heeft aangevoerd tegen de beslissin
gen van die rechter op die drie 
verweermiddelen, en het Hof de eerste 
twee middelen verwerpt maar het 
derde middel over het subsidiaire 
verweer aanneemt op grand dat op dit 
verweer niet is geantwoord, de vernie
tiging beperkt blijft tot de beslissing 

EEN DUBBELZINNIGHEID OF VAAGHEID VAN 1-------------------
REDENEN DIE EEN SCHENDING VAN 
ART. 97 GW. OPLEVERT, VALT NIET AF TE 
LEIDEN UIT HET ENKELE FElT DAT DE RECH
TER NIET VERDUIDELIJKT OP WELK STUK 
VAN HET DOSSIER HIJ EEN V ASTSTELLING 
GRONDT. 

5° CASSATIE - OMVANG- BURGERLIJKE 

ZAKEN - VERNIETIGING DIE ENKEL GELDT 
VOOR HET DEEL VAN HET BESTREDEN · 

(1) Zie Cass., 21 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 85) 
en " De motivering van de vonnissen en 
arresten en de bewijskracht van de akten ''• 
plecht. openingsrede voor het Hof van 
1 sept. 1978, nr 13. 

(2) Over : 1' « Interpretatio legis cessat in 
claris "• zie « De opdracht van de Hoven en 
Rechtbanken, enkele bedenkingen "• plecht. 
openingsrede voor het Hof van 1 sept. 1975, 
biz. 25 en vlg., en de noten; 2' « duidelijke en 
nauwkeurige , akten die geen uitlegging 
vereisten, zie « De motivering van de vonnis
sen en arresten en de bewijskracht van de 
akten "• plecht. openingsrede voor het Hof van 
1 sept. 1978, nrs. 27 tot 29 en de noten. 

(3) en (4) Cass., 30 april 1914 (Bull. en Pas., 
1914, I, 207); 26 juni 1930 (ibid., 1930, I, 257); 
zie de voetnoot F.D. onder Cass., 7 dec. 
1978 (A.C., 1978-79, 404); Cass. fr., 27 feb. 
1969 (Bull. des arrets, ch. civ., 3• civ. k., nr. 117) 
en J. VAULET, << L'etendue de Ia cassation en 
matiere civile "• J.C.P., 1977, I, 2877, biz. 2. 
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van het bestreden arrest waarbij op de 
vordering van de verweerder wordt 
recht gedaan zonder met dit verweer 
rekening te houden, terwijl dat arrest 
voor het overige kracht van gewijsde 
verkrijgt (4). 

(COURTOIS T. « THE ENGLISH & AMERICAN 
INSURANCE COMPANY LTD > N.V., • THE 
SPHERE INSURANCE COMPANY LTD • N.V., 
« NIEUW ROTTERDAM , N.V., « VERZEKERINGS
MAATSCHAPPIJ ROTTERDAM • N.V., • VERZE
KERINGSMAATSCHAPPI,J SLlEDRECHT > N.V., 
« THE DOWA FIRE & MARINE INSURANCE 
COMPANY LTD , N.V., « THE NIPPON FIRE & 

MARINE INSURANCE COMPANY LTD • N.V., 
« THE TOKIO MARINE & FIRE INSURANCE 
COMPANY LTD • N.V., « S.I.A.T. SOClETA 
ITALIANA • N.V., « LE MONDE - IA.R.D. • N.V., 
« LEVANTE , N.V., « THE BRITISH OAK INSU
RANCE COMPANY LTD » N.V., « THE CORNHILL 
INSURANCE COMPANY LTD » N.V., « ALMABO > 

N.V., « LA FLANDRE » N.V., « COMPAGNIE 
FRANCO-ASIATIQUE > N.V., < ANDRE & 

COMPAGNIE » N.V.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 jariuari 1978 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Overwegende dat het arrest rele
veert dat de vordering van de ver
weerders, handelende respectieve
lijk als de gesubrogeerde verzeke
raars en als de verzekerde ontvan
ger van de goederen, strekt tot 
betaling door eiser van een bedrag 
gelijk aan de tegenwaarde van een 
bij de lossing van de goederen · 
vastgesteld tekort van 7.8711 kg op 
een lading van 500.000 kg yellow
corn, vervoerd per binnenschip 
Legichri van Amsterdam naar Scho
ten en gedekt door cognossement 
van 17 maart 1975, voor welk tekort 
eiser als schipper-eigenaar, vervoer
der van de goederen, door de 
verweerders aansprakelijk werd 
geacht; dat eiser aan zijn kant een 
tegeneis instelde strekkende tot 
betaling van een saldo voor de 
vracht; 

Overwegende dat eiser als ver
weer inriep : 

1 o dat het hem vrij~tond de 
gewichtscijfers, door wegmgen bij 
middel van automatische toestellen 
bekomen, te betwisten; 

2° dat, nu, luidens de bevrach
tingsovereenkomst, << ongeveer » 
500 ton werden geladen, een tole
rantie van 2,5 % moest worden 
toegekend; 

3° dat een reisverlies van 0;5 % 
diende in aanmerking te worden 
genomen; 

Overwegende dat het arrest, op de 
gronden in eisers cassatiemiddelen 
aangehaald, op die welke hierna in 
het antwoord op het eerste middel 
worden weergegeven, alsmede op 
die van de eerste rechter, beslist : 

1 o dat eiser de gewichtscijfers niet 
meer « achteraf », dit is voor de 
rechter, kan betwisten; 

2o dat enig reisverlies niet is 
bewezen; 

3° dat de vordering van de ver.:. 
weerders moet worden toegewezen 
en eisers tegenvordering moet wor
den verworpen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de· 
schending van de artikelen 9 tot en 

·met 12, 30, 58 en in het bijzonder van 
artikel 12, laatste lid, van de wet van 

. 5 mei 1936 op de rivierbevrachting, 1, 
§ 2, van het koninklijk besluit van 
15 oktober 1911 op het gebruik van 
automatische weegtoestellen, en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het arrest inwilligt de door de 
verweersters tegen eiser ingestelde 
hoofdeis tot betaling van de som van 
43.915 frank (vermeerderd met de ver
goedende en de gerechtelijke interesten), 
zijnde de tegenwaarde van een bij 
Iossing vastgesteld tekort van 7.870 kg 
(op een lading van 500.000 kg yellowcorn, 
door eiser per binnenschip vervoerd van 
Amsterdam naar Schoten) en eisers 
wedereis, voor saldo-vracht, als onge
grond afwijst, op grand : dat eiser 
« vergeefs artikel 12, laatste lid, van de 
wet van 5 mei 1936 inroept ... , daar 
immers uit de tekstredactie blijkt dat 
het slechts een aan de schipper gelaten 
faculteit betreft, waarvan hij ... kan 
gebruik maken of niet, dat uit de 
omstandigheid dat de belanghebbenden 
in de bevrachtingsovereenkomst ... geldig 
een beding kunnen Iaten inlassen, waar
bij de schipper zich verbindt het resul
taat van de wegingen bij middel van 
automatische toestellen als juist te 

. erkennen, niet kan worden afgele1d dat 
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deze, zonder zulke inlassing, de 
gewichtscijfers achteraf als onjuist zou 
kunnen komen betwisten; dat ander
deels de interpretatie van artikel 12 
moet geschieden in functie van de con
text van de wet, en de artikelen 10 tot en 
met 12 duidelijk beogen in enkele spe
ciale gevallen ... ten voordele van (de 
schipper) de mogelijkheid in het Ieven te 
roepen zijn voorbehoud te formuleren, 
dat nochtans de schipper, die met de 
door de inlader of de geadresseerde 
vooropgestelde vermeldingen niet ak
koord gaat, dan verplicht is van het hem 
geboden recht gebruik te maken, met 
het oog op de rechtszekerheid in de 
handelsrelatie, welk vereiste van rechts
zekerheid in artikel 9 van de wet ah 
principe laat vooropstellen dat de in het 
cognossement voorkomende vermeldin
gen gelden als bewijs tussen de bij de 
lading betrokken partijen en tussen hen 
en de verzekeraars, aan welk principe, 
mede en vooral ter bescherming van de 
rechten van de derde-houders, niet mag 
getornd worden; dat overigens artikel 12 
uitdrukkelijk bepaalt welke maatregeler1 
bij de inlading kunnen genomen worden 
indien partijen het niet eens zijn over 
het ingeladen gewicht en hoe, in voorko
mend geval, de melding « gewicht 
onbekend » kan worden ingelast, wijl 
artikel 58 bepaalt hoe kan gehandeld 
worden bij geschil nopens de inont
vangstneming, wat bevestigt dat de 
schipper, die van het hem door 
artikel 12, laatste lid, geboden recht 
wenst gebruik te maken, zulks moet 
doen op het ogenblik van de lading of de 
Iossing; dat eiser ook vergeefs artikel 1, 
§ 2, van het koninklijk besluit van 
15 oktober 1911 op het gebruik der 
automatische weegtoestellen inroept, 
vermits het argument, uit de desbetref
fende bepalingen geput, slechts een 
aspect is van de aan de schipper gelaten · 
mogelijkheid om te weigeren de 
gewichtscijfers als juist te erkennen en 
deze bepalingen hem derhalve niet ont
slagen van de verplichting te gepasten 
tijde van die mogelijkheid gebruik te 
maken ... », 

terwijl, eerste onderdeel, het laatste 
lid van artikel 12 van de wet van 
5 mei 1~~6 duidelijk en ondubbelzinnig 
voors~hnJ.ft dat, behoudens strijdige 
bepalmg m het bevrachtingscontract de 
schipper niet gehouden is de gewicbts
cijfers, welke uitsluitend door automati
sche weegtoestellen worden bekomen 
als juist te erkennen, zodat het arrest: 
dat beshst dat de schipper slechts van 

deze mogelijkheid geniet voor zover hij 
een bijzcm.der beding in het cognosse
ment of de bevrachtingsovereenkomst 
deed inlassen, aan de regeling van het 
laatste lid van artikel 12 van voormelde 
wet geheel ten onrechte een voorwaarde 
toevoegt, en de schipper verplicht van 
het << hem geboden recht » gebruik te 
maken om de door het laatste lid van 
artikel 12 van de wet van 5 mei 1936 
geboden bewijsfaciliteit te kunnen 
genieten, terwijl hij, volgens de tekst 
van deze bepaling, van rechtswege deze 
bewijsfaciliteit geniet, tenzij in de be
vrachtingsovereenkomst, en niet slechts 
in het cognossement, een anders
luidende overeenkomst werd opgenomen 
(schending van artikel 12, laatste lid, van 
de wet van 5 mei 1936), 

tweede onderdeel, de omstandigheid 
dat de ladingbelanghebbenden in de 
bevrachtingsovereenkomst bij onderling 
akkoord een beding kunnen Iaten inlas
sen, waarbij de schipper zich verbindt 
het resultaat van de wegingen bij middel 
van automatische toestellen als juist te 
erkennen, wei degelijk impliceert, in 
strijd met hetgeen het arrest, tegen aile 
regels van de logica in, beweert, dat de 
schipper, zonder deze inlassing, de 
gewichtscijfers achteraf als onjuist kan 
betwisten, aangezien, volgens de tekst 
van artikel 12, laatste lid, van de wet van 
5 mei 1936, bedoelde mogelijkheid aan 
de schipper geboden wordt behoudens 
strijdige bepalingen in het bevrachtings
contract, P,etgeen niets anders betekenen 
kan dan dat de schipper de gewichtscij
fers, met automatische weegtoestellen 
bekomen, steeds kan betwisten tenzij 
indien, en aileen indien, een clausule in 
het bevrachtingscontract hem dit recht 
ontneemt, welke logische deductiefout 
gelijkstaat met een gebrek in de motive
ring (schending van artikel 12, het 
laatste lid, van de wet van 5 mei 1936 en 
van artikel 97 van de Grondwet), 

derde onderdeel, de omstandigheid dat 
de in het cognossement voorkomende 
vermeldingen als bewijs gelden tussen 
de bij de lading betrokken partijen en 
tussen hen en de verzekeraars de beslis
sing van het arrest niet vermag te 
verantwoorden, vermits de artikelen 10 
tot en met 12 van de wet van 5 mei 1936 
deze bewijskracht, binnen bepaalde 
grenzen, juist beperken (schending van 
de artikelen 9 tot en met 12 van de wet 
van 5 mei 1936, en van artikel 97 van de 
Grondwet), 
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vierde onderdeel, de interpretatie van 
artikel 12 van de wet va:n 5 mei 1936, in 
functie van de context van het geheel 
van deze wet, vooreerst overbodig en 
zelfs ongeoorloofd is, aangezien dit arti
kel, en vooral het laatste lid ervan, 
duidelijk en ondubbelzinnig is, en 
bovendien niet bij machte is om het 
besluit te staven waartoe het arrest 
komt, aangezien onenigheid tussen de 
partijen nopens het ingeladen gewicht 
uitsluitend geregeld wordt door voor
meld artikel 12 dat ·inderdaad aan de 
schipper, die voorbehoud wenst te 
maken, in bepaalde gevallen, wanneer 
het wegen met name niet geschiedt met 
automatische weegtoestelien, toelaat de 
clausule « gewicht onbekend » in te 
lassen, terwijl, wanneer het wegens met 
automatische weegtoeste!len plaatsgrijpt, 
het aan de inlader of een andere lading
belanghebbende toekomt een beding te 
doen inlassen waardoor de schipper zich 
verbindt het aldus bekomen gewicht als 
juist te erkennen, en de verwijzing naar 
de regeling van artikel 58 van dezelfde 
wet, dat trouwens enkel handelt over 
geschillen bij de inontvangstneming, 
evenmin overtuigt, daar deze bepaling 
gelezen moet worden in het Iicht van de 
artikelen 10 tot en met 12 van bedoelde 
wet (schending van de artikelen 10, 11, 
12 en 58 van de wet van 5 mei 1936), 

vijfde onderdeel, de overweging dat 
eiser « vergeefs artikel 1, § 2, van het 
koninklijk besluit van 15 oktober 1911 op 
het gebruik van automatische weegtoe
stellen inroept vermits het argument, uit 
de desbetreffende bepalingen geput, 
slechts een aspect is van de aan de 
schipper gelaten mogelijkheid om te 
weigeren de gewichtscijfers als juist te 
erkennen, en deze bepaling hem der
halve niet ontslaat van de verplichting te 
gepasten tijde van die mogelijkheid 
gebruik te maken "• vooreerst onduide
lijk is, vermits men niet inziet hoe een 
argument een « aspect » kan zijn van de 
aan de schipper gelaten mogelijkheid om 
te weigeren de gewichtscijfers als juist 
te erkennen, welke onduidelijkheid 
gelijkstaat met een afwezigheid van 
motivering (schending van artikel 97 van 
de Grondwet), en vervolgens andermaal 
blijk geeft van de in het eerste onder
dee! aangeklaagde schending van 
artikel 12, laatste lid, van de wet van 
5 mei 1936): 

W at het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de enkele 

omstandigheid dat de rechter een 

wetsbepaling interpreteert, met 
andere woorden haar zin en haar 
draagwijdte bepaalt, rekening hou
dende met de context van het 
geheel van de wet waarin zij staat, 
ook al zou zij « duidelijk en ondub
belzinnig zijn », niet volgt dat deze 
wetsbepaling geschonden wordt; 

Wat het eerste en het derde · 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat het bestreden 
arrest beslist : 

« Aangezien appellant inderdaad 
tevergeefs artikel 12, laatste lid, van 
de wet van 5 mei 1936 inroept, 
volgens hetwelk de schipper, behou
dens strijdige bepalingen in het 
bevrachtingscontract, niet gehouden 
is de gewichtscijfers, welke uitslui
tend door automatische weegtoestel
len worden bekomen, als juist te 
erkennen; 

» Aangezien vooreerst reeds uit 
de tekstredactie blijkt dat het 
slechts een aan de schipper gelaten 
faculteit betreft, waarvan hij, naar
gelang van de omstandigheden, kan 
gebruik maken of niet; 

» Aangezien anderdeels de inter
pretatie van artikel 12 moet geschie
den in functie van de context van 
de wet, en de artikelen 10 tot en 
met 12 duidelijk beogen in enkele 
speciale gevallen, waar de controle 

·· op het ingeladen aantal of gewicht 
bemoeilijkt is voor de schipper, ten 
voordele van deze laatste de moge
lijkheid in het leven te roepen zijn 
voorbehoud te formuleren; 

» Aangezien nochtans de schip
per, die met de door de inlader of 
de geadresseerde vooropgestelde 
vermeldingen niet akkoord gaat, 
dan verplicht is van het hem gebo
den recht gebruik te maken, met 
het oog op de rechtszekerheid in de 
handelsrelaties, welke vereiste van 
rechtszekerheid in artikel 9 van de 
wet als principe laat vooropstellen 
dat de in het cognossement voorko
mende meldingen gelden als bewijs 
tussen de bij de lading betrokken 
partijen en tussen hen en de verze
keraars, aan welk principe, mede en 



-518-
vooral ter bescherming van de rech- · 
ten van de derde-houders, niet mag 
getornd worden; 

>> Aangezien artikel 12 uitdrukke
lijk voorziet welke maatregelen bij 
de inlading kunnen genomen wor
den indien partijen het niet eens 
zijn over het ingeladen gewicht en 
hoe, in voorkomend geval, de mel
ding " gewicht onbekend " kan wor
den ingelast, wijl artikel 58 bepaalt 
hoe kan gehandeld worden bij 
geschil nopens de inontvangstne
ming, wat bevestigt dat de schipper 
die van het hem door artikel 12, 
laatste lid, geboden recht wenst 
gebruik te maken, zulk moet doen 
op het ogenblik van de lading of de 
lossing, de door hem zonder enige 
betwisting of zonder enig voor
behoud aanvaarde gewichtscijfers 
achteraf niet meer kunnende be
twist worden; 

» Aangezien uit de omstandigheid 
dat de belanghebbenden in de 
bevrachtingsovereenkomst of in het 
cognossement bij onderling akkoord 
geldig een beding kunnen laten 
inlassen, waarbij de schipper zich 
verbindt het resultaat van de wegin
gen bij middel van automatische 
toestellen als juist te erkennen, niet 
kan worden afgeleid dat deze, zon
der zulke inlassing, de gewichtscij
fers achteraf als onjuist zou kunnen 
komen betwisten en daarin derhalve 
geen argument kan gevonden wor
den tegen het bovenbedoeld ver
plicht te formuleren voorbehoud, 
indien hij meent de cijfers te moe
ten betwisten »; 

Overwegende dat het arrest aldus 
geenszins de artikelen 9 tot en met 
12 van de wet van 5 mei 1936 
schendt; 

W at het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat, wat het verwijt 
van schending van artikel 12, laatste 
lid, van de wet van 5 mei 1936 
betreft, eiser niet betoogt dat uit de 
feiten en beschouwingen die door 
het arrest vastgesteld worden of 
naar voren worden gebracht niet 

wettelijk kan afgeleid worden dat 
voormelde wetsbepaling de beteke
nis en de draagwijdte heeft die het 
hof van beroep bepaalt, maar louter 
dat dit hof aldus een << logische 
deductiefout » begaat die << gelijk
staat met een gebrek in de 
motivering »; 

Dat aldus een schending van 
artikel 97 van de Grondwet wordt 
aangevoerd; 

Overwegende echter dat een der
gelijke << logische deductiefout , in 
de motivering geen schending van 
artikel 97 van de Grondwet oplevert; 

W at het vijfde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, nu 

het oordeelt dat aangaande het liti
gieuze verschepen, bij het afladen, 
eiser de met de automatische weeg
toestellen bekomen gewichtscijfers 
niet geldig betwistte, zijn beslissing . 
wettelijk verantwoordt en regelma
tig motiveert door de considerans 
dat het koninklijk besluit betref
fende het gebruik van die toestellen 
slechts een aspect is van de aan de 
schipper gelaten doch ten deze niet 
aangewende mogelijkheid om be- . 
doelde gewichtscijfers te betwisten; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1134, 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek, van de rechten van de verdediging 
en van het beginsel van de tegenspreke
lijkheid van de debatten, zoals neerge
legd onder meer in artikel 6 van de 
Europese Conventie tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens (goedge
keurd bij de wet van 13 mei 1955) en in 
de artikelen 702 en 775 van het Gerech
telijk Wetboek, van artikel 12, laatste lid, 
van de wet van 5 mei ·1936, en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest, om de hoofdeis van 
de verweersters in te willigen en de 
wedereis van eiser af te wijzen, boven
dien nog overweegt dat, « wat de inla
ding betreft, ter zake nog bijkomend 
dient aangestipt te worden dat, waar het 
volgens het cognossement om stortgoe
deren ging, blijkens het voorgelegde 
document gehandeld werd in overeen-
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stemming met artikel 11 van de wet van 
5 mei 1936, vermits de vaststelling 
geschiedde door een beedigd weger », 

teiwijl, eerste onderdeel, de verweer
sters noch in eerste aanleg, noch in 
hoger beroep dit middel in conclusies 
hadden doen gelden maar integendeel 
hadden erkend dat ook de inlading 
geschiedde met automatische weegtoe
stellen, zodat de rechters in hoger 
beroep, door aldus ambtshalve een mid
del in te roepen in een aangelegenheid 
die de openbare orde niet raakt, een 
geschil opwierpen dat hun niet was 
voorgelegd, de grenzen van het gerechte
lijk contract zoals aangegeven in de 
conclusie van partijen overschreden 
( schending van artikel 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek), de bewijskracht 
van voornoemde conclusies van de ver
weersters miskenden (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek), de rechten van de 
verdediging, beginsel dat onverbrekelijk 
verbonden is met elke rechtsprekende 
handeling, en de tegensprekelijkheid van 
de debatten miskenden, welke principes 
onder meer zijn neergelegd in artikel 6 
van de Europese Conventie tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en in 
de· artikelen 702 en 775 van het Gerech
telijk Wetboek, 

tweede onderdeel, de overweging dat 
blijkens het voorgelegde document 
gehandeld werd in overeenstemming 
met artikel 11 van de wet van 
5 mei 1936, vermits de vaststelling 
geschiedde door een beedigd weger, 
dubbelzinnig en onduidelijk is, vermits 
niet aangegeven wordt over welk docu
ment het gaat, cognossement, bevrach
tingsovereenkomst, of enig ander docu
ment waarop Uw Hof vermag acht te 
slaan, waardoor Uw Hof in de onmoge
lijkheid verkeert de juistheid van deze 
overweging na te gaan, welke dubbelzin
nigheid in de motivering gelijkstaat met 
afwezigheid van motivering (schending 
van artikel 97 van de Grondwet), 

derde onderdeel, indien met « het 
voorgelegde document >> het cognosse
ment bedoeld wordt, daaruit in elk geval 
niet blijkt dat bij de inlading de vaststel
ling geschiedde door een beedigd weger, 
en hetzelfde moet worden opgemerkt, 
voor zover met het voorgelegde 
document >> de bevrachtingsovereen
komst bedoeld zou zijn (schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek), 

vierde onderdeel, zelfs indien de vast
stelling van de gewichtscijfers bij de 
inlading door een beedigd weger 
geschied zou zijn, zulks niet uitsluit dat 
de Iossing door middel van automatische 
weegtoestellen gebeurde, zoals door het 
arrest trouwens minstens impliciet, op 
straffe van interne tegenstrijdigheid, 
erkend wordt, en het voor de toepassing 
van artikel 12, laatste lid, van de wet van 
5 mei 1936 voldoende is dat de gewichts
cijfers, hetzij bij de inlading, hetzij bij 
het lossen, met automatische weegtoe
stellen werden bepaald ( schending van 
de artikelen 12, laatste lid, van de wet 
van 5 mei 1936 en 97 van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de artike

len 1134, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek niets hebben uit 
te staan met het verwijt van opwer
ping van een geschil dat aan de 
rechter door de partijen niet zou 
voorgelegd zijn; 

Overwegende voor het overige dat 
het arrest geen dergelijk geschil 
heeft opgeworpen maar louter, zoals 
uit het arrest blijkt, zijn beslissing 
nopens het voorgelegde geschil op 
een stuk grondt dat van het dossier 
deel uitmaakt; 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat een motivering 
niet door dubbelzinnigheid of on
duidelijkheid is aangetast wegens 
het enkele feit dat de rechter niet 
met zoveel woorden preciseert welk 
het stuk is waarop hij een vaststel
ling grondt; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel, 

nu het op een veronderstelling 
steunt, niet ontvankelijk is; 

Wat het vierde onderdeefbetreft : 
Overwegende dat, zoals uit het 

antwoord op het eerste middel 
blijkt, het arrest geenszins beslist 
dat eiser zich op de bepalingen van 
artikel 12, laatste lid, van de wet 
van 5 mei 1936 had kunnen beroe
pen; 
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Overwegende dat het verwijt van 

schending van artikel 97 van de 
Grondwet, wegens strijdigheid, 
nauwkeurigheid mist en derhalve 
onontvankelijk is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, 

doordat het arrest de hoofdeis van de 
verweersters inwilligt, en de door eiser 
ingestelde wedereis afwijst, zonder te 
antwoorden op diens verweer, ontwik
keld in zijn tweede conclusie in eerste 
aanleg, die hij integraal hernam in 
hoger beroep, en volgens welk « in de 
bevrachtingsovereenkomst uitdrukkelijk 
bedongen werd dat concluant ongeveer 
500 ton yellowcorn aangenomen had, en 
rechtsleer en rechtspraak deze clausule 
aanvaarden als inhoudend een tolerantie 
van 2,5 % of in casu 12.500 kg », welk 
gebrek aan antwoord een schending van 
de door artikel 97 van de Grondwet 
vereiste motivering inhoudt : 

Overwegende dat eiser, in zijn 
conclusie voor de eerste rechter, 
waarnaar hij in zijn akte van hoger 
beroep verwees, stelde, enerzijds, 
sub nr. 3, dat op grond van de 
bewoordingen van de bevrach
tingsovereenkomst « ongeveer 
500 ton », een tolerantie van 2,5 %, 
hetzij in casu 12.500 kg, moest 
aangenomen worden en, anderzijds, 
sub nr. 4, dat << geheel onderge
schikt, in elk geval, een reisverlies 
van 0,5 % dient weerhouden te 
worden»; 

Overwegende dat het arrest op 
eigen gronden en met verwijzing 
naar de motieven van de eerste 
rechter bovenvermeld tweede ver
weer betreffende een reisverlies van 
0,5 % beantwoordt door onder meer 
erop te wijzen << dat enig reisverlies 
ter zake niet bewezen is en het de 
rechtbank onaannemelijk voorkomt 
dat gedurende de duurtijd van de 
reis, belopende zeven dagen, een 
gewichtsverlies van 2,5 ton zou ont
staan zijn »; 

Dat het eerst voormelde verweer 
van eiser nochtans noch door het 
arrest noch door het vonnis waar
naar het arrest verwijst, werd 
beantwoord; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, doch enkel in 
zoverre het de vordering van de 
verweerders toewijst en eisers 
tegenvordering verwerpt zonder 
rekening te houden met eisers ver
weer betreffende een tolerantie van 
2,5 %; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest melding zal worden 
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 Gent. 

4 januari 1980 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Wauters, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Van Leckwijck -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Dumon, procureur-generaal - Advoca
ten: mrs. VanRyn en De Gryse. 

Nr. 267 

1 • KAMER - 4 januari 1980 

1° ECHTSCHEIDING EN SCHEID lNG 
VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEI
DING OP GROND VAN EEN FEITELIJKE SCHEI
DING VAN MEER DAN TIEN JAAR- TOEPAS
SING VAN DE ARTT. 299, 300 EN 301 B.W. -
FOUTEN EN TEKORTKOMINGEN VAN DE 
ANDERE ECHTGENOOT - BURGERL!JK WET
BOEK, ART. 306 - BEGRIP. 

2° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING 
VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEI

DING OP GROND VAN EEN FEITELIJKE SCHEI
DING VAN MEER DAN TIEN JAAR- TOEPAS
SING VAN DE ARTT. 299, 300 EN 301 B.W.
FOUTEN EN TEKORTKOMINGEN DIE AAN DE 
OORSPRONG L!GGEN VAN DE FEITEL!JKE 
SCHjelDING- BEG RIP. 

1° De fouten en tekortkomingen van de 
andere echtgenoot, bedoeld in art. 306 
B. W., aan de hand waarvan de recht-
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bank kan beslissen dat de eisende 
echtgenoot, die de echtscheiding ver
krijgt op grand van art. 232, eerste lid, 
B. W:, niet geacht wordt de echtgenoot 
te zijn tegen wie de echtscheiding is 
uitgesproken, mogen niet worden 
gelijkgesteld met de oorzaken van 
echtscheiding waarvan sprake is in 
art. 231 B. W. (1). 

2" De fouten en tekortkomingen van de 
andere echtgenoot, bedoeld in art. 306 
B. W:, aan de hand waarvan de recht
bank kan beslissen dat de eisende 
echtgenoot, die de echtscheiding ver
krijgt op grand van art. 232, eerste lid, 
B. W:, niet geacht wordt de ecbtgenoot 
te zijn tegen wie de echtscheiding is 
uitgesproken, zijn niet enkel de fouten 
en tekortkomingen die aan de oar
sprang liggen van de feitelijke schei
ding, maar ook die waardoor deze 
meer dan tien jaar heeft geduurd (2). 

(VICCA T. BOVEN) 

De eerste advocaat-generaal Charles 
heeft in substantie gezegd : 

De echtgenoot die de echtscheiding 
verkrijgt krachtens artikel 232, eerste 
lid, van het Burgerlijk Weiboek, op 
grond van een feitelijke scheiding van 
meer dan tien jaar, wordt voor de· 
toepassing van artikel 301, geacht de 
echt~enoot te zijn tegen wie · de echt
schelding is uitgesproken. De rechtbank 
kan er evenwel anders over beslissen 
indien de eisende echtgenoot het bewijs 
Ievert dat, zoals artikel 306 luidt, « de 
feitelijke scheiding te wijten is aan de· 
fouten en tekortkomingen van de andere 
echtgenoot >>, 

De stelling van het bestreden arrest 
komt erop neer de fouten en tekortko
mingen van de andere echtgenoot, waar
aan de feitelijke scheiding te wijten is, 
gelijk te stellen met de gronden tot 
echtscheiding in artikel 231 van het 
Burgerlijk Wetboek bepaald. 

Heeft het arrest aldus ja dan neen het 
artikel 306 geschonden ? 

Dat komt ter sprake in het tweede 
middel, waarbij namelijk wordt gesteld 
dat uit het feit dat de fouten en 
tekortkomingen van verweerster niet 
ernstig genoeg waren om overeen
komstig artikelen 231 van het Burgerlijk 
Wetboek en 1305 van het Gerechtelijk 
Wetboek de scheiding van tafel en bed 

(1) en (2) Zie de verwijzingen in de cone!. 
van eerste advocaat-generaal Charles. 

te rechtvaardigen, geenszins voortvloeit 
dat die fouten en tekortkomingen niet 
de oorzaak geweest zijn van de feitelijke 
scheiding van partijen, zoals bedoeld in 
artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek, 
voor het geval dat de echtscheiding 
wordt toegestaan op grond van arti
kel 232, eerste lid, van dat wetboek met 
het oog op de toepassing van artikel 301 
van hetzelfde wetboek wat het toeken
nen van onderhoudsgeld betreft. 

Eiser is de echtgenoot die de echt
scheiding op grond van artikel 232, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek 
heeft verkregen; hij wordt derhalve, 
luidens artikel 306, geacht de echtgenoot 
te zijn tegen wie de echtscheiding is 
uitgesproken, onder meer « voor de 
toepassing van artikel 301 ». 

Met reden stelt eiser dat het criterium 
van artikel 306 een weerlegbaar vermoe
den van schuld inhoudt, waarover de 
rechter anders kan oordelen, namelijk 
« indien de eisende echtgenoot het 
bewijs Ievert dat de feitelijke scheiding 
te wijten is aan de fouten en tekortko
mingen van de andere echtgenoot >>. 

Ter weerlegging van dat wettelijk 
vermoeden had eiser als meest doorslag
gevende grieven tegen verweerster de 
grieven aangevoerd die als grond van 
zijn vordering tot echtscheiding om 
bepaalde redenen en tot scheiding van 
tafel en bed waren afgewezen bij in 
kracht van gewijsde getreden gerechte
lijke beslissingen. Steunende op die 
beslissingen bepaalt het bestreden arrest 
dan dat eiser derhalve in gebreke is 
gebleven het bewijs te leveren dat de 
feitelijke scheiding aan de fouten of 
tekortkomingen van verweerster te wij
ten waren. W at de overige door eiser 
aangevoerde feiten betreft, beslist het 
arrest dat die uitgebrachte grieven 
betrekking hebben op feiten die zi-ch aile 
na de feitelijke scheiding hebben voor
gedaan en derhalve, met toepassing van 
het artikel 306 van het Burgerlijk Wet
hoek, ter zake niet dienend zijn. Die 
beslissing wordt bestreden door het eer
ste middel. 

Het begrip van de feitelijke scheiding 
van meer dan tien jaar, waaruit de 
duurzame ontwrichting blijkt, en de 
daarop gegronde toekenning van de 
echtscheiding voor zover deze de mate
riele toestand van de minderjarige kin
deren niet gevoelig verslecht, is, zoals 
men weet, in het Burgerlijk Wetboek 
ingevoegd door de wet van 1 juli 1974 tot 
wijziging van sommige artikelen van het 
Burgerlijk en het Gerechtelijk Wetboek 
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betreffende de echtscheiding. De oor
sprong ervan is te vinden in een op 

, 13 december 1967 ingediend wetsvoor
stel, dat eerst vervallen is door een 
parlementsontbinding, hernomen is op 
10 juli 1968 en opnieuw door een parle
mentsontbinding vervallen is. 

Ret verslag van de commissie van de 
Senaat, door de h. Rombaut op 
20 oktober 1970 uitgebracht, licht duide
lijk toe wat in de geest van de opstellers 
van het voorstel de aard van die echt
scheiding is : 

« Ret voorstel van wet wil in ons 
Belgisch recht, naast de echtscheiding 
wegens bepaalde redenen (of tekortko
mingen aan de huwelijksverplichting), 
de echtscheiding door onderlinge toe
stemming en de echtscheiding door 
omzetting van scheiding van tafel en bed 
in echtscheiding, een nieuwe vorm van 
echtscheiding brengen waarin princi
pieel de scbuldvraag buiten bescbouwing 
blijft. )) 

Ret gaat bier dus om een ecbtschei
ding als remedie, in tegenstelling tot de 
ecbtscbeiding als straf zoals die bepaald 
bij artikel 231 van bet Burgerlijk Wet
hoek (zie zitting 1970-1971 Senaat -
Gedrukte Stukken - Verslag nr. 38 van 
20 oktober 1970, blz. 1 tot 4). 

Een nieuw voorstel van wet werd op 
2 februari 1972 ingediend. De wetsge
scbiedenis wijst op een groeiende ver
wijdering van bet begrip « divorce
remede » en tevens een geleide-' 
lijke toenadering tot het begrip, 
« divorce-sanction "· (Cf. M. Van Look, 
De Wet van 1 juli 1974 in R. W. 1974-1975, 
kol. 961 en volg.) Over de bespreking 
van artikel 1 luidt bet verslag van 
de commissie van de Senaat d.d. 
13 maart 1973 als volgt : 

« Tegen het beginsel dat ·de feitelijke 
scheiding als nieuwe grond voor echt
scbeiding wordt aanvaard, bestaat geen 
verzet meer in de commissie, gelet op 
bet feit dat bet automatisme bij de 
toepassing van dat beginsel werd uitge
scbakeld door het invoeren van een 
controle van de recbtbank, die zicb moet 
vergewissen van de duurzame ontwricb
ting van bet buwelijk, zodat bereniging 
en verzoening der ecbtgenoten uitgeslo
ten lijkt, alsook moet onderzoeken of het 
toekennen van de ecbtscheiding de 
materii.He toestand van de minderjarige 
kinderen niet op gevoelige wijze 
verslecbt. » 

Ret begrip schuld is niet meer uitge
sloten (artikel 4). Wat de toepassing van 
de artikelen 299, 300 en 301 aangaat, 
wordt een der ecbtgenoten als scbuldig 
erkend. (Cf. Zitting 1970-1971 - Senaat 
- Gedrukte Stukken nr. 65- Amende
menten van de h. Rambye, van 
17 november 1970; zitting 1972-1973 -
Senaat - Gedrukte Stukken nr. 141 -
Verslag van de commissie, blz. 5; Senaat 
- Parlementaire Handelingen 22 maart 
1973, blz. 740 tot 742). 

Nergens in de wetsgeschiedenis wor
den de woorden « fouten en tekortko
mingen van de andere ecbtgenoot " van 
het nieuw artikel 306 nader bepaald, 
maar die gescbiedenis toont duidelijk 
aan welke de aard en het mecbanisme is 
van de ecbtscheiding op grond van 
feitelijke scbeiding. 

De grond van deze echtscbeiding -
d.i. de feitelijke scbeiding - sluit alle 
begrip van scbuld uit. G. Baeteman (Het 
echtscheidingsrecht in Belgie na de 
hervorming 1974-1975, blz. 131) merkt op 
dat « de ecbtscheiding thans kan opge
drongen worden aan de mede-ecbt
genoot aan wie nocbtans geen erge, 
vrijwillige en beledigende tekortkoming 
aan enige buwelijksverplichting kan ver
weten worden. Er is zelfs meer, de eiser 
mag zijn eigen tekortkomingen inroepen 
om aan te tonen dat het buwelijk 
duurzaam ontwricbt is. " 

Wat de gevolgen van deze echtscbei
d1ng aangaat, moet voor de toepassing 
van de artt. 299, 300 en 301 noodzakelijk 
worden uitgemaakt welke echtgenoot 
schuld beeft aan de feitelijke scheiding. 
Na een scheiding van meer dan tien jaar 
zal het dikwijls zeer moeilijk zijn nog na 
te gaan wie schuld beeft. Vandaar de 
noodzakelijkheid het bewijs te regelen. 

« Ret opnieuw ingevoegde artikel 306 
van bet Burgerlijk Wetboek, zegt Baete
man (op. cit. blz. 131), bevat een bewijs
regeling opdat uitgemaakt kan worden 
welke echtgenoot als schuldige ecbtge
noot dient beschouwd te worden voor de 
toepassing van de regeling betreffende 
de buwelijksvoordelen en de uitkering 
tot levensonderhoud na echtscheiding. » 

In de verantwoording van zijn amen
dement betreffende dit artikel (Zitting 
1970-1971 - Senaat - Gedrukte Stuk
ken nr. 65, blz. 2) geeft de h. Rambye 
volgende uitleg : « Wij mogen aannemen 
dat de nieuwe oorzaak van ecbtscbei
ding, in veruit de meeste gevallen, zal 
ingeroepen worden door de schuldige 
echtgenoot ten einde de onscbuldige 
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echtgenoot te dwingen tot een echtschei
ding waarvan deze niet wil. Het is dus 
verantwoord op de eisende echtgenoot 
de straffen toe te passen bepaald in 
artikel 299 v.v. van het Burgerlijk Wet
hoek; hij moet verplicht worden het 
bewijs van zijn onschuld en van de 
schuld van de verweerder te leveren. » 
(Cf. eveneens Senaat - Parlementaire 
Handelingen 22 maart 1973, biz .. 741). 

De vrijwillige en niet door de rechter 
toegestane verlating van de echtelijke 
woning is op zichzelf een fout en een 
tekortkoming aan de huwelijksplicht 
bepaald in het Burgerlijk Wetboek. Met 
inachtneming van de bewijsregeling van 
artikel 306 zal de rechter in feite moeten 
beoordelen wie de fout en de tekortko
ming begaan heeft. De bewoording " de 
rechtbank kan er anders over beslissen >> 

doet veronderstellen dat de wetgever de 
beoordeling van de fouten en tekortko
mingen aan de wijsheid van de rechter 
heeft willen overlaten. 

Het feit zelf van de verlating is 
inderdaad geen voldoende bewijs, omdat 
zij aan een fout of tekortkoming van de 
andere echtgenoot kan te wijten zijn. 
Een echtgenoot kan, bijvoorbeeld, door 
de andere uit de echtelijke woning 
weggejaagd zijn of het wangedrag van 
de ene kan de andere gedwongen heb
ben de echtelijke woning te verlaten. De 
fout en tekortkoming kan ook bij de 
beide echtgenoten liggen, bijvoorbeeld 
wanneer de feitelijke scheiding met 
beider goedvinden is ontstaan. 

Het is dus nodig, maar dan ook 
voldoende, te bewijzen aan welke echt
genoot het materii\le feit van de verla
ting kan worden toegerekend. Vereisen 
dat, voor de toepassing van artikel 306 
van het Burgerlijk Wetboek, de fouten 
en tekortkomingen, waaraan de feite
lijke scheiding is te wijten, het karakter 
hebben van een grove belediging in de 
zin van artikel 231, is een niet door de 
wet gestelde voorwaarde toevoegen, en 
druist in tegen de geest van de wet. 
Mijns inziens zijn - volgens de filosofie 
van de wet - de fouten en tekortkomin
gen minder zwaar dan de gronden 
bepaald bij artikel 231 van het Burger
lijk Wetboek. De duurzame ontwrichting 
van het huwelijk is de kerngedachte van 
de wet. Om een beroep te kunnen doen 
op de bepalingen van artikel 306 van het 
Burgerlijk Wetboek dient het bewijs 
geleverd te worden dat de ontwrichting 
duurzaam is geworden en dat de schuld . 

van die tienjarige ontwrichting te wijten 
is aan de tekortkomingen van de andere 
echtgenoot. 

De uitdrukking " tekortkomingen en 
fouten >> heeft een andere betekenis dan 
de « grove beledigingen >> in de zin van 
artikel 231. 

Vanzelfsprekend kan men zich beroe
pen op die grove beledigingen om te 
bewijzen dat de tienjarige ontwrichting 
duurzaam is geworden, en te wijten is 
aan de echtgenoot die de echtscheiding 
niet vraagt, maar van de echtgenoot die 
de echtscheiding vraagt kan niet geeist 
worden dat hij, om zich op die tekortko
mingen en fouten te kunnen beroepen, 
ook het bewijs Ievert van « grove 
beledigingen >>. Het gaat hier om fouten 
en tekortkomingen die, ook a! zijn ze 
geen wettige grond van echtscheiding 
wegens bepaalde feiten, niettemin door 
de rechter in aanmerking kunnen geno
men worden om te beslissen wie van 
beide echtgenoten verantwoordelijk is 
voor die meer dan tienjarige ontwrich
ting, waaruit blijkt dat verzoening of 
verder huwelijksleven uitgesloten is. 

Met andere woorden : terwijl de in 
art. 231 B.W. bedoelde grove beledigin
gen altijd de bewuste fouten en tekort
komingen opleveren, zijn die fouten en 
tekortkomingen niet noodzakelijk grove 
beledigingen, want de eerste hebben een 
andere bedoeling dan de laatste; zij 
worden namelijk beheerst door een 
reeds bestaande duurzame ontwrichting 
van het huwelijksleven. 

W at het eerste middel betreft meen ik 
de volgende bedenkingen te kunnen 
maken : Om over een vordering tot 
echtscheiding op grond van artikel 232, 
eerste lid, van het -Burgerlijk Wetboek te 
beslissen moet, de rechter oordelen of 
uit de feitelijke scheiding van meer dan 
tien jaar de duurzame ontwrichting van 
het huwelijk blijkt. Daarom moet hij aile 
feiten beoordelen tot bij de indiening 
van de vordering (Cass., 25 november 
1976, A.C, 1977, 335). 

Nergens wordt bepaald dat hij zich op 
een ander moment moet plaatsen om te 
beoordelen aan welke fouten en tekort
komingen de feitelijke scheiding van 
meer dan tien jaar te wijten is. 

Bij de voorbereiding van de wet wordt 
geen onderscheid gemaakt tussen de 
fout die aan de oorsprong ligt van de 
feitelijke scheiding en de fout die aan 
het voortduren ervan ten grondslag ligt. 
Volgens C. De Busschere (« De feitelijke 
scheiding der echtgenoten >>, 1978, 
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biz. 281) werd bij de voorbereiding 
blijkbaar aileen rekening gehouden met 
de hypothese dat dezelfde echtgenoot 
tegelijk schuld heeft aan het ontstaan en 
aan het voortduren van de feitelijke 
scheiding. 

In de rechtsleer wordt dat onderscheid 
slechts door enkele auteurs behandeld 
en dan nog in tegengestelde zin. Volgens 
J.L. Renchon (<< Les vicissitudes de Ia 
legislation sur le divorce >>, Annales de 
droit 1976, p. 85, voetnoot 111, bijlage 
rechtsleer) moet de fout van de verwe
rende echtgenoot v66r de feitelijke 
scheiding gebeurd zijn. Een latere fout 
mag niet in aanmerking genomen wor
den om de onderhoudsvordering a£ te 
wijzen. W. Delva schijnt wei rekening te 
houden met de fouten na de feitelijke 
scheidin& : « de rechtbank die er 
" anders over beslissen kan, zou ook 
kunnen oordelen dat de beide echtgeno
ten aan de feitelijke scheiding of het 
voortduren ervan schuld hebben » (W. 
Delva, Personen en Familierecht, 1978, 
blz. 236) en verder « als de rechtbank 
aan de beide echtgenoten van de feite
lijke scheiding schuld geeft, kan geen 
van hen op een uitkering aanspraak 
maken >> (W. Delva, op. cit., blz. 238). In 
de rechtspraak zijn wei enkele voorbeel
den te vinden waarbij de eisende echtge
noot niet als de schuldige echtgenoot 
wordt beschouwd. 

Het geval waarbij de fout die aan de 
oorsprong van de scheiding ligt, toe te 
schrijven is aan de ene echtgenoot, 
terwijl het voortduren van de scheiding 
aan de andere echtgenoot te wijten is, 
blijkt door de wetgever niet behandeld 
te zijn. 

Dat niet aileen de fout die aan de 
grondslag ligt van het ontstaan van de 
feitelijke scheiding relevant is, maar ook 
de fout waaraan het voortduren van de 
feitelijke scheiding te wijten is, kan 
afgeleid worden uit de arresten van het 
Hof van 19 juni 1970 (A.C., 1970, 984 -
R. W. 1970-1971, 502) en van 19 sep
tember 1975 (A.C., 1976, 97 
R. W. 1975-1976, 1495). Deze arresten zijn 
gewezen in verband met een inkomens
overdracht gedurende de feitelijke schei
ding van de echtgenoten (oud artikel 218 
van het Burgerlijk Wetboek v66r de wet 
van 14 juli 1976 betreffende de weder
zijdse rechten en verplichtingen van 
echtgenoten en de huwelijksvermo
gensstelsels). Het Hof maakte daarin 
namelijk een onderscheid tussen de 

schuld aan het ontstaan van de feitelijke 
scheiding en de schuld aan het voortdu
ren ervan. 

« De feitelijk gescheiden echtgenoot 
die van de andere echtgenoot een uitke
ring tot onderhoud vordert, moet bewij
zen dat de scheiding aan de schuld van 
deze te wijten is >> beslist het arrest van 
het Hof d.d. 19 september 1975 (A.C., 
1976, 97, en R.W. 1975-1976, kol. 1495), en 
het voegt eraan toe : « Overwegende dat 
wanneer de scheiding blijft bestaan, de 
eisende echtgenoot moet bewijzen dat 
ook het voortduren van de scheiding aan 
een fout van de andere echtgenoot te 
wijten is. » (Cf. eveneens Cass., 
19 juni 1970, A. C., 1970, 984, en R. W. 
1970-1971, kol. 502.) 

In verband daarmee ben ik dus de 
mening toegedaan dat wanneer de fou
ten en tekortkomingen van deze andere 
echtgenoot weliswaar niet aan de oor
sprong liggen van de feitelijke scheiding, 
maar toch de feitelijke scheiding meer 
dan tien jaar hebben doen aanslepen, de 
feitelijke scheiding van meer dan tien 
jaar eveneens « te wijten is » - in de 
zin van artikel 306 - aan de fouten en 
tekortkomingen van de andere echtge
noot. 

Ik besluit tot cassatie. 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 oktober 1978 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 231, 232, 
lid 1, 301, 306, 1319, 1320 van het 
Burgerlijk Wetboek, 23 en 1305 van het 
Gerechtelijk Wetboek, · 

doordat het arrest - nadat de vorde
ring van eiser, welke ertoe strekte over
eenkomstig artikel 232, lid 1, van het 
Burgerlijk Wetboek de echtscheiding 
tussen de partijen te horen toelaten 
wegens onherstelbare feitelijke schei
ding van de echtgenoten gedurende 
meer dan tien jaar, gegrond werd ver
klaard - de tegenvordering van ver
weerster gegrond verklaart, welke ertoe 
strekte op grond van de artikelen 301 en 
306 van het Burgerlijk Wetboek eiser te 
horen veroordelen tot het betalen van 
een onderhoudsgeld, en het verweermid
del verwerpt waardoor eiser overeen
komstig gezegd artikel 306 liet gelden 
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dat gezegde feitelijke scheiding aan de 
fouten en tekortkomingen van verweer
ster te wijten was; dat het arrest zulks 
beslist op grond : dat de feitelijke 
scheiding zich op 13 november 1954 
voordeed, dat wat betreft de fouten en 
tekortkomingen van verweerster, die 
zich v66r of op die datum hadden 
voorgedaan, eiser deze reeds had inge
roepen in een vorig geding tot echtschei
ding wegens bepaalde oorzaak, dat de 
vordering tot echtscheiding van eiser, 
naderhand gewijzigd in een vordering 
tot scheiding van tafel en bed, afgewe
zen werd door een arrest van het Hof 
van Beroep te Brussel van 24 juni 1970, 
dat dit arrest in kracht van gewijsde was 
getreden, dat deze beschikking noodza
kelijk steunde op de motieven van 
gezegd arrest, luidens dewelke gezegde 
fouten en tekortkomingen niet als zwaar 
beledigend en als genoeg zwaarwichtige 
grieven konden beschouwd worden om 
een scheiding van tafel en bed te 
rechtvaardigen, en dat zodoende op defi
nitieve wijze werd geoordeeld dat ver
weerster geen schuld treft met betrek
king tot de feitelijke scheiding van de 
partijen, 

terwijl uit het feit, dat de fouten en 
tekortkomingen van verweerster niet 
genoeg zwaarwichtig waren om overeen
komstig artikelen 231 van het Burgerlijk 
Wetboek en 1305 van het Gerechtelijk 
Wetboek de scheiding van tafel en bed 
te rechtvaardigen, geenszins voortvloeit 
dat die fouten en tekortkomingen de 
oorzaak niet geweest zijn van de feite
lijke scheiding van partijen, zoals 
bedoeld door artikel 306 van het Burger
lijk Wetboek, voor het geval dat de· 
echtscheiding wordt toegestaan op grond 
van artikel 232, lid 1, van gezegd wet
hoek met het oog op de toepassing van 
artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek 
wat betreft het toekennen van onder
houdsgeld, 

en terwijl, nu voormeld arrest van het 
Hof van Beroep te Brussel van 
24 juni 1970 zich ertoe beperkt heeft de 
vordering van eiser strekkende tot schei
ding van tafel en bed ongegrond te 
verklaren, het bestreden arrest, door te 
verklaren dat voormeld arrest van 
24 juni 1970 definitief geoordeeld had 
dat verweerster geen schuld trof met 
betrekking tot de feitelijke scheiding 
van partijen, de bewijskracht heeft 
geschonden welke door de artiklen 
1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek 
aan gezegd arrest van 24 juni 1970 wordt 
.gehecht, en tevens artikel 23 van het 

Gerechtelijk Wetboek heeft geschonden 
luidens welk het gezag van het rechter
lijk gewijsde zich niet verder uitstrekt 
dan tot hetgeen het voorwerp van de 
beslissing heeft uitgemaakt, en vereist 
wordt dat de gevorderde zaak dezelfde is 
en dat de vordering op dezelfde oorzaak 
berust: 

Overwegende dat de echtgenoot 
die de echtscheiding verkrijgt 
krachtens artikel 232, eerste lid, op 
grond van een feitelijke scheiding 
van meer dan tien jaar, voor de 
toepassing van artikel 301 geacht 
wordt de echtgenoot te zijn tegen 
wie de- echtscheiding is uitgespro
ken; dat nochtans de rechtbank er 
anders kan over beslissen indien de 
eisende echtgenoot het bewijs levert 
dat, zoals artikel 306 luidt,· « de 
feitelijke scheiding te wijten is aan 
de fouten en tekortkomingen van de 
andere echtgenoot »; 

Overwegende dat door de fouten 
en tekortkomingen van de andere 
echtgenoot, aan wie de feitelijke 
scheiding te wijten is, gelijk te 
stellen met de in artikel 231 van het 
Burgerlijk Wetboek bepaalde gron
den tot echtscheiding, het arrest 
voormeld artikel 306 schendt; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 232, eerste 
lid, 301 en 306 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het arrest - nadat de vorde
ring van eiser, welke ertoe strekte over
eenkomstig artikel 232, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek de echtscheiding 
tussen partijen te horen toelaten wegens 
onherstelbare feitelijke scheiding van de 
echtgenoten gedurende meer dan tien 
jaar, gegrond werd verklaard - de 
tegenvordering van verweerster gegrond 
verklaart, welke ertoe strekte op grond 
van de artikelen 301 en 306 van het 
Burgerlijk Wetboek eiser te horen ver
oordelen tot het betalen van een onder
houdsgeld, en het verweermiddel ver
werpt waarbij eiser liet gelden overeen
komstig gezegd artikel 306 dat gezegde 
feitelijke scheiding aan de fouten en 
tekortkomingen van verweerster te wij
ten was, met name fouten en tekortko
mingen welke zich voordeden v66r en op 
het ogenblik van de scheiding, alsook 
tijdens de verdere duur van de schei
ding; dat het dit beslist op grond dat, 
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voor de toepassing van artikel 306 van · 
het Burgerlijk Wetboek, aileen in aan
merking komen de fouten en tekortko
mingen die tot de feitelijke scheiding 
aanleiding hebben gegeven, en niet de 
foutieve feiten en gedragingen die na de 
scheiding van de echtgenoten plaats 
zouden hebben gevonden, 

terwijl artikel 306 van het Burgerlijk 
Wetboek aan hem, die de echtscheiding 
vraagt en bekomt op grond van 
artikel 232, lid 1, van gezegd wetboek, 
toelaat, met het oog op het onderhouds
geld waartoe luidens artikel 301 van het 
Burgerlijk Wetboek de echtgenoot, tegen 
dewelke de echtscheiding wordt uitge
sproken, te veroordelen, te steilen dat hij 
niet beschouwd moet worden als de 
echtgenoot tegen dewelke de echtschei
ding werd uitgesproken, indien hij 
bewijst dat de feitelijke scheiding van 
meer dan tien jaar, bedoeld door voor
meld artikel 232, lid 1, te wijten is aan 
de fouten en tekortkomingen van de 
andere echtgenoot, met dien verstande 
dat hier in aanmerking komen, niet 
aileen de fouten en tekortkomingen 
welke zich voordeden v66r en op het 
ogenblik van de feitelijke scheiding, 
maar ook die welke zich daarna voorde
den en tot het voortduren der scheiding 
bijdroegen : 

Overwegende dat de echtgenoot 
die de echtscheiding verkrijgt op 
grond van de feitelijke scheiding 
van meer dan tien jaar, voor de 
toepassing van artikel 301 geacht 
wordt de echtgenoot te zijn tegen 
wie de echtscheiding is uitgespro
ken; dat nochtans de recht.bank er 
anders kan over beslissen indien de 
eisende echtgenoot het bewijs levert 
dat de feitelijke scheiding, zoals 
artikel 306 luidt, « te wijten is » aan 
de fouten en tekortkomingen van de 
andere echtgenoot; 

Dat het arrest, door te beslissen 
dat enkel fouten en tekortkomingen 
die aan de oorsprong liggen van de 
feitelijke scheiding in aanmerking 
komen, artikel 306 schendt; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; zegt dat van het 
cassatiearrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; behoudt het oordeel 
over de kosten voor en zegt dat de 
feitenrechter daarover zal beslissen; 
verwijst de zaak naar het Hof van 
Beroep te Antwerpen. 

4 januari 1980 - 1' kamer - Voorzit
ter : de h. Wauters, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Janssens - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Charles, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten 
mrs. Bayart en De Gryse. 

Nr. 268 

3' KAMER - 7 januari 1980 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST - BE
DIENDEN - EENZIJDIGE WIJZIGING VAN ES
SENTIELE BESTANDDELEN VAN DE OVER
EENKOMST- ONRECHTMATIGE BEEINDIGING. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - BE
DIENDEN - BEDIENDE DIE ZICH NIET 
BEROEPI' OP EENZIJDIGE WIJZIGING DOOR 
ZIJN WERKGEVER VAN EEN DER ESSENTIELE 
BESTANDDELEN VAN DE OVEREENKOMST -
AFSTAND DIE KAN WORDEN AFGELEID UIT DE 
VOORTZETriNG DOOR DE BEDIENDE VAN ZIJN 
ARBEIDSPRESTATIES NA HET VERSTRIJKEN 
VAN DE TERMIJN DIE VEREIST IS OM STEL
LING TE NEMEN. 

1• Art. 20 Arbeidsovereenkomstenwet 
Bedienden is niet aileen toepasselijk 
wanneer de werkgever of de werkne
mer de wil te kennen geeft de ar
beidsovereenkomst te beeindigen, 
doch ook wanneer een der partijen de 
arbeidsvoorwaarden, die essentiele 
bestanddelen van de overeenkomst 
zijn, eenzijdig wijzigt (1). 

Overwegende dat, wanneer de 
fouten en tekortkomingen van deze 
andere echtgenoot, weliswaar, niet 
aan de oorsprong liggen van de 
feitelijke scheiding, maar toch de 
feitelijke scheiding meer dan tien 
jaar hebben doen voortduren, de 
feitelijke scheiding van meer dan 
tien jaar eveneens << te wijten is », 
in de zin van artikel 306, aan del-----------------
fouten en tekortkomingen van de 
andere echtgenoot; 

(1) Cass., 27 april 1977 (A.C., 1977, 883) en 
17 dec. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 244). 
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z• Wanneer de werkgever eenzijdig de· 

arbeidsvoorwaarden wijzigt die essen
tiele bestanddelen van de arbeids
overeenkomst zijn, kan de voortzetting 
van de arbeidsprestaties door de 
bediende, na het verstrijken van de 
termijn die vereist is om stelling te 
nemen ten aanzien van het eventueel 
sluiten van een nieuwe arbeidsover
eenkomst, impliceren dat afstand 

· wordt gedaan van het aanvoeren van 
de aan de werkgever te wijten beein
diging, niettegenstaande voorbehoud is 
gemaakt (1). 

(DANNEMARK T. LA TRANSEX N.V.) 

ARREST ( vertafing) 

HET HOF; - Gelet op bet bestre
den arrest, op 24 februari 1978 door 
bet Arbeidsbof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet en 1108 van het Burgerlijk Wetboek, 
en van het algemeen rechtsbeginsel 
volgens hetwelk de afstand van een 
recht strikt moet worden uitgelegd en 
slechts kan worden afgeleid uit feiten 
die voor geen andere uitlegging vatbaar 
zijn, 

doordat het arrest vaststelt dat eiser 
bij verweerster de functie van directie
attache uitoefende; dat verweerster hem 
in december 1974 een nieuwe arbeids
overeenkomst heeft voorgelegd waardoor 
hij opnieuw zijn vroegere functie van 
handelsvertegenwoordiger zou moeten 
uitoefenen; dat eiser in zijn brief van 
27 december 1974 weigerde in te stem
men met die wijzigingen; dat eiser, nu 
verweerster vanaf die dag bepaalde pun
ten van die nieuwe overeenkomst begon 
uit te voeren, dat optreden in zijn brief 
van 8 januari 1975 heeft aangeklaagd; 
dat verweerster vervolgens op 31 januari 
1975 eiser in gebreke stelde de nieuwe 
overeenkomst te aanvaarden of ontslag 
te nemen; dat eiser, nu hij bleef weige
ren, op 24 februari 1975 door verweerster 
met een opzeggingstermijn van vieren
twintig maanden werd ontslagen; dat 
eisers raadsman in zijn brief van 
5 maart 1975 verweerster op de hoogte 
bracht dat hij voorbehoud maakte voor 
aile rechten van zijn client;. dat eiser bij 

(1) Zie het arrest van 27 april1977, redenen. 

aangetekende brief van 3 april 1975 aan 
verweerster schreef dat hij oordeelde dat 
zij zijn arbeidsovereenkomst had verbro
ken en dat hij zich niet meer op zijn 
werk zou aanbieden, en doordat het 
arrest op grond van die vaststellingen 
beslist « dat (eiser), door de uitvoering 
van zijn contractuele betrekkingen met 
(verweerster) voort te zetten tot 3 april 
1975 niettegenstaande de opzeggingster
mijn van vierentwintig maanden, 
ondanks zijn in duidelijke bewoori:lingen 
gesteld voorbehoud, ervan afstand heeft 
gedaan aan te voeren dat de precieze 
wijzigingen die zijn werkgever op een
zijdige wijze aan de overeenkomst wilde 
aanbrengen een foutieve uitvoering 
daarvan uitmaakten , en « en dat hijzelf, 
door zich vanaf 4 april 1975 niet meer op 
het werk aan te bieden, het contract 
zonder gegronde reden heeft verbroken; 
dat hij bijgevolg geen recht heeft op een 
vergoeding bij toepassing van artikel 20 
van de gecoordineerde wetten betref
fende het bediendencontract », en even
min op een vergoeding wegens 
onrechtmatige afdanking », 

terwijl elke eenzijdige wijziging door 
de werkgever van een essentieel be
standdeel van de arbeidsovereenkomst 
van rechtswege leidt tot verbreking 
ervan, tenzij de bediende achteraf met 
die wijziging instemt, in welk geval 
tussen dezelfde partijen een nieuwe 
arbeidsovereenkomst wordt gesloten; uit 
de vaststellingen van het contract volgt 
dat eiser ten deze nooit heeft ingestemd 
met de nieuwe voorwaarden die ver
weerster hem wilde opleggen en dat hij 
enkel onder protest en voorbehoud ver
der heeft gewerkt, daaruit volgt dat het 
arrest de wijziging van de overeenkomst 
tussen de partijen aanneemt en dus het 
sluiten van een nieuwe arbeidsovereen
komst tussen de partijen zonder eisers 
instemming (schending van artikel 1108 
van het Burgerlijk Wetboek), eisers af
stand van een recht (het recht de 
eenzijdige vebreking van het bedienden
contract door verweerster aan te voeren) 
afleidt uit feiten die voor een andere 
uitlegging vatbaar zijn (schending van 
het in het middel bedoeld algemeen 
rechtsbeginsel) en aan tegenstrijdigheid 
in zijn motieven lijdt, wat gelijkstaat 
met het ontbreken van motieven, door te 
zeggen, enerzijds, dat eiser ervan heeft 
afgezien de door verweerster aan de 
arbeidsovereenkomst aangebrachte wij
zigingen aan te voeren als een foutieve 
uitvoering daarvan en, anderzijds, dat 
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eiser dienaangaande duidelijk voorbe
houd heeft gemaakt (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser bij verweerster de 
functie van directieattache uitoe
fende; dat verweerster hem op 
16 december 1974 een nieuwe 
arbeidsovereenkomst heeft voorge
legd waardoor hij opnieuw zijn 
vroegere functie van handelsverte
genwoordiger zou moeten uitoefe
nen; dat eiser bij aangetekende 
brief van 27 december 1974 wei
gerde in te stemmen met die wijzi
gingen; dat eisers raadsman, daar 
verweerster vanaf die dag bepaalde 
punten van die nieuwe overeen
komst begon uit te voeren, dat 
optreden in zijn brief van 
8 januari 1975 heeft aangeklaagd; 
dat verweerster vervolgens op 
31 januari 1975 eiser in gebreke 
stelde de nieuwe overeenkomst te 
aanvaarden of ontslag te nemen; dat 
eiser, daar hij bleef weigeren, op 
24 februari 1975 door verweerster 
met een opzeggingstermijn van 
vierentwintig maanden werd ontsla
gen; dat eisers raadsman in zijn 
brief van 5 maart 1975 verweerster 
inlichtte dat hij voorbehoud maakte 
voor alle rechten van zijn client; dat 
eiser verder bleef werken; dat eiser 
bij aangetekende brief van 
3 april 1975 aan verweerster schreef 
dat hij oordeelde dat zijn arbeids
overeenkomst door de foutieve uit
voering van harentwege op deze 
datum was verbroken en dat hij 
zich niet meer op zijn werk zou 
aanbieden; 

Overwegende dat het artikel 20 
van de wetten betreffende de 
arbeidsovereenkomst voor bedien
den, gecoordineerd op 20 juli 1955, 
die op het ogenblik van de feiten 
van kracht waren, niet aileen toe
passelijk is wanneer de werkgever 
of de werknemer zijn wil te kennen 
geeft de arbeidsovereenkomst te 
beeindigen, doch ook wanneer een 
van de partijen de arbeidsvoorwaar-

den, die essentiele bestanddelen van 
de overeenkomst zijn, eenzijdig wij
zigt; 

Overwegende dat, wanneer de 
werkgever eenzijdig de arbeidsvoor
waarden wijzigt die essentiele be
standdelen van de overeenkomst 
zijn, de voorzetting van de arbeids
prestaties door de bediende, na het 
verstrijken van de termijn die 
vereist is om stelling te nemen ten 
aanzien van het eventueel sluiten 
van een nieuwe overeenkomst, kan 
impliceren dat afstand wordt 
gedaan van het aanvoeren van de 
aan de werkgever te wijten verbre
king, niettegenstaande voorbehoud 
werd gemaakt; 

Overwegende dat, ten deze, het 
arrest dat niet aan de in het middel 
aangevoerde tegenstrijdigheid lijdt, 
wettig beslist, op grond van een 
onaantastbare beoordeling in feite, 
dat eiser, door de contractuele 
betrekkingen met verweerster tot 
3 april 1975 voort te zetten, niette
genstaande het door hem gemaakte 
voorbehoud, ervan heeft afgezien 
zich te beroepen op enige onrecht
matige beeindiging van de overeen
komst door de werkgever als gevolg 
van de eenzijdige wijzigingen door 
deze reeds op het einde van de 
maand december 1974 in de ar
beidsvoorwaarden aangebracht, en 
dat eiser, door zich na 3 april 1975 
niet meer op het werk aan te 
melden, zelf de arbeidsovereen
komst heeft verbroken; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

7 januari 1980 - 3• kamer -
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter- Verslaggever: de h. Mahil-: 
lon - Gelijkluidende conclusie van de h. 
Colard, advocaat-generaal - Advoca.ten : 
mrs. J. Kirkpatrick en L. Simont. 
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Nr. 269 

3• KAMER -7 januari 1980 

1° NIEUWE VORDERING - BURGER
LUKE ZAKEN - GERECHTELIJK WETBOEK, 

ART. 807 - BEPALINGEN DIE TOEPASSELIJK 

ZIJN IN HOGER BEROEP. 

2° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE 
ZAKEN - NIEUWE VORDERING - GERECHTE

LIJK WETBOEK, ART. 807 - BEPALINGEN 
TOEPASSELIJK IN HOGER BEROEP. 

3° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - MIDDEL DAT ENKEL KRITIEK 
OEFENT OP REDENEN DIE GEEN INVLOED 
HEBBEN OP DE WETTIGHEID VAN DE BESTRE
DEN BESLISSING - NIET ONTVANKELIJK 

MIDDEL (1). 

4° VOORZIENING IN CASSATIE -
VORM - BURGERLIJKE ZAKEN - NEERLEG
GING VAN MEMORIES- BURGERLIJKE ZAKEN 
- MEMORIE DOOR DE VERWEERDER AAN DE 
GRIFFIE GEZONDEN ZONDER DE MEDEWERK
ING VAN EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN 
CASSATIE - MEMORIE WAAROP HET HOF 

GEEN ACHT SLAAT (2). 

1 o en 2° De be paling en van art. 807 
Ger. W. betreffende de uitbreiding of 
wijziging van de vordering die voor 
de rechter aanhangig is, zijn van toe
passing in hager beroep · (3). (Art. 
1042 Ger.W.) 

(DECROSE N.V. T. TELLIER) 

7 januari 1980 3• kamer 
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : baron Vin
gotte - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Colard, advocaat-generaal - Advo
caten mrs. Houtekier, Gillain en 
JYlahieux, Dinant. 

Nr. 270 
2• KAMER- 8 januari 1980 

1° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - VORDERING VOOR HET STRAFGE
RECHT - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING 
VOOR HET ONDERZOEKSGERECHT - ONT
VANKELIJKHEID- VOORWAARDEN. 

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

(2) Cass., 26 maart 1979 (ibid, 1978-79, 875). 

(3) Cass., 3 mei 1978 (ibid., 1978, 1031) en het 
arrest vermeld in noot 1. 

2° ONDERZOEKSGERECHTEN - BUR
GERLIJKE PARTIJSTELLING VOOR HET 
ONDERZOEKSGERECHT - ONTVANKELIJK
HEID- VOORWAARDEN. 

3° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP
MIDDEL DAT GEEN BETREKKING HEEFT,OP 
DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIE
BEROEP - NIET ONTV ANKELIJK CASSATIE
MIDDEL (4). 

1° en 2° Hij die door een misdrijf is 
benadeeld, kan voor het onderzoeksge
recht als burgedijke partij enkel 
optreden voor feiten die bij dat 
gerecht reeds aanhangig zijn (Artt. 63, 
182 en 183 Sv.; art. 4 wet van 
17 april 1878.) 

(VAN DEN BERGH T. VAN HOOF) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 februari 1979 
gewezen door het Hof van Beroep te 
Antwerpen, kamer van inbeschuldi
gingstelling; 

Overwegende dat eiser enkel in 
zijn hoedanigheid van burgerlijke 
partij cassatieberoep heeft inge
steld; 

I. In zoverre het cassatieberoep 
gericht is tegen de beslissing waar
bij het arrest verweerder wegens 
wanbedrijven naar de correctionele 
rechtbank verwijst : 

Overwegende dat _de voorziening 
tegen zodanige beslissing niet ont
vankelijk is bij gebrek aan belang; 

II. In zoverre het cassatieberoep 
gericht is tegen de beslissing waar
bij de burgerlijke partijstelling voor 
de andere feiten niet ontvankelijk 
wordt verklaard : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
135 van het W etboek van Strafvordering, 
97 van de Grondwet en het algemeen 
rechtsbeginsel volgens hetwelk de rech
ten van de verdediging moeten worden 
geeerbiedigd, 

(4) Zie Cass., 10 feb. 1976 (A.C., 1976, 680). 
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doordat het arrest beslist dat 

« beklaagde Van den Bergh ( eiser) 
gerechtigd was om zich voor de raadka
mer burgerlijke partij te steilen tegen 
beklaagde Van Hoof voor de feiten die 
geviseerd zijn in de vordering van 
het openbaar ministerie en waarvoor 
beklaagde Van Hoof (verweerder) naar 
de correctionele rechtbank is verwezen; 
dat, indien aan de telastlegging van die 
feiten een andere kwalificatie zou die
nen te worden gegeven, dit nog steeds 
door de correctionele rechtbank kan 
worden gedaan; ... dat de raadkamer 
over de strafvordering slechts uitspraak 
kan doen binnen de perken van de 
vordering van het openbaar ministerie of 
van de door de onderzoeksrechter wette
lijk verrichte inverdenkingstelling; dat 
beklaagde Van den Bergh (eiser), der
halve, voor zover hij zou eisen dat 
beklaagde Van Hoof (verweerder) naar 
de correctionele rechtbank verwezen 
wordt voor andere feiten, dat wil zeggen 
feiten die buiten de zojuist omschreven 
perken vailen, van de raadkamer vroeg 
dat zij haar macht te buiten zou gaan; 
dat hij het echter in werkelijkheid in 
zijn conclusie niet heeft over andere 
"feiten ", maar over anders gekwalifi
ceerde "telastleggingen "; dat overigens 
voor de kamer van inbeschuldigingstel
ling van geen voldoende bezwaren ten 
laste van beklaagde Van Hoof (verweer
der) uit hoofde van andere feiten geble
ken is » en het arrest derhalve de 
burgerlijke partijstelling van eiser ont
vankelijk verklaart in zoverre ze tegen 
verweerder is gericht met betrekking tot 
de feiten waarvoor deze naar de correc
tionele rechtbank is verwezen, het 
anders of meer gevorderde ontzegt en de 
kosten aanhoudt, 

terw1jl, eerste onderdeel, de bena
deelde zich steeds burgerlijke partij kan 
steilen voor de onderzoeksgerechten en 
de ontvankelijkheid van een dergelijke 
burgerlijke partijstelling niet beperkt is 
tot de mate waarin de burgerlijke partij 
zich !outer bij het rekwisitorium van het 
openbaar ministerie aansluit, zodat het 
arrest niet zonder schending van 
artikel 135 van het Wetboek van Straf
vordering kon beslissen dat de burger
lijke partijstelling van eiser slechts ont
vankelijk was in zoverre ze tegen ver
weerder gericht was met betrekking tot 
de feiten waarvoor deze, ingevolge de 
publieke vordering, naar de correctionele 
rechtbank was verwezen; 

tweede onderdeel, enerzijds, de bur
gerlijke partijstelling, zoals door eiser in 

conclusie · gesteld, tot voorwerp had « ten 
nadele van een ander effecten, gelden, 
koopwaren, biljetten, kwijtschriften, 
geschriften van aile aard, die een verbin
tenis of een ontheffing van schuld 
inhouden of teweegbrengen en die hem 
overhandigd werden op voorwaarde van 
ze terug te geven of er een bepaald 
gebruik van te maken, bedrieglijk hetzij 
verduisterd, hetzij verspild te hebben en 
dit voor aile sommen gestort op de 
rekening V.M.S. ten bedrage van ten 
minste 17.505.000 frank en, na correctio
nalisatie, om in handels- en bankge
schriften valsheid te hebben gepleegd, 
hetzij door valse handtekeningen, hetzij 
door namaking of vervalsing van 
geschriften of ontlastingen van schuld 
valselijk op te maken of door ze achteraf 
in de akten in te voegen, hetzij door 
toevoeging of vervalsing van bedingen, 
van verklaringen of van feiten, welke 
deze akten ten doel hadden op te nemen 
of vast te steilen, namelijk met gelden 
op te nemen op kwijtingen op brief
papier van de bank, dan wanneer ze 
gestort werden op een private rekening 
V.M.S. waarvan het actief onttrokken 
werd aan dat van de bank ''• en, 
anderzijds, eiser en verweerder werden 
vervolgd en verwezen naar de correctio
nele rechtbank om, in strijd met de 
technische voorschriften met betrekking 
tot de bescherming van het spaarwezen, 
spaargelden te hebben ingezameld, zodat 
het arrest, door te beslissen dat eiser het 
in zijn conclusie « niet heeft over andere 
" feiten " » maar over anders gekwalifi
ceerde << telastleggingen "• aan deze 
conclusie een interpretatie geeft die 
onverenigbaar is met haar zin en draag
wijdte (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

derde onderdeel, eiser in zijn conclu
sie voor de kamer van inbeschuldiging
stelling vorderde dat << dag en uur » 
zouden worden vastgesteld << waarop 
geconcludeerd en gepleit zal worden 
over de verwijziging van Van Hoof Jan 
Armand Angelica (verweerder) naar de 
correctionele rechtbank, wegens de 
telastleggingen opgenomen in initio van 
de vordering van de procureur-generaal 
bij het Hof van Beroep te Antwerpen 
van 15 januari 1979 », zodat het arrest, 
enerzijds, door te antwoorden dat << ove
rigens van geen voldoende bezwaren ten 
laste van beklaagde Van Hoof (verweer
der) uit hoofde van andere feiten geble
ken is » geen antwoord op dit middel 
inhoudt, derhalve niet regelmatig is 
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gemotiveerd (schending van artikel 97 
van de Grondwet), en, anderzijds, het 
algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk 
de rechten van de verdediging moeten 
worden geeerbiedigd, schendt vermits 
eiser geen mogel\jkheid : werd gelaten 
om, zoals hij vorderde, ten gronde de 
feiten te bewijzen waarvoor hij zich 
burgerlijke partij wenste te stellen : 

W at het eerste onderdeel betreft, 
dat de ontvankelijkheid van de 

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

8 januari 1980 2" kamer 
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Delva -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. De Gryse. 

voorziening raakt : · 
Overwegende dat de benadeelde Nr. 271 

van een misdrijf slechts over twee 2" KAMER- 8 januari 1980 
mogelijkheden beschikt om de INKOMSTENBELASTINGEN 
strafvordering op gang te brengen 
namelijk, ten eerste, door burger
lijke partijstelling voor de onder
.zoeksrechter met toepassing van 
artikel 63 van het W etboek van 
Strafvordering, ten tweede, door 
burgerlijke partijstelling bij recht
streekse dagvaarding met toepas
sing van de artikelen 145, 182 en 
183 van hetzelfde wetboek; dat hier
uit volgt dat de benadeelde nooit de 
strafvordering op gang kan brengen 
voor de raadkamer maar dat hij 
zich voor dit onderzoeksgerecht 
enkel burgerlijke partij kan stellen 
betreffende de feiten die aldaar 

AAN-

reeds aanhangig zijn; 
Dat dientengevolge d~ beslissing, 

SLAG EN INKOBIERING - AANSLAG TEN 
KOBIERE GEBRACBT V66R BET VERSTRIJKEN 
VAN DE AANSLAGTERMIJN MAAR OOK V66R 
BET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN 
VAN TWINTIG DAGEN GESTELD BIJ 
ART. 251, § 1, W.I.B. - NIETIGVERKLARING 
VAN DE AANSLAG WEGENS SCBENDING VAN 
DIE WETSBEPALING - EEN NIEUWE AANSLAG 
KAN DOOR DE ADMINISTRATIE WORDEN 
GEDAAN BINNEN DE TERMIJNEN VAN 
ART. 260 W.I.B. - OOK AL ZOU DE VERJARING 
BEREIKT ZIJN INDIEN DE AANSLAG WAS 
GEDAAN MET INACBTNEMING VAN DIE TER

MIJN VAN TWINTIG DAGEN (1) (2). 

(VAN DEN ABEELE 
T. BELGISCBE STAAT- MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST 

waarbij de kamer van inbeschuldi- HET HOF; - Gelet op het bestre
gingstelling de burgerlijke partij- den arrest, op 27 februari 1979 
stelling van eiser voor de raadka- . gewezen door het Hof van Beroep te 
mer niet ontvankelijk verklaart voor Antwerpen; 
zover die steunt op de feiten die l-~-------------
niet het voorwerp hebben uitge
maakt van het onderzoek, wettelijk 
verantwoord is; 

Dat het onderdeel naar recht 
faalt; 

W at het tweede en het derde 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat, nu uit het ant
woord op het eerste onderdeel blijkt 
dat eiser geen burgerlijke partij was 
voor de feiten die niet het voorwerp 
waren van het onderzoek, de voor
ziening, bij gebrek aan hoedanig
heid, niet ontvankelijk is; dat de 
onderdelen aangevoerd tot staving 
van een niet ontvankelijke voorzie
ning evenmin ontvankelijk zijn · 

(1) Zie Cass., 19 okt. 1965 (Bull. en Pas., 
1966, I, 230); 28 mei 1968 (A.C., 1968, 1187); 
24 mei 1973 (ibid., 1973, 930) met de opmerkin
gen van mr. Marc Baltus, Journ. prat. de droit 
fisc. et !inane., dl. XXXIX, 1966, blz. 110-111, 
en dl. XLVI, 1973, blz. 240-242. 

De termijn van twintig dagen waarover de 
belastingplichtige beschikt om zijn aanmer
kingen in te dienen, is verlengd tot een maand 
bij de wet van 3 nov. 1976, art. 41. 

Die wet, die ten deze niet toepasselijk was, 
bepaalt dat • de aanslag niet mag worden 
gevestigd v66r die eventueel verlengde ter
mijn, behoudens indien ... de rechten van de 
Schatkist in gevaar verkeren wegens een 
andere .oorzaak dan het verstrijken van de 
aanslagtermijn ». 

(2) Zie R. Zondervan, • A propos d'une 
illegalite premeditee par l'Etat. Avis de rectifi
cation et delai d'imposition », in Journ. de dr 
fiscal, 1981 blz. 5 tot 22. 
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Over het middel, afgeleid uit de scherr

ding van de artikelen 251, hoofdzakelijk 
§ 1, 259, gewijzigd door artikel 5 van het 
koninklijk besluit nr. 9 van 18 april 1977, 
en 260 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (koninklijk besluit van 
26 februari 1964), 

doordat het arrest - na vastgesteld te 
hebben : dat de administratie op 
28 december 1973 een bericht van wijzi
ging van aangifte toegezonden had aan 
eiser, betreffende het aanslagjaar 1971; 
dat de administratie niet wettelijk, op 
grond van artikel 251 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, een aan
slag mocht vestigen binnen de twintig 
dagen die op dat bericht volgden; dat 
nochtans « wanneer de fiscus deze 
termijn zou hebben laten verstrijken 
alvorens de aanslag te vestigen, de 
aanslag nietig zou geweest zijn wegens 
prescriptie; dat in dat geval de admi
nistratie normaliter geen nieuwe aanslag 
zou hebben kunnen vestigen op grond 
van artikel 260 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen; dat de adminis
tratie, zonder het verstrijken van de 
'termijn van twi:ntig dagen af te wachten, 
op 28 december 1973 het kohier uitvoer
baar verklaarde en derhalve de aanslag 
vestigde, die op 2 januari 1974 aan eiser 
werd verzonden; dat met andere woor
den het bericht van wijziging werd 
verzonden op de dag waarop de vesti
ging van de aanslag geschiedde; dat de 
fiscus zodoende de prescriptie vermeed, 
door een aanslag te vestigen die onwet
tig was, zijnde in strijd met de bepalin
gen van artikel 251 van het Wetboek van 
de lnkomstenbelastingen; dat het zeer 
duidelijk is dat de fiscus verkoos een 
nietige aanslag te vestigen, liever dan 
een laattijdige, enkel en aileen om zich 
nadien nog te kunnen beroepen op 
artikel 260 van het W etboek der 
Inkomstenbelastingen >> - niettemin 
aanvaardt dat de administratie, na ver
nietiging van de aanslag wegens scherr
ding van artikel 251 van het Wetboek, 
een geldige aanslag heeft mogen vesti
gen binnen de termijn gesteld in 
artikel 260, op grond : « dat het hof van, 
beroep niet te oordelen heeft over de 
billijkheid van dit door de fiscus 
gevolgde procede; dat het enkel kan 
vaststellen dat de eerste aanslag nietig 
verklaard is omdat hij niet gevestigd 
werd overeenkomstig een wettelijke 
regel, en niet omdat er prescriptie was; 
dat immers, op het ogenblik van het 
vestigen van de nietige aanslag, er nog 
geen prescriptie was; dat de wetgever 

klaarblijkelijk deze mogelijkheid aan de 
administratie heeft willen geven om de 
belangen van de fiscus veilig te stellen, 
hoe begrijpelijk overigens de veront
waardiging van bepaalde fiscalisten 
betreffende het " misbruik " van deze 
mogelijkheid moge overkomen; dat eiser 
opwerpt dat een onwettige handeling 
geen wettig gevolg kan hebben, noch 
rechtstreeks, noch onrechtstreeks, doch 
de wetgever in casu uitdrukkelijk de 
mogelijkheid geschapen heeft om de 
gevolgen van de nietigheid van de aan
slag, die niet nietig is wegens prescrip
tie, te ontgaan door het vestigen van een 
nieuwe aanslag, mits met vervulling van 
bepaalde voorwaarden die in casu ver
vuld zijn », 

terwijl de opzettelijke vestiging van 
een onwettige en nietige aanslag, met 
schending van artikel 251 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen, 
enkel en aileen om zich nadien nog te 
kunnen beroepen op artikel 260 van het 
wetboek, een feitelijkheid en een 
« bedrog aan de wet >> daarstelt, en, in 
dit geval, artikel 260 van het wetboek 
niet aan de administratie toelaat, binnen 
de buitengewone termijn die het instelt, 
een aanslag te vestigen in vervanging 
van een oorspronkelijke aanslag die niet 
regelmatig kon worden _gevestigd v66r 
het vervailen van de verjaringstermijn, 
indien de wet ware geeerbiedigd : 

Overwegende dat de administra
tie, wanneer zij ten deze het aange
geven inkomstencijfer meende te 
moeten wijzigen, vooraleer zij een 
aanslag kon vestigen, krachtens de 
oorspronkelijke en ter zake nog 
toepasselijke tekst van artikel 251 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, aan eiser, belangheb
bende, het cijfer moest laten ken
nen dat zij voornemens was in de 
plaats te stellen en hem meteen 
moest uitnodigen om zijn aanmer
kingen binnen twintig dagen schrif
telijk in te dienen, na het verstrij
ken van welke termijn zij pas een 
wijzigende aanslag kon doen; dat 
het niet in acht nemen van de 
genoemde termijn nietigheid van de 
aanslag ten gevolge heeft; 

Overwegende dat, volgens de 
vaststellingen van het arrest, de 
administratie ten deze de termijn 
van twintig dagen niet in acht heeft 
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genomen en de wijzigende aanslag 
v66r het verstrijken van die termijn 
heeft ingekohierd om te voorkomen 
dat het recht van aanslag zou verja
ren ingevolge artikel 259, eerste lid, 
van het wetboek; dat dientenge
volge, na nietigverklaring van de 
aanslag, op bezwaar van eiser, 
wegens niet-inachtneming van de 
bedoelde termijn van twintig dagen, 
krachtens artikel 260 van het wet
hoek een nieuwe aanslag kon wor
den gevestigd, hetgeen niet mogelijk 
zou zijn geweest indien de admi
nistratie de oorspronkelijke aan
slag had verricht na het verstrijken 
van de termijn van twintig dagen, 
daar in dat geval de verjaring zou 
zijn bereikt en het recht van aan
slag geheel zou zijn vervallen inge
volge artikel 259, eerste lid, van het 
wetboek; 

Overwegende dat, nu de respec
tieve rechtsgevolgen van de twee 
voormelde onwettigheden bepaald 
zijn in de wet en, in de ter zake 
toepasselijke stand van de wetge
ving, de werkelijk gepleegde onwet
tigheid slechts een voorlopige nie
tigheid oplevert, de enkele omstan
digheid dat de administratie deze 
onwettigheid met opzet zou hebben 
begaan om het recht van aanslag 
niet te verliezen, op de gevolgen van 
de onwettigheid geen invloed kan 
hebben; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomeil; 

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

8 januari 1980 2• kamer 
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Soetaert -
Andersluidende conclusie (1) van de h. 
Declercq, advocaat - Advocaten : mrs. 
Claeys Bouuaert; Koevoets, Antwerpen; 
Baltus, Brussel. 

(1) Het O.M. had geconcludeerd tot vernieti
ging omdat het van oordeel was dat de 
administratie, doordat zij de aanslag had 
gevestigd op de dag dat zij het bericht van 
WlJZigmg had opgestuurd, haar verplichting 

Nr. 272 

2• KAMER - 8 januari 1980 

INKOMSTENBELASTINGEN- AITREK 
VAN BEDRIJFSU!TGAVEN EN -LASTEN- WET
BOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, 
ART. 44, EERSTE LID, GEW. BIJ ART. 14 WET 
VAN 25 JUNI 1973 - REISKOSTEN- BEWIJS. 

De bedrijfsuitgaven en -kosten die zijn 
gedaan of gedragen om de belastbare 
inkomsten te verkrijgen of te behou
den, zijn aftrekbaar indien de belas
tingplichtige het bedrag ervan verant
woordt door middel van bewijsstukken 
en, in geval zulks niet mogelijk is, 
door alle andere door het gemeen 
recht toegelaten bewijsmiddelen, met 
uitzondering van de eed; niet wettelijk 
verantwoord is derhalve het beschik
kende gedeelte van het arrest, nu het 
niet vaststelt dat het voor de belas
tingschuldige niet mogelijk was 
bewijsstukken voor te Jeggen, en niet
temin beslist dat het gehele bedrag 
van de reiskosten als een aftrekbare 
bedrijfsuitgave of -last moet worden 
beschouwd op grand van andere gege
vens en met name op de tabel bij het 
KB. van 18 jan. 1965 houdende alge
mene regeling inzake reiskosten van 
het rijkspersoneel (2). (Art. 44, eerste 
lid, W.I.B., gew. bij art. 14 wet van 
25 juni 1973.) 

niet in acht had genomen die haar was 
.. opge!egd bij art. 251 W.I.B., t.w. dat zij aan de 
belastingplichtige een termijn van twintig 
dagen diende te ver!enen om zijn aanmerkin
gen te kunnen indienen. De administratie had 
dus niet het recht zich op dat onwettig 
procede te beroepen om een nieuwe aanslag te 
kunnen vestigen ingevolge art. 260 W.I.B. 
waarin gezegd wordt dat een nieuwe aanslag 
kan gevestigd worden « wanneer een aanslag 
nietig verklaard is omdat hij niet werd geve
stigd overeenkomstig een wettelijke regel, met 
uitzondering van een regel betreffende de 

'prescriptie •· 
I.e. had de administratie er de voorkeur aan 

gegeven een voorbarige en onwettelijke aan
slag te vestigen omdat de verjaring in ieder 
geval zou bereikt zijn, indien de wettelijke 
termijn van twintig dagen was in acht geno
men. 

(2) Zie Cass., 17 sept. 1959 (BiJJJ. en Pas., 
1960, I, 68); 23 april 1963 (ibid., 1963, I, 894); 
21 feb. 1974 (A.C., 1974, 693); 10 jan. en 
5 juni 1975 (ibid., 1975, 529 en 1057). V66r de 
wet van 25 juni 1973 was de reglementering 
inzake het bewijs voor bedrijfsuitgaven en 
-lasten minder strikt. 
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(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 

T. DIELS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 januari 1979 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Antwerpen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 44, eerste lid, van het 
W etboek van de Inkomstenbelastingen, 
gewijzigd bij artikel 14 van de wet van 
25 juni 1973, 

doordat het arrest, uitspraak doende 
over het beroep van verweerder tegen 
de beslissing van de directeur van 
10 september 1976, nummer 502.465, 
genomen op zijn bezwaarschrift van 
18 november 1975, dat gericht was tegen 
de aanslag in de personenbelasting te 
zijnen laste voor het aanslagjaar 1975, 
onder artikel 546.023 van het kohier 
aangelegd voor de gemeente Oevel, de 
genoemde beslissing vernietigt op grond 
dat het in feite vrijwel ondoenbaar is 
een absoluut bewijs voor te leggen van 
de aankopen van benzine en bepaalde 
kleinere uitgaven, en aldus verweerder 
toelaat het totaal bedrag van zijn ver
plaatsingskosten per auto te bepalen op 
grond van de tabel gevoegd bij het 
koninklijk besluit van 18 januari 1965, 
houdende algemene regeling der reis
kosten van het rijkspersoneel, 

terwijl artikel 44, eerste lid, van het 
·wetboek van de Inkomstenbelastingen 
vereist dat de belastingplichtige de echt
heid en het bedrag van al zijn bedrijfs
uitgaven of -lasten verantwoordt door 
middel van de bewijsstukken en slechts 
het bewijs van een of ril.eer bedrijfsuit
gaven toelaat door middel van alle 
andere door het gemeen recht toegelaten 
bewijsmiddelen, met uitzondering van de 
eed, indien de belastingplichtige in de 
onmogelijkheid verkeert bewijsstukken 
voor te leggen : 

Overwegende dat het arrest 
als aftrekbare bedrijfsuitgaven of 
-lasten betreffende de betwiste aan
slag van verweerder in de personen
belasting wegens inkomsten in het 
belastingjaar 1974 een bedrag aan
neemt van 69.419 frank, waaronder 
60.039 frank wegens verplaatsings
kosten met eigen wagen, op grond : 
dat, volgens artikel 44, eerste lid, 
van het Wetboek van de Inkomsten-

belastingen, aftrekbare bedrijfsuit
gaven of -lasten die zijn welke de 
belastingplichtige tijdens het belast-
bare tijdperk heeft gedaan of gedra
gen om de belastbare inkomsten · te 
verkrijgen of te behouden en waar
van hij de echtheid en het bedrag 
verantwoordt door middel van 
bewijsstukken of, ingeval zulks niet 
mogelijk is, door alle andere door 
het gemeen recht toegelaten bewijs
middelen, met uitzondering van de 
eed; dat in casu de werkgever van 
appellant niet tussenkomt in zijn 
verplaatsingskosten; dat de keuze 
van de woonplaats van appellant 
niet onredelijk is; dat hij te Oevel 
woont en te Heist-op-den-Berg 
werkt, terwijl zijn echtgenote tij
dens de belastbare periode een tijd 
te Geel werkzaam was; dat de 
afstand van zijn woning naar zijn 
werkplaats, 21 kilometer, vaststaat 
en hij het aantal werkdagen nauw"7 
gezet specifieert, zodat er desbetref
fend geen betwisting kon bestaan; 
dat als feitelijk vaststaand gegeven 
moet aanvaard worden dat appel
lant, in het jaar 1974, 4.032 kilome
ter aflegde met een wagen van 7 pk 
en 5.838 kilometer met een wagen 
van 11 pk; dat appellant niet ver
plicht is het openbaar vervoer te 
gebruiken; dat appellant, bij de 
berekening van zijn aftrekbare ver
plaatsingskosten, gebruik maakt van 
de voor het jaar 1974 geldende tabel, 
gevoegd bij het koninklijk besluit 
van 18 januari 1965 houdende de 
algemene regeling inzake reiskosten 
van het rijkspersoneel; dat appel
lant geen deel uitmaakt van het 
rijkspersoneel en trouwens het 
rijkspersoneel ook slechts recht 
heeft op de in de tabel vermelde 
vergoedingen mits de vervulling van 
bepaalde in het koninklijk besluit 
van 18 januari 1965 gestelde voor
waarden, doch de vraag in casu is, 
of, door gebruik te maken .van die 
tabel, appellant op afdoende wijze 
zijn aftrekbare verplaatsingskosten 
bewijst; dat de tabel, die periodisch 
aangepast wordt, rekening houdt 
met het vermogen van de gebruikte 
wagen (pk) en met allerlei elemen-
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ten als daar zijn afschrijving, verze
kering, onderhoudskosten, benzine
verbruik, enzovoort, en uiteraard 
het resultaat is van een berekening 
op basis van gemiddelden; dat, met 
andere woorden, vrij nauwkeurig 
vaststaat dat in 1974 een wagen van 
11 pk, rekening houdende met 
de hierboven vermelde elementen, 
gedurende de eerste 12.000 kilome
ter, gemiddeld 6,90 frank per kilo
meter kost; dat de tabel derhalve 
een uiteraard overdracht, objectief 
en betrouwbaar criterium inhoudt; 
dat het in feite vrijwel ondoenbaar 
is een absoluut bewijs voor te 
leggen van aankopen van bezine en 
bepaalde andere kleinere uitgaven, 
zodat de toepassing van de tabel 
een criterium uitmaakt waardoor de 
belastingplichtige een afdoende en 
voldoende precies bewijs, in de zin 
van artikel 44, eerste lid, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, !evert van zijn werkelijke ver
plaatsingskosten, zo hij verkiest dit 
bewijsmiddel te gebruiken; 

Overwegende dat, blijkens arti
kel 44, eerste lid, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, af
trekbare bedrijfsuitgaven of -lasten 
die zijn welke de belastingplichtige 
tijdens het belastbare tijdperk heeft 
gedaan of gedragen om de belast
bare inkomsten te verkrijgen of te 
behouden en waarvan hij de echt
heid en het bedrag verantwoordt 
door middel van bewijsstukken of, 
ingeval zulks niet mogelijk is, door 
aile andere door het gemeen recht 
toegelaten bewijsmiddelen, met uit
zondering van de eed; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het niet vaststelt dat het voor eiser 
niet mogelijk was enige van de 
betwiste verplaatsingskosten door 
middel van bewijsstukken te verant
woorden, en niettemin beslist dat 
het gehele bedrag ervan als een 
aftrekbare bedrijfsuitgave of -last 
moet worden beschouwd, de aange
haalde wetsbepaling 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 
opdat erover door de feitenrechter 
zal worden beslist; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

8 januari 1980 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Soetaert -
Gelijkluidende canclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal. 

Nr. 273 

2• KAMER - 9 januari 1980 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
EENSTEMMIGHEID - WETBOEK VAN STRAF
VORDERING, ART. 211BIS- DRAAGWIJDTE. 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
EENSTEMMIGHEID - WETBOEK VAN STRAF
VORDERING, ART. 211BIS - RECHTER IN 
HOGER BEROEP DIE DE DOOR DE EERSTE 
RECHTER UITGESPROKEN STRAF HAND
HAAFT, DOCH RET UITSTEL VAN DE TENUIT
VOERLEGGING ERVAN OPHEFT - EENSTEM
MIGHEID VEREIST (1}. 

1 • De in ad. 211 bis Sv. vastgestelde 
regel van de eenstemmigheid is van 
toepassing telkens wanneer de toe
stand van de beklaagde in hager 
beroep wordt verzwaard zander uit
zandering, zelfs als de rechter in hager 
beroep, avereenkomstig art. 215 Sv., 
het hem overgebrachte vannis teniet
doet en over de grand van de zaak 
beslist (2). 

(DREELINCK T. CORNEZ E., SAEY, CORNEZ J.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 12 juni 1979 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Bergen; 

(1) Cass., 8 dec. 1975 (A.C., 1976, 440) en 
15 feb. 1978 (ibid., 1978, 716}. 

(2) Cass., 21 sept. 1977 (A.C., 1978, 95} en 
28 maart 1979 (ibid., 1978-79, 893). 
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I. Op de voorziening van eiser, 

beklaagde: 

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

1" jegens verweerder Jose Cornez, 
medebeklaagde : 

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

2" jegens eiser : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 211bis van het 
Wetboek van Strafvordering, 

doordat het vonnis na vernietiging van 
de beslissing van de politierechtbank 
opnieuw uitspraak doet, eiser tot een 
enkele geldboete van zestig frank ver
oordeelt wegens de drie tenlasteleggin
gen samen en hem tevens verwijst in de 
kosten van de strafvordering, 

terwijl de eerste rechter wel een 
gelijke straf had uitgesproken maar 
daaraan tevens uitstel had verbonden, 
zodat de correctionele rechtbank, door 
eiser het voordeel van het uitstel te 
ontnemen, de straf heeft verzwaard en 
bijgevolg geen uitspraak kon doen zon
der de eenstemmigheid van al haar 
leden vast te stellen : 

Overwegende dat de bij arti
kel 211bis van het Wetboek van 
Strafvordering voorgeschreven regel 
van eenstemmigheid van kracht is 
in alle gevallen waarin de veroorde
ling in hoger beroep verzwaard 

leden uitspraak heeft gedaan en 
mitsdien de in het middel aange
haalde wetsbepaling heeft geschon
den; 

Dat het middel gegrond is; 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van de 
verweerders Emile Cornez en Maria 
Saey jegens eiser : 

Overwegende dat vernietiging van 
de beslissing op de strafvordering 
jegens de beklaagde, op de niet 
beperkte voorziening van de 
beklaagde, de vernietiging mee
brengt van de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering die eruit 
volgt; 

II. In zoverre de voorziening van 
eiser, burgerlijke partij, gericht is 
tegen de beslissing waarbij hij 
wordt veroordeeld in de kosten van 
de strafvordering jegens verweerder 
Jose Cornez en tegen de beslissing 
op de burgerlijke rechtsvordering 
van de eiser jegens verweerder Jose 
Cornez: 

Over het tweede middel, ... 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; , 

wordt, zonder dat op die regel een Om die redenen, vernietigt het 
uitzondering dient te worden bestreden vonnis, in zoverre daarbij 
gemaakt in het geval dat de recht- uitspraak wordt gedaan over de 
bank in hoger beroep het hem strafvordering jegens eiser en over 
voorgelegde vonnis krachtens arti- de burgerlijke rechtsvordering van 
kel 215 van het Wetboek van Straf- de verweerders Emile Cornez en 
vordering tenietdoet en opnieuw Maria Saey jegens eiser; verwerpt 
uitspraak doet; de voorziening voor het overige; 

Overwegende dat, nu de rechters beveelt dat van dit arrest melding 
in hoger beroep het door de eerste zal worden gemaakt op de kant van 
rechter verleende voordeel van het de gedeeltelijk vernietigde beslis
uitstel hebben ingetrokken, terwijl sing; veroordeelt eiser in de helft 
zij de in eerste aanleg uitgesproken van de kosten en legt de andere 
straf hebben gehandhaafd, zij de helft ten laste van de Staat; verwijst 
veroordeling hebben verzwaard; de aldus beperkte zaak naar de 

Overwegende dat de rechtbank Correctionele Rechtbank te Charle
niet heeft vastgesteld dat zij met . roi, zitting houdende in hoger 
eenparige stemmen van al haar beroep. 
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9 januari 1980 - 2• kamer - Voorzit

ter : baron Richard - Verslaggever : de 
h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Velu, advocaat-generaal- Advoca
ten: mrs. L. Simont en Houtekier. 

Nr. 274 

2' KAMER - 9 januari 1980 

1° CASSATIE - BEVOEGDHEID - STRAFZA
KEN- VEROORDELING- GEVALLEN WAARIN 
VERNIETIGING IN CORREGriONELE ZAKEN 
KAN WORDEN UITGESPROKEN. 

2° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- STRAFVORDERING - CASSATIEBEROEP 
TEGEN DE BESLISSING VAN HET VONNISGE
RECHT - MIDDEL DAT ENKEL BETREKKJNG 
HEEFT OP HET VOORBEREIDEND ONDERZOEK 
EN NIET OP DE BEVOEGDHEID VAN HET 
GERECHT- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (1). 

1" In correctionele zaken kan geen ver
nietiging van een veroordelende 
beslissing worden uitgesproken tenzij 
de wet geschonden of een substantiele 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven vorm weggelaten is, hetzij in 
de verwijzingsbeslissing, hetzij in de 
behandeling en de rechtspleging voor 
het vonnisgerecht, hetzij in de veroor
delende beslissing zeit (2). (Artt. 
408 en 413 Sv.) 

(SUAREZ DOMINGUEZ, LOPEZ JORGE 
T. PATROONKAS N.V., LOCABRA P.V.B.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

20 april 1874 op de voorlopige hechtenis, 
het tweede, afgeleid uit de schending 
van artikel 6, lid 1, van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

doordat de beschikking van 3 no
vember 1976, waarbij de onderzoeks
rechter verbod van vrij verkeer oplegt, 
niet met redenen is omkleed en eerst 
gegeven werd na tal van verhoren van 
eiseres en meer dan een jaar na een op 
7 maart 1975 gepleegde misdaad : 

Overwegende dat uit de vergelij
king van de artikelen 408 en 
413 van het Wetboek van Strafvor
dering en uit de beperkende opsom
ming in het eerste van deze artike
len volgt dat in correctionele zaken 
vernietiging slechts kan worden uit
gesproken in geval van schending 
van de wet of van verzuim van een 
substantiele of op straffe van nietig
heid voorgeschreven vorm, hetzij in 
de verwijzingsbeslissing, hetzij in 
de behandeling en de rechtspleging 
voor het vonnisgerecht, hetzij in de 
veroordelende beslissing zelf; 

Overwegende dat uit geen enkel 
stuk blijkt dat eiseres de thans 
aangevoerde grief voor de vonnisge
rechten heeft doen gelden; dat het 
middel, dat geen betrekking heeft 
op de bevoegdheid doch uitsluitend 
op het vooronderzoek, niet voor de 
eerste maal voor het Hof kan wor
denvoorgedragen; 

RET HOF; - Gelet op het bestre- Dat het eerste middel en het 
den arrest, op 28 juni 1979 door het vierde onderdeel van het tweede 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; middel niet ontvankelijk zijn; 

I. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissingen op 
de strafvordering jegens de eisers : 

a) Wat de voorziening van Victo
ria Lopez Jorge betreft : 

Over het eerste middel en het vierde 
onderdeel van het tweede middel samen, 
het eerste middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 3 van de wet van 

-------------------------1 
(1) Cass., 13 dec. 1976 (A.C., 1977, 413) en 

7 feb. 1979 (ibid., 1978-79, 657). 

(2) Cass., 13 dec. 1976 (A.C., 1977, 413). 

Over de eerste drie onderdelen van 
het tweede middel, ... 

Dat die onderdelen van het mid
del niet kunnen worden aangeno
men; 

Over het derde middel, ... 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

Over het vierde middel, ... 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 
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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) W at de voorziening van Rafael 
Suarez Dominguez betreft : 

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

II. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissingen op 
de burgerlijke rechtsvorderingen 
jegens de eisers : 

a) op de rechtsvordering van de 
naamloze vennootschap Patroon
kas: 

Overwegende dat de eisers geen 
bijzonder middel aanvoeren; 

b) op de rechtsvordering van de 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Locabra : 

Dat de voorzieningen te vroeg 
zijn ingesteld en mitsdien niet ont
vankelijk zijn; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt de eisers, 
ieder van hen, in de kosten van hun 
voorziening. 

9 januari 1980 - 2• kamer - Voorzit
ter : baron Richard - Verslaggever : de 
h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Velu, advocaat-generaal- Advoca
ten : mrs. Dassesse en Versteegh, Brus
sel. 

Nr. 275 

2• KAMER - 9 januari 1980 

TEN LASTE VAN DE ANDERE BESTUURDER IS 
VASTGESTELD - NIET WETTELIJK VERANT
WOORDE BESLISSING (1). 

(DUBOIS, ZURICH N.V. T. THOMAS) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 4 september 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel; 

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

Overwegende dat de voorziening 
van de eisers tegen die beslissing 
slechts ontvankelijk is in zoverre zij 
de veroordeling in de kosten betreft; 
dat de eisers geen middel aanvoe
ren; 

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

Over het eerste middel, ... 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

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

doordat, na erop te hebben gewezen 
dat uit de gegevens van het strafrechte
lijk vooronderzoek blijkt dat verweerder 
bij het uitvoeren van een maneuver 
bestuurder Devos gehinderd heeft, het 
vonnis vermeldt « dat er geen oorzake
lijk verband bestaat tussen de door 
appellant Thomas begane overtreding en 
de aanrijding veroorzaakt door bestuur-
der Dubois, die zijn snelheid niet heeft 
geregeld », en op die grond beslist dat de 
vorderingen van de burgerlijke partijen 
niet gegrond zijn in zoverre zij tegen 
verweerder zijn gericht, 

terwijl de omstandigheid dat de aan
rijding tussen het voertuig van Devos en 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN dat van eiser zou veroorzaakt zijn door 
OVEREENKOMST) _ WEGVERKEERS- de zogezegde overdreven snelheid van 
ONGEVAL _ BESLISSING WAARBIJ EEN eiser geenszins uitsluit dat die aanrij-
B S R ALL N AANSPRA IJK 

ding tevens veroorzaakt werd door de 
E TUU DER EE KEL I----------------------------------

WORDT VERKLAARD VOOR DE SCHADE -
GEEN VASTSTELLING WAARUIT KAN WORDEN 
AFGELEID DAT DE SCHADE ZICH OOK ZOU 
HEBBEN VOORGEDAAN ZONDER DE FOUT DIE 

(1) Cass., 1 dec. 1978 en 13 feb. 1979 (A.C., 
1978-79, 377 en 684) en 18 sept. 1979 (A.C., 
1979-80, nr. 33). 
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door het vonnis ten laste van verweerder 
vastgestelde overtreding, zodat het von
nis, nu het verklaart dat aileen eiser 
aansprakelijk is voor de gevolgen van 
die aanrijding, zonder dat het daarbij 
vaststelt dat de schade zoals die is 
ontstaan zich ook zou hebben voorge
daan zonder de ten laste van verweerder 
vastgestelde fout, zijn beslissing niet 
wettelijk verantwoordt en de in het 
middel aangehaalde wetsbepalingen 
schendt: 

Overwegende dat, nu het zich 
ertoe bepaalt te vermelden « dat er 
geen oorzakelijk verband bestaat 
tussen de door appellant Thomas 
begane overtreding en de aanrijding 
veroorzaakt door bestuurder Dubois 
die zijn snelheid niet heeft ge
regeld », zonder dat het daarbij 
vaststelt dat de schade, zoals die is 
ontstaan, zich eveneens zou hebben 
voorgedaan zonder de ten laste van 
verweerder vastgestelde fout, het 
vonnis zijn beslissing niet wettelijk 
verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, in zoverre daarbij 
uitspraak wordt gedaan over de 
civielrechtelijke vorderingen van de 
eisers, behalve in zoverre wordt 
beslist dat eiser Dubois een fout 
heeft begaan waardoor hij aanspra
kelijk wordt; verwerpt de voorzie
ningen voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroor
deelt de eisers in de helft van de 
kosten en de verweerder in de 
overblijvende helft; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Nijvel, zitting 
houdende in hoger beroep. 

9 januari 1980 - 2• kamer - Voorzit
ter : baron Richard - Verslaggever : de 

Nr. 276 

2• KAMER - 9 januari 1980 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN -
CORRECTIONELE RECHTBANK - ONTHOU
DING VAN EEN AANTAL RECHTERS ZODAT 
HET ONMOGELIJK IS EEN RECHTSCOLLEGE 
SAMEN TE STELLEN OM DE ZAAK TE 
BERECHTEN ZONDER GEWETTIGDE VERDEN
KING TE DOEN ONTSTAAN - VERZOEK
SCHRIFT VAN DE PROCUREUR DES KONINGS 
TOT VERWIJZING -NAAR EEN ANDERE RECHT
BANK- VASTSTELLING VAN DEZE ONMOGE
LIJKHEID DOOR HET HOF VAN CASSATIE
VERWIJZING NAAR EEN ANDERE CORRECTIO
NELE RECHTBANK. 

Wanneer het Hof van Cassatie, op het 
verzoek van de procureur des Konings 
tot verwijzing van een zaak die aan
hangig is bij de correctionele recht
bank naar een andere rechtbank, vast
stelt dat de voorzitter, de ondervoorzit
ters en de rechters van de rechtbank 
van eerste aanleg hebben verklaard 
dat er voor hen een grand van ver
schoning bestaat of dat zij de zaak 
niet met de vereiste gemoedsvrijheid 
kunnen berechten zodat het onmoge
lijk blijkt uit de betrokken rechtbank 
een college te vormen dat in de zaak 
uitspraak kan doen zonder bij partijen 
en derden m.b.t. de onpartijdigheid en 
de objectiviteit van de beslissing 
gewettigde verdenking te doen ont
staan, verwijst het Hof de zaak naar 
een andere correctionele rechtbank 
(1). (Artt. 542, 544 en 545 Sv.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE AARLEN IN ZAKE 
DE THIL, NATIONALE RAAD VAN DE ORDE VAN 

ARCHITECTEN) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de vorde
ring tot verwrJzmg wegens de 
onmogelijkheid om het rechtscollege 
van de Correctionele Rechtbank te 
Aarlen samen te stellen, ingesteld 
bij verzoekschrift van de procureur 
des Konings te Aarlen; 

Gelet op de stukken die werden 
over handigd door de procureur
generaal bij het Hof van Beroep te 
Luik; 

h. Kreit - Gelijkluidende conclusie van 1-----------------
de h. Velu, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. VanRyn. (1) Cass., 24 juni 1974 (A.C., 1974, 1185). 
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Gelet op de artikelen 

545 van het Wetboek van 
dering; 

542, 544, I verdenking te doen ontstaan m.b.t. 
Strafvor- de onpartijdigheid en de objectivi

teit van de beslissing; 
Overwegende dat uit de gegevens 

die ter beoordeling aan het Hof zijn 
voorgelegd, blijkt dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Aarlen bij beschikking van 
17 augustus 1978 Gilbert Thil naar 
de Correctionele Rechtbank te Aar
len heeft verwezen ter zake dat hij 
tussen 24 juni 1976 en 2 mei 1978 te 
Aarlen het beroep van architect 
heeft uitgeoefend door de plannen 
voor een schietbaan op te maken en 
toezicht uit te oefenen op het bou
wen daarvan, zonder dat hij houder 
is van een diploma waaruit blijkt 
dat hij de voor het behalen van dit 
diploma vereiste proeven met goed 
gevolg heeft afgelegd en zonder dat 
de provinciegoeverneur hem ontsla
gen heeft van de verplichting een 
beroep te doen op een architect 
voor het opmaken van de plannen 
en het toezicht op de werken waar
voor de wetten, besluiten en regle
menten een voorafgaande aanvraag 
om een bouwvergunning voorschrij
ven; 

Dat de nationale raad van de 
Orde van Architecten zich op 
12 april 1978 burgerlijke partij heeft 
gesteld voor de onderzoeksrechter 
te Aarlen; 

Overwegende dat het vaststaat 
dat de voorzitter, de ondervoorzitter 
en alle rechters, zowel de werkende 
als de plaatsvervangende, die de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Aarlen samenstellen, verklaard heb
ben, de enen dat er voor hen een 
gewettigde grond van verschoning 
bestaat, de anderen dat zij de zaak 
niet met nodige gemoedsvrijheid 
zouden kunnen berechten; 

Overwegende dat de gegevens die 
ter beoordeling aan het Hof zijn 
voorgelegd, aantonen dat de correc
tionele rechtbank waarbij de vervol
ging aanhangig is gemaakt onmoge
lijk kan worden gevormd om in de 
zaak uitspraak te doen zonder bij 
de partijen en bij derden gewettigde 

Dat er grond bestaat om de vor
dering aan te nemen en de berech
ting van de zaak op te dragen aan 
een andere correctionele rechtbank; 

Om die redenen, beveelt dat de 
rechtspleging zal worden verwezen 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Luik. 

9 januari 1980 - 2• kamer - Voorzit
ter : baron Richard - Verslaggever : de 
h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Velu, advocaat-generaal. 

Nr. 277 

2• KAMER- 9 januari 1980 

BESCHERMING VAN DE MAAT-
SCHAPPIJ - BESLISSING VAN DE COM
MISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ WAARBIJ DE INVRIJHEIDSTELLING 
VAN DE GEINTERNEERDE WORDT GEWEI
GERD - GEEN CONCLUSIE- REDENGEVING. 

Bij gebrek aan een conclusie is regelma
tig met redenen omkleed de beslissing 
van de commissie tot bescherming van 
de maatschappij waarbij een verzoek 
om voorlopige invrijheidstelling van de 
gei"nterneerde wordt afgewezen op 
grond van de vaststelling dat zijn 
geestestoestand niet voldoende verbe
terd is en de voorwaarden voor zijn 
reclassering niet vervuld zijn (1). (Art. 
97 Gw. en art. 18, eerste lid, Wet tot 
Bescherming van de Maatschappij.) 

(MOEIJENSOON) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 29 november 1979 
gewezen door de commissie tot 
bescherming van de maatschappij 
ingesteld bij de psychiatrische afde
ling van de gevangenis te Vorst; 

(1) Cass., 21 maart 1978 (A.C., 1978, 846) en 
31 okt. 1978 (ibid., 1978-79, 245). 
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Over het middel, afgeleid uit de scherr

ding van artikel 97 van de Grondwet, 
doordat de commissie, om het verzoek 

tot invrijheidstelling te verwerpen en om 
te beslissen dat eiseres gei:nterneerd 
blijft, zich ertoe bepaalt in haar beslis
sing vast te stellen « dat de geestestoe
stand van de gei:nterneerde niet genoeg
zaam verbeterd is; ... dat de voorwaarden 
voor de reclassering van de gei:nter
neerde niet vervuld zijn », 

terwijl het aan de commissie tot 
bescherming van de maatschappij tij
dens de zitting van 29 november 1979 
voorgelegde dossier het door dokter 
Ledure, geneesheer-antropoloog in de 
gevangenis te Vorst, opgemaakte verslag 
bevatte betreffende de geestestoestand 
van eiseres, in welk verslag hij tot de 
bevinding komt dat eiseres thans moet 
worden geacht verantwoordelijk te zijn 
voor haar daden en zich niet meer te 
bevinden in een toestand als omschre
ven in artikel 1 van de Wet tot Bescher
ming van de Maatschappij; de commissie 
tot bescherming van de maatschappij, 
gelet op dat verslag, haar beslissing niet 
regelmatig met redenen omkleedt door 
te vermelden dat de geestestoestand van 
eiseres niet genoegzaam verbeterd is : 

Overwegende dat de commissie 
tot bescherming van de maatschap
pij, bij ontstentenis van conclusie 
dienaangaande, haar beslissing 
regelmatig met redenen omkleedt 
wanneer zij vaststelt, in feite, dat de 
geestestoestand van eiseres niet 
genoegzaam verbeterd is en dat de 
voorwaarden voor haar reclassering 
niet vervuld zijn; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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. 

9 januari 1980 - 2• kamer - Voorzit
ter : baron Richard - Verslaggever : de 
h. Stranard - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Velu, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. De Bontridder, Brussel. 

Nr. 278 

2• KAMER- 9 januari 1980 

1° ONDERZOEKSGERECHTEN 
RAADKAMER - BEVEL TOT AANHOUDING 
VERLEEND DOOR DE VREEMDE OVERHEID -
UITVOERBAARVERKLARING VAN DAT BEVEL 
TOT AANHOUDING - RECHTSPLEGING MET 
GESWTEN DEUREN. 

2° UITLEVERING- BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER WAARBIJ EEN DOOR DE 
VREEMDE OVERHEID VERLEEND BEVEL TOT 
AANHOUDING UITVOERBAAR WORDT VER
KLAARD- VERSCHIJNING VAN DE VREEMDE
LING VOOR DE RAADKAMER - NIET BIJ DE 
WET VOORGESCHREVEN. 

3° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MIDDEL DAT GEEN BETREKKING HEEFT OP 
DE BESTREDEN BESLISSING- NIET ONTVAN
KELIJK MIDDEL. 

4° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- UITLEVERING - MIDDEL UIT SCHENDING 
VAN ART. 1 VAN HET PROTOCOL BIJ HET 
EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 
VOLGENS HETWELK NIEMAND VAN ZIJN VRIJ
HEID MAG WORDEN BEROOFD WEGENS NIET
INACHTNEMING VAN EEN LOUTER CONTRAC
TUELE VERPLICHTING - BEVEL TOT AANHOU
DING DOOR DE VREEMDE OVERHEID VER
LEEND WEGENS MISBRUIK VAN VERTROUWEN 
EN, SUBSIDIAIR, WE;GENS OPLICHTING, WELKE 
FElTEN STRAFBAAR ZIJN KRACHTENS HET 
STRAFWETBOEK VAN DE VERZOEKENDE 
STAAT EN VAN DE AANGEZOCHTE STAAT -
MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST. 

5° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- UITLEVERING - MIDDEL TEN BETOGE DAT 
DE VERZOEKENDE OVERHEID VAN DE HAND
HAVING VAN DE AANHOUDING EN VAN HET 
VERZOEK OM UITLEVERING HEEFT AFGEZIEN 
- OMSTANDIGHEDEN DIE NIET BLIJKEN UIT 
DE STUKKEN WAAROP HET HOF VERMAG 
ACHT TE SLAAN - MIDDEL DAT FEITELIJKE 
GRONDSLAG MIST. 

1• De raadkamer doet in regel uitspraak 
met gesloten deuren; geen wetsbepa
ling schrijft voor dat de raadkamer, 
wanneer zij het door de vreemde 
overheid verleend bevel tot aanhou
ding uitvoerbaar verklaart, de zaak in 
het openbaar moet behandelen (1). 
(Art. 3, tweede lid, wet van 15 maart 
1874.) 

(1) Zie Cass., 12 okt. 1976 (A. C., 1977, 169). 
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2• De wet kent aan de vreemdeling 

tegen wie door de vreemde overheid 
een bevel tot aanhouding is verleend, 
met het oog op zijn uitlevering, het 
recht toe om te verschijnen voor de 
raadkamer die moet beslissen of 
het bevel tot aanhouding in Belgie 
uitvoerbaar moet worden verklaard 
(1 ). (Art. 3, tweede lid, wet van 
15 maart 1874.) 

3• Niet ontvankelijk tot staving van een 
cassatieberoep tegen een arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling tot 
bevestiging van een beschikking van 
de raadkamer, waarbij een door de 
vreemde overheid verleend bevel tot 
aanhouding uitvoerbaar wordt ver
klaard, is het middel dat kritiek oefent 
op het door. de Belgische onderzoeks
rechter verleend bevel tot voorlopige 
aanhouding (2). 

4• Het middel tot staving van een cassa
tieberoep tegen een arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling tot 
bevestiging van een beschikking van 
de raadkamer, waarbij een door de 
vreemde overheid verleend bevel tot 
aanhouding uitvoerbaar wordt ver
klaard, dat is gegrond op schending 
van art. 1 van het Protocol bij het 
Europees Verdrag Rechten van de 
Mens, volgens hetwelk niemand van 
zijn vrijheid mag worden beroofd 
wegens niet-nakoming van een ]outer 
contractuele verplichting, mist feite
lijke grondslag wanneer het bevel tot 
aanhouding is verleend wegens mis
bruik van vertrouwen en, subsidiair, 
wegens oplichting, welke feiten straf
baar zijn krachtens het Strafwetboek 
van de verzoekende en de aangezochte 
Staat. 

5• Het middel dat tot staving van een 
cassatieberoep tegen een arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling van 
het hof van beroep tot bevestiging van 
de beschikking van de raadkamer, 
waarb1j een in het buitenland verleend 
bevel tot aanhouding uitvoerbaar 
wordt verklaard, aanvoert dat de 
vreemde overheid van de handhaving 
der aanhouding en van het verzoek 
om uitlevering afziet, mist feitelijke 

(1) Cass., 16 mei 1949 (Bull. en Pas. 1949 I 
371). ., ' ' 

(2) Zie Cass., 16 mei 1979 (A.C., 1978-79, 
1098). 

grondslag als die omstandigheden niet 
bl1jken uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan. 

(DANZER) 

ARREST ( vertaling) 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 8 en 40 van 
de wet van 15 juni 1935 op het gebruik 
der talen in gerechtszaken, 

doordat, nu het hof van beroep niet is 
ingegaan op de conclusie, waarbij eiser 
die het Nederlands en het Engels niet 
machtig was, op grond van artikel 8 van 
voornoemde wet vroeg dat de in andere 
talen dan het Frans gestelde stukken 
van het dossier zouden vertaald worden 
of dat, bij gebreke daarvan, de rechters 
in het hof het bewijs zouden leveren van 
hun kennis van de andere talen dan die 
van de rechtspleging, eiser door gerech
ten behorend tot de Franse taalregeling 
berecht werd op basis van processen
verbaal en stukken, die in het Neder
lands, het Duits of zelfs in het Engels 
gesteld waren, soms vergezeld waren 
van vrije en niet eensluidend verklaarde 
vertalingen of helemaal niet vertaald 
waren zoals, enerzijds, een van de 
naamloze vennootschap Arbed uitgaande 
klacht van 23 september 1979 die op die 
dag te Brussel werd overhandigd aan de 
adjudant van de rijkswacht Delpierre en 
waarbij in het Duits gestelde stukken 
vergezeld van vrije vertalingen waren 
gevoegd en, zoals, anderzijds, in het 
Nederlands gestelde processen-verbaal 
van een ten zetel van de naamloze 
vennootschap Kredietbank gehouden 
getuigenverhoor (stuk 14 en volgende) 
waarbij in het Nederlands, het Engels en 
het Duits gestelde stukken waren 
gevoegd, die niet eens vertaald waren : 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de rechten van de 
verdediging en van de artikelen 5, 
lid l.C, 5, lid 3, 6, lid 1, 6, lid 2, 6, lid 3.a, 
8, lid 1, van het Europees Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
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Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
2 van het Protocol bij hetzelfde verdrag, 
7, 8, 9, 96, 97 en 128 van de Grondwet, 

doordat het hof van beroep, kamer 
van inbeschuldigingstelling, de beroepen 
beschikking heeft bevestigd waarbij het 
aanhoudingsbevel uitvoerbaar werd ver
klaard dat de onderzoeksrechter bij de 
Arrondissementsrechtbank van Luxem
burg op 1 oktober 1979 tegen eiser had 
uitgevaardigd wegens misbruik van ver
trouwen en oplichting, 

terwijl, eerste onderdeel, de rechtsple
ging die geleid heeft tot de beroepen 
beschikking nietig is op grond dat zij, 
zonder dat eiser daarvan op de hoogte 
was gebracht, met gesloten deuren en 
enkel ten overstaan van het openbaar 
ministerie werd gevoerd en het arrest, 
door de beschikking tot uitvoerbaarver
klaring te bevestigen, in strijd met de 
artikelen 5, lid 3, en 6, lid 1, van 
voornoemd Verdrag, de nietigheid van 
de in eerste aanleg gewezen beslissing 
overneemt; 

tweede onderdeel, het hof van. beroep, 
kamer van inbeschuldigingstelling, uit
spraak heeft gedaan zonder een dossier 
te willen mededelen, ofschoon de mede-

drukkelijk voorgeschreven uitzonde
ring, de zaak met gesloten deuren 
wordt behandeld; dat inzake uitle
veringen de regeling van de rechts
pleging, met toepassing van arti
kel 3 van de wet op de uitlevering 
van 15 maart 1874, voor de raadka
mer geschiedt en geen enkele wets
bepaling voorschrijft dat de behan
deling in dit geval openbaar is; 

Overwegende dat, anderzijds, arti
kel 3 van de wet van 15 maart 1874, 
dat de procedure regelt inzake uit
voerbaarverklaring van het door de 
vreemde overheid verleende bevel 
tot aanhouding niet beveelt of voor
schrijft dat de vreemdeling, om 
wiens uitlevering wordt verzocht, 
voor de raadkamer verschijnt; 

Dat eiser door de kamer van 
inbeschuldigingstelling werd ge
hoord; 

Dat dit onderdeel van het middel 
faalt naar recht; 

Over het tweede onderdeel : 
deling van .het dossier de regel is inzake Overwegende dat het arrest vast-
uitlevering; stelt dat eiser in openbare zitting 
' derde onderdeel, de gevangenhouding werd gehoord in zijn middelen, 
van eiser in strijd met artikel 2 van het welke door zijn raadsman werden 
Protocol bij voornoemd Verdrag gehand- toegelicht; dat uit geen enkel stuk 
haafd wordt op een onverantwoorde f h 
wijze die zowel voor hem als voor de waarop het Ho vermag ac t te 
vennootschappen, waarvan . hij de gevol- slaan, blijkt dat die raadsman het in 
machtigde is, zeer nadelig is, vermits, dit onderdeel van het middel aange
enerzijds, het geschil tussen eiser en de voerde verweer voor het hof van 
naamloze vennootschap Arbed van lou- beroep heeft voorgedragen; 
ter burgerlijke aard is, eiser gegoed is, Dat dit onderdeel van het middel 
in Belgie over activa beschikt die het nieuw en mitsdien niet ontvankelijk 
bedrag van de som waarover het geschil 
loopt, ver overtreffen en hij tijdens de is; 
drie maanden die aan zijn gevangenhou
ding zijn voorafgegaan steeds weer beta
ling hee£t aangeboden aan de klagende 
vennootschap en vermits, anderzijds, het 
hof van beroep, kamer van inbeschuldi
gingstelling, vanaf 15 november 1979 
ervan op de hoogte was dat de rechter
lijke instanties van Luxemburg hun 
bevel tot aanhouding en hun verzoek 
tot uitlevering niet langer wensten te 
handhaven: 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat, enerzijds, wan

neer de wet een bevoegdheid aan de 
raadkamer toekent, zij daardoor te 
kennen geeft dat, behoudens uit-

Over het derde onderdeel : 
Overwegende dat het middel, in 

zoverre het betrekking heeft op de 
voorlopige aanhouding van eiser op 
grond van een door de onderzoeks
rechter te Brussel verleend aanhou
dingsbevel, niet ontvankelijk is, nu 
het geen verband houdt met het 
arrest tot bevestiging van de 
beschikking van de raadkamer 
waarbij het door de onderzoeks
rechter bij de Arrondissements
rechtbank van Luxemburg ver
leende aanhoudingsbevel uitvoer
baar is verklaard; 
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Overwegende dat het arrest voor 

het overige vaststelt dat << het aan
houdingsbevel uitgaande van de 
onderzoeksrechter bij de Arrondis
sementsrechtbank van en te 
Luxemburg van 1 oktober 1979 in 
hoofdzaak werd verleend wegens 
misbruik van vertrouwen en subsi
diair wegens oplichting; dat op die 
feiten zowel in Belgie als in het 
Groothertogdom Luxemburg met 
toepassing van de artikelen 491 en 
496 van het Strafwetboek van beide 
landen straffen van ten hoogste vijf 
jaar gesteld zijn »; 

Dat uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan, niet blijkt 
dat de instanties van Luxemburg 
het aanhoudingsbevel en het ver
zoek om uitlevering niet langer 
hebben willen handhaven; 

Dat, in dat opzicht, dit onderdeel 
van het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op de andere middelen door 
eiser voorgedragen in een geschrift 
met als titel << aanvullende memorie 
van mr. Fobe van 23 november 
1979 », welk geschrift op de griffie 
van het Hof werd neergelegd op 
3 januari 1980, dus buiten de ter
mijn bepaald bij artikel 420 bis, eer
ste lid, van het Wetboek van Straf
vordering; verwerpt de voorziening; 
veroordeelt eiser in de kosten. 

9 januari 1980 2' kamer 
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Stranard - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Ballet, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Fobe, Brussel. 

Nr. 279 

2' KAMER - 9 januari 1980 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - BESCHIK
KING VAN DE RAADKAMER WAARBIJ EEN 
MISDAAD WETTIG WORDT GECORRECTIONALI
SEERD - CORRECTIONALISERING DIE OOK 
GELDT VOOR ANDERE KWALIFICATIES VAN 
HETZELFDE FElT- VOORWAARDEN. 

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - BESCHIKKING WAARBIJ 
EEN VERDACHTE NAAR DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK WORDT VERWEZEN WEGENS EEN 
REGELMATIG GECORRECTIONALISEERDE 
MISDAAD EN WEGENS EEN TWEEDE ALS 
WANBEDRIJF OMSCHREVEN MISDRIJF -
BESLISSING VAN HET HOF VAN BEROEP DAT 
BEIDE MISDRIJVEN SLECHTS EEN ENKEL 
STRAFBAAR FElT OPLEVEREN EN HET· 
TWEEDE MISDRIJF EEN MISDAAD IS -
ARREST WAARBIJ HET HOF VAN BEROEP 
ZICH ONBEVOEGD VERKLAART - TOEZICHT 
VAN HET HOF- TWEEDE MISDRIJF DAT EEN 
MISDAAD OPLEVERT DIE KAN WORDEN 
GECORRECTIONALISEERD - VERNIETIGING 
VAN HET ARREST. 

1 o De correctionalisering van eim mis
daad door het onderzoeksgerecht geldt 
voor aile kwalificaties van het straf
baar feit, op voozwaarde dat dit feit 
wettig vatbaar blijft voor correctionali
sering en dat de eventuele straf ver
zwaring waarin de wet voorziet, niet 
volgt uit een omstandigheid waarmee 
het onderzoeksgerecht niet bekend 
was of geen rekening had gehouden 
(1). 

2° Wanneer een beschikking van de 
raadkamer een verdachte naar de 
correctionele rechtbank heeft vezwe
zen wegens een regelmatig gecorrec
tionaliseerde misdaad en wegens een 
tweede als wanbedrijf omschreven 
misdrijf en het hof van beroep, nadat 
het heeft beslist dat beide misdrijven 
slechts een enkel strafbaar feit opleve
ren en dat het tweede misdrijf een 
misdaad is, zich voor alles onbevoegd 
verklaart, gaat het Hoi, op een verzoek 
tot regeling van rechtsgebied, na of 
beide beslissingen in kracht van 
gewijsde zijn gegaan en of het tweede 
misdrijf een misdaad is die kan wor
den gecorrectionaliseerd; het Hof ver-

(1) Zie Cass., 20 juli 1978 (A.C., 1978, 1279) 
en de noot getekend L.-F. D. 
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nietigt de beslissing waarbij het hof 
van beroep zich onbevoegd heeft ver
klaard(l). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE LUIK IN ZAKE NOEL) 

ARREST ( vel'taling) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift tot regeling van rechts
gebied, op 24 oktober 1979 door de 
procureur-generaal bij het Hof van 
Beroep te Luik ingediend; 

(1) De tenlastelegging A, poging tot opzette
lijke brandstichting in een woonhuis, was door 
de raadkamer regelmatig gecorrectionaliseerd; 
zij had, bij vergissing, geoordeeld dat de 
tenlastelegging B, opzettelijke brandstichting 
van een divan, met correctionele straffen 
strafbaar was; de raadkamer had dus geen 
verzachtende omstandigheden aangegeven 
voor die tweede tenlastelegging en de zaak 
naar de correctionele rechtbank verwezen. 

Het hof van beroep heeft zich voor beide 
misdrijven onbevoegd verklaard op grond dat 
het feit B in werkelijkheid strafbaar was met 
criminele straffen. 

Op een verzoek tot regeling van rechtsge
bied moest het Hof van Cassatie nagaan welke 
van beide beslissingen op tegenspraak naar 
recht was verantwoord; indien bleek dat de 
beslissing van het vonnisgerecht niet naar 
recht was verantwoord, dan diende het rechts
gebied te worden geregeld door vernietiging 
van het arrest van het vonnisgerecht en niet 
van de beschikking van verwijzing (Cass., 
19 jan 1976, A.C., 1976, 590, en 20 juli 1978, 
A.C., 1978, 1279). 

Het hof van beroep had uitdrukkelijk vast
gesteld dat beide misdrijven van de telastleg
ging voortvloeiden uit een enkel strafbaar feit, 
dat er dus eendaadse samenloop was en dat de 
vervolging niet kon worden gescheiden. 

Het is echter niet denkbaar dat een zelfde 
feit tegelijkertijd gecorrectionaliseerd en niet 
gecorrectionaliseerd wordt, naargelang van de 
gegeven kwalificaties. De regelmatige correc
tionalisering voor de kwalificatie A gold voor 
het feit, in zijn geheel, dus ook voor de 
kwalificatie B, voor zover het kon worden 
gecorrectlonaliseerd. 

Een logische toepassing van dat beginsel is 
gemaakt op een geval waarin het onderzoeks
gerecht een misdaad valsheid in 
geschriften » had gecorrectionaliseerd, maar 
niet het gebruik van valse stukken. Het Hof 
heeft beslist dat de feitenrechter in dat geval 
kennis diende te nemen van beide tenlasteleg
gingen, omdat de valsheid in geschriften en 
het gebruik van valse stukken dat ervan het 
gevolg is, bij een enkele persoon, slechts een 
enkel strafbaar feit vormen (Cass., 5 sept. 1957, 
Bull. en Pas., 1957, I, 1382, en de cone!. van 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Hoei, bij beschikking van 
22 juni 1978, Noel Rolf Raymond, 
kraanman, geboren te Grivegnee op 
15 mei 1955, wonende te Flemalle
Haute, rue Chetinne 20, naar de 
Correctionele Rechtbank te Hoei 
verwezen heeft wegens poging' 
tot opzettelijke brandstichting, bij 
nacht, van een woonhuis met de 
omstandigheid dat de dader moest 
vermoeden dat zich aldaar een of 

procureur-generaal Dumon, toen advocaat
generaal, Rev. dr. pen., 1957-1958, biz. 517 tot 
526). 

Als eenmaal was vastgesteld dat het om een 
enkel feit ging, diende de beslissing van het 
hof van beroep te worden vernietigd. 

Anders zou het geweest zijn als er tussen 
beide feiten samenhang had bestaan. In dat 
geval had het hof van beroep moeten vaststel
len dat het onderzoeksgerecht voor het crimi
nele feit van de tenlastelegging B geen 
verzachtende omstandigheden had opgegeven. 
In dat geval had het hof van beroep zich ook 
onbevoegd moeten verklaren voor het feit A, 
dat nochtans regelmatig was gecorrectionali
seerd. Het zou immers vastgesteld hebben dat 
de vervolgingen wegens de feiten A en B 
tegelijkertijd in een en dezelfde akte bij het 
vonnisgerecht aanhangig was gemaakt, wat 
verantwoordt dat het voor alles onbevoegd is 
(Cass., 7 nov. 1960, Bull. en Pas., 1961, I, 247; 
29 april 1974, A.C., 1974, 950; 5 jan. 1976, ibid., 
1976, 516); het vonnisgerecht kan zich immers 
niet onbevoegd verklaren door zelf voor het 
eerst erop te wijzen dat er samenhang bestaat 
met een misdrijf waarvoor het zelf niet 
bevoegd is en dat niet voor de bevoegde 
rechter is gebracht (Cass., 19 jan. 1976, A.C., 
1976, 590, en noot (1) en (2). 

Daarom ook, steeds in geval van samen
hang, mag het vonnisgerecht zich, wanneer 
zaken afzonderlijk aanhangig gemaakt zijn, 
niet onbevoegd verklaren voor de vervolging 
van een feit waarvan het regelmatig (en 
afzonderlijk) kennis heeft genomen (Cass., 
19 jan. 1976, A.C., 1976, 590). Zie evenwel : 
Cass., 25 jan. en 22 feb. 1965 (Bull. en Pas., 
1965, I, 512 en 634), 27 mei 1968 (A.C., 1968, 
1175), 10 maart 1975 (ibid., 1975, 772) en 
6 juni 1979 (ibid, 1979, 1169). 

In geval van onsplitsbaarheid, bestaat er 
geen probleem van gelijktijdig aanhangig
maken, aangezien de feitenrechter noodzake
lijk het strafbaar felt onder al zijn eventuele 
kwalificaties moet bekijken. 

Men kan zich afvragen of het geannoteerd 
arrest niet afwijkt van sommige vroegere 
arresten in gelijksoortige gevallen en vooral 
van de arresten van 7 mei 1962 (Bull. en Pas., 
1962, I, 999) en 29 april 1974 (A.C., 1974, 952). 
Dit is aileen in schijn het geval. 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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meer personen bevonden (tenlaste
legging A) en opzettelijke brand
stichting, bij hacht, van een aan 
Marie-Louise Marechal toebeho
rende divan (tenlastelegging B), 
welke feiten gepleegd werden te 
Ombret op 1 november 1977; 

Overwegende dat genoemde be
schikking verzachtende omstandig
heden aanneemt wat de sub A ten 
laste gelegde feiten betreft en oor
deelt dat de sub B ten laste gelegde 
feiten strafbaar zijn met correctio
nele straffen; 

Overwegende dat het Hof van 
Beroep te Luik bij arrest van 
30 maart 1979 heeft vastgesteld dat 
de sub B ten laste gelegde feiten en 
de feiten aangegeven onder de ten
lastelegging A een onsplitsbaar 
geheel vormen en zich vervolgens 
onbevoegd heeft verklaard om ken
nis te nemen van de tegen de 
beklaagde ingestelde strafvordering, 
op grond dat de feiten bedoeld in de 
tenlastelegging B een misdaad ople
veren; 

In het arrest van 7 mei 1962 ging het om 
een hof van beroep dat zich voor het geheel 
onbevoegd had verklaard, omdat de raadka
mer voor een misdaad geen verzachtende 
omstandigheden had opgegeven en omdat 
andere feiten, nl. wanbedrijven, « nauw 
samenhangend of zelfs onsplitsbaar verbonden 
waren ». Het arrest stelt dus niet vast dat er 
onsplitsbaarheid is, doch zegt enkel dat er 
onsplitsbaarheid kan bestaan. Bij de regeling 
van het rechtsgebied wijst het Hof trouwens 
niet op die eventuele onsplitsbaarheid; het 
beslist alleen dat de feiten « samenhangend 
blijken >> te zijn. 

Het geval van het arrest van 29 april 1974 
was zeer verwant met dat van het onderhavige 
arrest. De raadkamer had de verdachte naar 
de correctionele rechtbank verwezen wegens 
een regelmatig gecorrectionaliseerde misdaad 
en een wanbedrijf. Het hof van beroep stelde 
vast dat het zogenaamde wanbedrijf een 
misdaad was en wijst op de onsplitsbaarheid 
tussen de twee misdrijven, maar verklaart zich 
niettemin onbevoegd voor alles. Zulks stemde 
niet overeen met de beginse!eJ van het 
onderhavige arrest. Maar in het arrest van 
29 apriL 1974, en met name in de redenen, 
houdt het Hof geen rekening met de onsplits
baarheid en stelt enkel vast dat de feiten 
samenhangend lijken te zijn; de regeling van 
rechtsgebied moest logischerwijze leiden tot 
nietigverklaring van de verwijzingsbeschik
king en niet van het arrest. 

RA.D. 

Overwegende dat genoemde be
schikking en genoemd arrest in 
kracht van gewijsde zijn gegaan en 
dat uit hun tegenstrijdigheid een 
geschil over rechtsmacht is ontstaan 
dat de gang van het gerecht belem
mert; 

Overwegende dat het hof van 
beroep vaststelt dat het dezelfde 
brandhaarden zijn die enerzijds de 
divan hebben vernield en anderzijds 
het woonhuis hebben bedreigd en 
dat een enkel feit moet leiden tot 
eenheid van vervolging; 

Overwegende dat de correctionali
sering van het enkele strafbare feit, 
dat door het onderzoeksgerecht 
wordt omschreven als poging tot 
brandstichting van een bewoond 
huis (tenlastelegging A), mede geldt 
ten aanzien van alle mogelijke 
omschrijvingen van dat feit, mits 
het omschreven feit wettelijk vat
baar is voor correctionalisering en 
de strafverzwaring waarin de wet 
voorziet niet het gevolg is van een 
omstandigheid waarmee het onder
zoeksgerecht niet bekend was of 
geen rekening had gehouden; 

Overwegende dat, nu de wet op 
het sub B ten laste gelegde feit een 
minder strenge straf stelt dan op 
het sub A ten laste gelegde feit, de 
correctionalisering waartoe regel
matig is beslist voor het sub A 
omschreven feit noodzakelijkerwijze 
ook geldt voor de aan hetzelfde feit 
sub B gegeven omschrijving; 

Overwegende dat het hof van 
beroep zich ten onrechte onbevoegd 
heeft verklaard; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
het arrest van 30 maart 1979 van 
het Hof van Beroep te Luik; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing; verwijst de 
zaak naar het anders samengestelde 
Hof van Beroep te Luik. 
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9 januari 1980 - 2" kamer - Voorzit

ter : baron Richard - Verslaggever : de 
h. Stranard - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Declercq, advocaat-generaal. 

Nr. 280 

1• KAMER- 10 januari 1980 

VORDERING IN RECHTE - BURGER
LIJKE ZAKEN- WIJZIGING VAN DE OORZAAK 
VAN DE VORDERING- BEG RIP. 

Wanneer de rechter beslist dat de 
pachtovereenkomst ten nadele van de 
verhuurders wordt ontbonden omdat 
bij het sluiten van de overeenkomst 
het verpachte door een niet zichtbaar 
gebrek was aangetast, teiwijl de pach
ters enkel gevorderd hebben dat de 
pacht zou worden ontbonden wegens 
niet-nakoming van de onderhoudsver
plichting, wijzigt hij de oorzaak van de 
vordering(1). (Artt. 702 en 807 Ger.W.) 

(COLSON, MARTIN T. FRANCKEN E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 4 september 1974 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Neufcha.teau; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 702, 807, 774, 
inzonderheid het tweede lid, 1042, 1138, 
inzonderheid 2", van het Gerechtelijk 
Wetboek, van het algemeen rechtsbegin
sel dat de rechter geen uitspraak mag 
doen over niet gevorderde zaken, het
welk met name is neergelegd in de 
genoemde artikelen 807 en 1138, 
inzonderheid 2", van het Gerechtelijk 
Wetboek, van het algemeen rechtsbegin
sel dat de rechten van de verdediging 
moeten worden geeerbiedigd en van 
artikel 97 van de Grondwet, 

doordat de eisers een rechtsvordering 
had den ingesteld, primair, tot veroorde
ling van Mevr. Francken om haar ver
plichting tot onderhoud van het goed 
overeenkomstig artikel 1719 van het 
Burgerlijk Wetboek uit te voeren en, 

(1) Zie Cass., 4 mei 1972 (A.C., 1972, 824) met 
de concl. van het O.M. 

subsidiair, tot ontbinding van de pacht 
omdat Mevr. Francken, geboren Mernier, 
die onderhoudsverplichting had ge
schonden, en de rechtbank van eerste 
aanleg, na te hebben aangenomen dat de 
verhuurster haar onderhoudsverp1ichting 
was nagekomen, beslist « dat de gebou
wen (van de boerderij) niettemin in de 
loop van de pacht totaal ongeschikt zijn 
geworden voor het gebruik waartoe ze 
bestemd waren, dat het hier gaat om een 
gebrek van de zaak zelf dat niet zicht
baar was bij het sluiten van de pacht
overeenkomst, die natuurlijk niet zonder 
enig voorbehoud zou zijn aangegaan 
indien de gebouwen, die niettegen
staande hun ouderdom als bruikbaar 
waren aangenomen, er kennelijk hadden . 
uitgezien also£ ze v66r het verstrijken 
van de pacht in puin zouden vallen, dat 
mevr. Mernier het echtpaar Colson
Martin voor dat gebrek moet vrijwaren, 
dat, nu het gebrek een wezenlijk deel 
van het verpachte goed zodanig aan
tastte dat het nuttig genot niet mogelijk 
was, de vrijwaring logisch wordt gesanc
tioneerd door de ontbinding van de 
pacht >>, onverminderd bijkomende scha
devergoeding, 

terwijl het vonnis, door de ontbinding 
van de pacht uit te spreken op basis van 
vrijwaring voor de verborgen gebreken, 
hoewel de eisers hun primaire en hun 
subsidiaire rechtsvordering deden steu
nen op schending van de onderhouds
verplichting door de verhuurster, 
1 • ambtshalve een niet van open bare 
orde zijnde betwisting opwerpt die niet 
in de conclusie van de partijen te vinden 
was en, bijgevolg, het algemeen rechts
beginsel miskent volgens hetwelk de 
rechter geen uitspraak mag doen over 
niet gevorderde zaken (schending van de 
in het middel vermelde bepalingen en 
inzonderheid van dat algemeen rechts
beginsel en van de artikelen 807 en 1138, 
inzonderheid 2", van het Gerechtelijk 
Wetboek); 2" de oorzaak van de tegen de 
verhuurster gerichte vorderingen, dat wil 
zeggen de rechtsgrond ervan, onwettig 
wijzigt (schending van de in het middel 
vermelde bepalingen en rechtsbeginse
len en inzonderheid van de artikelen 702 
en 807 van het Gerechtelijk Wetboek) : 

Overwegende dat uit de dagvaar
ding en uit de conclusie van de 
partijen blijkt dat de eisers hun 
primaire vordering, tot gedwongen 
uitvoering, en hun subsidiaire vor
dering, tot ontbinding van de pacht, 
deden steunen op niet-uitvoering 
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door de verpachtster, rechtsvoor
ganger van de verweerders, van 
haar verplichting tot onderhoud van 
de boerderijgebouwen die zij in 
pacht hadden genomen; 

STE PUNT VAN DE VORDERING - HOGER 
BEROEP VAN DE ElSER WAARBIJ HIJ VRAAGT 
DAT DE RECHTER IN HOGER BEROEP ZOU 
BESLISSEN OVER BEIDE PUNTEN VAN DE 
VORDERING- WETTIGE BESLISSING VAN DE 
RECHTER OVER HET TWEEDE PUNT VAN DE 
VORDERING, OOK AL WIJZIGT HIJ DE 
OPDRACHT VAN DE DESKUNDIGE M.B.T. HET 
ANDERE PUNT EN VERWIJST HIJ DE ZAAK 
DESAANGAANDE NAAR DE EERSTE RECHTER 
OM ER OVER UITSPRAAK TE DOEN - WETTIG
HEID. 

Overwegende dat het vonnis, na 
te hebben uitgesloten dat de ver
huurster de gebouwen niet heeft 
onderhouden, niettemin beslist dat, 
nu het goed bij het sluiten van de 
pachtovereenkomst door een niet 
zichtbaar gebrek was aangetast, de 
verhuurster vrijwaring verschuldigd 
is voor dit gebrek en de ontbinding 
van de pacht ten nadele van de 
verweerders uitspreekt; 

Dat het vonnis aldus onwettig de 
oorzaak van de vordering wijzigt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede middel, dat niet tot ruimere 
cassatie kan leiden, vernietigt het 
bestreden vonnis, behalve voor 
zover het uitspraak doet over de 
tegenvordering; 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 
Marche-en-Famenne, zitting hou
dend in hoger beroep. 

10 januari 1980 - 1• kamer -
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Closon - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Duchatelet, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Simont en De Bruyn. 

Nr. 281 

1 e KAMER - 10 januari 1980 

HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZAKEN 
- DEVOLUTIEVE KRACHT - RECHTER DIE 

Wanneer de eerste rechter die moet 
beslissen over een vordering met twee 
verschillende punten, nadat hij een 
deskundigenonderzoek heeft doen uit
voeren, een aanvullend deskundigen
onderzoek heeft bevolen. enkel voor 
wat betreft het eerste punt van de 
vordering, kan de appelrechter, op het 
hager beroep van eiser, waarbij deze 
vraagt dat definitief over het geheel 
wordt beslist, wettig uitspraak doen 
over het tweede punt van de vorde
ring, en, wat het eerste punt van de 
vordering betreft, de opdracht van de 
deskundige wijzigen en de zaak naar 
de eerste rechter verwijzen ten einde 
over de grand ervan uitspraak te doen 
(1). (Art. 1068 Ger.W.) 

(ALDENHOFF, DETRY, FROMAGERIE PAX N.V. 
T. JASTROWICS, JANAKOWNA) 

ARREST ( vertaling) 

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

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 1068 van het Gerechte
lijk Wetboek en van het algemeen begin
sel inzake de rechtspraak in twee 
instanties, dat met name is neergelegd 
in de artikelen 616 en 1050 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat, op het hoger beroep van de 
verweerders tegen een vonnis van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Ver
viers van 20 december 1977, dat, alvorens 
recht te doen en met voorbehoud van 
alle rechten van de partijen, de voordien 
door de rechtbank aangestelde deskun
dige alleen maar een aanvullende 
opdracht gaf, het hof van beroep, ener
zijds, wat die gerechtelijke expertise 

MOET BESLISSEN OVER EEN VORDERING DIE 1------------------
TWEE VERSCHILLENDE PUNTEN BEVAT - (1) Zie Cass., 13 jan. 1972 (A.C., 1972, 468) 
AANVULLEND DESKUNDIGENONDERZOEK BE- met de cone!. van het O.M., Cass., 26 juni 1975 
VOLEN ENKEL VOOR WAT BETREFT HET EER- (ib1d., 1975, 1151). 
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betreft, dat vonnis beY:e~ti.gt, weliswaar 
met gedeeltelijke WlJZigmg van de 
opdracht van de deskundige, en voor het 
overige de zaak naar de eerste rechter 
verwijst, en, anderzijds, de eisers veroor
deelt om aan de verweerders honderd
duizend frank schadevergoeding te beta
len tot herstel van de thans geleden 
schade en de kosten van hoger beroep 
compenseert, 

terwijl, als het hof van beroep de door 
de eerste rechter bevolen onderzoeks
maatregel, zelfs gedeeltelijk, bevestigt, 
het de zaak, krachtens artikel 1068, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek, voor het overige naar de eerste 
rechter moest verwijzen en geen kennis 
mag nemen van het geschil zelf; het hof 
van beroep derhalve de eisers niet kon 
veroordelen tot betaling aan de verweer
ders van een vergoeding. waarover de 
eerste rechter geen uitspraak had 
gedaan, zonder die artikeleri en het 
algemeen beginsel, vermeld in het mid
del, te schenden : 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat de oorspronkelijke vorde
ring van de verweerders strekte om, 
enerzijds, de buurschapsstoornissen 
te doen verdwijnen door de uitvoe
ring van bepaalde werken, en, 
anderzijds, door toekenning van 
schadevergoeding de reeds onder
vonden stoornissen te herstellen; 
dat het beroepen vonnis de deskun
dige, die ter uitvoering van een 
vorige opdracht tot het bestaan van 
de stoornissen had besloten, een 
aanvullende opdracht gaf in ver
band met de maatregelen die moes
ten worden genomen om die stoor
nissen te doen ophouden; 

Overwegende dat uit die vaststel
lingen volgt dat de aanvullende 
onderzoeksmaatregel enkel betrek
king had op het eerste punt van de 
vordering van de verweerders; 

Overwegende dat uit de akte van 
hager beroep van de verweerders 
blijkt dat zij het hof van beroep 
vroegen definitief uitspraak te doen 
over beide punten van de vordering; 

Overwegende dat het hof van 
beroep, wat het eerste punt van die 
vordering betreft, behoudens be-

paalde WIJzigmgen in de opdracht 
van de deskundige de bevolen 
onderzoeksmaatregel bevestigt; 

Dat het hof van beroep in ver
band met het tweede deel van de 
vordering beslist dat de vergoeding 
die de verweerders vorderen tot 
herstel van de thans geleden schade 
alsnog moet worden toegekend; 

Overwegende dat, enerzijds, het 
hof van beroep, krachtens arti
kel 1068, eerste lid, van het Gerech
telijk Wetboek, waarbij, ingevolge 
het hager beroep van de verweer
ders, het geschil zelf aanhangig was 
gemaakt, wettig uitspraak heeft 
gedaan over het tweede punt van 
hun vordering; dat het aldus geen 
inbreuk heeft gemaakt op het 
beginsel van de rechtspraak in twee 
instanties., dat slechts binnen de bij 
de wet bepaalde grenzen bestaat; 

Overwegende dat, anderzijds, de 
wettigheid van die beslissing niet is 
aangetast door de omstandigheid 
dat het hof van beroep in verband 
met het eerste punt van de vorde
ring de dienaangaande door de eer
ste rechter bevolen onderzoeks
maatregel bevestigt en de zaak, 
krachtens artikel 1068, tweede lid, 
van het Gerechtelijk W etboek, naar 
die rechter verwijst; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

10 januari 1980- 1• kamer- Voorzit
ter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Meeus -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Duchatelet, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. Kirkpatrick. 

Nr. 282 

1" KAMER- 11 januari 1980 

1° KOOP- BENADELING VOOR MEER DAN 
ZEVEN TWAALFDE - BEWIJS VAN HET 
NADEEL- VERSLAG VAN DRIE DESKUNDIGEN 
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- BURGERLIJK WETBOEK, ARTT. 1678 EN 
1680 - DWINGENDE BEPALINGEN - AFWIJ
KINGEN. 

2° KOOP - BENADELING VOOR MEER DAN 
ZEVEN TWAALFDE - SCHATTING VAN HET 
ONROEREND GOED VOLGENS DE STAAT EN DE 
WAARDE OP HET OGENBLIK VAN DE KOOP. 

1° Wettelijke bepalingen van dwingende 
aard zijn de artt. 1678 en 1680 B. W. 
volgens welke inzake koop het bewijs 
van de benadeling voor meer dan 
zeven twaalfde niet kan worden gele
verd dan door een verslag van drie 
deskundigen, die ambtshalve worden 
benoemd, tenzij de partijen zich 
omtrent de benoeming van alle drie 
gezamenlijk verstaan hebben; de par
tijen mogen van die bepalingen afwij
ken nadat de betwisting is ontstaan 
{1). 

2° Om te weten of er benadeling voor 
meer dan zeven twaalfde is, moet het 
onroerend goed worden geschat vol
gens zijn staat en zijn waarde op het 
ogenblik van de koop. {Art. 1675 B.W.) 

(SMITS T. DE MEYER, WILS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 oktober 1978 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322, 1678, 1680 van het Burgerlijk 
Wetboek, 97 van de Grondwet en van het 
algemeen · rechtsbeginsel dat verzaking 
van een recht op strikte wijze moet 
gei:nterpreteerd worden en slechts mag 

------------------1 afgeleid worden uit feiten die voor geen 

(1) De wetsbepaling volgens welke een des
kundigenonderzoek nodig is om te bewijzen 
dat er benadeling is voor meer dan zeven 
twaalfde, is ongetwijfeld van dwingende aard. 
Maar zijn er drie deskundigen nodig ? Daar
over heerst geen eensgezindheid in de rechts
Ieer. Sommige auteurs verwijzen enkei naar 
de wetteksten waarin wordt vermeld dat er 
drie deskundigen optreden. (Rep. prat. dr. 
beige, V

0 Vente, nrs. 594-595; R. DEKKERS, 
Handboek, II', 1971, biz. 512; H.L. en 
J. MAzEAUD, Lerons de droit civil, III, dl. 2, 
3e dr. (1968, biz. 128, nr. 886). DE PAGE zegt in 
zijn Traite, IV, 1e dl., 3e dr., 1972, biz. 367, dat 
er drie deskundigen moeten zijn, maar haalt 
ook de tegengesteide opvatting aan, nl. die van 
Hue en BAUDRY-LACANTINERIE. 

In een arrest van 5 dec. 1935 (Bull. en Pas., 
1936, I, 77) is het Hof van oordeei dat art. 1678 
B.W. een dwingende bepaling is; het arrest 
spreekt we! van het aantai vereiste deskundi
gen omdat het geschil alleen betrekking had 
op het alsdan niet verp!ichte deskundigenon
derzoek. Vee! auteurs nemen aan dat, hoewel 
het deskundigenonderzoek als dusdanig nood
zakelijk is, het evenwel mogelijk is maar een 
deskundige te benoemen, indien de partijen 
het ermee eens zijn (CH. BEUDANT, Cours de 
droit franrais, t. XI, Paris 19382

, biz. 97; 
PLANIOL et RIPERT, Traite pratique, t. X, Paris, 
19562

, b!z. 300-301; A. KLUYSKENS, Beginse]en 
van burgerlijk recht, 4• dl., 19522

, ·biz. 191-192; 
Pandectes belges, V 0 Lesion [Vente], nrs. 89 tot 
93). 

Die opvatting wordt gestaafd door de evolu
tie van de wetgeving inzake het gerechtelijk 
recht. De artt. 1678 en 1680 B.W. hebben geen 
nieuwigheid ingevoerd : als regel gold dat de 
expertise door drie deskundigen wordt ver
richt. Dat beginsel is bevestigd in art. 303 van 
de Code de procedure civile dat er evenwel 
aan toevoegde • a moins que Ies parties ne 
consentent a ce qu'il soit procede par un 
seul ». De wet van 30 maart 1936 heeft art. 303 
als volgt geWijzigd : « Een of di'!e deskundigen 

andere uit~eg vatbaar zijn, 
doordat het arrest geen benadeling 

van eiser voor meer dan zeven twaalfde 
aanneemt op grond van de schatting van 
de waard~ van het verkochte goed, 
uitgevoerd door een door de eerste 
rechter aangestelde deskundige en het 
door eiser in de akte van hoger beroep 
en bij conclusie voor het hof van beroep 
ingeroepen middel dat de aanstelling 
van slechts een deskundige in strijd was 
met het voorschrift van artikel 1678 van 
het Burgerlijk Wetboek, bepaling die 
volgens eiser, «van openbare orde », ten 
minste « gebiedend >> is, verwerpt op 
grond dat « de bepaling van artikel 1678 
van het Burgerlijk Wetboek nopens het 
aantal deskundigen niet imperatief is; 
dat het partijen vrij staat daarvan bij 
onderling akkoord af te wijken; dat de 
eerste rechter het akkoord van partijen 
over de aanstelling van een deskundige 
op een niet betwiste wijze akteerde in 
zijn vonnis van 6 november 1975 >>, 

terwijl, 'eerste onderdeel, artikel 1678 
van het Burgerlijk Wetboek, dat voor het 
bewijs van de benadeling een verslag 
van drie deskundigen oplegt, een bepa
ling van dwingend recht is waarvan de 
partijen niet mogen afwijke:n, zodat de 
beslissing niet zonder miskenning van 
de artikelen 1678 en 1680 van het 
Burgerlijk Wetboek het bovenvermeld 
verweer op grond van de geciteerde 
motiveriri.g kori verwerpen en de beslis-

worden benoemd >. Het Ger.W. ten slotte stelt 
geen vereisten i.v.m. het aantal deskundigen 
(artt. 962 e.v.). 

R.A. D. 
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sing niet zonder miskenning van de 
ingeroepen wetsbepalingen kon steunen 
op het door een deskundige opgemaakt 
verslag (schending van de artikelen 1678 
en 1680 van het Burgerlijk Wetboek), 

tweede onderdeel, het vonnis van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Ant
werpen van 6 november 1975 zich ertoe 
beperkte te overwegen dat « partijen 
akkoord gaan met de aanstelling van 
een deskundige doch zich geenszins 
akkoord verklaarden met de aanstelling 
van een deskundige in plaats van de 
voorgeschreven drie deskundigen » en 
uit de in het vonnis gebruikte woorden 
en schrijfwijze (« een » in plaats van 
« een ») niet kan besloten worden dat 
partijen akkoord waren om a£ te wijken 
van de dwingende bepaling van 
artikel 1678 van het Burgerlijk Wetboek, 
zodat de beslissing, door te overwegen 
dat de eerste rechter het akkoord van 
partijen over de aanstelling van « een ,, 
deskundige op een niet betwiste wijze 
akteerde in zijn vonnis van 6 no
vember 1975, terwijl in dit vonnis slechts 
een akkoord geakteerd wordt over het 
principe van een deskundigenonderzoek, 
de aan dit vonnis toekomende bewijs
kracht miskent (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek) en eveneens mis
kenning inhoudt van het algemeen 
rechtsbeginsel krachtens hetwelk een 
verzaking van een recht - ten deze het 
recht de benadeling te laten beoordelen 
door drie deskundigen (voor zover dit 
recht door partijen kon verzaakt wor
den) - op restrictieve wijze moet geYn
terpreteerd worden en slechts kan afge
leid worden uit feiten die voor geen 
andere interpretatie vatbaar zijn : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het bewijs van 

de benadeling van de verkoper van 
een onroerend goed, voor meer dan 
zeven twaalfde van de verkoopprijs, 
luidens artikel 1678 van het Burger
lijk Wetboek niet kan geleverd wor
den dan door een verslag van drie 
deskundigen, die een enkel gemeen
schappelijk proces-verbaal moeten 
opmaken, en slechts een enkel 
advies, bij meerderheid van stem
men, mogen uitbrengen; 

Dat, naar luid van artikel 1680 
van hetzelfde wetboek, deze drie 
deskundigen ambtshalve worden be-

noemd, tenzij de partijen zich 
omtrent de benoeming van aile drie 
gezamenlijk verstaan hebben; 

Overwegende dat deze dwingende 
bepalingen slechts private belangen 
beschermen, zodat de partijen deze 
bescherming kunnen verzaken wan
neer de betwisting reeds is ont
staan; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest, zon
der de bewijskracht van het vonnis 
van 6 november 1975 te schenden, 
mocht oordelen dat de eerste rech
ter het akkoord van partijen over de 
aanstelling van een deskundige op 
een niet betwiste wijze in zijn 
tussenvonnis heeft genoteerd; 

Dat het arrest zodoende zijn 
beslissing meteen wettelijk verant
woordt en regelmatig motiveert; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1675 van 
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat de beslissing de benadeling 
voor meer dan zeven twaalfde afwijst op 
grond, enerzijds, van de schatting van de 
aangestelde deskundige die de waarde 
van het goed raamde op 300.000 frank 
waartegen de schatting van de « eenzij
dig aangestelde schatter ,, - volgens het 
arrest << - niet opweegt », en op grond, 
anderzijds, << dat, het onroerend goed 
verkocht zijnde tege'n 125.000 frank en 
een op 50.000 frank geschat levenslang 
recht van woning, de verkoper geen 
benadeling voor meer dan zeven 
twaalfde leed, zelfs indien de waarde 
van het recht op bewoning, wegens een 
gebeurlijk ontbreken van overlevings
kansen, totaal zou verwaarloosd 
worden>>, 

terwijl eiser bij conclusie het verslag 
van de gerechtsdeskundige kritiseerde 
omdat deze het pand bezocht « op een 
ogenblik dat geYntimeerden » {verweer
ders) << er reeds een heleboel schade 
hadden toegebracht >>, terwijl de 
<< expert-landmeter E. Schuerweghs het 
goed in zijn oorspronkelijke toestand 
onderzocht >> en de waarde van het goed 
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bepaalde op 360.000 frank en terwijl dit 
verweer, voor de vaststelling van de 
beweerde benadeling geenszins zonder 
belang was indien, zoals door eiser bij 
conclusie op gemotiveerde wijze was 
gesteld en ook door het arrest als 
hypothese werd aanvaard, de waarde 
van het recht op bewoning, geschat op 
50.000 frank, totaal mocht of moest 
verwaarloosd worden, zodat het arrest 
de raming van de gerechtsdeskundige 
niet kon bijvallen zonder te antwoorden 
op de precieze kritiek van eiser die 
betrekking had op het ogenblik waarop 
de raming werd uitgevoerd, en derhalve, 
bij gebrek aan antwoord op de conclusie 
niet regelmatig is gemotiveerd (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet), en 
voor zover het ogenblik van de raming 
van de waarde door de beslissing irrele
vant werd geacht, de beslissing schen
ding inhoudt van artikel 1675 van het 
Burgerlijk Wetboek krachtens hetwelk, 
om te weten of er benadeling voor meer 
dan zeven twaalfde is, het onroerend 
goed dient geschat te worden volgens 
zijn staat en zijn waarde op het ogenblik 
van de koop: 

Overwegende dat, luidens arti-
kel 1675 van het Burgerlijk Wet
hoek, het onroerend goed moet 
geschat worden volgens zijn staat 
en zijn waarde op het ogenblik van 
de koop; 

Overwegende dat het arrest niet 
enkel steunt op de in het middel 
vermelde considerans doch ook 
releveert dat de gerechtsdeskundige 
de waarde van het onroerend goed 
op 300.000 frank schatte « om de 
door het hof bijgetreden redenen »; 

300.000 frank niet de waarde van 
het goed was op het ogenblik dat de 
deskundige de plaats bezocht maar 
integendeel de waarde op het ogen
blik van de verkoop; dat het aldus 
eisers conclusie beantwoordt en zijn 
beslissing wettelijk verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel, ... 

Dat het middel niet kan aangeno
men worden; 

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

11 januari 1980 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Wauters, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Van Leckwijck -
Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie (1) 
van de h. Declercq, advocaat-generaal ~ 
Advocaten : mrs. De Gryse en Biitzler. 

Nr. 283 
1 • KAMER- 11 januari 1980 

1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN- BELASTINGVERORDENING 
VAN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN TOT 
HEFFING VAN EEN BELASTING OP GEVAAR
LIJKE, ONGEZONDE OF HINDERLIJKE INRICH
TINGEN DIE ONDER HET ALGEMEEN REGLE
MENT VOOR DE ARBEIDSBESCHERMING VAL
LEN - NOTARIS - VERWARMING VAN 
WONING EN KANTOOR MET EEN STOOKOLIE
TANK VAN 5.000 LITER - TOEPASSING VAN 
DE BELASTING. Dat de redenen die het hof van 

beroep bijvalt, uiteengezet zijn in 
het deskundigenverslag, dat in het 2° CASSATIEMIDDELEN - GEMEENTE-
dossier van de rechtspleging berust, EN PROVINCIEBELASTING- MIDDEL WAARIN 
luidende : « Rekening houdende SCHENDING WORDT AANGEVOERD VAN 

BEPAALDE WETTELIJKE BEPALINGEN ZONDER 
met de belangrijke Onkosten die DAT NADER WORDT BEPAALD WAARIN DIE 
reeds Werden gedaan en die nog BEPALINGEN ZIJN GESCHONDEN - ONDUI-
moeten gedaan WOrden OID het huis DELIJK MIDDEL - NIET ONTVANKELIJK 
bewoonbaar te maken, schat ik de MIDDEL (2). 
waarde op de datum van verkoop op •-----------------
300.000 frank »; 

Overwegende dat het arrest, door 
het verslag van de gerechtsdeskun
dige, die de bepalingen van ar
tikel 1675 naleeft, aan te nemen, 
mete en beslist dat de som van. 

(l) Het O.M. had geconcludeerd tot verwer
pirig van het eerste middel omdat de artt. 
1678 en 1680 B.W. geen dwingende bepalingen 
waren in zoverre zij de medewerking van drie 
deskundigen vereisen. Zie de vorige noot. 

(2) Zie Cass., 6 feb. 1978 (A.C., 1978, 671). 
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1 • De belastingverordening van de pro

vincie Oost-Vlaanderen tot heffing van 
een belasting op de gevaarlijke, onge
zonde of hinderlijke inrichtingen van 
eerste en tweede klasse, die onder het 

· algemeen reglement voor de arbeids
bescherming vallen en die worden 
geexploiteerd in handels-, nijverheids
en landbouwbedrijven of door diege
nen die een vrij beroep uitoefenen, 
geldt mede voor de notaris die voor 
de verwarming van zijn waning en 
zijn kantoor een stookolietank van 
5.000 liter gebruikt. 

(DE BEER T. PROVINCIE OOST-VLAANDEREN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 1 september 1978 
door de Bestendige Deputatie van 
de Provincieraad van Oost-Vlaan
deren gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97, 107 van de 
Grondwet, 1 van de wet van 22 juni 1865, 
8 en 13 van de wet van 5 juli 1871 en van 
de belastingverordening van de provin
cie Oost-Vlaanderen op de gevaarlijke, 
ongezonde of hinderlijke inrichtingen, 
toepasselijk voor het aanslagjaar 1977, 

doordat de beslissing oordeelt dat de 
notaris zich als uitoefenaar van een vrij 
beroep, << bedient » van een gevaarlijke, 
ongezonde of hinderlijke inrichting 
(namelijk opslagplaats voor lichte stook
olie), die « ook wordt gebruikt voor het 
verwarmen van zijn kabinet >>, en dat 
« hij .dus wel degelijk een gevaarlijke, 
ongezonde of hinderlijke inrichting " uit
baat ", voor de uitoefening van zijn 
beroep >>, 

terwijl, nu uit de beslissing zelf blijkt 
dat het ten deze gaat om een verwar
mingsinstallatie die wordt bevoorraad 
met stookolie en die dient onder meer 
om het ganse huis te verwarmen, de 
delen welke dienen voor het notarisbe
roep incluis, de bedoelde belastingveror
dening niet toepasselijk kan zijn, omdat 
artikel 1 als belastbare entiteiten 
aanwijst : « de gevaarlijke, ongezonde of 
hinderlijke inrichtingen van eerste en 
tweede klas, die onder toepassing vallen 
van het algemeen reglement voor de 
arbeidsbescherming (Regentsbesluit van 
11 februari 1946, met latere wijzigingen); 
het kabinet van eiser niet onder die 
wetgeving valt en artikel 1 verder ook 
bepaalt dat die gevaarlijke, ongezonde of 

hinderlijke inrichtingen moeten « geex
ploiteerd worden in handels-, nijver
heids- en landbouwbedrijven of door 
diegenen die een vrij beroep uitoefe
nen >>; artikel 2 van dezelfde belasting
verordening voorschrijft dat « de belas
ting is verschuldigd door de exploitanten 
van voormelde inrichtingen >>, en 
artikel 3 ten slotte gewag maakt van 
« stopzetting van de exploitatie >>, zodat 
uit die teksten moet worden afgeleid dat 
de exploitatie zelf van die gevaarlijke, 
ongezonde of hinderlijke inrichtingen 
erdoor wordt bedoeld, wat men niet kan 
zeggen van een notaris wiens beroep 
niet bestaat in het exploiteren van een 
gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke 
inrichting : 

Overwegende dat de artikelen 1 
en 2 van de provinciale belasting
verordening bepalen dat met ingang 
van 1 januari 1976, ten behoeve van 
de provincie Oost-Vlaanderen, een 
jaarlijkse belasting wordt geheven 
op de gevaarlijke, ongezonde of 
hinderlijke inrichtingen van eerste 
en tweede klas die onder toepassing 
vallen van het algemeen reglement 
voor de arbeidsbescherming (besluit 
van de Regent van 11 februari 1946 
met latere wijzigingen) en die wor
den geexploiteerd in handels-, nij
verheids- en landbouwbedrijven of 
door diegenen die een vrij beroep 
uitoefenen en dat de belasting door 
de exploitanten van voormelde 
inrichtingen is verschuldigd; 

Overwegende dat de beslissing 
vaststelt : 1 • dat het hier gaat om 
een notaris die zijn woning (privaat 
gedeelte + kabinet) verwarmt met 
centrale verwarming, waartoe een 
mazouttank wordt aangewend met 
een capaciteit van 5.000 liter, 2· dat 
opslagplaatsen voor ontvlambare 
vloeistoffen, waarvan het ontvlam
mingspunt hoger is dan 50• C maar 
100• C niet overtreft, volgens het 
algemeen reglement voor de 
arbeidsbescherming, een gevaar
lijke, ongezonde of hinderlijke 
inrichting uitmaken van tweede 
klas (rubriek 247), 3• dat de notaris 
(eiser) zich, als uitoefenaar van een 
vrij beroep, bedient van een gevaar
lijke, ongezonde of hinderlijke 
inrichting, met name de opslag-
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plaats voor lichte stookolie, die ook 
voor het verwarmen van zijn kabi
net wordt gebruikt; 

Overwegende, eensdeels, dat, lui
dens artikel 1 van voormeld besluit 
van de Regent van 11 februari 1946, 
het !outer bestaan, zelfs bij een 
particulier, van een in de nomencla
tuur opgenomen opslagplaats onder 
toepassing ervan valt; 

Overwegende, anderdeels, dat de 
beslissing wettelijk oordeelt dat 
eiser, als uitoefenaar van een vrij 
beroep, die zich van een opslag
plaats van stookolie bedient om zijn 
kabinet te verwarmen, deze opslag
plaats exploiteert in de zin van de 
belastingverordening; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, het middel niet preciseert 
waardoor de andere aangehaalde 
grondwettelijke of wettelijke bepa
lingen worden geschonden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat uit de regel
matig aan het Hof overgelegde stuk
ken niet blijkt dat een middel, .dat 
de openbare orde raakt, ambtshalve 
moet worden opgeworpen; 

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

11 januari 1980 - 1• kamer - Voorzit
ter : de h. Versee, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Sury -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Delafontaine, Kortrijk. 

Nr. 284 

1 • KAMER - 11 januari 1980 

1° CASSATIEMIDDELEN DIRECTE 

BELASTINGEN - ONDERSCHEIDEN MIDDELEN 
- VOOR lEDER MIDDEL AFZONDERLIJK DIE
NEN DE GESCHONDEN WETSBEPALINGEN 
NAUWKEURIG TE WORDEN VERMELD. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN BE-
ZWAAR - BESLISSING VAN DE DIRECTEUR 
DER BELASTINGEN - WET VAN 16 MAART 
1976, ART. 2, WAARBIJ ART. 276 W.I.B. WORDT 
GEWIJZIGD - NIET TOEPASSELIJK OP EEN 
BESLISSING VAN VOOR 15 MEl 1976, DATUM 
VAN INWERKINGTREDING. 

3° INKOlVISTENBELASTINGEN - BE
LASTINGVERHOGING ··.:::_ WETBOEK VAN DE 
INKOMSTENBELASTINGEN, ART. 334, EERSTE 

LID - DRAAGWIJDTE. 

1 • Jnzake directe belastingen dienen 
voor ieder cassatiemiddel afzonderlijk 
de geschonden wetsbepalingen nauw
keurig te worden vermeld (1). (Art. 
289 W.I.B.) 

2" Art. 2 wet van 16 maart 1976 tot 
wijziging van art. 276 W.lB. bepaalt 
dat de directeur der belastingen bij 
zijn uitspraak over de bezwaren van 
de belastingschuldige geen belasting
supplement kan heffen; dat artikel is 
evenwel niet toepasselijk op de beslis
singen van de directeur van voor de 
inwerkingtreding van die wet, t. w. de 
dertigste dag van haar bekendmaking 
in het Belgisch Staatsblad, d.i. de 
15e mei 1976. 

3" Art. 334, eerste lid, W.lB. Jegt belas
tingverhoging op in geval van niet
aangifte, onvolledige of onjuiste aan
gifte, het maakt evenwel geen onder
scheid naargelang de niet-aangifte, de 
onvolledige of onjuiste aangifte te 
wijten is aan bedrog dan wei aan 
nalatigheid of verzuim; de vaststelling 
van een voorafgaande wetsovertreding 
is niet vereist (2). 

(VAN RISSEGHEM 
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCII!:N) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 december 1977 
gewezen door het Hof van Beroep te 
Gent; 

Over het eerste, het tweede, het vierde 
en het zesde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97, 110, 

(1) Zie Cass., 21 feb. 1974, twee arresten 
(A.C., 1974, 691 en 693). 

(2) Zie Cass., 30 mei 1950 (Bull. en Pas., 
1950, I, 686). 
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112 van de Grondwet, voor zoveel als 
nodig 44, 248, 251, 259, 267, 304, 334 van 
het Wethoek van de Inkomstenhelastin
gen en 2 van de wet van 16 maart 1976, 

het eerste middel, doordat het arrest 
oordeelt dat eiser ten onrechte aanvoert 
dat de aanvullende aanslagen voor de 
aanslagjaren 1968 en 1970 vervallen 
waren, 

terwijl de aanslaghiljetten werden ver
zonden meer dan drie jaar na verloop 
van het jaar waarin de inkomsten wer
den verkregen; 

het tweede middel, doordat het arrest 
oordeelt dat eiser hezwaarlijk kan 
staande houden dat hij ooit « hewijs
krachtige gegevens >> heeft kunnen ople
veren nopens zijn inkomsten als frituur
exploitant, 

terwijl eiser steeds correct en tijdig 
geantwoord heeft op de herichten van de 
administratie en dat zij moet hewijzen 
dat de aangiften onjuist zijn wat zij niet 
gedaan heeft; 

het vierde middel, doordat het arrest 
oordeelt dat eiser precieze en controleer
bare gegevens moet verschaffen ten 
einde het wettelijk vermoeden dat uit de 
vergelijking voortvloeit, te weerleggen, 

terwijl eiser wel bewijskrachtige en 
positieve gegevens voorlegde waaruit 
zijn werkelijke inkomsten hlijken; 

het zesde middel, doordat het arrest 
oordeelt dat de vordering van eiser, 
opdat er hem geen nalatigheidsinteres
ten zouden aangerekend worden, buiten 
bet raam valt van hetgeen waarover het 
hof van beroep zijn controle uitoefent, 
daar het de invordering van de helasting 
betreft, 

terwijl er geen nalatigheids- of andere 
interesten kunnen aangerekend worden, 
vermits er geen nalatigheid of kwade 
trouw ten laste van eiser aangehouden 
wordt: 

Over bet middel van niet-ont
vankelijkbeid tegen die cassatiemid
delen door verweerder opgeworpen 
en bieruit afgeleid dat arti
kel 289 van bet W etboek van de 
Inkomstenbelastingen niet is nage
leefd : 

Overwegende dat de voorziening, 
om· aan bet op straffe van nietigbeid 
voorgescbreven vereiste van voor
meld artikel te voldoen, nauwkeurig 

en met juistbeid de wetsbepalingen 
moet vermelden welke op ieder van 
de middelen betrekking bebben; 

Overwegende dat bet verzoek
scbrift, dat globaal gewag maakt 
van de scbending van verscbillende 
wetsbepalingen, niet preciseert op 
welke van bet eerste, bet tweede, 
bet vierde en bet zesde middel, 
waarbij onderscbeiden grieven wor
den aangevoerd, elk van de inge
roepen wetsbepalingen betrekking 
beeft; 

Dat bet middel van niet-ont
vankelijkbeid gegrond is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 248 van het Wet
hoek van de Inkomstenhelastingen, 

doordat het arrest oordeelt dat de 
aangevoerde vergelijkingspunten en de 
werkwijze van de administratie, zoals 
aangevuld in de beslissing van de direc
teur, regelmatig en aanvaardhaar voor
komen, 

terwijl de door eiser overgelegde boek
houdkundige gegevens overtuigend zijn 
en door de administratie der belastingen 
daarvan geen tegenhewijs wordt gele
verd, zodat er geen gronden aanwezig 
waren om toepassing te maken van 
voormeld artikel , 248 hetrekkelijk soort
gelijke helastingplichtigen, en dat, suhsi
diair, de toepassing van dit artikel 
wederrechtelijk geschiedt, vermits door 
eiser precieze en controleerbare gege
vens werden overgelegd : 

Overwegende dat bet middel erop 
neerkomt kritiek te oefenen op de 
feitelijke beoordeling door de recb
ter van de bestanddelen van de 
zaak en derbalve niet ontvankelijk 
is; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 259 van het Wet
hoek van de lnkomstenhelastingen, 

doordat het arrest oordeelt dat eiser 
ten onrechte aanvoert dat de belasting
supplementen voor de aanslagjaren 
1968 en 1970 onwettig zijn gevestigd, 
vermits de heslissing van de directeur 
dagtekent van 29 april 1976 en de 
litigieuze aanslagen op 14 mei 1976 
werden uitvoerhaar verklaard, wijl 
artikel 2 van de wet van 16 maart 1976 
pas op 15 mei 1976 in werking is 
getreden, 
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terwijl de wet van 16 maart 1976 en Nr. 285 

inzonderheid artikel 2 van deze wet van 
toepassing is : 1' KAMER- 11 januari 1980 

Overwegende dat de bedoelde wet 
van 16 maart 1976 is bekendge
maakt in het Staatsblad van 
15 april·1976 en dat zij, luidens haar 
artikel 5, in werking is getreden de 
dertigste dag van haar bekendma
king; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het zevende middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 334 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 

doordat het arrest oordeelt dat de 
toepassing van belastingverhogingen van 
10 percent wegens onvolledige aangifte 
wettelijk en bovendien verantwoord is, 

terwijl er geen nalatigheid, onregelma
tigheid of bedrog tijdens de voorgaande 
jaren door het arrest werd vastgesteld 
en er derhalve geen gronden aanwezig 
zijn tot toepassing van een verhoging 
van 10 percent, te meer daar er voor
heen nog geen dergelijke sancties wer
den toegepast en eiser zijn inkomsten 
inzake caravans nauwkeurig aangegeven 
heeft alsook de voorschriften aangaande 
de belasting van de toegevoegde waarde 
stipt in acht heeft genomen : 

Overwegende dat de bepaling van 
artikel 334, eerste lid, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
sancties voorschrijft zonder onder
scheid te maken tussen het geval 
waarin de ontstentenis van aangifte, 
de onvolledigheid of de onjuistheid 
ervan te wijten is aan bedrog en dit 
waarin zij enkel het gevolg van 
loutere nalatigheid of vergetelheid 
is, en zonder te eisen dat een 
voorgaande overtreding zou zijn 
vastgesteld; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

11 januari 1980- 1' kamer- Voorzit
ter : de h. Versee, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Mahillon -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Claeys Bouuaert; Pauwels, 
Zelzate. 

STEDEBOUW - WET RUIMTELIJKE ORDE
NING EN STEDEBOUW 29 MAART 1962, 
ART. 70BJS ...:._ NIET BEBOUWDE PERCELEN 
BEGREPEN IN EEN NIET VERVALLEN VERKA
VELING- BEG RIP. 

Art. 70bis wet van 29 maart 1962 Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw 
en de op grand van die bepaling 
uitgevaardigde belastingverordeningezi 
beogen de percelen uit een verkave
ling voor woningbouw(1). 

(BEL AUTO N.V. T. GEMEENTE MOORSLEDE) 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op de bestre
den beslissing, op 28 september 1978 
gewezen door de Bestendige Depu
tatie van de Provincieraad van 
West-Vlaanderen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 1 van de belastingverordening van 
de gemeente Moorslede van 23 maart 
1977 en 6 juni 1977, op de niet gebotiwde 
percelen in een niet Vervallen verkave
ling, en 70bis van de wet van 
29 maart 1962 houdende organisatie van 
de ruimtelijke ordening en van de stede" 
bouw, 

doordat de beslissing oordeelt dat : 
een perceel, in de geest van artikel 70bis 
van de wet van 29 maart 1962 en 
van de belastingverordening, slechts als 
bebouwd kan worden beschouwd wan
neer de eigenaar het heeft aangelegd 
in functie van de hoofdbestemming 
« wonen » en derhalve niet bij het 
aanleggen in functie van een commer
ciiHe exploitatie; de feitelijke onmoge
lijkheid te bouwen ten deze geen belang 
heeft; bij samenvoeging van afzonder
lijke kavels, elke kavel zijn eigen statuut 
behoudt, zolang er geen aanvraag voor 
herziening is, en toelating is · gegeven 
overeenkomstig de artikelen 51 en 57, 
§ 2, van de wet van 29 maart 1962; de 
term « perceel » een betekenis heeft 
eigen aan die plannen, en niet die welke 
door het kadaster eraan wordt voorbe
houden, 

(1) Zie Cass., 20 nov. 1975 (A.C., 1976, 363); 
20 okt. 1976 (ibid., 1977, 217); 31 okt. 1977 (ibid., 
1978, 278) en 29 jan. 1979 (ibid., 1978-79, 600). 



-557-
terwijl de gemeentelijke belastingver

ordening wordt voorafgegaan door de 
motivering « Overwegende dat het nodig 
is het vrijkomen van bouwgronden op 
het grondgebied van de gemeente te 
bevorderen », en derhalve aan de 
bewoordingen « niet gebouwde percelen, 
nog begrepen in een niet vervallen 
verkaveling », die voorkomen in artikel 1 
van de verordening, een betekenis moet 
worden gegeven die verenigbaar is met 
de vermelde motivering; geen interpreta
tie kan bedoeld zijn, die het beoogde zou 
tegenspreken, zodat het derhalve uitge
sloten is dat een dee! als onbebouwd 
belastbaar is als het ontegensprekelijk 
een onafscheidbaar geheel uitmaakt met 
het bebouwd perceel, waarbij het 
gevoegd werd, en het in feite niet meer 
als een onbebouwd perceel kan vrijko
men voor woningbouw; de wet van 
29 maart 1962 niet uitsluitend betrekking 
heeft op gronden voor bebouwing van 
woongelegenheden, zoals onder meer 
blijkt uit haar artikelen 15, 2', en 16, 2', 
die van « ander gebruik » gewagen, of 
uit haar artikelen 59 en 60 die aller
hande gebouwen beogen; artikel 70bis, 
dat is ingegeven door dezelfde motive
ring van het bevorderen van het vrijko
men van dergelijke gronden, eveneens 
alleen slechts de gronden kan beogen 
die nog feitelijk voor het optrekken van 
woongelegenheden in aanmerking kun
nen komen, en derhalve deze uitsluit 
welke als bebouwd, in samenhang met 
andere gebouwen, dienen te worden 
beschouwd; niets in de wet van 
29 maart 1962 erop wijst dat de woorden 
« onbebouwd perceel » een andere bete
kenis zouden hebben dan die welke er 
gewoonlijk wordt aan gegeven volgens 
zuivere feitelijke beoordeling, eventueel 
overeenkomstig artikel 94, § 1, van het 
koninklijk besluit van 26 juli 1877 tot 
goedkeuring van het reglement voor de 
bewaring van het kadaster, inhoudend 
dat een fabriek een enkel perceel vormt 
met de open plaats en de gebouwde 
aankleven, werkhuizen, enzovoort, wan
neer het alles aan elkander ligt : 

Overwegende dat eiseres in haar 
bezwaarschrift beweerde, en thans 
nog aanvoert, dat de in de verkave
ling aangekochte grond een geheel 
uitmaakt met haar andere belen
den,de gebouwen en derhalve niet 
meer als << onbebouwd >> kan worden 
beschouwd; 

Overwegende dat de bestreden 
beslissing deze grief afwijst; dat de 

voorziening de beslissing aanv~cht 
omdat zij stoelt op de overweging 
dat, hoe dan ook, een perceel, met 
betrekking tot de toegepaste veror
dening, eerst dan als bebouwd kan 
worden beschouwd, zolang 
althans, zoals ten deze, geen verka
velingswijziging of een afwijking 
van de verkavelingsvergunning is 
toegestaan - wanneer de eigenaar 
het heeft aangelegd in functie van 
zijn hoofdbestemming, dit is 
<< wonen », zodat het vormen van 
een geheel in functie van een com
merciele exploitatie niet in aanmer
king kan worden genomen; 

Overwegende dat de fiscale veror
dening van 23 maart en 6 juni 1977 
inzake de belasting op de niet 
bebouwde percelen, gelegen in een 
niet vervallen verkaveling, van de 
gemeente Moorslede, uitgevaardigd 
werd met verwijzing naar artikel 
70bis van de wet van 29 maart 1962 
houdende organisatie van de ruim
telijke ordening en van de stede
bouw, waarbij de gemeenten 
·gemachtigd zijn een jaarlijkse 
belasting te heffen op de niet 
bebouwde percelen begrepen in een 
niet vervallen verkaveling; 

Overwegende dat deze woorden 
moeten w.orden uitgelegd in het 
Iicht van voormelde wet, inzonder
heid van haar titel III betreffende 
de verkavelingsvergunning; dat 
artikel 56 bepaalt dat een vergun
ning dient te worden aangevraagd 
voor de verkoop van een kavel 
begrepen in een verkaveling die 
bestemd is voor woningbouw of 
voor het opstellen van inrichtingen 
die voor bewoning kunnen worden 
gebruikt; dat artikel 70bis derhalve 
de percelen grond bedoelt die het 
voorwerp hebben uitgemaakt van 
een verkaveling bestemd voor 
woningbouw; dat het gemeentelijk 
reglement in dezelfde zin moet wor
den uitgelegd; 

Overwegende dat de bestendige 
deputatie derhalve de in het middel 
vermelde grondwettelijke, wettelijke 
en verordenende bepalingen niet 
heeft geschonden; 
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Dat het middel naar recht faalt; ligheidscomite en de kandidaten enkel 

om economische of technische rede
nen kunnen worden ontslagen in geval 
van sluiting van de onderneming of 
een afdeling ervan of in geval van 
ontslag van een wei bepaalde speciale 
groep van het personeel(I). (Art. 21, 
§ 2, wet van 20 sept. 1948; art. Ibis, § 2, 
wet van IO juni I952.) 

En overwegende dat uit de regel
matig aan het Hof voorgelegde stuk
ken niet blijkt dat een middel, 
hetwelk de openbare orde raakt, 
ambtshalve moet worden opgewor
pen; 

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

11 januari I980- I• kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Versee, 
waarnemend voorzitter Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 286 

3• KAMER - 14 januari 1980 

DIENSTPLICHT - VRIJSTELLING WEGENS 

DEFINITIEVE ONGESCHIKTHEID - BESLIS
SING DOOR DE HERKEURINGSRAAD. 

Over de vrijstelling wegens definitieve 
ongeschiktheid van de dienstplichtige 
die in het recruterings- en selectiecen
trum is onderzocht, wordt niet beslist 
door de geneesheer, hoofd van de 
gezondheidsdienst van het centrum, 
maar door de herkeuringsraad 
(Artt. 39, 2°, en 59, § I Dienstplichtw., 
gecoord. op 30 april I962.) 

(DE BRABANDERE) 

I4 januari I980 - 3• kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Gerniers, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal. 

Nr. 287 

3• KAMER -14 januari 1980 

(MONDIALE N.V. T. SONCK, DE WINTER) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 februari 1978 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen Ibis, § 2, van de 
wet van IO juni I952 betreffende de 
gezondheid en de veiligheid van de 
werknemers, alsmede de salubriteit van 
het werk en van de werkplaatsen, gewij
zigd door de wetten van 17 juli 1957, 
28 januari I963, I6 januari I967, 
17 februari I971, I6 maart 1971 en 
23 januari 1975, 2I, § 2, van de wet van 
20 september I948 houdende organisatie 
van het bedrijfsleven, gewijzigd door de 
wetten van I5 juni I953, IS maart 1954, 
I6 januari I967, 10 oktober 1967 en 
23 januari 1975, en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat « de 
aangevoerde moeilijkheden niet ernstig 
genoeg zijn om als economische of 
technische redenen in de zin van 
artikel 2I, § 2, van de wet van 
20 september I948 te worden 
beschouwd » en het begrip « economi
sche of technische redenen » beperkt tot 
stopzetting van het bedrijf van eiseres, 
van een afdeling ervan of buitendienst
stelling van een welbepaalde speciale 
personeelsgroep, 

terwijl, eerste onderdeel, vermits vast
staat dat de verweerders kandidaat 
waren voor de sociale verkiezingen voor 
het comite voor veiligheid, gezondheid 
en verfraaiing der werkplaatsen en als 
zodanig beschermd werden door de wet 
van 10 juni 1952, het arrest, dat de 
economische of technische redenen 
bepaald in de wet van 20 september I948 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG- houdende orgaqisatie van het bedrijfsle-
ven inroept, zonder vast te stellen dat 

HEIDSCOMITE - WERKNEMERSAFGE- deze identiek · zijn aan de criteria 
VAARDIGDE OF KANDIDAAT BIJ DE VERKIE- bepaald in de wet van 10 juni I952, zijn 
ZINGEN- ONTSLAG WEGENS ECONOMISCHE dispositief niet naar genoegen van recht 
OF TECHNISCHE REDENEN- BEGRIP. rechtvaardigt (schending van artikel 97 

van de Grondwet); 
Onwettig is de beslissing van de rechter l-----------------

dat de werknemers-afgevaardigden in 
een ond,ernemingsraad of in een vei- (1) Zie Cass., 31 okt. 1973 (A.C., 1974, 256). 
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tweede onderdeel, de in conclusie door 

eiseres ingeroepen omstandigheden - te 
weten de economische en financitHe 
crisis welke haar noodzaakte een vijfde 
van haar personeel te ontslaan, waarbij, 
om te bepalen welke werknemers zou
den ontslagen worden, een beroep werd 
gedaan op objectieve criteria volgens een 
puntensysteem - economische motieven 
uitmaken in de zin van de wet van 
10 juni 1952 en voor zover als nodig in 
de zin van de wet van 20 sep
tember 1948; het arrest derhalve de 
draagwijdte van de wet, meer bepaald de 
draagwijdte van de toe te passen crite
ria, beperkt tot de gevallen van stopzet
ting van bedrijf, stopzetting van een 
afdeling ervan of buitendienststelling 
van een welbepaalde speciale perso
neelsgroep, zonder rekening te houden 
met het door de wetgever beoogde doel, 
met name, ondanks de in de respectieve 
wetten bepaalde bescherming, het ont
slag mogelijk te maken om redenen die, 
onafhankelijk van het individuele gedrag 
van de beschermde werknemer, hun 
oorzaak vinden in de economische of 
technische noodzakelijkheden met be
trekking tot de markt, de onderneming 
of een van haar afdelingen en die aan de 
werkgever een reorganisatie opdringen 
welke ontslagen noodzakelijk maakt, 
waarvan het aantal en de gevarieerdheid 
aantonen dat ze niet beslist werden met 
de bedoeling de werking van de onder
nemingsraden of comites lam te leggen 
of te verhinderen (schending van de. 
artikelen 21, § 2, van de wet van 
20 september 1948 en Ibis, § 2, van de 
wet van 10 juni 1952) : 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arbeidshof 
oordeelt dat « beschermde werkne
mers enkel om economische of 
technische redenen kunnen worden 
ontslagen, wanneer deze de sluiting 
van de ganse onderneming veroor
zaken, van een afdeling daarvan ... 
of nog door de buitendienststelling 
van een welbepaalde speciale per
soneelsgroep »; 

Overwegende dat deze opvatting 
weliswaar tot uitdrukking is 
gebracht tijdens de parlementaire 
voorbereiding van de wet van 
18 maart 1950, die de hiervoor 
aangehaalde bepaling in artikel 21 
van de wet van 20 september 1948 
heeft ingevoegd; 

Dat echter deze verklaring geen 
nadere uitlegging omtrent het 
begrip « economische of technische 
redenen » geeft, maar enkel bepaalt 
in welke gevallen ontslag om die 
redenen geoorloofd is; 

Dat in de toepassing van de 
voornoemde wetsbepalingen aldus 
een beperking wordt aangebracht 
die in de tekst ervan niet voorkomt 
en die evenmin onontbeerlijk is om 
het door de wet beoogde doel te 
bereiken, met name elke voor de 
beschermde werknemers nadelige 
discriminatie voorkomen; 

Dat in die omstandigheden de 
draagwijdte van de wet niet mag 
worden beperkt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Overwegende dat, luidens de Om die redenen, vernietigt het 
artikelen 21, § 2, eerste lid, van de bestreden arrest; beveelt dat van dit 
wet van 20 september 1948 en lbis, arrest melding zal worden gemaakt 
§ 2, eerste lid, van de wet van op de kant van de vernietigde 
10 juni 1952, de leden die het beslissing; houdt de kosten aan en 
personeel in een ondernemingsraad zegt dat erover door de feitenrech
of een . comite voC?~ veiligheid, ter zal worden beslist; verwijst de 
gezondhe1d en verfraam:g der werk- .zaak naar het Arbeidshof te Ant-
plaatsen vertegenwoord1gen, en de · werpen · 
kandidaten « slechts kunnen wor- · 
den ontslagen om een dringende 14 januari 1980 - 3• kamer -
reden of om economische of techni- Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
sche redenen die vooraf door het voorzitter - Verslagge--e1• : de h. Jans-

sens - Gelijkluidende conclusie van de 
bevoegd paritair comite zijn er- h. Lenaerts, advocaat-generaal 
kend »; Advoc:aten : mrs. Dassesse en Houtekier 
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Nr. 288 

3' KAMER -14 januari 1980 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - ONDERNEMINGSRAAD 
- VERKIEZING VAN DE PERSONEELSAFGE
VAARDIGDEN- ONDERNEMINGEN WAAR HET 
AANTAL PERSONEELSLEDEN IS GEDAALD 
BENEDEN HET VOOR DE OPRICHTING VAN 
EEN ONDERNEMINGSRAAD VEREISTE AANTAL 
- VOORWAARDEN WAARONDER VERKIEZIN-
GEN MOETEN PLAATSHEBBEN. 

Geen verkiezingen van de personeelsaf
gevaardigden in de ondernemingsra
den moeten plaatshebben in de onder
nemingen waar bij de vorige verkie
zingen het voor de oprichting van de 
raad vereiste aantal personeelsleden 
was tewerkgesteld maar dit aantal 
intussen gedaald is tot beneden het 
vereiste aantal zonder evenwel minder 
dan 50 werknemers te bedragen, wan
neer de voorgaande verkiezingsproce
dure niet tot de samenstelling van een 
ondernemingsraad heeft geleid bij 
gebrek aan kandidaten. (Art. 28, derde 
lid, wet van 20 september 1948.) 

(FONIOR N.V. 
T. LANDELIJKE BEDIENDEN CENTRALE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 februari 1978 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 28, derde lid, van 
de wet van 20 september 1948 houdende 
organisatie van het bedrijfsleven, inge
voegd bij de wet van 17 februari 1971, 
en 1, § 1, van het koninklijk besluit van 
18 februari 1971 tot regeling van 
de ondernemingsraden, gewijzigd bij 
koninklijk besluit van 24 januari 1975, 

doordat, na vastgesteld te hebben dat 
in het bedrijf van eiseres sociale verkie
zingen werden gehouden in 1963 en 
1967 en alsdan een ondernemingsraad 
werd opgericht, dat evenwel in 1971 geen 
sociale verkiezingen in het bedrijf 
plaatsvonden wegens gebrek aan kandi
daten en dat in de periode tussen 
1971 en 1975 de personeelsbezetting bij 
eiseres daalde met meer dan 150 tot 
ongeveer 120 werknemers, het arrest 
voor recht zegt dat eiseres zich in 
1975 in de wettelijke voorwaarden 
bevond waarin zij de verplichting had 
tot oprichting van een ondernemings-

raad in haar bedrijf, op grond : dat, 
luidens de tekst van artikel 28, derde lid, 
van de wet van 20 september 1948, 
verkiezingen van de personeelsafgevaar
digden in de ondernemingsraden moeten 
plaatsvinden in de ondernemingen waar 
bij de vorige verkiezing een raad werd 
ingesteld, voor zover zij, gewoonlijk, 
gemiddeld ten minste 50 werknemers 
tewerkstellen; dat « gelet op de economie 
van de voornoemde wet en haar evolutie 
in de tijd, het de bedoeling van de 
wetgever was de vernieuwing of herop
richting van de ondernemingsraad te 
verzekeren in die ondernemingen waar 
vroeger reeds een raad functioneerde, 
ingeval de personeelsbezetting daalde 
beneden 150 maar bleef hoven 50 
werknemers » en dat « dienvolgens bet 
begrip "vorige verkiezing ", zoals 
gebruikt in voornoemd artikel 28, derde 
lid, en hernomen in artikel 1, § 1, van 
het koninklijk besluit van 18 februari 
1971, dient te worden verstaan als de 
laatste in de onderneming gehouden 
verkiezing », 

terwijl de woorden << vorige ver-
kiezing » de betekenis hebben van 
<< vorige verkiezing op nationaal vlak 
uitgeschreven >> en geenszins van de 
<< laatste in de onderneming gehouden 
verkiezing », zodat het arrest niet wette
lijk mocht beslissen dat eiseres in 
1975 onder toepassing viel van artikel 28, 
derde lid, van de wet van 20 sep
tember 1948 : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat in het bedrijf van eiseres 
sociale verkiezingen werden gehou
den in 1963 en 1967 en alsdan een 
ondernemingsraad werd opgericht, 
dat evenwel in 1971 geen sociale 
verkiezingen in het bedrijf plaats
vonden wegens gebrek aan kandida
ten en dat in de periode tussen 
1971 en 1975 de personeelsbezetting 
bij eiseres daalde van meer dan 
150 tot ongeveer 120 werknemers; 

Overwegende dat, luidens arti
kel 28, derde lid, van de wet van 20 
september 1948 houdende organisa
tie van het bedrijfsleven, ingevoegd 
bij de wet van 17 februari 1971, de 
verkiezingen van de personeelsafge
vaardigden in de ondernemingsra
den moeten plaatshebben in de 
ondernemingen die niet meer het 
vereiste aantal personeelsleden tel
len en waar bij de vorige verkiezing 
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een raad werd ingesteld, voor zover 
zij, gewooplijk, gemiddeld ten min
ste 50 werknemers tewerkstellen; 

Overwegende dat deze wetsbepa
ling het voortbestaan van een 
ondernemingsraad beoogt, wanneer 
op het ogenblik van de verkiezing 
het voor de oprichting van een raad 
vereiste aantal personeelsleden niet 
meer is bereikt; 

Dat de toepassing van deze wets
bepaling derhalve vereist dat op dat 
ogenblik een ondernemingsraad in 
de onderneming bestaat, althans 
wettelijk moet bestaan; dat zulks 
niet het geval is, wanneer de voor
gaande verkiezingsprocedure niet 
tot de samenstelling van een onder
nemingsraad heeft geleid bij gebrek 
aan kandidaten; 

Overwegende dat, door te beslis
sen dat eiseres in 1975 onder toe
passing viel van artikel 28, derde 
lid, van de wet van 20 septem
ber 1948, het arrest deze wetsbepa
ling schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, behalve in zoverre 
het uitspraak doet over de ontvan
kelijkheid van de hogere beroepen; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; houdt de kosten aan en zegt 
dat erover door de feitenrechter zal 
worden beslist; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Arbeidshof 
te Antwerpen. 

14 januari 1980 - 3' kamer -
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Mahil
lon - Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advo
caten :mrs. VanRyn en Biitzler. 

Nr. 289 
2' KAMER- 15 januari 1980 

1° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - ART. 18, EERSTE LID -

DRAAGWIJDTE. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ DIE BESLIST 
OVER DE INVRIJHEIDSTELLING VAN EEN 
GEINTERNEERDE- LEDEN VAN DE COMMIS
SIE DIE NIET ALLE ZITTINGEN OVER DE 
ZAKEN HEBBEN BIJGEWOOND - NIETIGE 
BESLISSING (1). 

1• Waar art. 18, eerste lid, Wet Besch. 
Maatsch. bepaalt dat de commissie 
zich op de hoogte houdt van de 
toestand van de gei'nterneerde en zich 
met het oog daarop naar de plaats van 
zijn internering kan begeven of deze 
taak aan een van haar leden kan 
opdragen, heeft die bepaling aileen tot 
doel de commissie de mogelijkheid te 
bieden contact te houden met de 
gei'nterneerde ten einde de evolutie 
van zijn toestand te volgen, maar heeft 
niets uit te staan met de rechtspleging 
die aan de commissie oplegt, vooraleer 
zij beslist over een verzoek tot invrij
heidstelling van een geinterneerde, de 
directeur of de geneesheer van de 
inrichting en de gei'nterneerde te 
horen (2). 

(FADDAR) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 27 november 1979 
gewezen door de commissie tot 
besch~rming van de maatschappij 
ingesteld bij de psychiatrische afde
ling van de gevangenis te Antwer
pen; 

Overwegende dat de beslissing 
het verzoek tot invrijheidstelling 
van eiser verwerpt; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 16 en 
18 van de wet van 9 april 1930 tot 
bescherming van de maatschappij, thans 
vervangen bij artikel 1 van de wet van 
1 juli 1964 : 

Overwegende dat artikel 18 van 
genoemde wet, met verwijzing naar 
artikel 16 van dezelfde wet, onder 

(1) Cass., 28 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 359). 

(2) Zie de parlementaire voorbereiding van 
de wet van 1 juli 1964, inzonderheid het 
aanvullende verslag van 12 juni 1963 dat 
namens' de commissie voor de Justitie in de 
Senaat werd uitgebracht ( Gedr St., Senaat, 
zitting 1962-1963, nr. 256, biz. 8). 
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meer bepaalt dat de directeur of de 
geneesheer van de inrichting tot 
bescherming van de maatschappij 
en de gei:nterneerde moeten worden 
gehoord door de com:rnissie voor
aleer wordt beslist over het verzoek 
tot invrijheidstelling van de gei:nter
neerde; 

Overwegende dat uit de beslissing 
blijkt dat zij genomen werd door de 
commissie samengesteld uit de 
heren Kiebooms, voorzitter, Waffe
laert, advocaat, en Solheid, genees
heer; dat de beslissing geen melding 
maakt van het verhoor van de 
directeur of de geneesheer van de 
inrichting en nopens de ge!nter
neerde vermeldt : « gehoord de 
gei:nterneerde in zijn verklaringen, 
afgelegd te Merksplas op 22 no
vember 1979 »; dat uit het verslag 
van de verplaatsing van de commis
sie naar Merksplas op laatstgezegde 
datum blijkt dat de gei:nterneerde, 
de directeur en de geneesheer van 
de inrichting werden gehoord door 
de commissie, samengesteld uit de 
heren Kiebooms, voorzitter, en Waf
felaert, advocaat; dat dit verslag 
verder vermeldt dat « ingevolge 
ziekte van dokter J. Lefebvre, 
geneesheer-antropol.oog, en wegens 
onbeschikbaarheid van de vervan
gers er gebruik werd 'gemaakt van 
artikel 18, § 1, van de wet van 
1 juli 1964 » en dat « de gei:nter
neerde in kennis wordt gesteld dat 
de verdere behandeling van zijn 
geval en het pleidooi van zijn raads
man op de zitting van 27 no
vember 1979 te Antwerpen vastge
steld is en op die zitting een 
beslissing zal getroffen worden »; 

Overwegende dat, zo het ge
noemde artikel 18, eerste lid, van de 
wet van 1 juli 1964 bepaalt dat de 
commissie zich op de hoogte houdt 
van de toestand van de gei:nter
neerde en zich met het oog daarop 
naar de plaats van zijn internering 
kan begeven of deze taak aan een 
van haar leden opdragen, deze 
bepaling aileen tot doel heeft de 
commissie de mogelijkheid te hie
den contact te houden met de 

gei:nterneerde ten einde de evolutie 
van zijn toestand te volgen, maar 
niets uit te staan heeft met de 
rechtspleging die aan de commissie 
oplegt, vooraleer zij beslist over een 
verzoek tot invrijheidstelling van 
een gei:nterneerde, de directeur of 
de geneesheer van de inrichting en 
de ge!nterneerde te horen; 

Dat ten deze de directeur of de 
geneesheer van de inrichting tot 
bescherming van de maatschappij 
en de gei'nterneerde niet werden 
gehoord door aile leden van de 
commissie die over de invrijheid
stelling van eiser hebben beslist; 

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

15 januari 1980 - z· kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Lebbe -
Gelijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal. 

Nr. 290 

2• KAMER -15 januari 1980 

WEGVERKEER WEGVERKEERSWET, 
ART. 17 .3.1 - PARKEERMETER - GEBRUIKS
MODALJTEITEN VAN DE PARKEERMETER, 
WAARIN IS VERMELD DAT DE PARKEERTIJD 
ENKEL BEPERKT IS OP WERKDAGEN - BETE
KENIS VAN DE TERM« WERKDAGEN •· 

Wanneer in de gebruiksmodaliteiten van 
een in art. 27.3.1 bedoelde parkeer
meter is vermeld dat de parkeertijd 
enkel beperkt is op de werkdagen, 
moet de term « werkdagen » in de 
gewone betekenis van het woord wor
den verstaan, te weten het tegenge
stelde van de zondagen en de wette
lifke feestdagen. 
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(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL 

T.GRUWIS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 oktober 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel; 

Over het middel, hie:ruit afgeleid dat 
de correctionele rechtbank beslist dat 
verweerder de parkeermeter niet diende 
te bevoorraden, daar de parkeertijd 
enkel beperkt was op « werkdagen » en 
de feiten gebeurden op een zaterdag, 
zodat verweerder van mening mocht zijn 
dat de parkeertijd niet beperkt was, 

teririjl de term << werkdag » in tegen
stelling staat met de term « feestdag »; 
de feestdagen buiten de zondagen wette
lijk vastgesteld zijn en de zaterdagen 
daarin niet begrepen zijn; de beschou.:. 
wing dat het merendeel van de bevol
king op zaterdag niet werkt, niet van die 
aard is dat de zaterdag in een feestdag 
wordt omgevormd; de Franse terminolo
gie « jour ouvrable », in het Nederlands 
« werkdag », trouwens erop wijst dat op 
die dag de mogelijkheid tot werken 
bestaat, in tegenstelling met « jour 
ferie >>, of « feestdag », die wijst op een 
dag waarop, behoudens uitzondering, het 
werken niet toegelaten is; 

Overwegende dat het vonnis ver
weerder vrij spreekt van de over
treding van artikel 27 .3.1 van 
het Wegverkeersreglement om, als 
bestuurder die een voertuig heeft 
geparkeerd op een plaats met par
keermeters waar de parkeertijd is 
beperkt volgens de gebruiksmodali
teiten van deze toestellen, nagelaten 
te hebben die parkeerplaats te ver
laten uiterlijk bij het verstrijken 
van deze parkeertijd; dat de beslis
sing steunt op volgende gronden : 
de parkeermeter moet de gebruiks
modaliteiten vermelden op een niet 
dubbelzinnige wijze; ten deze be
perkten de gebruiksmodaliteiten de 
parkeertijd enkel op « werkdagen »; 
nu de zaterdag voor het merendeef 
van de bevolking geen werkdag 
meer is, mocht verweerder terecht 
van mening zijn dat de parkeertijd 
niet beperkt was op zaterdagen; 

Overwegende dat wanneer, met 
het oog op de toepassing van 
artikel 27 van het Wegverkeersre
glement, in de gebruiksmodaliteiten 
van de parkeermeter de term 
« werkdagen » wordt gebruikt zon
der nadere precisering, deze term in · 
de gewone betekenis van het woord 
moet worden verstaan, zoals in de 
genoemde reglementaire bepa1ing : 
zelf, te weten het tegengestelde van 
rustdagen, dit is : de zondagen en 
de wettelijke feestdagen; dat die 
term derhalve niet dubbelzinnig is; 

Overwegende dat nu de motive- . 
ring van het vonnis laat blijken dat 
de feiten die ten laste van verweer
der zijn gelegd, plaatsvonden op een 
zaterdag die geen wettelijke feest
dag was, het vonnis vrijspraak van 
verweerder niet wettelijk verant
woordt; 

Dat het mid del 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; veroordeelt ver
weerder in de kosten; verwijst de 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Leuven, zitting houdend in 
hoger beroep. 

15 januari 1980 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Lebbe - Gelijklui-. 
dende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. 

Nr. 291 

2• KAMER- 15 januari 1980 

1° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - ART. 18 - VERZOEK TOT 
INVRIJHEIDSTELLING- TAAK VAN DE COM
MISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - BEOORDELING VAN DE 
GEESTESTOESTAND VAN EEN GEINTER-
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NEERDE DOOR DE COMMISSIE Tar BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ- ONAANTAST
BARE BEOORDELING. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE -
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBE
ROEP KAN WORDEN INGESTELD - STRAFZA
KEN- BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ 
- BESLISSING VAN DE COMMISSIE Tar 
BESCHER~ING VAN DE MAATSCHAPPIJ WAAR
BIJ AAN DE GEINTERNEERDE VERLOF WORDT 
GEWEIGERD - VOORZIENING IN CASSATIE -
NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING (1}. 

4° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - BESLISSING VAN DE COM
MISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ WAARBIJ AAN DE GEINTERNEERDE 
VERLOF WORDT GEWEIGERD - VOORZIENING 
IN CASSATIE - NIET ONTVANKELIJKE 
VOORZIENING (2}. 

1 • De commissie tot bescherming van de 
maatschappij houdt zich op de hoogte 
van de toestand van de gei"nterneerde 
en onderzoekt, bij ieder verzoek tot 
invrijheidstelling, of de voorwaaz·den 
van een invrijheidstelling zijn vervuld; 
bij het tretfen van een nieuwe beslis
sing is zij niet gebonden. door hetgeen 
bij vorige beslissingen in het vooruit
zicht werd gesteld. (Art. 18 Wet Besch. 
Maatsch.} 

2" De commissie tot bescherming van de 
maatschappij beoordeelt op onaantast
bare wijze, in feite, of de geestestoe
stand van de gelnterneerde voldoende 
verbeterd is en of de voorwaarden van· 
zijn reclassering vervuld zijn (3),· zij is 
niet verplicht de adviezen van de 
directeur of de geneesheer van de 
inrichting te volgen en uitspraak te 
doen binnen een gestelde termijn 
(Art. 18, eerste lid, Wet Besch .. 
Maatsch.} 

(VAN VOLSEM) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 22 november 1979 
gewezen door de commissie tot . 
bescherming van de maatschappij 
ingesteld bij de psychiatrische afde
ling van de gevangenis te Gent; 

(1) en (2) Cass., 8 mei en 20 juni 1979 (A.C.,., 
1978-79, 1070 en 1262). 

(3) Cass., 8 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1070). 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing waar
bij het door eiser ingediende ver
zoek tot invrijheidstelling wordt 
verworpen; 

Over het middel, afgeleid uit: 1} bette 
lang wachten op de beslissing (zeven 
weken); 2} het geven van valse hoop, met 
andere woorden : reeds driemaal heeft 
de commissie eiser opdracht gegeven 
naar een home uit te zien, hetgeen eiser 
gedaan heeft, en toch krijgt hij telkens 
te horen dat hij zes maanden bijkrijgt; 
3} het feit dat de commissie zich laat 
bei:nvloeden door wat in de buitenwereld 
gebeurt; 4} het feit dat er geen rekening 
wordt gehouden met de verslagen van de 
dokter en de directeur : 

Overwegende dat de commissie 
. tot bescherming van de maatschap
pij zich op de hoogte houdt van de 
toestand van de ge'interneerde en, 
bij ieder verzoek tot invrijheidstel
ling, . onderzoekt of de voorwaarden 
van invrijheidstelling zijn vervuld; 
dat bij het treffen van een nieuwe 
beslissirig zij niet kan gebonden zijn 
door hetgeen bij vorige beslissingen 
in het vooruitzicht werd gesteld; 

Overwegende dat de commissie 
op onaantastbare wijze in feite oor
deelt of al dan niet de geestestoe
stand van de ge1nterneerde vol
doende is verbeterd en de voor
waarden van zijn reclassering zijn 
vervuld; dat de commissie niet ver
plicht is de adviezen van de direc
teur of de geneesheer van de inrich
ting te volgen, en op minder dan 
« zeven weken » uitspraak te doen; 

Overwegende dat, 1n zoverre net 
middel aanvoert dat de commissie· 
de feiten niet oordeelkundig heeft 
beoordeeld, het Hof niet bevoegd is 
om dit te onderzoeken; 

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; 
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II. In zoverre de voorziening 

gericht is tegen de beslissing waar
bij aan eiser verlof wordt ge
weigerd: 

Overwegende dat zodanige beslis
sing niet vatbaar is voor cassatiebe
roep; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

Hi januari 1980 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Lebbe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. 

Nr. 292 
2• KAMER- 15 januari 1980 

1° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - ART. 18 - ACHTEREENVOL
GENDE BESLISSINGEN VAN DE COMMISSIE 
TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ 
OVER ONDERSCHEIDEN VERZOEKEN TOT 
INVRIJHEIDSTELLING - BESLISSINGEN DIE 
NIET BEHOEVEN GETROFFEN TE WORDEN 
DOOR DE OP DEZELFDE WIJZE SAMENGE
STELDE COMMISSIE, 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - ART. 18 - VERZOEK TOT 
INVRIJHEIDSTELLING- TAAK VAN DE COM
MISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ. 

1 • en 2" De commissie tot bescherming 
van maatscllappij houdt zich op de 
hoogte van de toestand van de gei'nter
neerde en onderzoekt, bij ieder ver
zoek tot invrijheidstelling, opnieuw of 
de voorwaarden voor een invrijheid
stelling zijn vervuld; bij het treffen 
van een nieuwe beslissing is zij niet 
gebonden door hetgeen bij - vorige 
beslissingen in het vooruitzicllt werd 
gesteld (1). (Art. 18 Wet Besch. 
Maatsch.) 

(VYLDERS) 

ARREST 

RET HOF;- Gelet op de bestre
den beslissing, op 22 november 1979 
gewezen door de commissie tot 
bescherming van de maatschappij 
ingesteld bij de psychiatrische afde
ling van de gevangenis van Gent; 

Overwegende dat de commissie 
tot bescherming van de maatschap
pij oordeelt dat er geen termen zijn 
om de plaatsing van eiser in een 
prive-inrichting te gelasten en zijn 
verzoek tot invrijheidstelling ver
werpt; 

Over het eerste en het derde middel 
sam en, 

het eerste middel, hieruit afgeleid dat 
in een vroegere beslissing de commissie 
besliste dat eiser zal geplaatst worden te 
Turnhout << in afwachting van een ver
blijf in een kliniek » en de advocaat van 
eiser aanspoorde zijn inspanningen tot 
het vinden van een geschikte inrichting 
voort te zetten en de commissie ( een 
andere commissie, de tweede die men de 
mobiele commissie noemt) thans beslist 
eiser te behouden; dit is voor zes 
maanden, hoewel de directeur van de 
inrichting te Turnhout telefonisch had 
medegedeeld dat een prive-inrichting 
bereid was gevonden eiser op te nemen, 
zodat er volledige tegenspraak is tussen 
de opeenvolgende beslissingen en de 
nieuwe beslissing een daadwerkelijke 
achteruitgang betekent; 

het derde middel, hieruit afgeleid dat 
de commissie het feit nu, na zestien 
maanden, als « zwaar » behandelt, ter
wijl het feit op het ogenblik zelf zo werd 
beoordeeld dat eiser onmiddellijk terug 
mocht naar een prive-instelling : 

Overwegende dat de achtereen
volgende beslissingen van de com
missie tot bescherming van de 
maatschappij over onderscheiden 
verzoeken tot invrijheidstelling niet 
behoeven getroffen te worden door 
de op dezelfde wijze samengestelde 
commissie; 

Overwegende dat de commissie 
zich op de hoogte houdt van de 

I 
toestand van de ge'interneerde en, 
·bij ieder verzoek tot invrijheidstel

(1) Cass., 15 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 21!1). ling, opnieuw onderzoekt of de 
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voorwaarden daartoe vervuld zijn; 
dat zij, bij het treffen van een 
nieuwe beslissing, derhalve niet kan 
gebonden zijn door hetgeen bij 
vorige beslissingen in het vooruit
zicht werd gesteld, en op onaantast
bare wijze, in feite, oordeelt of al 
dan niet de geestestoestand van de 
gei'nterneerde voldoende is verbe
terd en de voorwaarden van zijn 
reclassering zijn vervuld; 

Dat de middelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

Over het tweede en het zesde middel 
samen, ... 

Dat de middelen feitelijke grond- · 
slag missen; 

Over het vierde middel, ... 

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

Over het vijfde middel, hieruit afgeleid 
dat zes weken verliepen tussen de hoor
zitting en de beslissing, waardoor het 
klimaat van de hoorzitting en het 
besprokene in zijn context geheel verge- · 
ten waren: 

Overwegende dat uit de bestreden 
beslissing blijkt dat de commissie 
op 11 oktober 1979 de directeur en 
de geneesheer van de inrichting 
en eiser heeft gehoord, wat in 
het middel wordt aangeduid als · 
« hoorzitting », en op 22 no
vember 1979, na de procureur des 
Konings en de advocaat van eiser te · 
hebben gehoord, uitspraak heeft 
gedaan; 

Overwegende dat het middel · 
hierop neerkomt voor te houden dat 
de commissie, bij het nemen van . 
haar beslissing, de tijdens het horen 
van de gei'nterneerde of van de 
directeur en geneesheer van de 
inrichting verstrekte gegevens niet 
meer kende; 

Overwegende dat deze grief een 
loutere bewering is die geen steun 
vindt in de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

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

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

15 januari 1980 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Lebbe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Tillekaerts, 
advocaat-generaal. 

Nr. 293 

2 KAMER - 15 januari 1980 

1° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - COMMISSIE. TOT BESCHER
lVIING VAN DE MAATSCHAPPIJ WAARBIJ EEN 
VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING VAN DE 
GEINTERNEERDE AANHANGIG IS - VERHOOR 
VAN DE DIRECTEUR OF GENEESHEER VAN DE 
INRICHTING IN AANWEZIGHEID VAN DE 
RAADSMAN VAN DE GEINTERNEERDE NIET 
VEREIST. 

2° RECHT VAN DE VERDEDIGING 
- STRAFZAKEN - GEINTERNEERDE DIE· 
OVER DE ZAAK ZELF VERWEER HEEFT 
GEVOERD, ZONDER TE DOEN GELDEN DAT DE 
GEVOLGDE PROCEDURE ZIJN RECHTEN VAN 
VERDEDIGING HEEFT GESCHONDEN 
SCHENDING VOOR HET EERST VOOR HET HOF 
AANGEVOERD - NIET ONTVANKELIJK MID-
DEL (1). . . 

3° 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 GEINTERNEERDE VERWF WORDT 
GEWEIGERD NIET ONTVANKELIJKE 
VOORZIENING (2). 

(1) Cass., 24 juni 1975 (A.C., 1975, 1138) en 
25 nov. 1975 (ibid., 1976, 391); vgl. Cass., 
16 mei 1979 (ibid, 1978-79, 1098). 

(2) en (3) Cass., 15 jan. 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 291). 
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4° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - BESLISSING VAN DE COM
MISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ WAARBIJ AAN DE GEiNTERNEE}\DE_ 
VERWF WORDT GEWEIGERD - VOORZIENING 
IN CASSATIE - NIET ONTVANKELIJKE 
VOORZIENING (3). 

1° Zo, luidens de artt. 16, derde lid, 
en 18, eerste en derde lid, Wet Besch. 
Maatsch., de commissie tot bescher
ming van de maatschappij, waarbij 
een verzoek tot invrijheidstelling van 
de gei'nterneerde aanhangig is, over 
dit verzoek niet kan beslissen dan na 
de directeur of de geneesheer van de 
inrichting te hebben gehoord, vereisen 
die bepalingen nochtans niet dat dit 
verhoo1· geschiedt in aanwezigheid van 
de raadsman van de gei'nterneerde (4). 

(DUPON) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 22 november 1979 
gewezen door de commissie tot 
bescherming van de maatschappij 
ingesteld bij de psychiatrische afde- _ 
ling van de gevangenis te Gent; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing waar
bij het door eiser ingediende ver
zoek tot invrijheidstelling wordt 
verworpen en er wordt gezegd dat 
er geen termen zijn om de plaatsing 
in een prive-inrichting toe te staan : 

Over het eerste en het tweede middel, 
het eerste, afgeleid uit de schending 

van de artikelen 16, 18 en 28 van de wet 
van 9 april 1930, thans vervangen bij 
artikel 1 van de wet van 1 juli 1964 tot 
bescherming van de maatschappij, en uit 
de miskenning van de rechten van de 
·verdediging, 

doordat, volgens de beslissing, over
eenkomstig de artikelen 16 en 18 van de 
genoemde wet, de directeur en de 
geneesheer-psychiater van de inrichting 
te Turnhout alsook eiser door de com
missie werden gehoord op 10 (lees : 11) 
oktober 1979, 

(4) Vgl. Cass., 8 juni 1976 (A.C., 1976, 1126), 
16 mei 1977 (ibid., 1977, 950) en 8 mei 1979 
(ibid., 1978-79, 1070). 

terwijl de raadsman 'van eiser niet wa~ 
verwittigd van de zitting van de commis
sie op 11 oktober 1979, zodat hij niet 
heeft kunnen antwoorden op de stand
punten van de directeur en de genees
heer-psychiater betreffende het gedrag 
van eiser te Turnhout, en zijn client niet 
ten voile heeft kunnen verdedigen zoals 
is bepaald in de artikelen 16, 18 en 
28 van de genoemde wet; 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van artikel 190 van het Wetboek van 
Strafvordering, 

doordat de raadsman van eiser niet 
was uitgenodigd op de zitting van de 
commissie op 11 oktober 1979 te Turn
bout, zodat deze eiser niet kon verdedi
gen naar behoren, omdat hij niet kon 
antwoorden op de standpunten van de 
directeur en de geneesheer-psychiater 
die op die datum kenbaar werden 
gemaakt aan de commissie : 

Overwegende dat, zo de commis
sie luidens de in de middelen 
genoemde wet:Sbepalingen op een 
verzoek tot invrijheidstelling niet 
kan beslissen dan na de directeur of 
de geneesheer van de inrichting te 
hebben gehoord en na de gei:nter
neerde en zijn advocaat te hebben 
gehoord, die wetsbepalingen zelf 
nochtans niet vereisen dat het 
horen van de directeur of van de 
geneesheer geschiedt l.n aanwezig
heid van de raadsman van de gei:n
terneerde; 

Dat de middelen in zoverre falen 
naar recht; 

Overwegende dat de raadsman 
van eiser op de terechtzitting van 
22 november 1979 over de zaak zelf 
verweer heeft gevoerd, zonder op te 
lwerpen dat de rechten van verdedi
ging van eiser miskend waren door
dat zijn raadsman niet was opgeroe
pen bij de verhoren waarvan sprake 
is in de middelen; dat, nu zodanige 
grief niet voor het eerst voor het 
Hof kan worden opgeworpen, de 
middelen, in zoverre zij op misken
ning van de rechten van de verdedi
ging steunen, niet ontvankelijk zijn; 

Over het derde en het vierde middel, 
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Dat de middelen niet kunnen 

worden aangenomen; 
nader bepaalt en met name als de 
belastingschuldige tweemaal is belast; 
diezelfde wetsbepaling verbiedt even
wei dat een regelmatig ten kohiere. 
gebrachte aanslag die definitief is 
geworden doordat binnen de termijn 
van art. 272 W.LB. geen bezwaar is 
ingediend, bij wege van de onthef
fingsprocedure, nietig wordt verklaard 

Over het vijfde middel, ... 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

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

II. In zoverre de voorziening · 
gericht is tegen de beslissing waar- · 
bij aan eiser een verlof wordt 
geweigerd: 

Overwegende dat zodanige beslis
sing niet vatbaar is voor cassatie
beroep; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

15 januari 1980 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Soetaert - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. H. Verheyen, Turnhout. 

Nr. 294 
2" KAMER- 16 januari 1980 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
DIRECTE BELASTINGEN - VOORZIENING 
WAARBIJ GEEN MIDDEL WORDT AANGEVOERD 

(2). 

(ETIENNE 
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANClEN) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 9 februari 1979 en 
25 mei 1979 door het Hof van 
Beroep te Brussel gewezen; 

I. In zoverre de 
gericht is tegen het 
9 februari 1979 : 

voorziening 
arrest van 

Overwegende dat eiseres geen 
middel aanvoert tegen dit arrest, dat 
oordeelt dat de bezwaarschriften, 
die eiseres buiten de bij artikel 272 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen bepaalde termijn had 
ingediend, toch tijdig waren inge
diend op grond van artikel 277, § 1, 
van hetzelfde wetboek en de her
opening van de debatten beveelt om 
eiseres in de gelegenheid te stellen 
te bewijzen dat haar echtgenoot in 
Marokko· was belast op de door de 
vennootschap Sacra uitbetaalde be
dragen en er dus werkelijk dubbele 
belasting was; 

- NIET ONTVANKELIJKE VOOR,ZIENINCf. 
Dat de voorziening niet ontvanke-

20 INKOMSTENBELASTINGEN- WET- lijk is; 
BOEK VAN DE INKOMSTENBELASTIN-
GEN, ART. 277 - BELASTINGONTHEF
FING - ONTHEFFINGSPROCEDURE - EEN 
DEFINITIEF GEWORDEN AANSLAG KAN NIET 
ONRECHTSTREEKS, BIJ WEGE VAN DE ONT
HEFFINGSPROCEDURE, WOR,DEN NIETI9 
VERKLAARD ( 1) 

2" /ngevolge art. 277 W.LB. is belas
tingontheffing wegens overbelasting 
enkel mogelijk in de gevallen die het 

(1) Cass., 19 dec. 1967 (A.C., 1968, 580). 

(2) Door niet-indiening van een bezwaar 
binnen de wettelijke termijn wordt de aanslag 
in de regel definitief voor de belastfng
plichtige : zie Cass., 11 maart 1965 (Bull. en 
Pas., 1965, I, 972). . 

Over het begrip « dubbele belasting •, zie 
Cass., 15 mei 1974 (A.C., 1974, 1028). 

Over belastingontheffing in geval van over
belasting ten gevolge van een verschrijving : 
zi1;1 Cass., 7 jan. 1969 met voetnoot P.M. (A.C., 
1969, 439), 16 maart 1973 (ibid., 1973, 702) en 
3 jan. 1975 (ibid., 1975, 499). 
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II. In zoverre de voorziening 

gericht is tegen het arrest van 
25 mei 1979 : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 141, 2", van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen (belasting 
der niet-verblijfhouders) en, voor zoveel 
nodig, van het daarmee samenhangende 
artikel 277 van het wetboek, 

doordat, nadat het arrest van 9 febru
ari 1979 had aangenomen dat het beroep 
ontvankelijk was, hetgeen niet werd 
betwist, en dat het bezwaarschrift gelet 
op artikel 277 van het Wetboek ..;an de 
Inkomstenbelastingen, niet te laat was 
ingediend, het arrest van 25 mei 1979 
waarbij na heropening van de debatte~ 
over de zaak zelf uitspraak wordt 
gedaan, beslist dat artikel 141, 2", van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen ten deze niet van toepassing is, op 
grond dat de litigieuze belastingen in 
Belgie enkel zijn gevestigd op het in 
Belgie uitbetaalde gedeelte van de bezol
diging die de in Marokko wonende 
echtgenoot van eiseres wegens zijn 
aldaar uitgeoefende werkzaamheid heeft 
ontvangen, dat niet vaststaat dat de 
belasting die in Marokko werkelijk is 
geheven op die bezoldiging, niet aileen is 
berekend op het in Marokko uitbetaalde 

: bedrag maar ook op het in Belgie 
betaalde gedeelte en dat eiseres zich 
derhalve niet kan beroepen op 
artikel 141, 2", van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, vermits « deze 
bepaling vanzelfsprekend uitsluitend 
doelt op de gevallen waarin die bezoldi
gingen in hun geheel worden belast in 
het buitenland en er precies - en 
vanzelfsprekend - dubbele belasting 
zou zijn als ze nog eens in Belgie 
zouden worden belast », 

terwijl dit onderscheid en de daaruit 
voortvloeiende beperking niet blijken uit 
de tekst van de wet die de in artikel 20, 
2, bedoelde bezoldigingen onvoorwaarde
lijk en zonder beperkingen vrijstelt, ook 
al zijn zij in Belgie uitbetaald door een 
in Belgie gevestigde werkgever « als 
beloning voor een in het buitenland door 
de genieters uitgeoefende werkzaam
heid • en niet kan worden verondersteld 
dat de wetgever heeft willen ingaan 
tegen de internationaal aanvaarde regel 
die is overgenomen in het model van de 
modelovereenkomst van de O.E.S.O. en 
in alle internationale overeenkomsten 
ter voorkoming van dubbele belasting
heffing, volgens welke regel de bezoldi
ging voor een werkzaamheid die een in 

het buitenland wonende persoon ais 
wedde- of loontrekkende aldaar uitoe
fent, uitsluitend belastbaar is in het land 
waar die werkzaamheid wordt uitgeoe
fend, ongeacht de woonplaats van de 
werkgever of de plaats waar de bezoldi
ging wordt uitbetaald, en dat de wetge
ver aan de Belgische belasting heeft 
willen onderwerpen het door een in 
Belgie gevestigde werkgever uitbetaalde 
gedeelte van die bezoldiging dat, om een 
of andere reden, niet werkelijk opgeno
men was in de grondslag voor de 
berekening van de belasting verschul
digd in het land waar de werkzaamheid 
wordt uitgeoefend, welke handelwijze 
bovendien artikel 141 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen nagenoeg 
buiten werking zou stellen of aanleiding 
zou geven tot vrijwel onoplosbare admi
nistratieve verwikkelingen, vermits men, 
om te weten of men recht heeft op 
vrijstelling, telkens zou moeten wachten 
totdat de belasting op de bezoldiging in 

. het buitenland definitief is gevestigd en 
totdat het dus uitgemaakt is dat die 
bezoldiging of het in Belgie uitbetaalde 
gedeelte ervan niet werkelijk in het 
buitenland belast werd : 

Overwegende dat het arrest, dat 
erop wijst, zonder dienaangaande 
bekritiseerd te worden, dat er dub
bele belasting is in de zin van 
artikel 277, § 1, van het Wetboek 

· van de Inkomstenbelastingen, wan
neer hetzelfde inkomen ten name 
van dezelfde belastingschuldige 
tweemaal wordt belast, hoewel de 
ene belasting de andere wettelijk 
uitsluit, in feite vaststelt dat een 
« dergelijke dubbele belasting ... op 

· de bezoldigingen afkomstig van de 
naamloze vennootschp Socra niet 
bewezen is », « nu de litigieuze 
aanslagen zijn gevestigd op de 
bezoldigingen die de Belgische 
naamloze vennootschap Socra heeft, 
toegekend voor een in het buiten
land uitgeoefende werkzaamheid, 
terwijl de Marokkaanse belasting 
betrekking heeft op de door de 
Marokkaanse regering toegekende· 
bezoldigingen en emolumenten »; 

Overwegende dat het arrest aldus 
zijn beslissing tot verwerping van 

. het beroep van · eiseres weffelijk 
verantwoordt; dat artikel 277 van 
het W etboek van d~ lnkomstenbe-
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lastingen immers slechts outlasting {ELOY T. SAlPMEZ) 

van overbelastingen toestaat in de 
gevallen die het bepaalt en onder 
meer in geval van dubbele belas
ting; dat die wetsbepaling niet toe
staat dat de procedure van outlas
ting die zij invoert, aangewend 
wordt tot nietigverklaring van een 
regelmatig ten kohiere gebrachte· 
aanslag die definitief geworden is 
doordat geen bezwaarschrift is inge-. 
diend binnen de bij artikel 272' 
voorgeschreven wettelijke termijn; 

Dat het middel derhalve, ook al 
was het gegrond, niet ontvankelijk 
is, in zoverre het de schending van 
artikel 141, 2", van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen aanvoert; 

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

16 januari 1980 - 2' kamer - Voorzit
ter : baron Richard, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Screvens - Gelijklui
dende conclusie van de h. Colard, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Claeys 
Bouuaert; de Longueville, Brussel. 

Nr. 295 

2' KAMER- 16 januari 1980 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - DUBBEL
ZINNIGE REDENEN - GEEN GEMOTIVEERDE 
BESLISSING (1). 

2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN
NIET BEPERKTE VOORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE - VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING -
BRENGT VERNIETIGING MEE VAN DE EINDBE
SLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING TEGEN DE BEKLAAGDE - ZELFS 
INDIEN DE VERNIETIGING VAN DE BESLIS
SING OP DE STRAFVORDERING AMBTSHALVE 
WORDT UITGESPROKEN (2). 

(1) Cass., 20 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 731). 

(2) Cass., 20 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 80). 

16 januari 1980 - 2' kamer - Voorzit
ter : baron Richard, voorzitter - VeJ·
slaggever : de h. Screvens - Gelijklui
dende conclusie van de h. Colard, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Das
sesse; Chardon, Charleroi. 

Nr. 2% 

2" KAMER - 16 januari 1980 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - WEGVERKEERS
ONGEVAL- SAMENLOOP VAN FOUTEN VAN 
TWEE BESTUURDERS - IMPLICEERT NIET 
NOODZAKELIJK GELIJKWAARDIGE FOUTEN 
EN EVENMIN EEN OORZAKELIJK VERBAND 

MET DE SCHADE(~). 

{DUBOIS, NAT. MAATSCH. BUURTSPOORW. 
T. SCARANO N.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 29 juni 1979 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Charleroi; 

Overwegende dat de bestreden 
beslissing enkel over de burgerlijke 
belangen uitspraak doet; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1315, 1349, 1350, 3",' 
1352, 1353 van het Burgerlijk Wetboek, · 
23, 870 van het Gerechtelijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat de rechtbank, om haar beslis
sing tot wijziging van het vonnis van de 

, eerste rechter te staven, beslist dat de 
eerste rechter ten onrechte verweerdet 
Scarano volledig aansprakelijk heeft 
gesteld voor het ongeval en dat eiser. 
voor de helft aansprakelijk is, op grond 
dat << de strafrechter immers geoordeeld 
heeft dat appellant Scarano de voorrang, 
die hij genoot, heeft prijsgegeven door
dat hij zijn voertuig opnieuw in bewe
ging heeft gebracht na eerst gestopt te 

(3) Zie Cass., 3 feb. 1975 (A.C., 1975, 629); 
24 'jan. en 27 juni 1978 (ibid., 1978, 618 en 
1266); 18 jan. en 13 feb. 1979 (ibid., 1978-79, 567 

·en 684). 
Zie ook DALCQ, La responsabilite civile, I, 

nr. 298, en II, nr. 2707. 
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hebben en dat de gei:ntimeerde Jeim
Claude Dubois niet zo dicht mogelijk bij 
de rechterrand van de rijbaan gereden 
heeft »; dat beide beklaagden bijgevolg 
een gelijkwaardige fout hebben begaan 
die in noodzakelijk oorzakelijk verband 
staat met bet ongeval, 

terwijl de rechters in hoger beroep uit 
de beslissing van de strafrechter enkel 
konden afleiden dat beide beklaagden 
(zowel eiser als verweerder) een fout 
hadden begaan doch daaruit niet konden 
afleiden dat die fouten gelijkwaardig 
waren en in noodzakelijk oorzakelijk 
verband stonden met het ongeval 
(schending van de artikelen 1349 en 
1353 van bet Burgerlijk Wetboek), en· 
evenmin dat bet oorzakelijk verband en 
het relatieve belang van beide fouten 
voor hen niet dienden te worden bewe
zen. (schending van de artikelen 1315, · 
1350, 3•, 1352 van het Burgerlijk Wet
hoek, 23 en 870 van het Gerechtelijk 
Wetboek); bet vonnis hoe dan ook dub
belzinnig is doordat niet kan worden 
opgemaakt of de rechters hun mening 
over het belang van de fouten en hun 
verband met bet ongeval enkel laten 
steunen op de beslissing van de straf
rechter dan wei op andere aan hun 
beoordeling voorgelegde ~egevens die zij 
niet nader aangeven (schending van. 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Overwegende dat de rechtbank. 
haar beslissing dat « beide beklaag
.den een gelijkwaardige fout hebben 
begaan die in oorzakelijk verband 
staat met het ongeval, zodat de 
verdeling der aansprakelijkheid bij 
helften verantwoord is », enkel 
grondt op de definitieve veroorde
ling van eiser en verweerder wegens 
het aan hen heiden ten laste 
gelegde feit; 

Overwegende dat de rechtbank in 
hoger beroep uit de strafrechtelijke. 
veroordeling van beide beklaagden· 
door de eerste rechter weliswaar 
heeft kunnen afleiden dat zowel 
eiser als verweerder een fout heb
ben begaan doch niet wettig heeft 
kunnen beslissen dat uit die enkele 
veroordeling volgt dat die fouten 
gelijkwaardig · zijn en, in concreto,· 
in · oorzakelijk verband staan met 
het ongeval en de daaruit voort
vloeiende schade; 

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; veroordeelt ver

·weerder in de kosten; verwijst de 
zaak naar de Correctionele Recht

. bank te Bergen, zitting houdende in 
hoger beroep. 

16 januari 1960 - 2" kamer - Voorzit
ter : baron Richard, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Colard, advocaat
generaal- Advocaat: mr. Dassesse. 

Nr. 297 

2• KAMER - 16 januari 1980 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
TERMIJN - STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP 
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN EEN VERSTEKAR
REST EN TEGEN EEN ARREST WAARBIJ HET 
VERZET ONGEDAAN WORDT VERKLAARD -
CASSATIEBEROEP INGESTELD NA HET VER
STRIJKEN VAN DE TERMIJN VAN ART. 373 SV. 
DIE INGAAT DE DAG NA DE BETEKENING VAN 
HET TWEEDE ARREST - NIET ONTVANKELIJK 

CASSATIEBEROEP (1). 

2° VOORZIENING IN CASSATIE -
TERMIJN - STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP 
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN EEN ARREST 
WAARBIJ ZIJN VERZET ONGEDAAN WORDT 
VERKLAARD- AANVANG VAN DE TERMIJN. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING - VERSTEKBESLISSING DIE ENKEL 
NOG OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
UITSPRAAK DOET - OPENBAAR MINISTERIE 
BEVOEGD OM DIE BESLISSING TE DOEN BETE
KENEN. 

4° OPENBAAR MINISTERIE - STRAF
ZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- VERSTEKBESLISSING DIE ENKEL NOG OP 
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING UIT
SPRAAK DOET - OPENBAAR MINISTERIE. 
BEVOEGD OM DIE BESLISSING TE DOEN BETE
KENEN. 

(1) Zie Cass., 10 april 1973 (A.C, 1973, 797); 
8 maart 1975 (ibid., 1975, 856); 9 maart 1976 
(ibid., 1976, 784); 3 jan. en 21 maart 1978 (ibid., 
1~78, 520 en 844) en 10 okt. 1978 (ibid., 1978-79, 
165). 
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1" en 2" Niet ontvankelijk is het cassatie

beroep van de beklaagde tegen een 
verstekarrest en tegen het arrest 
waarbij het verzet tegen het verstekar-. 
rest, wegens niet-verschijning, niet 
ontvankelijk wordt verklaard als dat 
·assatieberoep is ingesteld na Jiet 
verstrijken van de termijn van art. 373 
Sv., die ingaat de dag na de beteke
ning van het arrest dat het verzet 
ongedaan verklaart, ook al is de bete
kening niet aan de beklaagde in 
persoon gedaan (1). (Artt. 187, 373 
en 413, derde lid, Sv.) 

3" en 4" Het openbaar ministerie is 
bevoegd om een door het strafgerecht 
gewezen verstekbeslissing te doen 
betekenen, ook al doet die beslissing 
enkel uitspraak op de burgerlijke 
rechtsvordering (2). 

(NIEBERDING J. T. HEUTZ F.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 14 december 1978 
en 21 juni 1979 door het Hof van 
Beroep te Luik gewezen; 

Overwegende dat de voorziening 
enkel gericht is tegen de beslissin
gen op de burgerlijke rechtsvorde.:: 
ring van verweerder jegens eiser; 

Overwegende dat het verstekar
rest van 21 juni 1979 het door eiser 
tegen het verstekarrest van 14 de
cember 1978 gedane verzet onge
daan verklaart wegens niet-ver
schijning; 

Overwegende dat dit ver.;zet enkel 
gericht was tegen de burgerrechte
lijke beschikkingen van het arrest, 
dat immers op strafrechtelijk gebied 
de strafvordering verj aard ver
klaarde; dat het verzet enkel aan 
verweerder en niet aan het open
baar ministerie betekend werd; 

Overwegende dat de termijn 
waarover eiser beschikte om zich in 
cassatie te voorzien tegen het ver
stekarrest van 14 december 1978 

(2) Zie lLWOIT DE TERMICOURT, Etude sur 
!'opposition, Rev. dr. plm., 1932, biz. 733, nr. 23; 
FAUSTlN HEUE, Instruction criminelle, Belg. 
uitg., III, nr. 4333; ScauiND, Traite prat. de dr. 
criminel, II, biz. 321; Rep. prat. dr. beige, 
trefw., procedure penale, nr. 723. 

dezelfde is als die waarover hij 
beschikte om cassatieberoep in te 
stellen tegen het arrest dat het 
verzet ongedaan verklaart; 

Overwegende dat het arrest van 
21 juni 1979 ten verzoeke van de 
procureur-generaal bij het Hof van 
Beroep te Luik op 17 juli 1979 aan 
eiser is betekend; 

Overwegende dat niet ontvanke
lijk is de voorziening die de 
beklaagde heeft ingesteld tegen een 
verstekarrest en tegen het arrest 
waarbij wegens niet-verschijning 
van de beklaagde, het verzet tegen 
het eerste arrest ongedaan wordt 
verklaard, als hij die voorziening 
heeft ingesteld na het verstrijken 
van de bij artikel 373 van het 
Wetboek van Strafvordering be
paalde termijn, die begint te lopen 
de dag na de betekening van het 
arrest waarbij het verzet ongedaan 
wordt verklaard; 

Overwegende dat de voorziening 
door eiser eerst op 6 augustus 
1979 is ingesteld, dit is na 
28 juli 1979, dag waarop de termijn 
verstreken is; 

Overwegende dat eiser betoogt 
dat zijn voorziening toch ontvanke
lijk is op grond dat, enerzijds, de 
procureur-generaal, wegens het ver
val van de strafvordering, niet meer 
in de zaak was en dus niet bevoegd 
was om te betekenen en, anderzijds, 
de betekening niet aan eiser in 
persoon geschied is; 

Overwegende dat de procureur
generaal bij het hof van beroep 
bevoegd was om het arrest van 
21 juni 1979 te doen betekenen; 

Dat immers, wanneer de burger
lijke rechtsvordering voor het straf
gerecht is gebracht en zelfs wan
neer nog enkel over de burgerlijke 
belangen uitspraak moet worden 
gedaan, het openbaar ministerie 
wegens de aard van zijn bevoegdhe
den en van het strafgerecht de 
nodige maatregelen behoort te 
nemen om de rechtspleging te vol
tooien; 
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Dat ten deze de betekening ten 

verzoeke van de procureur-generaal 
de termijn heeft doen ingaan die 
aan eiser is verleend om zich in 
cassatie te voorzien tegen het arrest 
waarbij het verzet ongedaan wordt 
verklaard; 

Overwegende dat, in geval van 
verstekbeslissing, niet vereist is dat 
de betekening aan eiser in persoon. 
is geschied om de termijn te doen 
ingaan waarover eiser beschikte om 
cassatieberoep in te stellen; 

Overwegende dat, nu de voorzie
ning is ingesteld op 6 augustus 1979, 
dit is na het verstrijken van de bij 
artikel 373 van het Wetboek van 
Strafvordering bepaalde termijn, en 
buiten het toepassingsgeval van 
artikel 40, vierde lid, van de wet van 
15 juni 1935, zij te laat is ingesteld 
en derhalve niet ontvankelijk is; 

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

16 januari 1980 - 2" kamer - Voorzit
ter : baron Richard, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Kreit - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Colard, advocaat-' 
generaal - Advocaat : mr. Marchal, 
Luik. 

Nr. 298 

1• KAMER -17 januari 1980 

BEVOEGDHEID EN AANLEG - RECHT
BANK VAN EERSTE AANLEG- BEVOEGDHEID 
- VOLHEID VAN RECHTSMACHT- UITZONDE
RINGEN- GEVOLGEN. 

Voor de rechtbank van eerste aanleg 
moet de verwijzing van de zaak naar 
een andere bevoegde rechtbank wor
den gevraagd v66r aile exceptie of 
verweer, tenzij het gaat om vorderin
gen die rechtstreeks voor het hoi van 
beroep of het Hoi van Cassatie moeten 
komen (1). (Artt. 568 en 854 Ger.W.) 

(1) Zie Cass., 13 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 180). 

(LIETART T. GURDEBEKE) 

ARREST ( vedaling) 

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

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 23, 24, 25, 26, 28, 
569, 1°, 591, 7°, 1306 van bet Gerechtelijk 
Wetboek, 301, 308 en 311bis van bet 
Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de 
wetten van 27 januari 1960, 8 april 1965, 
9 juli 1975 en 14 juli 1976, 

doordat bet arrest de door eiser aan
gevoerde exceptie van onbevoegdheid 
verwerpt op grond dat eiser betoogt dat 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Doornik bij vonnis van 9 februari 1976, 
met kracht van gewijsde, de scheiding 
van tafel en bed van de partijen heeft 
uitgesproken en dat de eerste rechter 
bijgevolg niet bevoegd was om uitspraak 
te doen over verweersters vordering die 
ertoe strekte eiser te doen veroordelen 
om haar een uitkering tot onderhoud te 
betalen; dat uit artikel 591, 7o, van bet 
Gerechtelijk Wetboek volgt dat de vrede
rechter bevoegd is om kennis te nemen 
van een rechtsvordering tot betaling van 
een uitkering tot onderhoud, ingesteld 
nadat bet vonnis, waarbij de scheiding 
van tafel en bed werd uitgesproken, in 
kracht van g~wijsde is gegaan; dat 
verweerster ten deze echter eiser op 
30 april 1971 had gedagvaard om voor de 
eerste rechter te verschijnen, enerzijds, 
om de scheiding van tafel en bed van de 
partijen ten laste van eiser te horen 
uitspreken, en, anderzijds, om hem te 
horen veroordelen tot betaling van 
4.000 frank per maand aan zijn echtge
note « als uitkering tot onderhoud en 
vergoeding »; dat de rechtbank door 
genoemd vonnis van 9 februari 1976 de 
scheiding van tafel en bed ten laste van 
eiser heeft uitgesproken, doch de uit
spraak over de uitkering tot onderhoud 
heeft · uitgesteld op grond dat « de 
uitspraak dienaangaande moet uitgesteld 
worden tot de gemeenschap vereffend is, 
nu de partijen de noden van de echtge
note en de inkomsten van de man niet 
verd,uidelijken »; dat daaruit volgt dat de 
eerste rechter bevoegd was om uitspraak 
te doen over een rechtsvordering tot 
betaling van een uitkering tot onderhoud 
.die bij hem aanhangig was gemaakt 
vooraleer het vonnis, waarbij de schei
ding van tafel en bed werd uitgesproken, 
ll:racht van gewijsde had gekregen, 
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terwijl, eerste onderdeel, de vrede
rechter kennis neemt van alle geschillen 
betreffende uitkeringen tot onderhoud, 
enkel met uitzondering van geschillen 
inzake een rechtsvordering tot scheiding 
van tafel en bed waarover niet definitief 
uitspraak is gedaan; ten deze definitief 
uitspraak is gedaan over de hoofd- en de 
tegenvordering tot scheiding van tafel 
en bed alvorens het vonnis van 
21 november 1978 uitspraak deed over de 
uitkering tot onderhoud, daaruit volgt 
dat de rechtbank van eerste aanleg niet 
meer bevoegd was om kennis te nemen 
van die betwisting (schending van de 
artikelen 569, 1°, 591, 7°, 1306 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 301, 308 en 
311bisvan het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het feit dat het 
vonnis van 9 februari 1976 de uitspraak 
over de door verweerster gevorderde 
uitkering tot onderhoud heeft uitgesteld 
niet tot gevolg kan hebben dat die 
rechtbank bevoegd blijft na de defini
tieve uitspraak over de rechtsvordering 
tot scheiding van tafel en bed, zelfs 
wanneer die rechtsvordering tot onder
houd, zoals ten deze, bij de rechtbank 
aanhangig werd gemaakt vooraleer defi
nitief uitspraak werd gedaan over de 
rechtsvordering tot scheiding van tafel 
en bed (schending van de artikelen 23, 
24, 25, 26, 28, 569, 1°, 591, 7°, 1306 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 301, 308 en 
31lbis van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat het arrest, ter 
verwerping van de door eiser ( oor
spronkelijk verweerder) tegen de· 
vordering tot betaling van een uit
kering tot onderhoud opgeworpen 
exceptie van onbevoegdheid, op het 
in het middel weergegeven motief 
steunt; 

Overwegende dat de rechtbank 
van eerste aanleg, ingevolge arti
kel 568 van het Gerechtelijk Wet
hoek, kennis neemt van · alle vorde
ringen behalve die welke recht
streeks voor het hof van beroep en 
het Hof van Cassatie komen; dat de 
verweerder, niettegenstaande die 
volheid van rechtsmacht, de ver
wijzing van de zaak naar een an
dere bevoegde. rechtbank mag vra
gen; 

rechter, voor wie de zaak aanhangig. 
is, v66r alle exceptie of verweer 
moet worden voorgedragen behalve 
wanneer zij van openbare orde is»; 

Overwegende dat uit de stukken 
van de rechtspleging niet volgt dat 
eiser (oorspronkelijk verweerder) 
voor de rechtbank van eerste aanleg 
de exceptie van onbevoegdheid 
heeft voorgedragen die hij in hoger 
beroep heeft opgeworpen; dat de 
rechtbank van eerste aanleg, aange
zien die exceptie niet van openbare 
orde is, bevoegd was om kennis te 
nemen van de vordering tot betaling 
van de uitkering tot onderhoud; 

Dat de bestreden beslissing aldus 
wettelijk verantwoord blijft; 

Dat het middel bijgevolg bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk 
is; 

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

17 januari 1980- 1• kamer- Voorzit
ter : de h. Wauters, eerste voorzitter 

Verslaggever : mevr. Raymond
Decharneux - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Krings, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. Houtekier. 

Nr. 299 
1• KAMER -17 januari 1980 

ARBEIDSONGEVAL- AANGESTELDE VAN 
DE WERKGEVER- ARTIKELEN 46 EN 47 VAN 

DE ARBEIDSONGEVALLEN WET VAN 10 APRIL 

1971 - BEGRIP. 

Wettelijk verantwoord is het arrest dat 
vaststelt dat de arbeider van een. 
werkgever tijdelijk en voor een 
bepaald werk onder het uitsluitend 
gezag staat van een andere werkgever, · 
ook al wordt dat gezag uitgeoefend via 
diens aangestelden, en beslist dat die 
arbeider, ten tijde van het ongeval 
waarvoor hij aansprakelijk is, de aan-· 
gestelde van die andere werkgever 
was in de zin van de artt. 46 en 
47 Arbeidsongevallenwet(1). 

Overwegende dat naar luid van (1) Zie Cass., 24 dec. 1951 (Bull. en Pas., 
artikel 854 van het. Gerechtelijk 1952, I, 213). Zie Cass., 7 sept. 1979 (A.C.,' 
W etboek « de onbevoegdheid van de 19,19-80, nr. 10). 
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(FEDERALE VERZEKERINGEN 

T. LES PAPETERRIES DE BELGIQUE N.V.) 

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 1382, 1383, 1384, 
inzonderheid derde lid, van het Burger
lijk Wetboek, 46, inzonderheid § 1, 
47 van de Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971 en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, om te beslissen 
dat de verbaalsvordering van eiseres 
tegen verweerster op grond van de 
artikelen 46, § 1, ·4", en 47 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 
niet ontvankelijk is, oordeelt dat de 
personenvennootschap met beperkte · 
aansprakelijkheid Van de Wiele, verze
kerde van eiseres, op het ogenblik van 
bet ongeval tijdelijk de enige opdracht
gever geworden was van de beer Van 
Weynsberghe die voor dat ongeval aan
sprakelijk was, op grond dat « de 
arbeider Van Weynsberghe zicb op het 
:ogenblik van het ongeval volledig ten 
dienste had gesteld van de aangestelden 
van de verzekerde van appellante (thans 
eiseres) en dat hij overeenkomstig de 
ricbtlijnen van laatstgenoemden werkte; 
dat hij aldus op dat ogenblik onder bet 
uitsluitend gezag van de verzekerde van 
appellante stond », zodat het arrest aldus 
het bestaan van een gezagsverhouding 
tussen de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkbeid Van de Wiele 
en de heer Van Weynsbergbe afleidt uit 
'bet enkel feit dat laatstgenoemde onder 
het gezag en het toezicht stond van de 
aangestelden van de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
Van de Wiele, zonder vast te stellen of 
deze het recht had zelf dat gezag en dat 
toezicht uit te oefenen, 

terwijl het bestaan van een gezagsver
houding tussen een werkgever en een 
aangestelde niet kan worden afgeleid uit 
bet enkel feit dat laatstgenoemde onder 
het gezag, de leiding en bet toezicht V;;in 
de aangestelden van die werkgever 
stond; de werkgever slechts als de 
opdrachtgever van de onderaangestelde 
kan worden beschouwd wanneer hij 
persoonlijk het gezag, de leiding en het 
toezicht over hem uitoefent, daaruit 
volgt dat het arrest het wettelijk begrip 

gezagsverhouding miskent en bijgevolg· 
alle in het middel bedoelde wetsbepalin
gen schendt : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het arbeidsongeval gebeurd 
is in de onderneming van verweer
ster toen de aangestelden van de 
firma Van de Wiele, verzekerde van 
eiseres, op de bouwplaats werkten; 
dat zij bij het verplaatsen van 
betonnen platen voor rekening van 
hun onderneming aan Van Weyns
berghe, arbeider van verweerster, 
gevraagd hebbeh hen te helpen, wat 
hij gedaan heeft; dat Van Hove, 
arbeider van de firma Van de Wiele, 
bij het laden van de platen ln een 
vrachtwagen het slachtoffer werd 
.van een ongeval dat veroorzaakt 
werd ·door de schok tussen een 
betonplaat en de achterzijde van de 
laadbak van de vrachtwagen en 
waarvoor eiseres Van Weynsberghe 
aansprakelijk stelt; 

Overwegende dat het arrest uit 
die vaststellingen afleidt dat Van 
Weynsberghe zich volledig ten dien
ste had gesteld van de aangestelden 
van eiseres en dat hij overeenkom
stig de richtlijnen van laatstge
noemden werkte; dat hij op dat 
ogenblik onder het uitsluitend gezag 
van de verzekerde van eiseres stond 
en dat die verzekerde, in de zin van 
de gecoordineerde arbeidsongeval
lenwetten, beschouwd moet worden 
als de persoon die tijdelijk zijn 
enige opdrachtgever was, hoewel de 
arbeidsovereenkomst tussen Van 
Weynsberghe en zijn gewone werk
gever niet opgehouden had van 
kracht te zijn; 

Overwegende dat het arrest aldus 
wettig beslist dat de verzekerde van 
eiseres, nu zij haar gezag via haar 
aangestelden heeft uitgeoefend die 
voor haar rekening optraden, op het 
ogenblik van het ongeval tijdelijk 
opdrachtgever was van de arbeider 
van verweerster; 

Dat het middel niet kan aangeno
men worden; 



-576-
Om die redenen, verwerpt de 

voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

17 januari 1980- 1• kamer- Voorzit
ter : de h. Wauters, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Closon - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. L. 
Simont en Van Ryn. 

Nr. 300 

·1 • KAMER - 18 januari 1980 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
MIDDEL AANGEVOERD IN HET VERZOEK
SCHRIFT TOT HOGER BEROEP - APPELLANT 
DIE IS VERSCHENEN EN GEEN AFSTAND 
HEEFT GEDAAN VAN DAT MIDDEL -· RECH
TER IN HOGER BEROEP VERPLICHT EROP TE 
ANTWOORDEN (1). 

2° CASSATIE- OMVANG- BURGERLIJKE 

ZAKEN- VERNIETIGING VAN EEN BESCHIK
KING VAN DE BESTREDEN BESLISSING -
BRENGT VERNIETIGING MEDE VAN EEN 
ANDERE BESCHIKKING DIE SLECHTS HET 
GEVOLG IS VAN DE EERSTE (2). 

(VERLEYSEN T. HAUTMAN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 15 januari 1979 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Dendermonde; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 213, 221, 223, 
1349, 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 
gewijzigd door de wet van 14 juli 1976, 
1253quinquies van het Gerechtelijk Wet
hoek, 97 van de Grondwet en van het 
algemeen rechtsbeginsel van de eerbie
diging van de rechten van de verdedi
ging, 

doordat het bestreden vonnis eiser 
veroordeelt om aan verweerster een 
onderhoudsgeld te betalen, vastgesteld 
op 15.000 frank per maand vanaf 

(1) Cass., 20 jan. 1978 (A.C., 1978, 615). 

(2) Cass., 12 maart 1976 (A.C., 1976, 805); zie 
Cass., 4 april 1979 (ibid., 197~-79, 918) en 
19 okt. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 122). 

1 januari 1979 en gei:ndexeerd, op 
grond : dat de eerste rechter tot de 
.bevinding is gekomen, aan de hand van 
een aantal indicii~n, dat eiser, buiten het 
loon bij zijn werkgever, een inkom en 
geniet via de vrouw met wie hij samen
leeft; dat die bevi.nding geenszins ont
zenuwd noch afdoend weerlegd is; dat 
het trouwens symptomatisch te noemen 
valt dat eiser met geen woord rept over 
de evolutie van zijn inkomen sinds de 
behandeling van de zaak in ·eerste aan
leg, nu drie jaar geleden; dat het billijk 
is, gelet op de gegevens van de zaak, de 
basisuitkering te brengen op 15.000 
frank per maand vanaf 1 januari 1979; 
dat geenszins vaststaat dat dit bedrag 
eisers vermogen zou te boven gaan, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
akte van hoger beroep de door ·de 
vrederechter aangenomen indicien aan 
een grondige en omstandige kritiek 
onderwierp; dat eiser namelijk stelde dat 
de op naam van de andere vrouw 
gestelde facturen betreffende meubelen 
en kwijtschriften, die in eisers bundel 
waren en waaruit de vrederechter het 
samenleven afleidde, louter door eiser 
gevraagd waren om te bewijzen dat die 
aankopen niet door hem gebeurd waren 
en geen samenwoning impliceerden; dat 
de aankoop van de auto's, gebeurd toen 
eiser uit de gevangenis kwam, door hem 
.niet kon geschied zijn daar hij toen geen 
geld meer had; dat het bestreden vonnis, 
door de door de vrederechter aange
haalde indicien in aanmerking te nemen 
zonder op deze kritieken te antwoorden, 
onvoldoende gemotiveerd is (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, ... 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de eerste rech
ter oordeelde dat eiser verdoken 
beroepsinkomsten had; die hij ver
kreeg door een deel van zijn activi

. teiten te voeren op naam van een 
vrouw met wie hij samenwoonde, en 
zijn overtuiging onder meer hierop 
liet steunen dat het onregelmatig 
gezin een betrekkelijk hoge wei
stand genoot, dat eiser op naam van 
voornoemde vrouw op 23 augustus 
1974 een personenwagen en op 
12 mei 1975 een vrachtwagen aan
kocht en « dagelijks met dit voer
tuig op de baan is»; 
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Overwegende dat eiser in zijn 

akte van hoger beroep voorhield dat 
er geen enkel bewijs bestond dat hij 
voormelde wagens zou hebben aan
gekocht en deed gelden dat hij in 
1974 en tot het begin van 1975 gede
tineerd was en dat hij geen geld 
bezat toen hij uit de gevangenis 
kwam, daar al zijn bezittingen 
openbaar waren verkocht, zodat hij 
onmogelijk een appartement had 
kunnen inrichten en bovendien nog 
een personenwagen en een vracht
wagen aankopen; 

Overwegende dat eiser voor de 
rechter in hoger beroep is versche
nen en dat uit de gedingstukken 
niet blijkt dat hij afstand heeft 
gedaan van het in de akte van 
hoger beroep vermelde· verweermid
del; 

Dat het bestreden vonnis het 
oordeel van de eerste rechter bijvalt 
zonder dat verweer te beantwoor
den; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat de vernietiging 

van de beslissing waarbij het 
bedrag van de door eiser verschul
digde uitkering tot onderhoud wordt 
vastgesteld, de vernietiging met zich 
brengt van de aan verweerster door 
de rechter verleende machtiging 
om, onder de in het vonnis bepaalde 
voorwaarden, maandelijks een even 
groot bedrag rechtstreeks met uit
sluiting van eiser te ontvangen; dat 
uit het vonnis immers blijkt dat de 
beslissing met betrekking tot voor
'melde machtiging ten deze het 
gevolg is van de veroordeling van 
eiser tot het betalen van onder
houdsgeld; 

beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat erover door de feitenrech
ter zal worden beslist; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Recht
bank van Eerste Aanleg te Gent, 
zitting houdende in hoger beroep. 

18 januari 1980 1 e kamer -
Voorzitter : de h. Versee, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : baron Vin
!;!Otte - Gelijkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Houtekier. 

Nr. 301 

1' KAMER -18 januari 1980 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - MISKENNING VAN EEN AKTE 
- AKTE NIET AAN DE FEITENRECHTER VOOR
GELEGD - MIDDEL DAT FEITELIJKE GROND
SLAG MIST (1). 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
CONCLUSIE - MIDDEL TER ZAKE NIET MEER 
DIENEND WEGENS DE BESLISSING VAN DE 
RECHTER - GEEN VERPLICHTING VOOR DE 
RECHTER DAAROP TE ANTWOORDEN (2). 

(BELTHERM N.V., REMY T. FIOOLE) 

18 januari 1980 - 1' kamer 
Voorzitter : de h. Versee, waarnemend 

.voorzitter - Verslaggever : de h. Van 
Leckwijck - Gelijkluidende conclusie 
van mevr. Liekendael, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. De Gryse en Bayart. 

Nr. 302 

3' KAMER - 21 januari 1980 

WERKLOOSHEID - IN HET BUITENLAND 
VERRICHTE ARBEID- ART. 121, § 1, DERDE 

Om die redenen, en zonder acht LID, K.B. 20 nEe. 1963 _ DRAAGWIJDTE. 
te slaan op het tweede onderdeel 
van het eerste middel en op het Art. 121, § 1, derde lid, KB. 20 det:-. 
tweede middel, die tot geen ruimere 1963 betreffende de arbeidsvoorziening 

· k 1 en werkloosheid bepaalt dat de in het 
cassat1e unnen eiden, vernietigt buitenland verrichte arbeid in aan-
het bestreden vonnis, behalve in l----------------
zoverre het de hogere beroepen 
ontvangt; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 

(1) Cass., 9 april 1976 (A.C., 1976, 924). 

(2) Cass., 31 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1148); 
zie Cass., 19 okt. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 123). 
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merking komt wanneer hij verricht is 
in een dienstbetrekking die in Belgie 
aanleiding zou geven tot betaling 
van sociale zekerheidsuitkeringen; die 
bepaling is van algemene aard en 
maakt geen onderscheid naargelang 
de uitkeringsaanvrager, toen hij in het 
buitenland werkte, al dan niet onder
worpen was aan een sociaal zeker
heidsstelsel met werkloosheidsuitke
ringen. 

(R.V A. T. ROLAND) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 november 1978 
'door het Arbeidshof te Brussel 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 11~, 120, 121 van 
het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963 betreffende arbeidsvoorzieni.ng 
en werkloosheid, gewijzigd en aangevuld 
betrekkelijk voornoemd artikel 118 bij 
de artikelen 1 van het koninklijk besluit 
van 14 maart 1975, 1 van het koninklijk 
besluit van 22 november 1976 en, voor 
zover als nodig, 1 van het koninklijk 
besluit van 1 juni 1978, van de 
artikelen 1 en 109 van het koninklijk 
besluit van 10 april 1967 houdende het 
statuut van het personeel van de coope
ratie met de ontwikkelingslanden 9, 10, 
11 en 12 van het koninklijk besluit van 
28 november 1969 tot uitvoering van de 
wet van 27 juni 1969 tot herziening van 
de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zeker
heid der arbeiders, gewijzigd en aange- · 
vuld wat betreft voornoemd artikel 9 van 
het koninklijk besluit van 7 november 
1973 en, voor zover als nodig, van 
artikel 97 van de Grondwet, ' 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, beslist dat de 
functies die verweerster in Kinshasa 
heeft vervuld van 5 september 1963 tot 
15 juni 1974 en van 15 september 1974 
tot 7 augustus 1975, als personeelslid van 
de ontwikkelingssamenwerking, in aan
merking kunnen genomeri worden bij de 
vaststelling van haar recht op werkloos
heidsuitkeringen, op grond dat « ver
weerster, indien zij in Belgie gelijkaar
dige functies had uitgeoefend (onder
wijs), m dezelfde hoedanigheid (perso
neelslid van een openbare dienst), onder 
een zelfde werkgever (de Belgische 
Staat), onder dezelfde voorwaarden (tij-

delijk), hier aan de sociale zekerheid zou 
onderworpen zijn (koninklijk besluit van 
~8 n.ovember 1969, artikel 12), hetgeen 
1mphceert dat de sociale zekerheidsbij
dragen zouden betaald zijn >>, en dat 
aldus ten deze voldaan is aan de voor
waarde van artikel 121, § 1, derde lid, 
van het voornoemd koninklijk besluit 
van 20 december 1963, 

terwijl de !eden van het personeel van 
de cooperatie met de ontwikkelingslan
den personeelsleden van het hoofdbe
stuur van de ontwikkelingssamenwer
king zijn waarvan het statuut bij het 
koninklijk besluit van 10 april 1967 is 
vastgesteld; die personeelsleden, aange
zien zij tot een administratieve dienst 
van de Staat behoren, in de Ianden waar 
zij werkzaam zijn niet onderworpen zijn 
aan het aldaar eventueel vigerend so-· 
ciaal zekerheidsstelsel, doch dat zij 
met toepassing van artikel 109 van het 
voomoemd koninklijk besluit van 
10 april 1967 verplicht opgenomen moe
ten worden in het bij de wet van 10 juli 
1963 betreffende de overzeese sociale 
zekerheid bepaalde stelsel van sociale 
zekerheid; die personeelsleden bijgevolg, 
hoewel zij niet definitief benoemd zijn 
en hun statuut hun geen werkzekerheid 
biedt, niet kunnen gelijkgesteld worden 
met de tijdelijke personeelsleden van de 
Staat die onderworpen zijn aan het 
Belgisch sociaal zekerheidsstelsel; daar
uit volgt dat de arbeidsprestaties van die 
personeelsleden in de ontwikkelingslan
den niet in aanmerking kunnen geno
men worden bij de vaststelling van hun 
recht op werkloosheidsuitkeringen en • 
het arrest, door het tegendeel te beslis
sen, ~e in het middel bedoelde wettelijke 
bepalingen heeft geschonden en dus niet 
wettig verantwoord is en evenmin regel
matig met redenen omkleed : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerster als aanvaard 
personeelslid van de technische ont
wikkelingssamenwerking als leraar 
van 5 september 1963 tot 15 juni 
1974 en van 15 september 1974 tot 
7 augustus 1975 te Kinshasa tewerk
gesteld was; 

Overwegende dat artikel 121, § 1, 
derde lid, van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963 betreffende 
arbeidsvoorziening en werkloosheid 
bepaalt dat voor de vaststelling van 
de wachttijd die recht geeft op 
werkloosheidsuitkeringen « de in 
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het buitenland verrichte arbeid in 
aanmerking komt, wanneer hij ver
richt werd in een dienstbetrekking 
die in Belgie aanleiding zou geven 
tot betaling van sociale zeker
heidsuitkeringen »; 

Overwegende dat artikel 12, § 1, 
van het koninklijk besluit van 
28 november 1969 tot uitvoering van 
de wet van 27 juni 1969 tot her
ziening van de besluitwet van 
28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders bepaalt dat de toepassing 
van de wet van 27 juni 1969, doch 
enkel voor bepaalde regelirigen, 
wofdt uitgebreid, met name, tot de 
Staat en de leden van het onderwij
zend personeel die hij in de instel-
lingen van niet universitair onder-
wijs tewerkstelt; 

uitkeringsaanvrager, toen hij in het 
buitenland werkte, al dan niet 
onderworpen was aan een sociaal 
zekerheidsstelsel met werkloos
heidsuitkeringen; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

21 januari 1980 - 3• kamer - Voorzit
ter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Closon - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Ducha
telet, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. L. Simont. 

Nr. 303 

2• KAMER- 22 januari 1980 
Dat het arrest beslist « dat ver

weerster, indien zij in Belgie ge
lijkaardige functies had uitgeoefend 
(onderwijs), in dezelfde hoedanig- 1° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
heid (personeelslid van een open- DOOR DE FEITENRECHTER 
bare dienst), onder dezelfde werkge
ver (de Belgische Staat), onder 
dezelfde voorwaarden {tijdelijk), 
hier aan de sociale zekerheid zou 
onderworpen zijn, wat impliceert 
dat de sociale zekerheidsbijdragen 
zouden betaald zijn »; 

Overwegende dat eiser betoogt 

STRAFZAKEN - AKTE - VERSCHRIJVING -
ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE 
FEITENRECHTER (1). 

2° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT -
STRAFZAKEN - ONAANTASTBAAR OORDEEL 
IN FEITE VAN DE FEITENRECHTER DAT EEN 
AKTE EEN VERSCHRIJVING INHOUDT EN 
BESLISSING DAT ZIJ MOET WORDEN VERBE-

dat artikel 121, § 1, derde lid, van TERD- GEEN MISKENNING VAN DE WETTE-
het VOOrnoemd koninklijk besluit LIJKE BEWIJSWAARDE VAN DE AKTE. 
van 20 december 1963 niet toepasse- 3o BEWIJS _ BEWIJS DOOR GESCHRIFT _ 
lijk is Op de personeelsleden van STRAFZAKEN _ PROCESSEN-VERBAAL VAN 
het algemeen bestuur van de Ont- DE POLITIE OPGEMAAKT MET TOEPASSING 
wikkelingssamenwerking, Op grond VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING, 
dat zij krachtens hun statuut aange- ARTT. 154 EN 189 - WETTELJJKE BEWIJs-

. sloten zijn bij het stelsel van de 
overzeese sociale zekerheid en dat 
die personeelsleden bijgevolg, hoe-

WAARDE- PROCES-VERBAAL MET EEN VER-
KLARING VAN DE BEKLAAGDE- DE WETTE-
LIJKE BEWIJSWAARDE GELDT NIET DE 

wei zij niet vast benoemd zijn en OPRECHTHEID VAN DE VERKLARING OF DE 
genoemd statuut hun geen werk- JUISTHEID VAN DE AANGEGEVEN FElTEN. 
zekerheid biedt, niet gelijkgesteld 4o BEWIJS _ STRAFZAKEN _ VERKLARING 
kunnen worden met de tijdelijke 
personeelsleden van de Staat die 
onderworpen zijn aan het Belgisch 
sociaal zekerheidsstelsel; 

VAN DE BEKLAAGDE - OPRECHTHEID EN 
JUISTHEID - ONAANTASTBARE BEOORDE
LING DOOR DE FEITENRECHTER (2). 

Overwegende dat voormeld arti-
kel 121, § 1, derde lid, een algemene J (1) Cass., 4 jan. 1971 (A.C., 1971, 420). 

draagwijdte heeft en geen onder- (2) Cass., 5 nov. 1962 (Bull en Pas., 1963, I, 
scheid maakt naar gelang van dc:> 302). 
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5° BEWIJS - STRAFZAKEN - GEVAL 

WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER BEWIJS
MIDDEL OPLEGT - ONAANTASTBARE BEOOR-
DELING DOOR DE FEITENRECHTER 
GRENZEN (_1). 

2" De feitenrechter die op onaantastbare 
wijze in feite oordeelt dat een met 
toepassing van het Wetboek van Straf
vordering opgemaakt proces-verbaal 
van de politie een verschrijving 
inhoudt en beslist dat deze moet 
worden verbeterd, miskent de wette
lijke bewijswaarde van die akte niet. 

3" Het regelmatig met toepassing van 
het Wetboek van Strafvordering opge
stelde proces-verbaal ]evert weliswaar 
bewijs op van de materiele vaststellin
gen die de verbalisanten binnen de 
grenzen van hun bevoegdheid hebben 
gedaan, inzonderheid van de werke
Jijkheid van de verklaringen waarvan 
zij vaststellen dat ze aan hen werden 
afgelegd, doch die wettelijke bewijs
waarde betreft niet de oprechtheid van 
de verklaringen noch de juistheid van 
de feiten die werden verklaard (1). 

5" Wanneer, in strafzaken, de wet geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, 
beoordeelt de rechter in Ieite en 
derhalve op onaantastbare wijze de 
draagwijdte en de juistheid van de 
vezidaringen van de beklaagden en 
van de getuigen, mits hij de bewijs
kracht niet miskent van de akte 
waarin zij zijn opgenomen (?)· 

(DE RIJCKE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 29 juni 1979 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Gent; 

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

doordat het vonnis eiser veroordeelt 
wegens de feiten A, B, C en D op grond 
dat « weliswaar de verbalisanten op 
bladzijde 1 van hun proces-verbaal van 
23 december 1978 zich tweemaal hebben 

(n Zie ook de concl. van de proc.-gen. 
R. Hayoit de Termicourt, toen eerste adv.-gen., 
v66r Cass., 17 maart 1952 (ibid, 1952, I, 439). 

(2) Cass., 3 jan. 1978 (A.C., 1978, 516). 

vergist in de tijdsopgave, doch dat uit 
bladzijde 2 van hetzelfde proces-verbaai 
duidelijk blijkt dat het hier om twee 
tikfouten gaat en dat gelezen dient te 

·worden, in plaats van 15,25 uur en 
15,30 uur, 5,25 uur en 5,30 uur; dat dit 
trouwens ook blijkt uit het formulier dat 
bij de bloedafname werd ingevuld waar 
als tijdstip hiervoor 5,55 uur werd ver
meld door dezelfde verbalisant die in het 
bovenbedoelde proces-verbaal als eerste 
wordt vermeld en ook uit de vermelding 
dat de verbalisanten op hetzelfde ogen
blik, als de beklaagde bij diens woning 
arriveerden » en dat « de beklaagde dan 
ook tevergeefs de nietigheid van het 
proces-verbaal inroept en het duidelijk 
is dat aile vaststellingen van het onder
zoek werden gedaan in de vroege mor
genuren van 23 december 1978 en dat de 
twee materiiHe vergissingen deze vast
stellingen niet ontzenuwen >>, 

terwijl, eerste onderdeel, ingevolge de 
artikelen 154 en 189 van het Wetboek 
van Strafvordering de processen-verbaal 
bewijskracht hebben hetzij tot aan de 
betichting van valsheid hetzij tot aan het 
tegenbewijs door geschrift of getuigen, 

tweede onderdeel, deze redengeving 
niet antwoordt op de conclusie waarbij 
eiser had gesteld « dat de processen
verbaal uit het dossier zelfs tegenstrij
dige en onmogelijke vermeldingen 
bevatten »: 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat eiser, tot sta
ving van zijn stelling dat de proces
sen-verbaal tegenstrijdige en onmo
gelijke vermeldingen bevatten, erop 
wees dat, volgens het proces-verbaal 
van de rijkswacht van Zelzate, de 
commandant te Gent op 23 de
cember 1978 om 15 uur 25 de 
rijkswacht van Zelzate verwittigde, 
die eiser om 15 uur 30 aantrof, maar 
het bloedstaal genomen werd 
dezelfde dag om 5 uur 55, dus negen 
en een half uur vroeger; 

Overwegende dat het vonnis 
daarop antwoordt dat de vermeldin
gen van 15 uur 25 en 15 uur 
30 schrijffouten zijn en dat in plaats 
daarvan 5 uur 25 en 5 uur 30 gele
zen dient te worden; 
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Dat de rechtbank aldus te kennen · 

geeft dat de door eiser aangevoerde 
tegenstrijdigheid of onmogelijkheid 
niet bestaande is; dat zij zodoende 
eisers conclusie beantwoordt; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat de feitenrechter 

op onaantastbare wijze in feite oor-· 
deelt of een akte, inzonderheid een 
proces-verbaal van de rijkswacht, al 
dan niet een verschrijving inhoudt; 

Dat, blijkens de eerste in het 
middel . aangehaalde considerans, 
naar het oordeel van de rechters uit 
de context zelf van het proces
verbaal en uit nog andere gegevens· 
duidelijk blijkt dat het om twee 
tikfouten gaat die dienen te worden 
verbeterd; 

Dat, nu het ten deze niet gaat om 
het leveren van een bewijs boven of 
tegen de inhoud van een proces
verbaal of om het bestrijden van 
een proces-verbaal met tegenbewij
zen, het vonnis, door de twee tik
fouten te corrigeren, de artike
len 154 en 189 van het Wetboek van 
Strafvordering niet heeft kunnen 
schenden en noch de bewij skracht 
noch de wettelijke bewijswaarde 
van de processen-verbaal miskent; 

Dat het middel niet kan worden· 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 154 en 
189 van het W etboek van Strafvordering 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis eiser veroordeelt 
wegens de feiten A, B, C en D op grond 
« dat de ontkenning van de beklaagde al 
te doorzichtig is; dat de verbalisanten 
constateerden dat zijn kleding bevuild 
was door gras, wat wei verklaard wordt 
door een .ongewild, kortstondig verblijf 
in een sloot of gracht, doch niet door het 
bijwonen van een feestje; dat het te 
enen male uitgesloten is dat de 
beklaagde en Broekhoven Bernis zich 
ieder op hetzelfde tijdstip en op verschil
lende plaatsen doch in een en hetzelfde 
voertuig zouden hebben bevonden », 

tezwijl, eerste ondez·deel, ingevolge de 
artikelen 154 en 189 van het Wetboek 
van Strafvordering, de verklaringen, 
door eiser en door Broekhoven Bernis 
afgelegd aan de verbalisanten, bewezen 

worden door het proces-verbaal, eerste 
en tweede vervolg, en het vonnis aan 
deze verklaringen geen interpretatie 
mocht geven die niet met de inhoud 
ervan overeenstemt; uit de aangehaalde 
redengeving blijkt dat het vonnis de 
verklaring van eiser zodanig heeft gei:n
terpreteerd dat hij zich in het bedoelde 
.voertuig zou hebben bevonden, om aldus· 
te besluiten dat het uitgesloten is dat 
Broekhoven Bernis zich op hetzelfde 
tijdstip doch op een verschillende plaats 
in hetzelfde voertuig zou hebben bevon
den, dit terwijl eiser uitdrukkelijk heeft 
verklaard dat niet hij, maar wel zijn 
echtgenote de wagen bestuurde en uit 
zijn verklaring kan worden afgeleid dat 
hij ook niet als inzittende in het voer
tuig had plaatsgenomen; 

tweede onderdeel, die redengeving 
niet antwoordt op de conclusie waarin 
eiser had gesteld : << dat de hoofdvraag is 
of beklaagde al dan niet met zijn 
voertuig in de gracht is terechtgekomen, 
ofwel zijn echtgenote; dat de echtgenote 
van beklaagde uitdrukkelijk verklaart 
dat zij met het voertuig reed, zodat 
beklaagde vrijuit gaat indien haar ver
klaring aanvaard wordt; dat geen enkel 
element aantoont dat haar verklaring 
ongeloofwaardig zou zijn >>; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het vonnis, bij 
de beoordeling van de vraag wie 
met het voertuig in een sloot was 
terechtgekomen, feitelijke gegevens 
vermeldt, namelijk dat volgens de 
.constatering van de verbalisanten 
de kleding van eiser bevuild was; 
dat het dit verklaart door het feit 
dat eiser in de sloot was terechtge
komen; 

Overwegende dat het vonnis 
aldus, door de feitelijke gegevens te 
vermelden waaruit het afleidt dat 
eiser met zijn voertuig in de sloot 
was terechtgekomen, de hiermee 
strijdige verklaring van eisers echt
genote en de ontkenning van eiser 
zelf verwerpt; 

Dat het vervolgens, na aangeno
men te hebben dat het eiser was die 
in de · sloot terecht was gekomen, 
erop wijst dat het uitgesloten is dat 
eiser en zijn echtgenote zich gelijk
tijdig maar op verschillende plaat
sen in hetzelfde voertuig zouden 
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hebben bevonden; dat het aldus de 
reden opgeeft waarom het de ver
klaring van eisers echtgenote niet 
geloofwaardig acht; 

Dat het zodoende eisers conclusie 
beantwoordt; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de regelmatig 

opgestelde processen-verbaal welis
waar bewijs leveren van de mate
rHHe vaststellingen die de verbali
santen binnen de grenzen van hun 
bevoegdheid hebben gedaan, inzon
derheid van de werkelijkheid van 
de verklaringen waarvan zij vast
stellen dat ze aan hen werden 
afgelegd; dat die wettelijke bewijs
waarde echter niet betreft de 
oprechtheid van de verklaringen 
noch de juistheid van de feiten die 
werden verklaard; dat wanneer, 
·zoals ten deze, de wet in strafzaken 
geen bijzonder middel oplegt, de 
rechter op onaantastbare wijze in 
feite de bewijswaarde van de ver
klaringen beoordeelt; 

Dat ten deze de rechtbank niet 
anders heeft gedaan, en meer 
bepaald niet ontkent dat eiser en 
Bernis Broekhoven verklaringen 
hebben afgelegd; 

Overwegende dat, zo;_ls uit het 
antwoord op het tweede onderdeel 
blijkt, de in het eerste onderdeel 
aangevochten considerans geen 
interpretatie van de verklaring van 
eiser inhoudt; 

Dat het vonnis noch de wettelijke 
bewijswaarde noch de bewijskracht 
van het proces-verbaal miskent; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

Om die redenen, verwerpt de 

22 januari 1980 - 2• kamer - Voorzit
ter : baron Richard - Verslaggever : de 
h. Caenepeel - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Charles, eerste advocaat
generaal - Advocaat : mr. Ryckaert, 
Gent. 

Nr. 304 

2• KAMER- 22 januari 1980 

HOF VAN ASSISEN - VOOF.ZI'ITER VAN 
HET HOF - DISCRETIONAIRE MACHT -
BEG RIP. 

In de uitoefening van de hem bij de wet 
verleende discretionaire macht oor
deelt de voorzitter van het hoi van 
assissen alleen en in geweten of een 
door de beschuldigde gevraagde 
onderzoeksmaatregel nuttig is om de 
waarheid aan de dag te brengen; 
meent hij van niet, dan moet hij de 
redenen van zijn weigering niet aan
duiden noch akte doen nemen van die 
weigering; oordeelt hij niettemin zijn 
weigering nader te moeten verklaren, 
dan kan uit die verklaring geen over
schrijding van zijn discretionaire 
macht worden afgeleid (1). 

(THEUNIS T. DEMETS EA.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 19, 20, 21, 22 en 
23 november 1979 door het Hof van 
Assisen van de Provincie West
Vlaanderen gewezen; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 43, 44, 268, 
269, 317, 341 van het Wetboek van 
Strafvordering, zoals gewijzigd door de 
wetten van 3 juli 1957 en 27 maart 1970, 
96, 97 van de Grondwet, en van het 
algemeen rechtsbeginsel van de eerbie
diging van de rechten van de verdedi
ging, 

voorziening; veroordeelt eiser in de (1) Cass., 22 jan. 1962 (Bull. en Pas., 1962, I, 
kosten. 595). 
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doordat het arrest van 23 november 

1979 eiser wegens de hem ten laste 
gelegde doodslag tot levenslange dwang
arbeid veroordeelt, 

teiWijl, eerste onderdeel, de vraag van 
eiser, gesteld op de terechtzitting van 
21 november 1979, om hem te onderzoe
ken op alcoholgebruik, op de zitting van 

· 22 november 1979 verworpen werd door 
de voorzitter daar volgens enkele 
geneesheren, met wie de voorzitter 
inmiddels contact had genomen, dit 
onderzoek geen resultaat meer kon ople
veren; deze contactname met onbekend 
gebleven geneesheren door de voorzitter 
beslist en uitgevoerd werd buiten de 
debatten, zodat hij daardoor zijn discre
tionaire macht overschreden heeft 
(schending van de artikelen 268 en 
269 van het W etboek van Strafvorde
ring); 

tweede onderdeel, deze door de voor
zitter gecontacteerde geneesheren onbe
kend gebleven zijn en ter terechtzitting 
evenmin verslag hebben gedaan, zodat 
het mondeling en publiek karakter van 
de debatten miskend werd en eiser 
geschaad werd in de uitoefening van de 
rechten van de verdediging (schending 
van de artikelen 43, 44, 268, 317, 341 van 
het Wetboek van Strafvordering, 96 en 
97 van de Grondwet, en van het alge
meen rechtsbeginsel) : 

Overwegende dat het proces
verbaal van de terechtzitting van 
het hof van assisen van 21 no
vember 1979 vaststelt dat de raads
man van eiser de voorzitter ver
zoekt op grond van zijn discretio
naire macht een deskundige of een 
college van deskundigen aan te 
stellen ten einde, op verzoek van 
eiser zelf, eiser te onderwerpen aan 
een onderzoek en meer bepaald een 
onderzoek ten einde eventuele spo
ren van alcoholisme op te sporen en 
vast te stellen aan de lever, gezien 
eiser van zichzelf ontkent een alco
holieker te zijn en dit in tegenstrijd 
met de verklaring van praktisch alle 
getuigenverklaringen afgelegd door 
de getuigen die eiser hebben 
gekend; 

Dat het proces-verbaal van de 
terechtzitting van 22 november 1979 
vaststelt : dat de voorzitter van het 
hof van assisen de raadslieden van 
de verdediging en alle betrokken 

partijen mededeelt dat hij, op grond 
van zijn discretionaire macht, 
beslist heeft niet in te gaan op het 
verzoek van mr. Van Londersele, 
namens eiser, meer bepaald om 
eiser te laten onderzoeken aan de 
lever ten einde sporen van alcoho
lisme op te sporen en vast te 
stellen; dat de voorzitter verder 
mededeelt dat 1" het onderzoek 

· nopens de feiten begonnen is op 
28 februari 1978 en dat in de loop 
van het onderzoek eiser nooit om 
een dergelijk onderzoek heeft ver
zocht, 2" uit het contact dat hij 
inmiddels heeft opgenomen met 
enkele dokters, deze laatsten hem, 
eenparig, hebben verklaard dat een 
dergelijk onderzoek na zoveel 
maanden gevangenisleven niet meer 
haalbaar is en geen resultaat meer 
kan opleveren; dat mr. J. Van Lon
dersele, raadsman van eiser, ver
klaart zich neer te leggen bij de 
beslissing van de voorzitter; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de voorzitter 

van het hof van assisen in de 
uitoefening van zijn discretionaire 
macht alleen en in geweten oordeelt 
of een door de beschuldigde ge
vraagde onderzoeksmaatregel nuttig 
is om de waarheid aan de dag te 
brengen; dat hij, meent hij van niet, 
de redenen van zijn weigering niet 
moet aanduiden noch akte doen 
nemen van deze weigering; 

Dat hieruit volgt dat, wanneer de 
voorzitter niettemin oordeelt zijn 
weigering nader te moeten verkla
ren, uit die verklaring, die enkel 
belang heeft voor de redengeving 
van zijn besluit, geen overschrijding 
van de discretionaire macht kan 
afgeleid worden; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat eiser voor het 
hof van assisen in verband met de 
gewraakte verklaring geen schen
ding van het recht op verdediging 
heeft aangevoerd, niettegenstaande 
hij daartoe de gelegenheid had; dat 
hij zich in tegendeel bij monde van 
zijn raadsman uitdr\lkkelijk bij de 
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~eslissing van de voorzitter heeft 
neergelegd; dat het onderdeel in 
zoverre niet ontvankelijk is; 

Overwegende, voor het overige, 
dat uit het antwoord op het eerste 
· onderdeel volgt dat de door de 
voorzitter in verband met zijn 
besluitvorming gegeven verklaring 
het mondeling en openbaar karak
ter van de debatten niet miskent; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, ... 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
door verweerders tegen eiser inge
stelde civielrechtelijke vorderingen : 

Overwegende dat eiser geen bij
zonder middel aanvoert; 

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

22 januari 1980 - 2" kamer 
Voorzitter : baron Richard 
Verslaggever : de h. Boon - Gelijklui
dende conclusie van de h. Charles, eerste 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Houtekier. 

Nr. 305 

2• KAMER - 22 januari 1980 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 

- MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFT 
OP DE PROCEDURE VOOR DE EERSTE RECH
TER - MIDDEL DAT GEEN BETREKKING 
HEEFT OP DE BEVOEGDHE.ID EN NIET AAN DE 
RECHTER IN HOGER BEROEP IS OVERGELEGD 
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL {1). 

(1) Cass., 23 mei 1978 (A.C., 1978, 1119). 

2° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN -
CORRECTIONELE RECHTBANK - KENNISNE
MING - VRIJWILLIGE VERSCHIJNING VAN DE 
BEKLAAGDE - REGELMATIGE KENNISNE
MING {2). 

3° BEWIJS - STRAFZAKEN - GEVAL 
WAARIN DE WET GEEN B!JZONDER BEWIJS
MIDDEL VOORSCHRIJFT - ONAANTASTBARE 
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER {3). 

(VAN LIEFFERINGE T. • Z.B. CENTRALE» P.V.B.A.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 mei 1979 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van het recht op verdediging, 

doordat de eerste rechter geweigerd 
heeft de raadsman van verdachte te 
aanhoren, 

terwijl zulks een schending uitmaakt 
van de bepalingen van de artikelen 210 
en 185 van het Wetboek van Straf
vordering: 

Overwegende dat het middel, dat 
niet de bevoegdheid betreft, dat ai
leen betrekking heeft op de rechts
pleging voor de eerste rechter en 
dat niet aan de rechter in hoger 
beroep is voorgelegd, niet voor het 
eerst voor het Hof kan worden 
voorgedragen; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van het principe dat de 
wettelijke bepalingen betreffende de 
organisatie van de rechterlijke macht 
van openbare orde zijn, 

doordat eiser foutief werd gedagvaard 
voor de derde correctionele kamer ter 
zitting van 18 januari 1979, zijnde een 
donderdag, waarop deze kamer geen 
zitting hield, en de vierde kamer, die wel 
zitting hield op donderdag, deze zaak ten 
onrechte behandeld heeft en als vierde 

(2) Zie Cass., 20 sept. 1971 (A.C., 1972, 65). 

(3) Cass., 7 feb. 1978 (A.C., 1978, 676). 
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kamer vonniste doch haar vonnis beti
telde als een uitspraak van de derde 
kamer, 

terwijl, luidens het bijzonder regle
ment van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brugge, de derde kamer 
zitting houdt op maandag, dinsdag en 
woensdag, en de vierde kamer op don
derdag en vrijdag; dat de wettelijk 
vereiste aanplakkingen bevestigen dat 
de derde kamer de donderdag geen 
zitting houdt; artikel 702 van het 
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de 
dagvaarding op straffe van nietigheid de 
rechter moet aanwijzen voor wie de 
vordering aanhangig wordt gemaakt; het 
dagvaardingsexploot, gelet op de arti
kelen 861 en 862, § 1, 5•, is aangetast 
door een absolute nietigheid die door de 
rechtbank zelfs ambtshalve dient uitge
sproken te worden; de nietigheid van de 
dagvaarding de nietigheid van het 
daarop gewezen verstekvonnis en van de 
verdere procedure tot gevolg heeft; par
tijen niet rechtsgeldig kunnen berusten 
in een vonnis dat deze bepalingen van 
openbare orde schendt en ook geen 
afstand kunnen doen van middelen van 
nietigheid, zoals in het vonnis op verzet 
van 15 februari 1979, gewezen door de 
derde correctionele kamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Brugge, 
wordt aangenomen; het arrest op de 
opgeworpen exceptie geen recht doet, 
hoewel eiser in zijn conclusie in hoger 
beroep verklaard heeft zijn voor de 
eerste rechter genomen conclusie te 
hernemen: 

Overwegende dat eiser voor de 
eerste rechter, op verzet, in zijn 
conclusie van 1 februari 1979 de in 
het middel ontwikkelde nietigheid 
inriep; dat het zittingsblad vaJ:l 
dezelfde datum van de Correctid,nele 
Rechtbank te Brugge ecliter 
vaststelt : « De verzetter verschijnt 
ter zitting van heden vrijwillig v66r 
deze kamer hoofdens het hem ten
lastegelegde misdrijf. De raadsleden 
van de verdediging verzaken uit
drukkelijk aan het gedeelte van hun 
besluiten omtrent de procedure ver
meld onder littera A, blz. 1, 2 en 3; 
de rechtbank verleent hun hiervan 
akte »; dat het op verzet gewezen 
vonnis dezelfde vaststellingen in
houdt; 

Overwegende dat, bij ontstentenis 
van nadere precisering, de verkla
ring van eiser nopens de herneming 
van zijn in eerste aanleg genomen 
conclusie slechts kan slaan op de 
conclusie zoals zij uiteindelijk werd 
genomen, ten deze zonder het mid
del van nietigheid; dat het hof van 
beroep derhalve niet over de excep
tie diende uitspraak te doen; dat het 
middel in zoverre feitelijke grond

. slag mist; 
Overwegende, voor het overige, 

dat de correctionele rechtbank 
regelmatig kennis neemt van een 
wanbedrijf dat tot haar bevoegdheid 
behoort, door de vrijwillige verschij
ning van de beklaagde; 

Dat, nu eiser vrijwillig was ver
schenen, het middel, in zoverre het 
stoelt op de nietigheid van de dag
vaarding, niet ontvankelijk is bij 
gebrek aan belang; 

Dat het middel niet kan aangeno
men worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, gezien de gebrekkige motivering 
van het arrest, gelijkstaand met gemis 
van motivering, 

doordat het arrest nopens de verkla
ringen afgelegd door twee medebeklaag
den oordeelt : « De formele inhoud van 
de beschuldigingen van de twee beklaag
den over essentitHe punten, hun over
eenstemming, hun volgehouden karakter 
zijn overtuigend. Er moet aan toege
voegd worden dat zij uitgaan van twee 
beklaagden die ook, wat hun eigen 
aandeel in de twee diefstallen en de 
poging betreft, volledige bekentenissen 
hebben afgelegd, die op elk punt juist 
bevonden zijn. De tegenstrijdigheden die 
de beklaagde Van Liefferinge in het 
dossier gevonden heeft, gaan over details 
die geen afbreuk doen aan de hoofdzaak. 
Hij stelt verder dat die beschuldigingen 
door wraak ingegeven zijn. Was dit 
werkelijk zo, dan hadden de beklaagden 
bij de herhaalde en grondige ondervra
gingen en confrontaties hun verzonnen 
versie niet kunnen handhaven. Wat de 
werkwijze en het tijdsverloop betreft : 
tijdens het onderzoek hebben de verbali
santen aan het uur waarop de twee 
inbraken gebeurden geen Speciale aan
dacht geschonken. Het uur had geen 
belang. Er is geen enkel objectief gege-
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ven dat het uur kan helpen preciseren. 
Er zijn aileen de verklaringen van de 
twee beklaagden Vanhecke en Descen
dre. Daaruit blijkt dat zij de buit van de 
diefstallen ten huize van de beklaagde 
Van Liefferinge telkens onmiddellijk na 
de diefstal gelost hebben, de eerste maal 
toen het nog donker was, de tweede 
maal rond 6 uur. De vaststelling van de 
gerechtsdeurwaarder Delva was interes
sant om de afstand Brugge-Zele-Mere te 
kennen maar heeft voor het overige 
geen belang. 

Een verder onderzoek over de toe
stand ter plaatse, zoals die door de 
beklaagden beschreven is en op foto's 
vastgelegd, kan nooit enige opheldering 
geven, nu het bekend is dat de beklaag
den Vanhecke en Descendre in 1978 ten 
huize van de beklaagde Van Liefferinge 
waren », 

terwijl, door aldus te oordelen, het hof 
van beroep uit de verklaringen van de 
medebeklaagden de onmogelijke en de 
contradictorische elementen, die duide
lijk de onschuld van eiser bewijzen, 
elimineert; eiser duidelijk aantoonde, 
aan de hand van elementen uit hun 
verklaringen, dat de tijdsindeling gege
ven in concordantie door de beide mede
beklaagden niet kon stroken met de 
werkelijkheid, gelet op de vaststellingen 
van een gerechtsdeurwaarder nopens de 
duur die de verrichtingen in de meest 
optimale omstandigheden moesten in 
beslag nemen; uit de verklaring van de 
enige ter zitting van de correctionele 
rechtbank opgeroepen getuige ook blijkt 
dat het volkomen onmogelijk was de 
hoeveelheid gestolen goederen te bergen 
onder de tafel en achter de kachel, zoals 
de medebeklaagden voorhielden; de 
ondeelbaarheid van de complexe en 
gekwalificeerde bekentenissen aldus 
wordt geschonden : 

Overwegende dat, in zoverre in 
het middel de schending van 
artikel 97 van de Grondwet wordt 
aangevoerd, eiser niet nader bepaalt 
waarin die schending bestaat; 

Overwegende dat, in zoverre het 
middel miskenning van de bewijs
kracht van stukken aanvoert, die 
bewijskracht niet wordt miskend 
door het enkele feit dat de rechter 
bepaalde gedeelten van een verkla
ring in overeenstemming acht met 
de waarheid en andere niet; 

Overwegende dat het middel er 
voor het overige op neerkomt te 
stellen dat de rechters bepaalde 
gegevens van verklaringen van 
medebeklaagden en getuigen boven 
andere gedeelten van die verklarin
gen hebben verkozen en dat zij het 
geheel van de gegevens verkeerd 
hebben beoordeeld; 

Dat, nu de rechters, in strafzaken, 
wanneer de wet geen bijzonder 
bewijsmiddel voorschrijft, de be
wijswaarde van de hun voorgelegde 
gegevens, waarover partijen vrij 
verweer hebben kunnen voeren, op 
onaantastbare wijze in feite beoor
delen, het middel, dat tegen die 
beoordeling opkomt, niet ontvanke
lijk is; 

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

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
door verweerster tegen eiser inge
stelde civielrechtelijke vordering : 

Overwegende dat ten aanzien van 
eiser het hof van beroep de zaak 
terugwijst naar de eerste rechter 
voor verdere afhandeling wat 
betreft de eis van de burgerlijke 
partij aan wie in eerste aanleg 
voorschotten waren toegekend; 

Dat zodanige beslissing 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 derhalve niet 
ontvankelijk is; 

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

22 januari 1980 - 2" kamer 
Voorzitter : baron Richard 
Verslaggever : de h. Boon - Gelijklui
dende conclusie van de h. Charles, eerste 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De 
Cooman, Dendermonde. 
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Nr. 306 

2• KAMER- 23 januari 1980 

BEWIJS - STRAFZAKEN - VERBOD VOOR DE 
RECHTER ZIJN BESLISSING TE GRONDEN OP 
EEN PERSOONLIJKE INLICHTING - BEGRIP. 

De rechter die uitspraak doet op grand 
van uit de gemeenschappelijke erva
ring bekende gegevens die door de 
partijen in debat zijn gebracht, grondt 
zijn beslissing niet op een persoonlijke 
inlichting {1). 

(ORANGE) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 30 oktober 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Bergen; 

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

doordat het vonnis eiser veroordeelt 
wegens alcoholintoxicatie aan het stuur, 

eerste onderdeel, zonder dat het daar
bij antwoordt op eisers conclusie, ... 

tweede onderdeel : 
terwijl de rechter, door te preciseren 

« dat de snelheid waarmee alcohol in het 
bloed wordt opgenomen bij een zelfde 
individu verschilt naargelang hij een 
lege of een gevulde maag heeft en naar 
gelang van de soort drank die hij tot 
zich genomen heeft, namelijk verdunde 
of geconcentreerde alcohol >>, zijn over
tuiging heeft gegrond op gegevens uit 
zijn persoonlijke kennis welke niet ver
meld staan in het dossier en met name 
in het deskundigenverslag : 

Over het eerste onderdeel : 

Over het tweede onderdeel : 

Overwegende dat eiser voor de 
rechtbank in hoger beroep conclusie. 
heeft genomen betreffende de tijd 
die nodig is voor de opneming van 
alcohol in het bloed; 

(1) Cass., 28 juni 1971 (A.C., 1971, 1119) en 
10 nov. 1975 (ibid., 1976, 318); zie « Over de 
Rechtsstaat », plecht. openingsrede van procu
reur-generaal Dumon, voor het Hof, van 
3 sept. 1979, nr. 23, noot 144; vgl. Cass., 1 feb. 
1977 (A.C., 1977, 610). 

Dat de rechter in hoger beroep 
derhalve door beoordeling van de 
hem tijdens de debatten voorge
legde gegevens en op grond van de 
algemene ervaringsregel dat de 
snelheid waarmee alcohol in het 
bloed wordt opgenomen bij een 
zelfde individu verschilt naargelang 
hij een lege of een gevulde maag 
heeft en naargelang van de soort 
drank die hij tot zich genomen 
heeft, heeft kunnen beslissen « dat 
aldus niets kan doen twijfelen aan 
de bewijswaarde van de bevindin
gen van de deskundige ... die bij de 
beklaagde een minimum alcoholge-
halte van 2 gram 18 heeft vastge
steld op het ogenblik van de 
feiten »; 

Dat de rechtbank haar uitspraak 
dus niet gegrond heeft op persoon
lijke kennis; 

Dat beide onderdelen van het 
middel feitelijke grondslag missen; 

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

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

23 januari 1980 - 2• kamer - Voorzit
ter : baron Richard, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Bosly - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Vliegen, 
Charleroi. 

Nr. 307 

2• KAMER- 23 januari 1980 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - HO
GER BEROEP TEGEN EEN BESCHIKKING TOT 
BEVESTIGING VAN EEN BEVEL TOT AANHOU
DING- VERSCHIJNING VOOR DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - DOOR DE 
GRIFFIER AAN DE RAADSMAN VAN DE VER
DACHTE TE GEVEN BERICHT - GEEN 
BERICHT OF ONREGELMATIG BERICHT -
GEVOLGEN. 
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2° VOORLOPIGE HECHTENIS - HO

GER BEROEP TEGEN EEN BESCHIKKING TOT 
BEVESTIGING VAN EEN BEVEL TOT AANHOU
DING- VERSCHIJNING VOOR DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - DOOR DE 
GRIFFIER AAN DE RAADSMAN VAN DEVER
DACHTE TE GEVEN BERICHT - GEEN 
BERICHT OF ONREGELMATIG BERICHT - VER
DACHTE BEREID OM TE VERSCHIJNEN ZON
DER BIJSTAND VAN ZIJN RAADSMAN- GEEN 
SCHENDING VAN HET RECHT VAN VERDEDI-
GING. 

3° RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - VOORWPIGE HECHTENIS -
HOGER BEROEP TEGEN EEN BESCHIKKING 
TOT BEVESTIGING VAN HET BEVEL TOT AAN
HOUDING - VERSCHIJNING VOOR DE KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING --DOOR DE 
GRIFFIER AAN DE RAADSMAN VAN DEVER
DACHTE TE GEVEN BERICHT - GEEN 
BERICHT OF ONREGELMATIG BERICHT - VER
DACHTE BEREID OM TE VERSCHIJNEN ZON
DER BIJSTANii VAN ZIJN RAADSMAN- GEEN 
SCHENDING VAN HET RECHT VAN VERDEDI
GING. 

1° In geval van hoger beroep tegen een 
beschikking tot bevestiging van een 
bevel tot aanhouding is het door de 
griffier te geven bericht van plaats, 
dag en uur van verschijning voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling niet 
voorgeschreven op straffe van nietig
heid; een bericht of een onregelmatig 
bericht kan slechts tot veJ'llietiging 
van de rechtspleging leiden, indien 
daardoor het recht van de verdediging 
is geschonden (1}. (Artt. 4 en 20 wet 
van 20 april 1874.) 

2° en 3° Niettegenstaande het verzuim of 
de onregelmatigheid van het door de 
griffier aan de raadsman van de 
verdachte te geven bericht van plaats, 
dag en uur van de verschijning voor 
de kamer van inbeschuldigingstelling 
van het hof van beroep wordt het 
algemeen rechtsbeginsel van het recht 
van verdediging niet geschonden door 
die kamer die, buiten aanwezigheid 
van de raadsman, uitspraak doet op 
het hager beroep tegen een beschik
king van de raadkamer tot bevestiging 
van een ten laste van de verdachte 
verleend bevel tot aanhouding, wan
neer deze zich bereid heeft verklaard 
te verschijnen zonder bijstand van 
zijn raadsman en zich verdedigd heeft 
zonder te vragen dat de zaak zou 

(1) Cass., 20 sept. 1977 (A.C., 1978, 93); zie 
Cass., 26 sept. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 62). 

worden verdaagd om zijn recht van 
verdediging te beschermen en met 
name om de bijstand van zijn raads
man te kunnen krijgen (2). 

(BUSCEMI) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 december 1979 
gewezen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldi
gingstelling; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 4 en 20 van de wet 
van 20 april 1874 op de voorlopige 
hechtenis en de rechten van de verdedi
ging, 

doordat het arrest de beschikking 
bevestigt die de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel 
op 10 december 1979 heeft gewezen en 
waarbij het op 6 december 1979 door de 
heer onderzoeksrechter Lhoir tegen 
eiser verleende aanhoudingsbevel wordt 
bevestigd, 

terwijl, eerste onderdeel, eisers raads
man niet tijdig bericht had gekregen dat 
zijn client op vrijdag 14 december 1979 
voor de kamer van inbeschuldigingstel
ling van het Hof van Beroep te Brussel 

· zou verschijnen; 
tweede onderdeel, de afwezigheid van 

eisers raadsman op de zitting van de 
kamer van inbeschuldigingstelling van 
het hof van beroep door de advocaat zelf 
noch door eiser gewild was en in feite 
slechts te wijten was aan de te late 
toezending van de bij de artikelen 4 en 
20 van bovengenoemde wet voorgeschre
ven oproeping, zodat de ondervraging 
door de voorzitter van de kamer van 
'inbeschuldigingstelling van een buiten
landse verdachte die niets afweet van de 
finesses van de strafrechtspleging en die 
zonder de bijstand van zijn raadsman 
verschijnt, de rechten van de verdedi
ging van eiser miskent en niet tot gevolg 
kan hebben gehad dat eiser rechtsgeldig 
afstand zou hebben gedaan van de 
bijstand van zijn raadsman : 

Over beide onderdelen samen : 
Overwegende dat, enerzijds, het 

door de griffier overeenkomstig 
artikel 20 van de wet van 

(2) Zie Cass., 14 jan. 1975 (A.C., 1975, 537) en 
25 sept. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 57). 



-589 
20 april 1874 te geven bericht van 
plaats, dag en uur van de verschij
ning voor de kamer van inbeschul
digingstelling niet is voorgeschreven 
op straffe van nietigheid; dat het 
verzuim of de onregelmatigheid 
ervan slechts tot vernietiging van de 
rechtspleging kan leiden, indien 
daardoor de rechten van de verdedi
ging zijn geschaad; 

soneelsleden van het Hoog Comite 
van Toezicht, noch het KB. van 
29 juli 1970 houdende het organiek 
reglement van het Hoog Comite van 
Toezicht, noch enige andere wettelijke 
bepaling schrijft voor dat de verdachte 
afschrift dient te krijgen van de door 
het Hoog Comite van Toezicht opge
maakte processen-verbaal. 

(DUFRENE T. PROVINCIE LUXEMBURG) 

ARREST ( vertaling) Dat, anderzijds, uit het arrest 
blijkt dat eiser, bijgestaan door een 
tolk, in zijn middelen werd gehoord 
nadat hij verklaard had « bereid te 
zijn om zonder bijstand van zijn 
raadsman te verschijnen », zonder 
dat hij gevraagd had dat de zaak 
zou worden verdaagd om de rechten 
van zijn verdediging te beschermen, 
en met name om de bij stand van 
zijn raadsman te kunnen krijgen; 

Dat geen onderdeel van het mid
del kan worden aangenomen; 

Overwegende dat de substantH~le 
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 januari 1980 - 2' kamer - Voorzit
ter : baron Richard, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Stranard - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Demaseure. 

Nr. 308 

2' KAMER- 23 januari 1980 

BEWIJS STRAFZAKEN PROCES-
VERBAAL OPGEMAAKT DOOR HET HOOG 
COMITE VAN TOEZICHT - AFGIFTE AAN DE 
VERDACHTE VAN EEN AFSCHRIFT VAN HET 
PROCES-VERBAAL- GEEN WETTELIJK VOOR
SCHRIFT. 

Noch de wet van 26 april 1962 tot 
verlening der bevoegdheden van de 
gerechtelijke politie aan sommige per-

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

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

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de bewijskracht van 
de akten en de bewijsregels in strafza
ken, 

doordat, ... 
vierde onderdeel, het arrest zich niet 

uitspreekt over de leemten in de proces
sen-verbaal van het Hoog Comite van 
Toezicht, en geen enkel afschrift daar
van aan eiser werd afgegeven, terwijl de 
personeelsleden van het Hoog Comite 
van Toezicht officier van gerechtelijke 
politie zijn en zij in die hoedanigheid 
een afschrift van hun processen-verbaal 
aan eiser hadden moeten afgeven; ver
mits eiser die afschriften niet ontvangen 
heeft, hij niet de nodige tijd heeft gehad 
om de stukken in te zien en zich de 
feiten te binnen te brengen : 

Over het vierde onderdeel : 

Overwegende dat, anderzijds, 
noch de wet van 26 april 1962 tot 
verlening der bevoegdheden van de 
gerechtelijke politie aan sommige 
personeelsleden van het Hoog 
Comite van Toezicht, noch het 
koninklijk besluit van 29 juli 1970 
houdende organiek reglement van 
het Hoog Comite van Toezicht, noch 
enige andere wettelijke bepalingen 
voorschrijven dat de verdachte 
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afschrift dient te krijgen van de Nr. 309 
door het Hoog Comite van Toezicht 
opgemaakte processen-verbaal; dat 2• KAMER- 23 januari 1980 
het middel in dat opzicht faalt naar 
recht; INKOMSTENBELASTINGEN - ONTHEF-

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

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

Over het eerste middel, ... 

Dat het middel in die mate 
gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de 
andere onderdelen van het eerste 
middel, die niet zouden kunnen 
leiden tot een ruimere cassatie of 
tot cassatie zonder verwijzing en 
zonder acht te slaan op eisers 
memorie van grieven die op de 
griffie van het Hof is ingekomen op 
21 januari 1980, dus buiten de 
termijn bepaald bij artikel 420bis, 
eerste lid, van het Wetboek van 
Strafvordering, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre daarbij 
uitspraak wordt gedaan over de 
burgerlijke rechtsvordering en de 
daaraan verbonden kosten; verwerpt 
de voorziening voor het overige; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; veroordeelt eiser in de helft 
van de kosten van zijn voorziening 
en verweerster in de andere helft; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

23 januari 1980 - 2• kamer - Voorzit
ter : baron Richard, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Sace - Gelijlduidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo-· 
caat-generaal- Advocaat: mr. Ansiaux. 

FINGEN - OVERBELASTING VOORTVWEIEND 
UIT MATERIELE VERGISSINGEN- BEGRIP. 

De materiele vergissing waarvoor de 
directeur der belastingen buiten de 
bezwaartermijn, bepaald bij art. 272 
W.LB., ontlasting mag verlenen, is een 
feitelijke vergissing als gevolg van een 
misvatting omtrent materiele gegevens 
bij ontstentenis waarvan de belasting 
wettelijke grondslag mist; zij heeft 
niets te maken met het verstand of de 
wil of de beoordeling van de taxateur 
(1). (Art. 277, § 1, W.I.B.) 

(BOEL 
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 mei 1979 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 277, § 1, van de bij 
koninklijk besluit van 26 februari 1964 
gecoordineerde wetten betreffende de 
inkomstenbelastingen, gewijzigd bij de 
wet van 27 juni 1966 en bij koninklijk 
besluit nr. 9 van 18 april 1967, en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het arrest het beroep van 
eiseres tegen de beslissing welke op 
20 mei 1977 in haar zaak werd gewezen 
door de gewestelijke directeur der 
directe belastingen te Brussel, 2• directie, 
niet gegrond verklaart, op grond dat « de 
materiiHe vergissingen, die door de 
administratie over het algemeen worden 
aangenomen, rekenfouten, schrijffouten 
of andere grove fouten zijn, die niets te 
maken hebben met de juridische beoor
deling van de belastbaarheid; ... dat de 
materiele vergissing een feitelijke ver
gissing is omtrent het bestaan van 
materiele gegevens bij ontstentenis 
waarvan de belasting wettelijke grand
slag mist; dat, nu de verzoekster geen 
inventaris kon overleggen, de adminis
tratie aangenomen heeft dat de voorra
den koopwaar bij de aanvang en op het 

(1) Zie Cass., 7 jan. 1969 (A.C., 1969, 439 en 
de voetnoot P.M.); 9 sept. 1969 (ibid., 1970, 32); 
16 maart 1973 (ibid., 1973, 702) en 3 jan. 
1975 (ibid., 1975, 499). 
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einde van het litigieus belastbaar tijd
perk gelijk waren en de bedragen van de 
ingekomen en uitgaande koopwaar kon
den worden geacht aan elkaar gelijk te 
zijn; dat de door de administratie van 
ambtswege gevestigde aanslag niet 
gegrond is op een materitHe vergissing 
in die zin dat er geen vergissing was 
omtrent het bestaan van de materiele 
gegevens, die als grondslag hebben 
gediend voor die aanslag », 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
haar conclusie nadrukkelijk betoogde 
dat zij inderdaad koopwaar ter waarde 
van 1.485.060 frank had gehad, maar al 
die koopwaar niet had verkocht in 1973, 
hetgeen bleek uit haar boekhouding; 
deze evenwel niet werd onderzocht zodat 
de directeur op grond van een materii:He 
vergissing uitspraak heeft gedaan over 
het bezwaarschrift (schending van 
artikel 277, § 1, van het koninklijk 
besluit van 26 februari 1964); 

tweede onderdeel, de materiele vergis
sing eveneens toe te schrijven kan zijn 
aan het feit dat verkopen van koopwaar 
werden geboekt, welke bij nader onder
zoek in werkelijkheid nooit hadden 
plaatsgehad; het arrest derhalve het 
beroep van eiseres ten onrechte ver
werpt en, nu het in de motivering de 
materiele vergissing niet op een wette
lijke wijze uitsluit, die beslissing niet 
verantwoordt (schending van de arti
kelen 277, § 1, van het koninklijk besluit 
van 26 februari 1964 en 97 van de 
Grondwet): 

Over beide onderdelen samen : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de aanslagen in de perso
nenbelasting over het aanslagjaar 
1974 regelmatig van ambtswege zijn 
gevestigd ten name van eiseres, dat 
het bezwaarschrift door eiseres wel
iswaar te laat werd ingediend maar 
dat het niettemin ontvankelijk is op 
grond van artikel 277, § 1, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, luidens hetwelk de directeur 
der belastingen ambtshalve ontlas
ting verleent van de overbelastingen 
die voortvloeien uit materiele ver
gissingen; dat het arrest vermeldt 
dat, nu eiseres « geen inventaris 
kon overleggen, de administratie 
heeft aangenomen dat de voorraden 
koopwaar bij de aanvang en op het 
einde van het litigieuze tijdperk 

gelijk waren en de bedragen van de 
ingekomen en de uitgaande koop
waar konden worden geacht aan 
elkaar gelijk te zijn >> en « dat de 
door de administratie van ambts
wege gevestigde aanslag niet ge
grond is op een materiele ver
gissing >>; 

Overwegende dat de materiele 
vergissing in de zin van dit 
artikel 277, § 1, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen een 
feitelijke vergissing is omtrent het 
bestaan van materiele gegevens bij 
ontstentenis waarvan de belasting 
wettelijke grondslag mist; dat de 
taxateur die aile of sommige door 
de belastingschuldige verstrekte 
boekhoudkundige gegevens niet in 
aanmerking neemt, daarom nog niet 
de materHHe vergissing begaat 
waarvan sprake is in die wetsbepa
ling, daar die weglating toe te 
schrijven kan zijn aan de beoorde
ling van de taxateur en niet aan een 
feitelijke vergissing die als zodanig 
volledig buiten het verstand of de 
wil van die ambtenaar om gebeurt; 

Overwegende dat het hof van 
beroep, door te beslissen dat de ten 
name van eiseres gevestigde aanslag 
niet gegrond was op een materiele 
vergissing vermits er geen enkele 
vergissing was begaan omtrent het 
bestaan van de materiele gegevens 
die als grondslag voor die aanslag 
hadden gediend, zijn beslissing 
regelmatig met redenen omkleedt 
en wettelijk verantwoordt; 

Dat geen onderdeel van het mid
del kan worden aangenomen; 

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

23 januari 1980 - 2• kamer - Voorzit
ter : baron Richard, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Sace - Gelijkluidende 
conclusie van mevr. Liekendael, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Hou
tekier en Claeys Bouuaert. 
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Nr. 310 

1• KAMER - 24 januari 1980 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
MOTIVERINGSVERPLICHTING - VORMREGEL 
-BEGRIP. 

2° OVEREENKOMST ONTBINDING, 
ART. 1184 B.W. - ONTBINDING < EX TUNC • -
UITZONDERING. 

3° BEWIJS - BEWIJS DOOR GETUIGEN -
BURGERLIJKE ZAKEN -. RECHTER DIE EEN 
GETUIGENVERHOOR HEEIT BEVOLEN - DIE 
RECHTER MAG ZICH NIET UITSPREKEN VOOR 
HET EINDE VAN HET VERHOOR (1). 

4° BEWIJS - BEWIJS DOOR GETUIGEN -
BURGERLIJKE ZAKEN - PARTIJ DOOR EEN 
VROEGERE BESLISSING TOEGELATEN TOT 
GETUIGENBEWIJS - VONNIS WAARJ3IJ DIE 
PARTIJ WEGENS HAAR NALATIGHEID VERVAL
LEN VERKLAARD WORDT VAN HET RECHT 
EEN GETUIGENVERHOOR TE HOUDEN - GEEN 
MISKENNING VAN HET RECHT VAN VERDEDI
GING. 

5° RECHT VAN VERDEDIGING- BUR
GERLIJKE ZAKEN - PARTLJ TOEGELATEN TOT 
GETUIGENBEWIJS - VONNIS WAARBIJ DIE 
PARTIJ WEGENS HAAR NALATIGHEID VERVAL
LEN VERKLAARD WORDT VAN HET RECHT 
EEN GETUIGENVERHOOR TE HOUDEN - GEEN 
MISKENNING VAN HET RECHT VAN VERDEDI
GING. 

6° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIIT -
BEWIJSWAARDE VAN DE AKTEN - SCHEN-, 
DING VAN DE WETTELIJKE BEWIJSWAARDE 
VAN EEN AKTE- VALT NIET NOODZAKELIJK 
AF TE LEIDEN UIT MISKENNING VAN DE 
BEWIJSKRACHT VAN DIE AKTE (2). 

7° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - GERECHTELIJK WETBOEK, 
ART. 1080 - VERPLICHTING VOOR ELK MID

8° RECHT VAN VERDEDIGING 
PARIJ DIE REGELMATIG IS VERWITTIGD VAN 
DE BEPALING VAN DE RECHTSDAG EN GEEN 
CONCLUSIE HEEIT GENOMEN OVER DE ZAAK 
ZELF- YONNIS WAARBIJ DIE PARTIJ VERVAL
LEN WORDT VERKLAARD VAN HET RECHT 
EEN GETUIGENVERHOOR TE HOUDEN EN 
WAARBIJ OVER DE ZAAK ZELF UITSPRAAK 
WORDT GEDAAN - GEEN MISKENNING VAN 
HET RECHT VAN VERDEDIQING. 

1" De verplichting vonnissen en ar.resten 
met redenen te omkleden beantwoordt 
aan een vormregel; het middel volgens 
hetwelk in de redenen geen verant
woording te vinden is voor de gevolg
trekking die de rechter daaruit in 
rechte heeft afgeleid, heeft niets uit
staande met die verplichting en kan 
dus geen aanleiding geven tot vernieti
ging wegens schending van art. 97 Gw. 
(3). 

2" Hoewel de ontbinding van een weder
kerig contract, met toepassing van 
art. 1184 B. W., terugwerkende kracht 
heeft, werkt de gerechtelijke ontbin
ding van een contract, dat zoals een 
huurcontract opeenvolgende uitvoe
ringsdaden meebrengt, slechts voor de 
toekomst, ingeval hetgeen ter uitvoe
ring van de overeenkomst is verstrekt, 
niet meer kan worden teruggegeven 
(4). 

4" en 5" Wanneer een partij door een 
vorige beslissing is toegelaten tot het 
Jevez·en van getuigenbewijs, wordt het 
recht van verdediging niet miskend 
door de rechter die haar wegens een 
nalatigheid vervallen verklaar{ van het' 
recht een getuigenverhoor te houden 
(5). 

7" Ter voldoening aan het voorschrift 
van art. 1080 Ger. W. moet het cassatie
verzoekschrift voor elk middel afzon
derlijk de wettelijke bepalingen ver
melden waarvan ,schending wordt aan
gevoerd (6). 

DEL AFZONDERLIJK DE WETTELIJKE BEPA- 1------------------------------------
LINGEN TE VERMELDEN WAARVAN SCHEN
DING WORDT AANGEVOERD. 

(1) en (5) FETrWErs, Droit judiciaire prive, 
1976, dl. I, nr. 254 en noot 5; vgl. GARSONNET en 
CEZAR-BRU, dl. III, nr. 715, biz. 439 en noot 2. 

(2) « De motivering van vonnissen en arres
ten », plechtige openingsrede van proc.-gen. 
Dumon, toen eerste adv.-gen. voor het Hof van 
1 sept. 1978, nrs. 35-36, biz. 68 tot 71. 

(3) Zie Cass., 29 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 
136). Zie de openingsrede vermeld in noot 2, 
nr. 8, biz. 16. 

(4) Cass., 16 juni 1955 (Bull. en Pas., 1955, I, 
1129); zie Cass., 28 mei 1965 (ibid., 1965, I, 
1051); DE PAGE, dl. I, nr. 167, en dl. II, nr. 826. 

(6) Zie Cass., 16 okt. 1958 (Bull. en Pas., 
1959, I, 163); 1 okt. 1959 (ibid, 1960, I, 142); 
14 nov. 1961 (ibid., 1962, I, 367); 5 jan. 
1962 (ibid., 1962, I, 534); 21 okt. 1965 (ibid., 
1966, I, 236). 
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8" Wanneer een partij over de zaak zelf 

geen conclusie heeft genomen hoewel 
zij {in haar conclusie) had gevraagd 
zulks te doen na het getuigenverhoor, 
wordt haar recht van verdediging niet 
miskend door de rechte1· die over de 
zaak zelf uitspraak doet nadat hij 
heeft verklaard dat die partij wegens 
haar aanhoudende nalatigheid verval
Jen was van het recht een getuigenver
hoor te houden, en nadat zij, overeen
komstig art. 751 Ger. W., regelmatig 
verwittigd was van de bepaling van de 
rechtsdag en dus de gelegenheid had 
conclusie te hemen. 

(PEREIRA LEAL T. ONGENAE) 

ARREST ( vertaJing) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den vonnissen, op 8 december 1976 
en 16 december 1977 door de Recht
bank van Eerste Aanleg te Brussel 
in hoger beroep gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1108, 1126, 1134, 1135, 1184 
van het Burgerlijk Wetboek, 1, 10, 11 
vervat in de wet van 30 april 1951 op de 
handelshuurovereenkomsten met het 
oog op de bescherming van het handels
fonds, dat is afdeling llbis van 
hoofdstuk II van titel VIII van boek Iii 
van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd 
bij de wet van 29 juni 1955, 23, 24, 25 en 
26 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het vonnis van 8 de
cember 1976 beslist dat de eiser Pereira 
Leal en de verweerster Ongenae de 
omstandigheden van de overdracht van 
5 februari 1974 moeten verduidelijken 
om de rechtbank in staat te stellen de 
eventuele geldigheid van die overdracht 
te beoordelen, en doordat het vonnis van 
16 december 1977 die overdracht geldig 
verklaart en eiser bijgevolg veroordeelt 
tot vrijwaring van verweerster voor de 
veroordelingen tot het betalen van huur, 
kosten, lasten en belastingen die te 
haren laste en ten voordele van de 
eigenaars Bargiacchi en Troule werden 
uitgesproken, eiser eveneens veroordeelt 
om aan verweerster de prijs van de 
overdracht ten belope van 475.000 frank 
te betalen en eisers tegenvordering tot 
ontbinding of vernietiging van de over
eenkomst ten laste van verweerster met 
schadevergoeding afwijst, op grond dat 
eiser moet aantonen dat hij op 
1 maart 1974 de plaatsen niet kon 

betrekken of althans niet op een wijze 
die hem voldoende rechtszekerheid 
bood; dat een ontbinding enkel kan 
worden uitgesproken wanneer de recht
bank . zeker is dat eisers gedrag niet 
werd ingegeven door het feit dat hij 
elders een meer voordelige huurovereen
komst had ontdekt (vonnis van 
8 december 1976); dat eiser moet aanto
nen dat verweerster de verbintenissen 
niet is nagekome.Il die zij bij de over
dracht op 5 februari 1974 had aangegaan 

· en dat de ernst van die tekortkomingen 
de gevraagde ontbinding rechtvaardigt; 
dat eiser zulks niet heeft aangetoond; 
dat de overdracht geldig is, 

terwijl, eerste onderdeel, het bestre
den vonnis van 8 december 1976, door de 
bevestiging van het beroepen vonnis van 
9 april 1975 en door uitdrukkelijk de 
motieven ervan over te nemen, de huur
overeenkomst tussen Bargiacchi-Troule 
en Ongenae ten laste van laatstge
noemde heeft ontbonden omdat de 
gehuurde plaatsen sedert oktober 1973 
door Ongenae niet meer werden geex
ploiteerd; hetzelfde vonnis van 8 de
cember 1975 bijgevolg niet zonder tegen
strijdigheid de partijen Pereira Leal en 
Ongenae kon bevelen omstandiger te 
concluderen nopens de geldigheid van 
de overdracht, op 5 februari 1974 door 
Ongenae aan de eiser Pereira Leal, van 
de handelszaak die, naar beweerd, als 
wezenlijk bestanddeel hetzelfde recht op 
de huurovereenkomst zou omvat hebben, 
terwijl de huurovereenkomst reeds ont
bonden was verklaard (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de verweerster 
Ongenae in oktober 1973 de recht
streekse huurder van Bargiacchi en 
Troule was geworden en, aangezien die 
huurovereenkomst te haren laste werd 
ontbonden bij de opeenvolgende vonnis
sen van 9 april 1975 en 8 december 1976, 
verweerster bij akte van 5 februari 1974 
niet op geldige wijze de handelszaak kon 
overdragen waarin die ontbonden huur
overeenkomst was begrepen die noch
tans een wezenlijk bestanddeel daarvan 
was; de ontbinding terugwerkende 
kracht heeft en de daaropvolgende over
dracht dus eveneens nietig is; het vonnis 
van 16 december 1977 dus ten onrechte 
beslist dat die overdracht geldig is en 
het gezag van gewijsde van de vonnissen 
van 8 december 1976 en 9 april 1975 
schendt (schending van de artike
len 1108, 1126, 1134, 1135, 1184 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1, 10, 11 vervat in de 
wet van 30 april 1951, 23, 24, 25 en 26 
van het Gerechtelijk Wetboek); 
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derde onderdeel, uit de twee vonnis

sen niet blijkt of zij hebben geoordeeld 
dat het recht op de huurovereenkomst 
een wezenlijk dan wel een bijkomstig 
bestanddeel van de overdracht was; de 
wettigheid van die vonnissen dus niet 
kan worden nagegaan aan de hand van 
die motieven (schending van de arti
kelen 97 van de Grondwet, 1134, 
1135 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 
10 en 11 vervat in de wet van 
30 april 1951) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat in het middel 

wordt gezegd dat de aangevoerde 
tegenstrijdigheid voortvloeit uit het 
feit dat het recht op de huurover
eenkomst een wezenlijk bestanddeel 
van de handelszaak zou vormen en 
dat de door het bestreden vonnis 
van 8 december 1976 uitgesproken 
ontbinding van de huurovereen
komst terugwerkende kracht zou 
hebben tot een datum die aan de 
overdracht van de genoemde han
delszaak voorafging, zodat verweer
ster haar handelszaak niet op gel
dige wijze kon overdragen; 

Overwegende dat enkel de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet 
in dit onderdeel van het middel 
wordt aangevoerd en dat die wets
bepaling met een dergelijke grief 
niets uitstaande heeft; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet ontvankelijk is; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de gerechtelijke 
ontbinding, met toepassing van 
artikel 1184 van het Burgerlijk Wet
hoek, van een wederkerig contract, 
dat zoals een huurcontract opeen
volgende uitvoeringsdaden mee
brengt, slechts voor de toekomst 
werkt wanneer de ter uitvoering 
van de overeenkomst volbrachte 
prestaties niet meer kunnen terug
geven worden; dat die ontbinding 
op zichzelf de geldigheid niet in het 
gedrang brengt van de overdracht 
van de huurovereenkoinst die aail 
de vordering in rechte tot ontbin-, 
ding van die huurovereenkomst 
voorafgaat; 

Overwegende dat, enerzijds, uit 
het bestreden vonnis van 8 de
cember 1976 en uit de beroepen 
beslissing, waarvan de motieven 
door dat vonnis worden overgeno
men, volgt dat verweerster de han
delszaak en de huurovereenkomst 
aan eiser heeft overgedragen voor
aleer de verhuurders hun vordering 
tot ontbinding van de hm,uovereen
komst hadden ingesteld; 

Overwegende dat niet werd aan
gevoerd dat de verhuurders hun 
contractuele verplichting niet zijn 
nagekomen verweerster het genot 
van de verhuurde goederen te. doen 
hebben; 

Dat die prestatie hen niet kon 
worden teruggeven; 

Overwegende dat, anderzijds, 
noch uit het vonnis van 8 de
cember 1976 noch uit de beslissing 
van de vrederechter die door het 
vonnis wordt bevestigd, in zoverre 
zij uitspraak doet over de vordering 
tot ontbinding, volgt dat de rechters 
beslist hebben dat de huurovereen
komst met terugwerkende kracht 
werd ontbonden; 

Dat het bestreden vonnis van 
16 december 1977, door te zeggen 
dat verweersters overdracht van de 
huurovereenkomst en van haar 
handelszaak geldig is, geen van 
de in dit onderdeel van het mid
del aangevoerde wetsbepalingen 
schendt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiser betoogt 

dat de ontbinding van verweersters 
huurovereenkomst terugwerkende 
kracht heeft tot de datum waarop 
die huurovereenkomst in werking is 
getreden en de rechters dus niet 
wettig konden beslissen dat ' de 
overdracht door verweerster van 
haar handelszaak geldig was, zon
der vast te stellen dat het recht op 
de huurovereenkomst geen wezen
lijk bestanddeel van die beslissing 
was; 
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Overwegende dat, hoewel het 

bestreden vonnis van 8 de
cember 1976 zegt « dat het schijnt 
dat de gei:ntimeerde Pereira Leal 
(thans eiser) bij overname inder
daad aileen oog gehad heeft voor de 
huurovereenkomst », uit het ant
woord op het tweede onderdeel van 
het middel volgt dat de wettigheid 
van de bestreden vonnissen door die 
vaststelling niet in het gedrang 
wordt gebracht evenmin als door de 
twijfel welke die vonnissen, volgens 
eiser, dienaangaande hadden laten 
besta<;J.n; 

Oat dit onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 916, 917, 
921, 922, 936, 938, 939, 941, 942, 1042 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 97 van 
de Grondwet, en van het algemeen 
rechtsbeginsel van bet recbt van verde
diging, 

doordat het vonnis van 16 decem
ber 1977 zegt dat de overdracht van de 
bandelszaak bij akte van 5 februari 1974 
geldig is en eiser bijgevolg veroordeelt 
tot vrijwaring van verweerster voor de 
veroordelingen tot het betalen van buur, 
kosten, lasten en belastingen die te 
baren laste en ten voordele van de 
eigenaars Bargiaccbi en Troule werden 
uitgesproken, eiser eveneens veroordeelt 
om aan verweerster de prijs van de 
overdracbt ten belope van 475.000 frank 
te betalen en eisers tegenvordering tot 
ontbinding of vernietiging met scbade
vergoeding van de overeenkomst ten 
laste van verweerster afwijst, op grond 
dat eiser nog steeds niet precies had 
uitgelegd wat er tussen 5 februari en 
1 mei 1974 was gebeurd; dat bet niet 
opgaat aan te voeren dat zijn verzuim 
door opportuniteit werd ingegeven, dat 
eiser die het bewijs moet leveren tot nog 
toe de getuigenverhoren niet beeft Iaten 
houden die sedert ongeveer een jaar 
waren toegestaan; dat die passiviteit de 
vervallen verklaring van het recbt getui
genverhoren te houden rechtvaardigt; 
dat het vonnis van 8 december 1976 
verweerster uitdrukkelijk toestond het 
tegenbewijs te leveren van feiten waar
van het bewijs door getuigen werd 
toegelaten zonder het recbtstreeks getui
genverhoor te moeten afwachten; dat de 
antwoorden van de heren Bargiaccbi en 

Troule op de vragen die zij hen via hun 
advocaat beeft gesteld voldoende duide
lijk zijn om in aanmerking te worden 
genomen; dat eisers recbten van verde
diging hoegenaamd niet werden ge
scbonden; dat die scbending niet volgt 
uit het feit dat de antwoorden in de 
vorm waarin ze zijn weergegeven meer 
voor betwisting vatbaar kunnen zijn dan· 
onder ede afgelegde verklaringen; dat 
eiser immers vrij aile opmerkingen kan 
maken die hij dienaangaande nuttig 
acbt welke echter ten deze, gelet op zijn 
algemene en foutieve passiviteit, onge
grond kunnen verklaard worden; dat die 
antwoorden aan verweerster niet minder 
waarde hebben omdat zij kort zijn, gelet 
op het feit dat te gelegener tijd geen 
enkele precisering werd gevraagd door 
eiser die over een termijn van bijna een 
jaar bescbikte; dat eiser regelmatig werd 
verwittigd van de bepaling van de 
recbtsdag en dat bij het debat niet op 
willekeurige wijze mag splitsen door niet 
ten grande te concluderen; dat de akte 
van overdracht van 5 februari 1974 dus 
geldig is, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser bij 
vonnis van 8 december 1976 de toestem
ming kreeg bet getuigenverhoor te hou
den; bij zijn verzoek tot het verboren 
van de getuigen op 13 oktober 1977 heeft 
ingediend en hem voor bet houden van 
die getuigenverhoren geen termijn werd 
opgelegd; het vonnis van 16 decem
ber 1977 in die omstandigbeden, door 
eiser vervallen te verklaren van bet 
recbt zijn getuigenverhoren te houden, 
eisers rechten van verdediging schendt 
die aldus tijdens het getuigenverboor 
.~een getuigen kon doen ondervragen 
(schending van de artikelen 916, 917, 921, 
922, 936, 938, 939, 941, 942 en 1042 van 
het Gerechtelijk Wetboek, en van het 
bovenvermeld rechtsbeginsel); 

tweede onderdeel, de brief van 
11 mei 1977 slechts de antwoorden van 
de heer Bargiacchi en niet die van 
Troule bevat; het vonnis door gewag te 
maken van de antwoorden van Troule de 
wettelijke bewijswaarde van die brief 
scbendt (scbending van de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

derde onderdeel, eiser in zijn conclu
sie van boger beroep betoogde dat ver
weersters antwoorden in de brief van 
11 mei ·1977 niet in aanmerking konden 
genomen worden; hij beklemtoonde dat 
daaruit geenszins bleek dat de heer 
Troule met de overdracbt zou ingestemd 
bebben en die antwoorden hevig bekriti-
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seerde; het vonnis die conclusie onvol
doende beantwoordt en de rechten van 
de verdediging schendt door eisers 
opmerkingen te verwerpen wegens zijn 
algemene en foutieve passiviteit; die 
motieven bovendien tegenstrijdig zijn 
aangezien daaruit niet kan worden opge
maakt of eisers opmerkingen alleen 
werden verworpen omdat ze te laat 
werden gemaakt, dan wel omdat ze de 
rechtbank niet· konden overtuigen over 
de grond van de zaak (schending van 
artikel 97 van de Grondwet en van het 
algemeen rechtsbeginsel); 

vierde onderdeel, eiser in zijn conclu
sie van boger beroep had gevraagd na 
het houden van de getuigenverhoren ten 
gronde te mogen concluderen; het von
nis, door te beslissen dat eiser het debat 
niet op willekeurige wijze mocht splitsen 
door geen conclusie ten gronde te 
nemen, en door vervolgens uitspraak te 
doen over de zaak zelf zonder eiser 
verwittigd te hebben en zonder hem de 
mogelijkheid tot concluderen te hebben 
geboden, het de rechten van verdediging 
miskent (schending van het algemeen 
rechtsbeginsel) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat, in beginsel, de 

rechter die een getuigenverhoor 
heeft bevolen door die beslissing 
gebonden is en geen uitspraak ten 
gronde kan doen voordat het getui
genverhoor heeft plaatsgehad; 

Overwegende dat op die regel 
evenwel een uitzondering moet wor
den gemaakt wanneer de partij die 
het bewij s door getuigen mag leve
ren, blijk geeft van een aanhou
dende nalatigheid; dat de rechter 
het recht van verdediging van die 
partij niet miskent wanneer hij 
haar wegens haar foutieve passivi
teit vervallen verklaart van het 
recht de bij een vorige beslissing 
toegestane getuigenverhoren te hou
den; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen; 

W at het tweede onderdeel be
treft 

Overwegende dat, in de onderstel
lmg dat de bnef van 11 mei 1977 
enKe1 het antwoord van een van de 
verhuurders en niet van de andere 
bevatte, het vonnis van 16 december 

1977 waarin « de antwoorden van de 
heren Bargiacchi en Troule » wor
den vermeld, aldus eventueel de 
bewijskracht van die brief miskent 
doch zijn wettelijke bewijswaarde 
niet schendt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het verzoek

schrift overeenkomstig de bepalin
gen van artikel 1080 van het 
Gerechtelijk Wetboek voor elk mid
del afzonderlijk de wettelijke bepa
lingen moet vermelden waarvan de 
schending wordt aangevoerd; 

Overwegende dat eiser gezamen
lijk in een enkel onderdeel de 
schending van artikel 97 van de 
Grondwet en van het algemeen 
rechtsbeginsel inzake het recht van 
verdediging aanvoert; dat hij ver
schillende grieven uit die, zoals 
alleen reeds uit hun formulering 
blijkt, onderscheiden zijn en geen 
onderling juridisch verband verto
nen zodat elke grief een afzonder
lijk middel vormt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet ontvankelijk is; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het vonnis van 

16 december 1977 vaststelt dat eiser 
regelmatig werd verwittigd van de 
bepaling van de rechtsdag overeen
komstig artikel 751 van het Gerech
telijk Wetboek; 

Overwegende dat daaruit volgt 
dat eiser de gelegenheid had te 
concluderen; 

Dat eisers recht van verdediging 
bijgevolg niet werd miskend, ook al 
heeft hij niet geconcludeerd over 
het geschil zelf; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen; 

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

24 januari '1980- 1• kamer- Voorzit
ter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : baron Vin~otte 
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- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Velu, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Houtekier. 

Nr. 311 

1• KAMER- 24 januari 1980 

1° RECHTBANKEN BURGERLLJKE 

ZAKEN - VERBODEN UITSPRAAK TE DOEN 
OVER NIET GEVORDERDE ZAKEN - GERECH

TELLJK WETBOEK, ART. 1138, 2°- BEGRIP. 

2° AANSPRAKELIJKHEID {BUITEN 
OVEREENKOMST)- OMVANG VAN DE 
SCHADE - VERGOEDENDE RENTE - AAN
VANGSPUNT - ONAANTASTBARE BEOORDE
LING VAN DE FEITENRECHTER. 

1" Wanneer een vordering strekt tot 
betaling van een vergoeding wegens 
gedeeltelijk blijvende arbeidsonge
schiktheid van de getroffene en de 
partijen bij conclusie weliswaar niet 
betwisten dat de rente had moeten 
beginnen te ]open op de dag van de 
consolidatie, indien de schadevergoe
ding geraamd werd met inachtneming 
van die datum, maar niet uitsluiten 
dat een geschil kon ontstaan omtrent 
de vaststelling van de schadevergoe
ding met een andere datum als aan
vangspunt, spreekt de rechter zich 
niet uit over niet gevorderde zaken, 
als hij zegt dat de rente begint te 
!open op de dag van de beslissing, 
omdat bet kapitaal op die dag is 
vastgesteld, en hij dus een dee] van de 
vordering afwijst {1). {Art. 1138, 2", 
Ger.W.) 

2" De feitenrechter beoordeelt op onaan
tastbare wijze, binnen de perken van 
de conclusies der partijen, welke de 
omvang is van de door een onrechtma
tige daad toegebrachte schade, of er 
als bijkomende vergoeding vergoe
dende rente moet worden toegekend 
en wat bet aanvangspunt is voor de. 
berekening van die rente {2) {3). {Artt. 
1382 en 1383 B.W.) 

(1) en (2) « Over de Rechtsstaat •, plechtige 
openingsrede van de proc.-gen. Dumon van 
3 sept. 1979 voor het Hof, nr. 19-6 en noot 
121-d : « Schade » is een rechtsbegrip waarvan 
de interpretatie, door de rechterlijke beslis
sing, door het Hof wordt getoetst. 

(3) Cass., 19 april 1978 (A.C., 1978, 952). 

{MANCINI 
T. GROEP JOSI N.V., BELGIE INDUSTRIE} 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 juni 1978 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over bet eerste middel, ... 
Over bet tweede middel, afgeleid uit 

de schending van de arti.kelen 1319, 1320, 
1322, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1138, 2", van het Gerechtelijk 
Wetboek alsook van het « dispositief 
beginsel » in gerechtelijk privaatrecht, 
en van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, door dit punt van 
het bestreden vonnis te wijzigen zonder 
de redenen van die wijziging te vermel
den, verweerster, de « Groep Josi », 
veroordeelt tot betaling aan de eiser 
Mancini van de interest vanaf de dag 
van het arrest, hetzij 29 juni 1978, op de 
aan eiser toegekende vergoedingen 
wegens de blijvende gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid met aftrek van de 
interest op de voorlopige bijdragen 
sedert de datum van hun betaling; 

terwijl, zowel in eisers .conclusie van 
hoger beroep als in die van verweerster 
werd aangenomen dat de interest op die 
vergoedingen verschuldigd was vanaf de 
datum van de consolidatie, te weten 
25 juni 1975; het arrest bijgevolg de 
bewijskracht van genoemde gedingstuk
ken schendt (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek), en terzelfder tijd 
uitspraak doet over een door de partijen 
niet opgeworpen geschil (schending van 
artikel 1138, 2", van het Gerechtelijk 
Wetboek en van het « dispositief 
beginsel " in gerechtelijk privaatrecht), 
zonder motivering minder toekent dan 
werd gevraagd (schending van artikel 97 
van de Grondwet) en de schade niet 
vergoedt zoals werd gevraagd, namelijk 
door toekenning van een interest tegen 
de wettelijke rentevoet, voor het tijdperk 
tussen de verwezenlijking van de schade 
in casu, de blijvende gedeeltelijke onge
schiktheid (consolidatie) en de vergoe
ding ervan {het arrest) (schending van 
de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Oveiwegende dat eiser in zijn 
conclusie van hoger beroep als ver
goeding voor de materiele schade 
wegens zijn blijvende gedeeltelijke 
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arbeidsongeschiktheid een bedrag 
van 7.257.600 frank vorderde, dat is 
berekend op basis van een jaarloon 
van 450.000 frank overeenkomstig 
een graad van ongeschiktheid van 
90 pet. en de leeftijd van de getrof
fene op het ogenblik van het onge
val, hetzij 25 jaar, vermeerderd met 
de wettelijke interest vanaf die 
datum; 

Overwegende dat het arrest, bij 
de raming van de schade op de dag 
van de beslissing, aanneemt dat het 
bedrag van 450.000 frank het loon is 
waarop het slachtoffer recht had 
voor die periode, doch, nu het de 
kapitalisatie berekent overeenkom=
stig een ongeschiktheid van 50 pet.· 
en de leeftijd van de getroffene op 
datum van de beslissing, te weten 
28 jaar, aan eiser een bedrag van 
3.900.262 frank toekent, vermeerderd 
met de wettelijke interest vanaf 
dezelfde datum; 

Overwegende dat het arrest, door 
de aanvangsdatum van de interest 
aldus vast te stellen, als gevolg van 
de bepaling van het kapitaal op de 
dag van de beslissing, een deel van 
de vordering verwerpt en geen uit
spraak doet over een geschil dat 
niet bij het Hof aanhangig werd 
gemaakt; 

Dat, inderdaad, de conclusie van 
de verweersters, waarin niet werd 
betwist dat de aanvangsdatum van 
de interest moest worden vastge
steld op de datum van de consolida
tie, wanneer de schadevergoeding 
werd geraamd rekening houdend 
met die datum, het bestaan niet 
uitsluit van het geschil dat kon 
voortvloeien uit de bepaling van de 
schadevergoeding op grond van een 
andere datum; 

Dat het arrest aldus de bewijs
kracht niet schendt van de in het 
middel bedoelde gedingstukken en 
evenmin het algemeen rechtsbegin
sel dat de rechter verbiedt uitspraak 
te doen over niet gevorderde zaken, 
onder meer vastgelegd in arti
kel 1138, 2", van het Gerechtelijk 
Wetboek; 

Overwegende dat, wat het overige 
van het middel betreft, enerzijds, 
het arrest waarin wordt gezegd dat 
de uit de blijvende ongeschiktheid 
voortvloeiende materiEHe schade 
moet geraamd worden op de dag 
van de beslissing en waarin, zoals 
reeds gezegd, de loon- en leeftijds
gegevens worden bepaald die in 
aanmerking moeten worden geno
men om het kapitaal op die datum 
te berekenen, de reden aangeeft 
waarom het beslist dat de interest 
niet zal beginnen te lopen vanaf de 
consolidatie maar slechts vanaf de 
dag waarop het uitspraak doet; 

Dat, anderzijds, de feitenrechter 
op onaantastbare wijze de omvang 
van de door een ongeoorloofde daad 
veroorzaakte schade beoordeelt, 
desgevallend vergoedende interest 
als bijkomende vergoeding toekent 
en het aanvangspunt van die inte
rest bepaalt; dat de in het middel 
bedoelde interest een vergoedende 
interest is en dat het arrest die 
interest' kon Iaten lopEm vanaf de 
dag van de beslissing; 

Dat het arrest aldus noch ar
tikel 97 van de Grondwet noch de 
artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

24 januari 1980- 1• kamer- Voorzit
ter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoor
zitter- Verslaggever: mevr. Raymond
Decharneux - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Velu, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Dassesse, Van Ryn en 
Simont. 

Nr. 312 

1• KAMER- 24 januari 1980 

HUUR VAN. GOEDEREN - HANDELS

HUUR AANVRAAG VAN DE HUURDER TOT 
HERNIEUWING VAN DE HUUROVEREENKOMST 
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- REGELMATIGE KENNISGEVING VAN DE 
VERHUURDER DAT HIJ DE HUUROVEREEN
KOMST ALLEEN WIL HERNIEUWEN TEGEN 
ANDERE VOORWAARDEN DAN DIE WELKE DE 
HUURDER VOORSTELT - GEEN ANTWOORD 
VAN DE HUURDER BINNEN DERTIG DAGEN EN 
GEEN BEROEP OP DE VREDERECHTER -
HUURDER VERVALLEN VAN HET RECHT OP 
HUURHERNIEUWING. 

Wanneer de huurder die hernieuwing 
van zijn handelshuurovereenkomst 
heeft aangevraagd, maar aan wie de 
verhuurder regelmatig heeft ter kennis 
gebracht dat hij met de huurhernieu
wing niet instemt tenzij tegen andere 
voorwaarden dan die welke de huur
der had voorgesteld, binnen dertig 
dagen aan de verhuurder geen ant
woord heeft gegeven en zich evenmin 
tot de vrederechter heeft gewend, 
betekent zulks niet dat de nieuwe 
voorwaarden van de verhuurder zijn 
aanvaard, doch het brengt mee dat, bij 
gebrek aan andere gegevens waaruit 
aanvaarding van die voorwaarden kan 
worden afgeleid, de huurder geen 
recht meer heeft op huurhernieuwing 
(1}. (Artt. 14 en 18 Handelshuurwet.) 

(BRASSICO N.V. T. FLAMING EA.) 

. ARREST ( verta]ing) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 13 juni 1978 door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel in hoger beroep gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1108, 1126, 1129, 
1315, 1349, 1353, 1709 van het Burgerlijk 
Wetboek, 18 vervat in de wet op 
de handelshuurovereenkomsten van 
30 april 1951, 870 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis, ter verwerping van 
de rechtsvordering van eiseres die ertoe 
strekt voor recht te doen zeggen dat de 
eerste verweerster vervallen was van 
haar recht op de hernieuwing van 
de huurovereenkomst betreffende het 
gebouw nummer 420 van de Boondaelse
steenweg en dat genoemde huurovereen
komst op 31 mei 1976 werd beeindigd, 
verweerster te doen veroordelen de 
plaatsen opnieuw ter beschikking van 
eiseres te stellen en verweerster en haar 
echtgenoot hoofdelijk te veroordelen tot 

(1) Cass., 9 okt. 1953 (Bull. en Pas., 1954, I, 
93). 

een vergoeding wegens gebruik sedert 
1 juni 1976, na te hebben vastgesteld dat 
de huurder de brief van eiseres van 
14 maart 1975 niet had beantwoord 
waarin de hernieuwing van de huurover
eenkomst afhankelijk werd gesteld van 
voorwaarden die verschillen van de in de 
aanvraag tot hernieuwing vermelde 
voorwaarden, beslist dat de litigieuze 
huurovereenkomst niet op 31 mei 1976 
werd beeindigd doch werd hernieuwd 
onder de voorwaarden die eiseres in 
haar antwoord van 14 maart 1975 had 
voorgesteld, op grond, enerzijds, dat· 
(eiseres), nu de eerste verweerster en 
haar echtgenoot « geen gebruik hadden 
gemaakt van het rechtsmiddel ingesteld 
bij artikel 18, wist, of moest weten, vanaf 
het verstrijken van de termijn van dertig 
dagen, dat zij de voorgestelde voorwaar
den niet betwistten en dat zij bijgevolg 
geacht werden ze aan te nemen » en, 
anderzijds, dat de eerste verweerster en 
haar echtgenoot trouwens « aanvoeren 
dat hun instemming op ondubbelzinnige 
wijze duidelijk werd door de uitvoering 
van de door eiseres geeiste werken die 
sub d vermeld werden in de voorwaar
den die zij stelde om in beginsel 
akkoord te gaan met de gevraagde 
hernieuwing » en dat « (eiseres) tever
geefs betoogt dat zij haar beginselak
koord voor de hernieuwing afhankelijk 
had gesteld van een geheel van nieuwe 
voorwaarden, en niet enkel de onder d 
in haar brief van 14 maart 1975 opge
somde werken ... », nu de andere voor
waarden (huurprijs, indexaanpassing, 
bijkomende waarborg, nieuwe vergoe
ding en inlassing van een beding) pas bij 
het inwerkingtreden op 1 juni 1976 van 
de nieuwe huurovereenkomst moesten 
toegepast worden en niet voor onmiddel
lijke toepassing in aanmerking kwamen, 

terwijl, eerste onderdeel, noch in 
artikel 18 noch in enige andere bepaling 
van de wet op de handelshuurovereen
komsten wordt gezegd dat de huurder 
die geen stelling neemt jegens de ver
huurder aangaande de voorwaarden 
waarvan laatstgenoemde de hernieuwing 
wil afhankelijk stellen, geacht wordt met 
de genoemde voorwaarden in te stem
men; noch uit de letter noch uit de geest 
van de wet volgt dat het stilzwijgen van 
de huurder betekent dat hij met de 
voorwaarden van de verhuurder instemt; 
het vonnis, door anders te beslissen, 
artikel 18 vervat in de wet van 
30 april 1951 op de handelshuurovereen
komsten schendt; 
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tweede onderdeel, door enkel vast te 

stellen dat de huurder de werken had 
ui.tgevoerd die eiseres sub d in haar 
brief van 14 maart 1975 als voorwaarde 
had gesteld voor de hernieuwing van de 
litigieuze huurovereenkomst, het vonnis 
niet vaststelt dat verweerster aan de 
verhuurder zou gezegd hebben dat zij 
instemde met het geheel van de nieuwe 
voorwaarden die deze voor de hernieu
wing van de huurovereenkomst had 
gesteld; het vonnis bij ontstentenis van 
de vaststelling van een dergelijke 
instemming niet wettig kon beslissen dat 
de litigieuze huurovereenkomst niet op 
31 mei 1975 werd beeindigd en dat ze' 
vanaf 1 juni 1976 werd hernieuwd 
(schending van alle in het middel 
bedoelde wetsbepalingen); bovendien, nu 
de omstandigheid dat de andere door 
eiseres bedongen voorwaarden pas bij de 
inwerkingtreding op 1 juni 1976 van de 
hernieuwde huurovereenkomst moesten 
toegepast worden, slechts betrekking 
heeft op de uitvoering door de eerste 
verweerster en haar echtgenoot van de 
door eiseres bedongen voorwaarden, 
doch niets uitstaande heeft met het 
probleem van het sluiten van een over
eenkomst over die verplichtingen, het 
vonnis niet op passende wijze is gemoti
veerd (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

W at het eerste onderdeel betreft : • 
Overwegende dat noch in arti

kel 18 vervat in de wet van 
30 april 1951 op de handelshuur
overeenkomsten met het oog op de 
bescherming van het handelsfonds 
noch in enige andere bepaling van 
die wet wordt gezegd dat de huur
der die jegens de verhuurder geen 
stelling neemt ten aanzien van 
de voorwaarden waarvan laatstge
noemde de hernieuwing van de 
huurovereenkomst wil afhankelijk 
stellen, geacht wordt met de 
genoemde voorwaarden in te stem
men; 

Dat noch uit de letter noch uit de 
geest van de wet volgt dat het 
stilzwijgen van de huurder betekent 
dat hij met de voorwaarden van de 
verhuurder instemt; 

Dat de wetgever, wanneer hij 
bepaalt dat de huurder zich binnen 
dertig dagen na de kennisgeving 
door de verhuurder van zijn voor-

waarden tot de vrederechter moet 
wenden indien hij met de genoemde 
voorwaarden niet instemt om het 
geschil te doen beslechten, en daar
aan toevoegt dat de huurder zulks 
op straffe van verval moet doen, 
aldus voortaan aan de huurder niet 
enkel het recht wil ontzeggen de 
voorwaarden tot hernieuwing te 
betwisten, doch ook wil zeggen dat 
,hij, zoals in de artikelen 14, tweede 
lid, en 16, I, 4", derde lid, vervallen 

·is van het recht tot hernieuwing; 

Overwegende dat het vonnis vast
stelt dat de eerste verweerster en 
haar echtgenoot de brief van de 
verhuurster (thans eiseres) van 
14 maart 1975 niet hebben beant
woord waarin de hernieuwing van 
de huurovereenkomst afhankelijk 
wordt gesteld van voorwaarden die 
verschillen van de in de aanvraag 
tot hernieuwing vermelde voorwaar
den; dat het beslist dat de huur
overeenkomst niet op 31 mei 1976 
werd beeindigd, doch werd her
nieuwd overeenkomstig de door 
eiseres gestelde voorwaarden; 

Dat het vonnis aldus artikel 18 
vervat in de wet op de handelshuur
overeenkomsten schendt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Wat het tweede onderdeel be
·treft: 

Overwegende dat het vonnis, 
nadat het had vastgesteld dat eise
res in haar brief van 14 maart 1975 
de hernieuwing van de handels
huurovereenkomst afhankelijk had 
gesteld van tal van voorwaarden 
aangaande de modaliteiten van de 
huurovereenkomst, enkel erop wijst 
dat de eerste verweerster en haar 
echtgenoot een van die voorwaarden 
hebben uitgevoerd en dat de andere 
voorwaarden niet voor onmiddel
lijke uitvoering in aanmerking kwa
men; 

Dat het vonnis uit die gegevens 
niet wettig kon afleiden dat de 
eerste verweerster met alle voor
waarden heeft ingestemd; 


