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Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat van 
dit vonnis 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 de, 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Nijvel, zitting houdend in hoger 
beroep. 

24 januari 1980- 1• kamer- Voorzit
ter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoor-. 
zitter - Verslaggever : de h. Closon -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr.' 
Dassesse. 

Nr. 313 

1• KAMER- 24 januari 1980 

1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - SCHADE AAN DER
DEN VEROORZAAKT DOOR DE SCHULD VAN 
HET ORGAAN VAN EEN RECHTSPERSOON -
RECHTSPERSOON AANSPRAKELIJK TA.V. DIE 
DERDEN - DERDEN SCHADELOOS GESTELD 
DOOR DE RECHTSPERSOON - VERHAALS
RECHT VAN DE RECHTSPERSOON OP HET 
ORGAAN- GRONDSLAG. 

2° INTERNATIONALE VERDRAGEN-

AKTE VOOR BELGIE, LUXEMBURG EN NEDER
LAND GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGELS 
ZIJN. 

4° INTERNATIONALE VERDRAGEN -
VERDRAG BETREFFENDE DE INSTELLING EN 
HET STATUUT VAN EEN BENELUX
GERECHTSHOF - WA.M.-VERZEK)l:RING -
WET VAN 1 JULI 1956, ART. 2, § 1 - DE 
REGEL VAN DIE BEPALING IS EEN VOOR 
BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND 
GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL DIE 
ALS DUSDANIG WORDT AANGEWEZEN KRACH
TENS ART. 1 VAN OAT VERDRAG. 

5° VERZEKERING- WA.M.-VERZEKERING 
- WET VAN 1 JULI 1956, ART. 2, § 1 - DE 
REGEL VAN DIE BEPALING IS EEN VOOR 
BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND 
GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL DIE 
ALS DUSDANIG IS AANGEWEZEN KRACHTENS 
ART. 1 VERDRAG BENELUX-GERECHTSHOF. 

6° INTERNATIONALE VERDRAGEN -
VERDRAG BETREFFENDE DE INSTELLING EN 
HET STATUUT · VAN EEN BENELUX
GERECHTSHOF - W A.M.-VERZEKERING -
WET VAN 1 JULI 1956, ART. 3 - DE REGEL 
VAN DIE BEPALING IS EEN VOOR BELGIE, 
LUXEMBURG EN NEDERLAND GEMEENSCHAP
PELIJKE RECHTSREGEL DIE ALS DUSDANIG 
WORDT AANGEWEZEN KRACHTENS ART. 1 
VAN OAT VERDRAG. 

7° VERZEKERING- WA.M.-VERZEKERING 
-WET VAN 1 JULI 1956, ART. 3 - DE REGEL 
VAN DIE BEPALINGEN IS EEN VOOR BELGIE, 
LUXEMBURG EN NEDERLAND GEMEENSCHAP
PELIJKE RECHTSREGEL DIE ALS DUSDANIG 
WORDT AANGEWEZEN KRACHTENS ART. 1 
VERDRAG BENELUX-GERECHTSHOF. 

BENELUX-OVEREENKOMST BETREFFENDE DE . 8° INTERNATIONALE VERDRAGEN -
VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKE
RING INZAKE MOTORRIJTUIGEN - BIJLAGE 
BIJ DIE OVEREENKOMST - PROTOCOL VAN 
ONDERTEKENING BIJ DIE OVEREENKOMST -
VOOR DE TOEPASSING VAN HOOFD- · 
STUKKEN III, IV EN V VAN HET VERDRAG 
BENELUX-GERECHTSHOF ZIJN OF KUNNEN DE 
BEPALINGEN VAN DIE AKTEN VOOR BELGIE, 
LUXEMBURG EN NEDERLAND GEMEENSCHAP
PELIJKE RECHTSREGELS ZIJN. 

VERDRAG BETREFFENDE DE INSTELLING EN 
HET STATUUT VAN EEN BENELUX
GERECHTSHOF - WA.M.-VERZEKERING -
WET VAN 1 JULI 1956, ART. 6 - DE REGEL 
VAN DIE BEPALING IS EEN VOOR BELGIE, 
LUXEMBURG EN NEDERLAND GEMEENSCHAP
PELIJKE RECHTSREGEL DIE ALS DUSDANIG 
WORDT AANGEWEZEN KRACHTENS ART. 1 
VAN OAT VERDRAG. 

3° VERZEKERING- WA.M.-VERZEKERING 9° VERZEKERINGEN- W.A.M.-VERZEKE-
- BENELUX-OVEREENKOMST BETREFFENDE RING- WET VAN 1 JULI 1956, ART. 6- DE 
DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVER- REGEL VAN DIE BEPALING IS EEN VOOR 
ZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN - BIJ- BELGI:E, LUXEMBURG EN NEDERLAND 
LAGE BIJ DIE OVEREENKOMST - VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL DIE 
TOEPASSING VAN HOOFDSTUKKEN III, IV EN V ALS DUSDANIG WORDT AANGEWEZEN KRACH-
VAN HET VERDRAG BENELUX-GERECHTSHOF TENS ART. 1 VERDRAG BENELUX-
ZIJN OF KUNNEN DE BEPALINGEN VAN DIE GERECHTSHOF. 
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t-0° INTERNATIONALE VERDRAGEN 

- VERDRAG BETREFFENDE DE INSTELLING 
EN HET STATUUT VAN EEN BENELUX
GERECHTSHOF - W.A.M.-VERZEKERING -

WET VAN 1 JULI 1956, ART. 9 - DE REGEL 
VAN DIE BEPALING IS EEN VOOR BELGIE, 
LUXEMBURG EN NEDERLAND GEMEEN
SCHAPPELLJKE RECHTSREGEL DIE ALS DUS
DANIG WORDT AANGEWEZEN KRACHTENS 
ART. 1 VAN DAT VERDRAG. 

11° VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKE
RING- WET VAN 1 JULI 1956, ART. 9- DE 
REGEL VAN DIE BEPALING IS EEN VOOR 
BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND 
GEMEENSCHAPPELLJKE RECHTSREGEL DIE 
ALS DUSDANIG IS AANGEWEZEN KRACHTENS 
ART. 1 VERDRAG BENELUX-GERECHTSHOF. 

12° INTERNATIONALE VERDRAGEN 
- VERDRAG BETREFFENDE DE INSTELLING 
EN HET STATUUT VAN EEN BENELUX
GERECHTSHOF - W.A.M.-VERZEKERING -
WET VAN 1 JULI 1956, ART. 11, LID 2 - DE 
REGEL VAN DIE BEPALING IS EEN VOOR 
BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND 
GEMEENSCHAPPELLJKE RECHTSREGEL DIE 
ALS DUSDANIG WORDT AANGEWEZEN 
KRACHTENS ART. 1 VAN DAT VERDRAG. 

13° VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKE
RING -WET VAN 1 JULI 1956, ART. 11, LID 2 
- DE REGEL VAN DIE BEPALINGEN IS EEN 
VOOR BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND 
GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL DIE 
ALS DUSDANIG WORDT AANGEWEZEN KRACH
TENS ART. 1 VERDRAG BENELUX

GERECHTSHOF. 

14° INTERNATIONALE VERDRAGEN 
- VERDRAG BETREFFENDE DE INSTELLING 
EN HET STATUUT VAN EEN BENELUX
GERECHTSHOF, ART. 6 - PREJUDICIEEL 
GESCHIL- VRAAG OM UITLEGGING VAN EEN 
VOOR BELGIE, LUXEMBURG EN NEDERLAND 
GEMEENSCHAPPELLJKE RECHTSREGEL DIE 
ALS DUSDANIG IS AANGEWEZEN KRACHTENS 
ART. 1 VAN DAT VERDRAG - VRAAG OPGE
WORPEN IN EEN BLJ HET HOF VAN CASSATIE 
AANHANGIGE ZAAK- HET HO'F VAN CASSA
TIE MOET IN DE REGEL DE VRAAG VOORLEG
GEN AAN HET BENELUX-GERECHTSHOF. 

1" Wanneer een orgaan van een rechts
persoon door zijn schuld aan derden 
schade heeft berokkend, is de rechts
persoon daarvoor jegens die derden 
aansprakelijk, zodat de rechtspersoon, 
die de derden schadeloos stelt, zijn 

eigen schuld vereffent; de verplichting 
tot schadeloosstelling levert voor hem 
een nadeel op dat te wijten is aan de 
schuld van zijn orgaan waarvoor hij, 
in beginsel, vergoeding mag eisen (1). 
(Art. 1382 B.W.) 

2" en 3" De bepalingen van de Benelux
Overeenkomst betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen, van de bijlage 
bij die Overeenkomst en het Protocol 
van ondertekening, welke akten te 
Luxemburg zijn ondertekend op 
24 mei 1966, zijn goedgekeurd bij de 
wet van 19 feb. 1968 en in werking 
getreden op 1 juni 1976, zijn ingevolge 
art. 1 van het Protocol bij die Over
eenkomst, dat te Brussel op 26 sept. 
1968 ondertekend, bij de wet van 2 feb. 
1971 goedgekeurd, en op 1 juli 1976 in 
werking getreden is, voor de toepas
sing van hoofdstukken III, IV en V 
Verdrag Benelux-Gerechtshof aange
wezen als voor Belgie, Luxemburg en 
Nederland gemeenschappelijke rechts
regels, voor zover, wat betreft de 
bepalingen van de bijlage, de inhoud 
ervan is opgenomen in de wetgeving 
van de Staat, waar de vraag om 
uitlegging is gesteld (2). 

4" en 5" De regel van art. 2, § 1, 
WA.M.-wet volgens welke tot het ver
keer op de openbare weg en op 
terreinen, die toegankelijk zijn voor 
het publiek of voor een zeker aantal 
personen die het recht hebben om er 
te komen, motorrijtuigen slechts wor
den toegelaten, indien de burgerrech
telijke aansprakelijkheid, waartoe zij 
aanleiding kunnen geven, gedekt is 
door een verzekering, welke aan de 
bepalingen van deze wet beantwoordt, 
is sinds 1 juli 1976 een voor Belgie, 
Luxemburg en Nederland gemeen
schappelijke rechtsregel, die is aange
wezen krachtens art. 1 van het Ver
drag Benelux-Gerechtshof. 

6" en 7" De regel van art. 3, WA.M.-wet 
volgens welke de verzekering de bur
gerrechtelijke aansprakelijkheid moet 
dekken van de eigenaar, van iedere 
houder en van iedere bestuurder van 
het verzekerde motorrijtuig, zulks met 

(1) Zie Cass., 3 okt. 1955 (Bull. en Pas., 1956, 
I, 79); Rev. crit. jur. beige, 1958, biz. 38 en 
voetnoot C. Goossens; DALCQ, in Novelles, 
Droit civil, dl. V-I, 2e dr., nr. 1395 en vlg. 

(2) Cass., 29 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1324). 
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uitzondering van de burgerlijke aan
sprakelijkheid van hen die zich door 
diefstal of geweldpleging de macht 
over het motorrijtuig hebben ver
schaft, is sinds 1 juli 1976 een voor 
Belgie, Luxemburg en Nederland 
gemeenschappelijke rechtsregel, die is 
aangewezen krachtens art. 1 van het 
Verdrag Benelux-Gerechtshof. 

8" en 9" De regel van art. 6 WA.M-wet 
volgens welke de verzekering aan de 
benadeelde een eigen recht tegen de 
verzekeraar geeft, is sinds 1 juli 1976 
een voor Belgie, Luxemburg en Neder
land gemeenschappelijke rechtsregel, 
die is aangewezen krachtens art. 1 van 
het Verdrag Benelux-Gerechtshof. 

10" en 11" De regel van art. 9 WA.M-wet 
volgens welke een vonnis gewezen in 
een geschil ter zake van door een 
motorrijtuig veroorzaakte schade, kan 
aan de verzekeraar, aan de verzekerde 
of aan de benadeelde slechts worden 
tegengeworpen, indien zij in het 
geding partij zijn geweest dan wei 
daarin zijn geroepen, met dien ver
stande evenwel dat het vonnis, dat in 
een geschil tussen de benadeelde en 
de verzekerde is gewezen, kan worden 
tegengeworpen aan de verzekeraa~ 
indien is komen vast te staan dat de 
laatste in Ieite de leiding van het 
geding op zich heeft genomen, is sinds 
1 juli 1976 een voor Belgie, Luxemburg 
en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel, die is aangewezen krach
tens art. 1 van het Verdrag Benelux
Gerechtshof. 

12" en 13" De regel van art. 11, tweede 
lid, WA.M-wet volgens welke een 
verzekeraar zich een recht van verhaal 
kan voorbehouden tegen de verzeke
ringnemer en, indien daartoe grand 
bestaat, tegen een verzekerde die niet 
de verzekeringnemer is, voor zover de 
verzekeraar volgens de wet of de 
verzekeringsovereenkomst gerechtigd 
mocht zijn de uitkering te weigeren of 
te verminderen, is sinds 1 juli 1976 
een voor Belgie, Luxemburg en Neder
land gemeenschappelijke rechtsregel, 
die is aangewezen krachtens art. 1 van 
het Verdrag Benelux-Gerechtshof. 

14" Wanneer een vraag om uitlegging 
van een voor Belgie, Luxemburg en 
Nederland gemeenschappelijke rechts
regel, die als dusdanig is aangewezen, 
krachtens art. 1 Verdrag Benelux
Gerechtshof, voor het Hot van Cassa
tie is opgeworpen, moet het Hot die 

vraag in de regel aan het Benelux
Gerechtshof voorleggen (1). (Art. 
6 Verdrag betreffende de instelling en 
het statuut van een Benelux
Gerechtshof, te Brussel ondertekend 
op 31 maart 1965 en goedgekeurd bij 
de wet van 18 juli 1969.) 

(BELGISCHE STAAT-
MIN. V. LANDSVERDEDIGING T. MOUFFE) 

ARREST ( vertafing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 januari 1978 door 
het Hof van Beroep te Bergen 
gewezen,; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 16, 31 van de wet van 11 juni 1874 
op de verzekeringen, 2, § 1, 3, 6, 9 en 14, 
§ 1, van de wet van 1 juli 1956 betref
fende de verplichte aansprakelijkheids
verzekering inzake motorrijtuigen, 

doordat het arrest, nadat het had 
vastgesteld dat, bij de vonnissen van 
6 maart 1968 en 28 juni 1971 van de 
permanente krijgsraad te Brussel, ver
weerder, op het ogenblik van de feiten 
soldaat-milicien in aktieve dienst, op 
strafrechtelijk gebied werd veroordeeld 
wegens overtreding van artikel 27.1 van 
het algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer en van de 
artikelen 418 en 420 van het Strafwet
boek, en op burgerlijk gebied om aan de 
burgerlijke partijen bepaalde bedragen 
te betalen, de verhaalsvordering van 
eiser tegen verweerder ongegrond ver
klaart welke strekte tot terugbetaling 
van de bedragen die eiser, ingevolge zijn 
verplichting zelf de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid te dekken van alle 
houders en bestuurders van de motorrij
tuigen die zijn eigendom zijn, betaald 
had aan de slachtoffers van het door 
verweerder veroorzaakte ongeval, welke 
rechtsvordering op de door laatstge
noemde begane grove fout steunt, op 
grond dat verweerder voor de krijgsraad 
door eiser werd verdedigd en deze aldus 
de verzekeringsovereenkomst bleef uit
voeren hoewel hij kennis had gekregen 
van de door de verweerder aan de 
risico's gebrachte wijzigingen en dat 
eiser bijgevolg, krachtens artikel 31, 
tweede lid, van de wet van 11 juni 1874, 
de bij artikel 16 van die wet bepaalde 

(1) Cass., 29 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1324). 
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verhaalsvordering niet meer kon instel
len, en op grond dat eiser niet, zonder 
verweerders rechten van verdediging te 
schenden, laatstgenoemde kon verdedi
gen, hoewel hij daartoe niet verplicht 
was, met behoud van een verhaal tegen 
hem wegens grove fout of verzwaring 
van het risico dat hij kende; dat eiser 
bijgevolg door verweerder te verdedigen, 
afstand had gedaan van genoemd ver
haal en dat eisers opmerkingen aan
gaande de wijze waarop hij verweerder 
naar best vermogen had verdedigd, gelet 
op hun gelijklopende belangen, niet ter 
zake dienende waren, 

terwijl, eerste onderdeel, eisers ver
plichtingen voortvloeiden uit de arti
kelen 2, § 1, 3, 6 en 14 van de 
voornoemde wet van 1 juli 1956 en het 
arrest, nu die wetsbepalingen eiser niet 
verplichten verweerder te verdedigen, 
niet kon beslissen dat eiser door ver
weerder voor de krijgsraad te verdedi
gen de verzekeringsovereenkomst bleef 
uitvoeren nadat hij kennis had gekregen 
van de verzwaring van het risico, en niet 
kon beslissen dat eiser krachtens 
artikel 31, tweede lid, van de voor
noemde wet van 11 juni 1874 de op 
artikel 16 van de genoemde wet 
gesteunde rechtsvordering niet meer kon 
instellen; 

tweede onderdeel, het tegenstrijdig is 
vast te stellen, enerzijds, dat eiser ver
weerder niet moest verdedigen en te 
zeggen, anderzijds, dat eiser door die 
verdediging zijn overeenkomst of zijn 
verplichting tot verzekering verder was 
blijven uitvoeren, nu die tegenstrijdig
heid gelijkstaat met het ontbreken van 
de bij artikel 97 van de Grondwet 
vereiste motivering; 

derde onderdeel, artikel 9 van de 
voornoemde wet van 1 juli 1956 uit het 
feit dat, in een geschil tussen de bena
deelde en de verzekerde, de verzekeraar 
in feite de Ieiding van het geding op zich 
heeft genomen, enkel afleidt dat het 
vonnis aan de verzekeraar kan worden 
tegengeworpen, en noch die noch enige 
andere wetsbepaling uit die omstandig
heid afleiden dat de verzekeraar moet 
geacht worden afstand gedaan te hebben 
van elk verhaal tegen de verzekerde; 

vierde onderdeel, gelet op het feit dat, 
enerzijds, artikel 9 van de voornoemde 
wet van 1 juli 1956 bepaalt dat het 
strafgerecht waarvoor de burgerlijke 
rechtsvordering tot herstelling van de 
schade is gebracht · geen uitspraak kan 
doen over de rechten die de verzekeraar 
tegenover de verzekerde ·k<;~n doen gel-

den en dat, anderzijds, het arrest wei
gert, naar het heet bij gebrek aan 
pertinentie, eisers opmerkingen in aan
merking te nemen aangaande de wijze 
waarop hij verweerder naar best vermo
gen voor de krijgsraad had verdedigd en 
aangaande het feit dat de belangen van 
de partijen tijdens die strafrechtspleging 
gelijklopend waren, uit de motivering 
van het arrest niet kan worden afgeleid 
op welke wijze verweerders recht van 
verdediging tijdens de genoemde straf-· 
rechtspleging zou geschonden zijn, en 
dus niet passend antwoordt op het 
verweermiddel dat eiser op de genoemde 
opmerkingen heeft gegrond, nu dat 
gebrek aan passend antwoord gelijkstaat 
met het ontbreken van de bij artikel 97 
van de Grondwet vereiste motivering : 

Overwegende dat het arrest, door 
te steunen op de in het middel 
overgenomen motieven, de beslis
sing van de eerste rechter bevestigt 
waarbij de rechtsvordering niet ont
vankelijk wordt verklaard die eiser 
had ingesteld tot terugvordering van 
verweerder van de schadevergoe
ding die eiser had betaald aan de 
slachtoffers van een ongeval dat te 
wijten was aan de fout van die 
verweerder en zulks ter uitvoering 
van zijn verplichting, die is vastge
legd in artikel 14, § 1, van de wet 
van 1 juli 1956 betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzeke
ring inzake motorrijtuigen, zelf de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
te dekken van alle houders en 
bestuurders van zijn motorrijtuigen, 
overeenkomstig de bij die wet 
bepaalde voorwaarden, ten einde te 
worden vrijgesteld van de verplich
ting om een verzekering voor die 
voertuigen aan te gaan; 

Overwegende dat het arrest dien
aangaande, hoewel het zegt dat 
eiser « de overeenkomst » blee£ 
uitvoeren nadat hij kennis had 
gekregen van de aan de risico' s 
gebrachte wijzigingen, niettemin 
vaststelt dat eiser de slachtoffers 
van het ongeval heeft vergoed 
wegens zijn verplichting zelf de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
te dekken van alle houders en 
bestuurders van zijn motorrijtuigen 
omdat hij die rijtuigen niet heeft 
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verzekerd overeenkomstig de voor
waarden bepaald bij de wet van 
1 juli 1956; 

Dat daaruit volgt dat het arrest, 
door de bewoordingen « de overeen
komst verder bleef uitvoeren » niet 
wil vaststellen dat tussen eiser en 
de verzekerde een verzekerings
overeenkomst was gesloten, doch 
enkel dat, in de omstandigheden die 
het aangeeft, eiser verder is opge
treden zoals een verzekeraar zou 
doen die een dergelijke overeen
komst uitvoert; 

I. Over de grond van niet
ontvankelijkheid door verweerder 
tegen het middel opgeworpen : 

Overwegende dat verweerder be
toogt dat het beschikkende gedeelte 
van het arrest wettelijk verantwoord 
is door de vaststellingen ervan, ook 
gelet op de onbetwiste feitelijke 
gegevens die uit de overeenstem
mende conclusies van de partijen 
voortvloeien; dat daaruit volgens 
verweerder immers volgt dat hij als 
soldaat-milicien in aktieve dienst 
het schadeverwekkend feit heeft 
begaan door een hem opgedragen 
taak op foutieve wijze uit te voeren, 
dat hij bijgevolg als orgaan van de 
Staat handelde en de aansprakelijk
heid van de Staat in het gedrang 
heeft gebracht; dat de Staat aldus, 
overeenkomstig artikel 14 van de 
wet van 1 juli 1956, zijn eigen 
aansprakelijkheid en niet die van 
verweerder dekte; 

Dat verweerder daaruit afleidt dat 
het middel bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat, in de onderstel
ling dat verweerder als orgaan van 
de Staat handelde toen hij het 
litigieus ongeval veroorzaakte, die 
omstandigheid niet volstaat om 
eisers rechtsvordering tot schade
vergoeding niet ontvankelijk te 
maken; dat immers ieder die schade 
heeft geleden door een ongeoor
loofde daad schadevergoeding mag 
eisen van degene door wiens fout de 
schade werd veroorzaakt; 

Dat, wanneer het orgaan van een 
rechtspersoon, door op foutieve 
wijze schade te berokkenen aan 
derden, de aansprakelijkheid van 
die rechtspersoon jegens die derden 
in het gedrang brengt, en de rechts
persoon door die derden te vergoe
den zijn schuld jegens hen voldoet, 
de verplichting die derden schade

.loos te stellen voor de rechtspersoon 
een schade vormt die te wijten is 
aan de fout van zijn orgaan waar
voor hij, in beginsel, vergoeding van 
die aangestelde mag eisen; 

Dat het middel van niet
oi:rf:Vankelijkheid niet kan aangeno
'men worden; 

II. Overwegende evenwel dat het 
middel veronderstelt dat de Staat, 
wanneer hijzelf de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid dekt van de hou
ders en bestuurders van zijn motor
rijtuigen, overeenkomstig artikel 14 
van de wet van 1 juli 1956, zodat die 
houders en bestuurders verzekerden 
zijn in de zin van de genoemde wet, 
over een recht van verhaal beschikt 
jegens die verzekerden in de geval
len bepaald bij de wet op de verze
keringen van 11 juni 1874, waarin 
wordt gezegd dat geen verlies of 
schade, veroorzaakt door de daad of 
door de grove fout van de verze
kerde, ten laste van de verzekering 
is; 

Dat het Hof, indien zulks niet het 
geval was, er ambtshalve zou dienen 
op te wijzen dat de beslissing wette
lijk verantwoord is door de enkele 
vaststelling van het arrest dat eiser 
zelf verweerders burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid dekte nu hij geen 
verzekeringsovereenkomst had ge
sloten en dat het middel dus bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk 
zou zijn; 

Overwegende dat volgens arti
kel 11, tweede lid, van de wet van 
1 juli 1956 de verzekeraar zich een 
recht van verhaal kan voorbehou
den tegen de verzekeringnemer en, 
indien daartoe grond bestaat, tegen 
een verzekerde die niet de verzt;Jke
ringnemer is, voor zover de verzeke-
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raar volgens de wet of de ver
zekeringsovereenkomst gerechtigd 
mocht zijn de uitkering te weigeren 
of te verminderen; 

Dat moet worden nagegaan of uit 
die wetsbepaling volgt dat, met 
betrekking tot de verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen, het recht van ver
haal van artikel 16 van de wet van 
11 januari 1874 op de verzekeringen 
slechts behoort aan de verzekeraars 
die zich dat recht in de overeen
komst hebben voorbehouden, dan 
wel of de Staat, die buiten elke 
overeenkomst de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid verzekert van de 
houders en bestuurders van zijn 
motorrijtuigen, over dat recht van 
verhaal beschikt in de mate waarin 
een verzekeraar zich dat recht kon 
voorbehouden; 

III. Overwegende dat verweerder 
tegen het eerste onderdeel van het 
middel, dat steunt op de artikelen 1, 
3, 6 en 14, § 1, van de wet van 
1 juli1956 en op artikel 31, tweede 
lid, van de wet van 11 juni 1874, 
opwerpt dat de verzekeraar van de 
aansprakelijkheid, zelfs wanneer hij 
daartoe niet verplicht is, toch het 
recht heeft de verzekerde in rechte 
te verdedigen en betoogt dat het 
arrest wettig kon beslissen dat eiser 
« de overeenkomst » bleef uitvoeren 
door dat recht te benutten en aldus 
de verzwaring van het risico niet 
meer kon aanvoeren; 

Dat, voor het onderzoek van dit 
onderdeel van het middel, de vraag 
rijst met name of de artikelen 2, § 1, 

Overwegende dat verweerder het 
derde onderdeel van het middel 
waarin de schending wordt aange
voerd van artikel 9 van de wet van 
1 juli 1956, beantwoordt door te 
zeggen .dat de vervallenverklaring, 
als bepaald bij artikel 16 van de wet 
van 11 juni 1874 en de beeindiging 
van de verzekeringsverplichtingen 
waarvan sprake is in artikel 31 van 
die wet, op dezelfde wijze als de 
nietigheid vastgelegd in artikel 9 
van dezelfde wet, slechts in het 
belang van de verzekeraar zijn 
ingesteld, dat zij gedekt zijn wan
neer laatstgenoemde, nu hij kennis 
had van de grond van nietigheid, 
verval of beeindiging van zijn ver
plichtingen, de overeenkomst vrij
willig blijft uitvoeren, dat die uit
voering van de overeenkomst kan 
bestaan in de verdediging in rechte 
van de verzekerde en de afstand 
insluit . van een verhaal tegen de 
verzekerde en dat artikel 9 van de 
wet van 1 juli 1956 van die regel 
niet afwijkt; 

Dat bijgevolg moet onderzocht 
worden of, door met name te bepa
len dat het vonnis in een geding 
tussen de benadeelde persoon en de 
verzekerde aan de verzekeraar kan 
worden tegengeworpen, indien is 
komen vast te staan dat hij in feite 
·de leiding van het geding op zich 
heeft genomen, artikel 9 van de wet 
van 1 juli 1956 belet dat de rechter 
uit de aldus vastgestelde omstandig
heid kan afleiden dat de verzeke
raar afstand zou hebben gedaan van 
zijn verhaal op de verzekerde; 

3 en 6 van de wet van 1 juli 1956 of IV. Overwegende dat de artike
een van die wetsbepalingen aldus len 2, § 1, 3, 6, 9 en 11, tweede lid, 
moeten uitgelegd worden dat de van de wet van 1 juli 1956 respectie
verzekering van de aansprakelijk- velijk overeenstemmen met de 
heid inzake motorrijtuigen wordt artikelen 2, § 1, 3, 6, 9 en 11, § 2, van 
uitgevoerd door het feit dat de de Gemeenschappelijke Bepalingen 
verzekeraar de verzekerde in rechte behorende bij de Benelux-Over
verdedigt en of zulks ook geldt eenkomst betreffende de verplichte 
wanneer de Staat, die zelf de bur- .aansprakelijkheidsverzekering in
gerlijke aansprakelijkheid dekt van zake motorrijtuigen, die samen 
een bestuurder van zijn motorrij- tn'et deze overeenkomst en het Pro
tuig, die bestuurder in rechte verde- · tocol van ondertekening onderte
digt; kend werden te Luxemburg op 
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24 mei 1966, goedgekeurd werden kelijkheid; ste!t de uitspraak voor 
bij de wet van 19 februari 1968 en het overige uit tot het Benelux
op 1 juni 1976 in werking zijn Gerechtshof over de volgende vra
getreden; gen uitspraak heeft gedaan : 1" belet 

Overwegende dat, naar luid van artikel 11, § 2, van de Gemeen
de bewoordingen van artikel 1 van schappelijke Bepalingen behoren-) 
het aanvullend Protocol bij de de bij de Benelux-Overeenkomst 
genoemde Benelux-Overeenkoms{; betreffende de verplichte aanspra
ondertekend te Brussel op 26 sep- kelijkheidsverzekering inzake mo
tember 1968, goedgekeurd bij de wet torrijtuigen, volgens welke een ver
van 2 februari 1971, en op · zekeraar zich een recht van verhaal 
1 juli 1976 in_ werking getreden, kon voorbehouden, met name tegen 
als gemeenschappelijke rechtsre- de verzekerde, voor zover de verze
gels, voor de toepassing van de ker~ar volgens de wet of de verze
hoofdstukken III IV en v van het . kermgsovereenkomst gerechtigd 
Verdrag betreffe~de de instelling en mocht zijn de uitkering te weigeren 
het statuut van een Benelux- of te verminderen, dat de Staat, 
Gerechtshof, de bepalingen worden wanneer hij door de wet wordt 
aangewezen van de Benelux- vrijgesteld van de verplichting tot 
Overeenkomst betreffende de ver- verzekering overeenkomstig artikel 
plichte aansprakelijkheidsverzeke- 2, § 1, 3, van de genoemde Overeen
ring inzake motorrijtuigen, van de komst, do~?- :wetti~. ve~licht is, 
Bijlage bij die Overeenkomst en van wanneer hlJ d1e vr1~~tellmg benut, 
het Protocol van ondertekening, :z:~lf d~ burgerrechtehJke aansprake
voor zover, wat betreft de bepalin- hJkhe1d va~ de houd~rs .en bestuur
gen van de Bijlage, de inhoud ders van ZlJn motornJtuigen .te dek
daarvan is opgenomen in de wetge- ken, dat recht van verhaal mtoefent 
ving van de Staat, waarin de vraag voor zover een verzekeraar zich dat 
om uitlegging is gerezen· recht had kunnen voorbehouden ?; 

' 2" moeten de artikelen 2, § 1, 3 en 6 
Overweg_ende dat de rechtsregels van de bovenvermelde Gemeen

van de art~kelen 2, § 1, 3, 6, 9 en 11, schappelijke Bepalingen of een van 
twe~d~ hd, van de ~e~ van die artikelen in die zin uitgelegd 
1 JUh 1956 s~.dert 1 JUh 1976 worden dat de aansprakelijkheids
g~meenschappel~J.~e rechtsregels verzekering inzake motorrijtuigen 
ZlJn voor Be~g1e, Luxemburg .~n wordt uitgevoerd door het feit dat 
Nederland, d~e aangewezen ZlJn verzekerde in rechte door de verze
krachtens. artlkel 1 v~n h~t Ver- keraar wordt verdedigd ?; geldt 
drag betreffende de mstellmg en zulks ook wanneer de Staat, nU: hij 
het statuu~ van een Benelux- zelf, zonder verzekeringsovereen
Gerechtshof, komst de burgerrechtelijke aanspra-

Overwegende dat, behoudens in- kelijkheid van een houder of 
zake de tegen het middel door bestuurder van zijn motorrijtuig 
verweerder opgeroepen grond van dekt, die houder of bestuurder in 
niet-ontvankelijkheid, een beslissing rechte verdedigt ?· 3" belet artikel 9 
oyer de ui~legging van die artikel~n van de genoemd~ Gemeenschappe
ziCh opdrmgt opdat het Hof mt- lijke Bepalingen, door met name te 
spraa~. zou kunnen doen; da~ het bepalen dat een vonnis, dat in een 
~of blJgevolg de vraag om mtleg- geschil tussen de benadeelde en de 
gmg aan het Benelux-Gerechtshof verzekerde is gewezen, kan worden 
moet voorlegg~n; tegengeworpen aan de verzekeraar 

indien is komen vast te staan dat de 
laatste in feite de Ieiding van het 

Om die rederten, verwerpt de door geding op zich heeft genomen, dat 
verweerder tegen het middel opge- de rechter uit de aldus vastgestelde 
worpen grond van niet-ontvan- omstandigheid kan afleiden dat de 
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verzekeraar of de Staat, die de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid · 
van een houder of bestuurder van 
zijn motorrijtuig dekt, van zijn ver
haal tegen die verzekerde heeft 
afstand gedaan ?; houdt de kosten 

HET HOF; - Gelet op het b.estre
den arrest, op 13 april 1978 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

a an. 

24 januari 1980 1• kamer 
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : baron 
Vin~otte - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Velu, advocaat-generaal 
Advocaten : mrs. Bayart en De Gryse. 

Nr. 314 

1• KAMER- 25 januari 1980 

1° VERWIJZING NA CASSATIE- BUR
GERLIJKE ZAKEN - GEDEELTELIJKE VERNIE
TIGING - GEVOLG T.A.V. EEN BESCHIKKEND 
GEDEELTE DAT NIET BESTREDEN OF VERNIE
TIGD IS EN DAT ONDERSCHEIDEN IS ZELFS 
WAT DE OMVANG VAN DE VERNIETIGING 
BETREFT. 

2° VERRIJKING ZONDER OORZAAK 
- VERRIJKING ALS GEVOLG VAN EEN CON
TRACT TUSSEN D!EGENE DIE ZICH VERARMT 
EN EEN DERDE - GEGRONDE VERRIJKING. 

1° In geval van gedeeltelijke vernietiging 
en beperkte vezwijzing van de zaak 
kan het beschikkende gedeelte dat 
niet bestreden of niet vernietigd is en 
dat onderscheiden is, zelfs wat de 
omvang van de vernietiging betreft, en 
aldus in kracht van gewijsde is 
gegaan, niet meer opnieuw voor de 
rechtez· naar wie de zaak is vezwezen, 
besproken worden (1). 

2° De rechter kan wettig beslissen dat 
aan de vezweerder geen verrijking 
zonder oorzaak kan worden vezweten, 
wanneer hij vaststelt dat eisers verar
ming het gevolg is van een contract 
tussen deze en een derde waardoor de 
vermindering van het vermogen van 
de verarmde verantwoord wordt (2). 

(1) Cass., 13 nov. 1975 (A.C., 1976, 333). 

(2) Zie cass., 7 april 1978 (A.C., 1978, 905). 

Gelet op het arrest door het Hof 
op 5 december 1975 gewezen (3); 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1105, 1134, 
1135, 1156, 1251, 3°, '1319, 1320, 1322, 2011, 
2021, 2025, 2032 en 2033 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het arrest de door de eisers 
q1.1alitate qua ingestelde vordering . tot 
terugbetaling van een gedeelte van de 
betaalde schuld, steunend op de wette
lijke subrogatie in de rechten van 
de betaalde schuldeiser, verwerpt op 
grond : dat Jules en Tillo Vandommele, 
ieder in eigen naam, zich ten opzichte 
van de bank verbonden om het grootste 
gedeelte van het fabrieksgebouw evenals 
hun respectieve private onroerende goe
deren in der minne te laten verkopen en 
de opbrengst ervan tot aanzuivering van 
de schuld van de personenvennootschap 
met' beperkte aansprakelijkheid « Manu
facture de Chaussures Eperon d'Or » te 
besteden; dat verweerder geenszins 
gehandeld heeft in hoedanigheid van 

. schuldenaar van een ondeelbare verbin-
tenis noch als borg die jegens zijn 
ex-vennoot en voor hem verplicht zou 
zijn geweest tot kwijting van het saldo 
van de kredietopening die destijds aan 
voornoemde vennootschap werd toege
staan; dat ten deze Jules Vandommele 
door vrijwillige realisatie, door verkoop 
van een gedeelte van zijn persoonlijke 
eigendommen en de aanwending van de 
oplilrengst ervan tot vermindering van 
het maatschappelijk passief, niets dan 
zijn eigen verbintenis ten aanzien van 
de schuldeiseres heeft nagekomen; dat 
de eisers qualitate qua als zodanig niet 
de wettelijke subrogatie genieten, 

terwijl, eerste onderdeel, verweerder 
en wijlen Vandommele Jules zich samen 
in de akte van 8 april 1966 verbonden 
hadden op hun persoonlijke eigendom
men en de tegenwaarde ervan zou 
dienen om de schuld van de persdnen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid « Manufacture de Chaussures 
Eperon d'Or » tegenover de bank te 
verminderen, zodat heiden als borg voor 

(3) A.C., 1976, 434. 
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de schulden van de vennootschap optra
den en het arrest, door er anders over te 
beslissen, zowel de uitvoerbare kracht 
als de bewijskracht van deze overeen
komst miskent (schending van de 
artikelen 1134, 1135, 1156, 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek), 

tweede onderdeel, zowel verweerder 
als wijlen Jules Vandommele door de 
akte van 8 april 1966 zich verplicht 
hadden de schulden van de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid « Manufacture de Chaussures 
Eperon d'Or » te voldoen, indien deze 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid niet zelf daaraan · vol
deed, zodat deze overeenkomst wel een 
contract van borgtocht was (schending · 
van de artikelen 1105, 2011 en 2021 van 
het Burgerlijk Wetboek), 

derde onderdeel, de eisers qualitate 
qua, die samen met verweerders als borg 
waren gehouden voor de schulden van 
de vennootschap, wel gerechtigd waren 
de wettelijke subrogatie tegenover ver
weerder in te roepen, temeer nu zij het 
grootste gedeelte van de schuld hadden 
betaald (schending van de artike
len 1251, 3•, 2025, 2032 en 2033 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat het arrest van 
het Hof van Beroep te Gent in zijn. 
niet vernietigde gedeelte heeft ge
oordeeld dat, enerzijds, de rechts
voorganger van de eisers en, ander
zijds, verweerder tegenover de Bank 
van Roeselare en West-Vlaanderen 
niet zijn opgetreden als hoofdelijke 
en ondeelbare schuldenaars samen 
met de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid « Manu
facture de Chaussures Eperon 
d'Or », doch jegens genoemde bank 
enkel gehouden waren « propter 
rem », dit is als derden die hypo
theek op hun goederen hebben ver
leend zonder enige persoonlijke ver
bintenis aan te gaan; 

Overwegende dat het middel in 
zijn drie onderdelen van de stelling 
uitgaat dat, enerzijds, de rechtsvoor
ganger van de eisers en, anderzijds, 
verweerder als borgen voor de 
schulden van voormelde vennoot
schap zijn opgetreden, hetgeen een 
persoonlijke verbintenis tot betaling . 
hoven de hypotheekstelling impli
ceert; 

Overwegende dat het Hof van 
Beroep te Brussel, op verwijzing, 
enkel kennis mocht nemen en heeft 
genomen van het geschil zoals het 
door het Hof in het verwijzingsar
rest werd afgebakend en niet 
opnieuw kon oordelen over reeds 
beslechte aangelegenheden die aan 
het hof van verwijzing niet werden 
onderworpen door het Hof; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van het algemeen rechts
beginsel van de verrijking zonder recht
matige oorzaak, en van de artike
len 1121, 1312, 1376 tot 1381 van het 
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grond
wet, 

doordat het arrest de door de eisers 
qualitate qua ingestelde vordering tot 
terugbetaling van een gedeelte van de 
betaalde schuld en steunend, in subsi
diaire orde, op de « actio de in rem 
verso », verwerpt op grond : dat de 
ongegronde vermogensverschuiving een 
gebrek aan rechtvaardiging onderstelt; 
dat het derhalve volstaat dat de verrij
king of de verarming te rechtvaardigen 
is, opdat er geen reden meer tot het 
herstellen van de vorige toestand zou 
bestaan; dat ten deze de verkoop in der. 
minne van twee woonhuizen, die aan ,de 
eisers qualitate qua toebehoorden, 
geschiedde in overeenstemming met de 
bank die, overigens, over het recht 
beschikte de gedwongen realisatie van 
deze eigendommen te eisen; dat er geen 
sprake is van verarming en verrijking 
respectievelijk van Jules en Tillo Van
dommele zodra het te gelde maken van 
de onroerende goederen voor eerstge
noemde voortvloeide uit de uitvoering 
van de overeenkomst aangegaan tussen 
hem en de derde, namelijk de Bank van 
Roeselare en West-Vlaanderen; dat de 
kwestieuze vermogensverschuiving op 
een geldige oorzaak berustte, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
ten onrechte beslist dat er ter zake geen 
verarming of verrijking zou zijn daar de 
verarming van wijlen Jules Vandommele 
te wijten was aan een overeenkomst die 
hij met een derde had aangegaan; 
immers aileen een contract tussen par
tijen gesloten de vermogensverschuiving 
kan rechtvaardigen (schending van het 
algemeen rechtsbeginsel, en van de 
artikelen 1121, 1312, 1376 tot 1381 van 
het Burgerlijk Wetboek), 
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tweede onderdeel, in aile geval het 

arrest, dat een beroep doet op een 
overeenkomst gesloten tussen wijlen 
Jules Vandommele en een derde, geens
zins de omstandigheden en clausules 
aanduidt die aan de vermogensverschui
ving een rechtmatige oorzaak geven, 
zodat de wettigheid van de beslissing 
niet kan worden nagegaan (schending 
van het algemeen rechtsbeginsel en van 
alle bepalingen) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Nr. 315 

1" KAMER- 25 januari 1980 

CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - BESTREDEN ARREST DAT ONGE
GROND VERKLAART DE DOOR EEN VENNOOT
SCHAP INGESTELDE VORDERING DIE ERTOE 
STREKT DE VENNOOT TE DOEN VEROORDE
LEN TOT TERUGBETALING VAN HET BEDRAG 
VAN DE IN ART. 120 W.I.B.'BEDOELDE BIJZON
DERE AANSLAG DIE EERDER DOOR DIE VEN
NOOTSCHAP WAS BETAALD - MIDDEL AFGE
LEID UIT NIET BESTAANDE ALGEMENE 
RECHTSBEGINSELEN - NIET ONTVANKELIJK 
MID DEL. 

(<, CYRIEL STOVE EN ZONEN P.V.B.A. • T. STOVE) 

ARREST 

Overwegende dat de stelling van 
de eisers, volgens welke een vorde
ring op grand van· vermogensver
schuiving zonder oorzaak niet kan 
uitgesloten worden ingevolge het 
bestaan van een overeenkomst met 
een derde, in rechte niet verant
woord is; 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 juni 1978 door het 

recht Hof van Beroep te Gent gewezen; Dat 
faalt; 

het onderdeel naar 

Wat 
treft : 

het tweede onderdeel be-

Overwegende dat, door vast te 
stellen dat de verkoop in der minne 
van de twee woonhuizen, die aan de 
rechtsvoorganger van de eisers toe
behoorden, geschiedde in overeen
stemming met de bank die ove
rigens over het recht beschikte de 
gedwongen realisatie van deze 
eigendommen te eisen, het arrest de 
ten deze niet betwiste omstandighe
den en clausules aanduidt die, naar 
het oordeel van de rechters, de 
rechtmatige oorzaak van de verar
ming van genoemde rechtsvoorgan
ger van de eisers oplevert; 

Dat het onderdeel 
grondslag mist; 

feitelijke 

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

25 januari 1980- 1" kamer- Voorzit
ter : de h. Versee, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Sury -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie.
kendael, advocaat-generaal - Advoca
ten. mrs. Houtekier en Biitzler. 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
'wet, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek, 94 en 120 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, en van het 
algemeen rechtsbeginsel dat wil dat 
diegene die het voordeel geniet van een 
hem gedane uitbetaling, waarop een 
belasting wordt geheven, bij afwezigheid 
. van enige afwijkende wettelijke bepaling 
of afwijkend beding, de lasten gehecht 
aan die uitbetaling en dus de belasting 
uiteindelijk moet dragen, 

doordat het arrest - na te hebben 
geconstateerd of althans impliciet aange
nomen dat op 1 maart 1970 eiseres ten 
bate van verweerder een schuldbeken
tenis ondertekende ten bedrage van 
888.000 frank, wegens het uittreden van 
verweerder als vennoot-zaakvoerder 
ingevolge een kapitaalvermindering, en 
beantwoordende aan zijn aandeel, dat 
op gezegd bedrag een som van 
680.000 frank werd uitbetaald alsook 
zekere interesten, en dat de fiscus op 
15 maart 1973, overeenkomstig de voor-

. melde artikelen van het Wetboek van de 
lnkomstenbelastingen, ten laste van 
eiseres een belasting van 228.484 frank 
ingekohierd heeft wegens de aldus ver
wezenlijkte gedeeltelijke verdeling• van 
het patrimonium van eiseres - de 
vordering van verweerder gegrond ver
klaart in zoverre zij strekte tot het 
horen veroordelen van eiseres om aan 
verweerder te betalen het saldo van 
208.000 frank, met 49.200 frank inte
resten vervallen op 1 maart 1973 en 
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1 maart 1974 en met de rente van 7,5 pet. 
op gezegd saldo van 208.000 frank vanaf 
1 maart 1974, en de tegenvordering van 
eiseres ongegrond verklaart, welke ertoe 
strekte terugbetaling, gedeeltelijk bij 
.middel van compensatie, te bekomen 
van de te haren laste geheven belasting 
ten bedrage van 228.484 frank en van, 
rekening houdende met de door haar 
aldus gedragen belasting, aan verweer
der teveel betaalde interesten, ep beslist 
dat eiseres ten onrechte steunde op een 
verbintenis voortvloeiend uit de fiscale 
wet, welke als laatste grond steunt op 
het algemeen rechtsprincipe dat diegene 
die van een uitbetaling waarop wordt 
belast, profiteert, er ook de last en dus 
de belasting van moet dragen, zulks op 
grond van de beschouwing dat de fiscale 
wet noch uitdrukkelijk noch impliciet 
iets inhoudt dat voor eiseres een ver
haalrecht zou kunnen vestigen op de 
vennoot, ten deze verweerder die de 
uitbetaling ontving, en dat het ten deze 
niet hielp het onderscheid te onderstre
pen tussen, enerzijds, de door de fiscale 
wet aan de vennootschap opgelegde 
« obligatio » en, anderzijds, de 
« contributio » in de fiscale schuld, nu 
hierdoor de grond voor een bepaalde 
« contributio », buiten het geval dat de 
partijen daarover zouden overeengeko
men zijn, nog niet is bewezen, 

terwijl, eerste onderdeel, wanneer, 
zoals ten deze, ten laste van een perso
nenvennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid, overeenkomstig de artike
len 94 en 120 van het Wetboek van de 
lnkomstenbelastingen, een belasting 
wordt geheven wegens het uitkeren aan 
een uittredende vennoot van zijn aan
deel in het vermogen van de vennoot
schap, op grond van het hoger geformu- · 
leerd algemeen rechtsbeginsel, voor de 
vennootschap een verhaalrecht op de 
vennoot ontstaat ten bedrage van de 
aldus geheven belasting, behalve in 
geval van afwijkende doch ten deze niet 
bestaande wettelijke bepaling, of van 
afwijkend doch ten deze evenmin 
bestaand en door het arrest niet inge
roepen tussen de partijen overeengeko
men beding, 

tweede onderdeel, ... 
derde onderdeel, ... 

Wat het tweede en het derde 
onderdeel betreft : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, wanneer het 

aan een vennoot bij zijn uittreden 
uit de vennootschap uitbetaalde 
bedrag aanleiding geeft tot het ves
tigen van de in artikel 120 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen bepaalde bijzondere aanslag, 
deze fiscale schuld uitsluitend ont
staat bij de vennootschap, en niet 
bij de vennoot, aan wie in dit geval 
eenvoudig een deel wordt overge
maakt van winsten die vroeger door 
de vennootschap zelf werden verwe
zenlijkt; dat uit geen rechtsbeginsel, 
fiscaal of civielrechtelijk, voortvloeit 
dat die belasting uiteindelijk zou 
moeten ten laste komen van de 
vennoot; 

Dat het onderdeel naar recht 
,faalt; 

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

25 januari 1980 - 1 • kamer - Voorzit
ter : de h. Versee, raadsheer, wnd. 
voorzitter - Verslaggever : de h. Van 
Leckwijck - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. Bayart. 

Nr. 316 

1 e KAMER - 25 januari 1980 

VOORZIENING IN CASSATIE - PERSO
NEN TEGEN WIE EEN VOORZIENING KAN WOR
DEN INGESTELD - BURGERLIJKE ZAKEN -
VOORZIENING GERICHT TEGEN EEN PARTIJ 
TEN OPZICHTE VANWIE HET HOGER BEROEP 
VAN ElSER NIET TOELAATBAAR IS VER
KLAARD - MIDDELEN DIE NIET OPKOMEN 
TEGEN DIE BESLISSING - NIET ONTVANKE

LIJKE VOORZIENING (1). 

(• VALKENIERSNATIE > C.V. 
T. < INTER MONDE > N.V. E.A.) 

25 januari 1980 - 1• kamer- Voorzit
ter : de h. Versee, raadsheer, wnd. 
voorzitter - Verslaggever : de h. Van 
Leckwijck - Gelijkluidende conclusie 

Dat de onderdelen 
grondslag missen; 

feitelijke (1) Vgl. Cass., 22 april 1977 (A.C., 1977, 868) 
en 27 jan. 1978, volt. ter. (ibid., 1978, 637). 
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van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. De Gryse, De Baeck, 
VanRyn, van Heeke, Dassesse. 

Nr. 317 

1• KAMER- 25 januari 1980 

OVEREENKOMST VERBINDENDE 
KRACHT - HUUROVEREENKOMST - BEDING I 
IN DE OVEREENKOMST DAT, IN GEVAL VAN I 
BEEINDIGING DOOR DE HUURDER VOOR DE 
VERSTRIJKING VAN DE TERMIJN VAN DE 
OVEREENKOMST, DE BETALING VAN EEN 
OVEREENGEKOMEN VERGOEDING BEPAALT -1 
RECHTER DIE DE VERGOEDING VERMINDERT 
OP GROND DAT ZIJ BUITENMATIG LIJKT - ' 
SCHENDING VAN ART. 1134 B.W. (1). 

mindert tot 275.000 frank om de reden 
dat dit laatste bedrag « als een ten deze 
aan de eigenlijke economische schade 
beter aangepaste vergoeding voorkomt », 

terwijl, eerste onderdeel, alle overeen-
komsten die wettig zijn aangegaan dege
nen die deze hebben aangegaan, tot wet 
strekken en door de rechter niet mogen 
worden gewijzigd, zodat bet arrest, door 
bet door de partijen wettig aangegane 
beiHndigingsbeding te wijzigen en bet 
bedrag dat volgens dat beding verschul
digd was te verminderen, de arti
kelen 1134, 1135, 1108, 1126 en 1728 van 
bet Burgerlijk Wetboek schendt, 

tweede onderdeel, de overweging van 
bet arrest « dat § 7 van bet huurcontract 
geen strafbeding betreft in de zin van de 
artikelen 1152, 1226 en 1229 van bet 
Burgerlijk Wetboek » onverenigbaar is 
met de daarop volgende overweging 

( TELE NORMA T 
'I }« dat, in de specifieke omstandigheden 

c • N.V. . c QUALITY INNS h 'd'g t gev } b t g twi' 
INTERNATIONAL CORPORATION • VENNOOT- ~an Ul 1 concree. a' e . on e J-
SCHAP OP AANDELEN NAAR BET RECHT teld fors schadebedmg (ver-:~t m § 7 van 
VAN DELAWARE _ VERENIGDE STATEN VAN ~et huurcontract) bezwaarhJk ka~ geya-

AMERIKA) · hdeerd worden ~. zodat de motlvermg 

ARREST 

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 1134, 1135, 1108, 
1126, 1728 van bet Burgerlijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat bet arrest, na te hebben 
geoordeeld « dat (eiseres) terecht laat 
gelden dat § 7 van bet huurcontract geen 
strafbeding betreft in de zin van de 
artikelen 1152, 1226 en 1229 van bet 
Burgerlijk Wetboek maar als een beein
digingsbeding dient beschouwd te wor
den; dat, immers, bedingen, bedoeld in 
de voormelde artikelen, de schadever
goeding betreffen bij niet-nakoming van 
de overeenkomst, terwijl (verweerster) 
ten deze enkel aangesproken wordt voor 
bet betalen van de bedongen schadever
goeding bepaald door bet huurcontract 
in geval van vroegtijdige opzegging », 
niettemin beslist dat « in de specifieke 
omstandigheden van huidig concreet 
geval, bet ongetwijfeld fors schadebeding 
bezwaarlijk kan gevalideerd worden », 
en bet overeenkomstig dat beding ver
schuldigd bedrag van 492.202 frank ver-

. van bet arrest door tegenstrijdigheid is 
aangetast (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest 

vaststelt : bij contract van 19 ok
tober 1973 heeft eiseres een tele
fooninrichting voor een duurtijd van 
tien jaar aan verweerster in huur 
gegeven, met het recht voor laatst
genoemde het contract op te zeggen 
tegen betaling van een forfaitaire en 
·onherleidbare vergoedfng; verweer
ster heeft op 21 november 1974 de 
huur opgezegd; de vordering van 
eiseres strekt tot betaling van de 
contractuele vergoeding wegens op
zegging; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat deze vergoeding geen 
straf- of verhogingsbeding uitmaakt 
doch als een « beeindigingsbeding » 
moet worden beschouwd; 

Overwegende dat het arrest door 
de enkele consideransen dat « uit de 
gegevens van de zaak blijkt dat het 
bedongen percentage buitenmatig 
is » en « dat het ongetwijfeld fors ----------------f schadebeding bezwaarlijk kan geva

(1) Zie Cass., 23 jan. 1976 (A.C., 1976, 614) en I 
25 nov. 1977 (ibid, 1978, 343). 

lideerd worden » zijn beslissing niet 
wettelijk verantwoordt waarbij het 
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de, in geval van opzegging van het '10 april 1971, 1, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 
huurcontract door verweerster, con- 19 van de wet van 27 juni 1969 tot 
tr t 1 f rf 't · k .herziening van de besluitwet van 

ac uee en ° ru air overeenge o- '28 december 1944 betreffende de maat
men schadevergoeding vermindert; schappelijke zekerheid der arbeiders, 

Oat het arrest aldus de in het gewijzigd bij de wetten van 
onderdeel aangeduide wetsbepalin- 123 december 1969, 16 juli 1974, 
gen schendt; 23 december 1974, 24 december 1974 en 

Dat het onderdeel gegrond is; , 5 ja~uari 1976 en bij de koninklijke 
beslUiten van 13 september 1971 en 
9 maart 1977, 2, 5, 18 van bet koninklijk 

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

25 januari 1980- 1" kamer- Voorzit
ter : de h. Versee, raadsheer, wnd. 
voorzitter - Verslaggever : de h. Van 
Leckwijck - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Tillekaerts, advocaat-generaal 
- Advocaat, mr. Dassesse. 

Nr. 318 

3• KAMER - 28 januari 1980 

ARBEIDSONGEVAL - BASISLOON 
VAKANTIEGELD- DIENSTBODEN MET ONVOL
LEDIGE DIENSTBETREKKING. 

Voor dienstboden die geen vier uur 
daags bij een zelfde werkgever noch 
vierentwintig uren per week bij een of 
verscheidene werkgevers tewerkge
steld zijn, worclt het basisloon niet 
verhoogd met vakantiegeld (1). (~. 
34 en 35 wet van 10 april 1971; art. 18" 
K.B. 28 nov. 1969.) 

(• DE SCHELDE • N.V. T. GERITS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre::.. 
den arrest, op 20 december 1978 
door het Arbeidshof te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 34, 35, 36, 37, 38, 
39 van de Arbeidsongevallenwet van 

(1) Zie Cass., 15 jan. 1975 (A.C., 1975, 541). 

besluit van 28 november 1969 tot uitvoe
. ring van de wet van 27 juni 1969, 
gewijzigd bij koninklijk besluit van 
15 juni 1970, 1, 4", van het koninklijk 
besluit van 25 oktober 1971 tot uitbrei
ding van het toepassingsgebied van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 
1, 2, 9, 10 van de wetten betreffende de 

: jaarlijkse vakantie van de werknemers, 
j gecoordineerd op 28 juni 1971, gewijzigd 
1 bij de wet van 28 maart 1975, 1, 2, 3, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 38, 39, 41, 42, 43 win het 
koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot 
bepaling van de algemene uitvoerings
modaliteiten van de wetten op de jaar
lijkse vakantie der loonarbeiders, gewij
zigd bij koninklijke besluiten van 
2 april 1970, 20 juli 1970, 12 no-
vember 1970, 5 augustus 1971, 11 juli 
1972, 9 april 1975, 20 juni 1975, 9 maart 
1977 en 30 maart 1977, 

doordat het arrest, na te hebben 
vastgesteld dat verweerster tijdens de 
referteperiode geen vier uren daags bij 
eenzelfde werkgever noch vierentwintig 
uren per week bij een of verschillende 
werkgevers als dienstbode tewerkgesteld 
was en zij dus niet aan de sociale
zekerheidsregeling van de werknemers 
onderworpen was, haar beslissing, om in 
het basisloon ter berekening van de 
vergoeding wegens arbeidsongeval ook 
het vakantiegeld op te nemen, grondt op 
de redenen : dat « dient te worden 
verwezen naar artikel 35 van de 
Arbeidsongevallenwet, waarin wordt 
gezegd dat, wat aaugaat de berekening 
van bet basisloon, bet begrip loon wordt 
bepaald bij artikel 2 van de wet van 
2 april 1965 betreffende de bescherming 
van bet loon der werknemers, met 
inbegrip van het vakantiegeld »; dat « de 
algemeenheid van deze bewoordingen 
niet toelaat de aanrekening van vakan
tiegeld van enige niet in de wet 
omschreven voorwaarde afhankelijk te 
maken »; dat « de vaststelling dat de 
getroffene tijdens de referteperiode geen 
recht had op vakantiegeld, ten deze niet 
relevant is »; dat « ook op het hypothe

! tisch loon, dat de wetgever nochtans in 
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het basisloon doet opnemen, het slacht
offer tijdens de referteperiode geen 
recht had »; dat « het feit dat niets belet 
dat een v66r het ongeval deeltijds arbei
dende werknemer in de toekomst een 
voltijdse betrekking zou waarnemen, de. 
wetgever ertoe dreef om, ook in geval 
van deeltijdse arbeid, de blijvende 
arbeidsongeschiktheid te vergoeden op 
basis van inkomsten die met een vol
tijdse tewerkstelling overeenstemmen »; 
dat die bedoeling van de wetgever niet 
ten valle zou gerealiseerd zijn « wanneer
ten deze geen vakantiegeld in het basis
loon zou worden opgenomen », 

terwijl het basisloon, waarop de ver
goeding wegens arbeidsongeval wordt 
berekend, het loon is waarop de werkne
mer in de onderneming op het ogenblik 
van het ongeval recht heeft voor de 
periode van het jaar dat het ongeval 
voorafgaat; in deze omschrijving het 
begrip « loon » wordt bepaald bij 
arhkel 2 van de wet van 12 april 1965 
betreffende de bescherming van het loon 
.der werknemers, met inbegrip van het 
vakantiegeld, dat derhalve niet in het 
loon kan worden begrepen wanneer de 
werknemer er geen recht op heeft; de 
Arbeidsongevallenwet het principe hul
digt dat de vergoeding wegens arbeids- . 
ongeval moet worden vastgesteld op · 
grand van het loon dat aan de werkne
mer verschuldigd was gedurende het · 
jaar dat het ongeval voorafgaat met het 
oog op een zo getrouw mogelijk afmeten 
van de economische waarde van het' 
slachtoffer; de wetgever enkel van dit 
principe is afgeweken door het basisloon 
aan te vullen onder meer met een 
hypothetisch loon, in limitatief opge- · 
somde gevallen, namelijk : a) wanneer 
de referteperiode onvolledig is, b) wan
neer het loon van de werknemer wegens 
toevallige omstandigheden lager is dan · 
het loon dat hij normaal verdient, 
c) wanneer de werknemer sedert minder: 
dan een jaar in de onderneming of in de 
functie waarin hij is tewerkgesteld op' 
het ogenblik van het ongeval arbeidt, 
d) wanneer de werknemer tewerkge-. 
steld is in een onderneming waar slechts 
gedurende een beperkte periode van het 
jaar wordt gewerkt, e) wanneer de· 
werknemer in dezelfde omstandigheden 
van het geheel of een deel van de 
overige periode geen verdiensten ver
worven heeft, f) wanneer de getroffene 
een leerling of minderjarige is en het. 
ongeval een tijdelijke arbeidsongeschikt
heid heeft veroorzaakt, of ten slotte iJ 
wanneer het loon van de leerling of de 

minderjarige werknemer die tijdelijk 
arbeidsongeschikt is, lager is dan 
60.000 frank per jaar; het aan te vullen 
hypothetisch loon gelijk is aan het 
produkt van de vermenigvuldiging van 
het gemiddelde dag- of uurloon met het 
aantal ontbrekende dagen of uren, en 
het gemiddelde dag- of uurloon bere
kend wordt door het loon, waarop de 
werknemer recht heeft, te delen door het 
aantal dagen of uren waarop tijdens de 
referteperiode arbeid werd verricht; bij
gevolg, het hypothetisch loon van ver
weerster zeker geen vakantiegeld kan 
inhouden, aangezien zij daar geen recht 
op heeft; inderdaad, verweerster als 
dienstbode geen vier uur per dag bij 
eenzelfde werkgever, noch vierentwintig 
uren per week bij een of verschillen
de werkgevers tewerkgesteld was en 
derhalve niet aan de sociale
zekerheidsregeling van de werknemers 
onderworpen was, noch aan de wette
lijke bepalingen betreffende de jaarlijkse 
vakantie van de werknemers; de Arbeid
songevallenwet voorts nergens bepaalt 
dat het basisloon waarop de getroffen 
werknemer' op het ogenblik van het 
ongeval recht heeft voor de periode van 
het jaar dat het ongeval voorafgaat, moet 
worden aangevuld met vakantiegeld 
waarop de werknemer niet gerechtigd is; 
het voorkomen van een arbeidsongevaL 
en de daaruit voortvloeiende toepassing 
van de Arbeidsongevallenwet niet kun
nen leiden tot een uitbreiding van het 
toepassingsgebied van de wetgeving op 
de sociale zekerheid en de jaarlijkse 
vakantie van de werknemers, aangezien 
de Arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971 het toepassingsgebied van deze 
wettelijke regelingen volstrekt onge
moeid laat, noch tot een miskenning van 
de berekening van het door deze wetsbe
palingen voorgeschreven vakantiegeld : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerster tijdens de 
referteperiode geen vier uren daags 
bij eenzelfde werkgever noch vier
entwintig uren per week bij een of 
verschillende werkgevers als dienst
bode tewerkgesteld was; dat zij 

, derhalve, met toepassing van ar
tikel 18 van het koninklijk besluit 
van 28 november 1969, niet onder de 
sociale zekerheid viel en dienvol
gens geen recht op vakantiegeld 
had; 
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Overwegende dat, luidens arti
kel 34 van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971, onder basisloon 
wordt verstaan « het loon waarop de 
werknemer, in de functie waarin hij 
is tewerkgesteld in de onderneming 
op het ogenblik van het ongev~l, 
recht heeft voor de periode van het 
jaar dat het ongeval voorafgaat >>; 

Dat, nu verweerster geen recht 
had op vakantiegeld in de functie 
waarin zij op het ogenblik van het 
ongeval was tewerkgesteld, het 
vakantiegeld niet tot het basisloon 
behoort; 

Overwegende dat hieraan geen 
afbreuk wordt gedaan door het 
bepaalde in artikel 35 van de 
genoemde wet, luidens hetwelk he.t 
vakantiegeld in het loon begrepen 
is; dat dit artikel uitsluitend het 
begrip loon omschrijft, maar niet 
bepaalt dat voordelen waarop de , 
getroffene in de uitgeoefende rune
tie geen recht heeft, niettemin tot 
het basisloon behoren; 

Overwegende dat het door arti-. 
kel 34 omschreven basisloon aileen 
wordt uitgebreid tot voordelen 
waarop de getroffene tijdens de 
referteperiode geen recht had, in de 
gevallen die beperkend omschreven. 
zijn in de artikelen 36, 38 en 39 van· 
de wet; dat geen dezer bepalingen 
het in aanmerking nemen van 
vakantiegeld voorschrijft voor werk
nemers die daarop geen recht heb
ben; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt hef 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; gelet op artikel 68 van de 
wet van 10 april 1971, veroordeelt 
eiseres in de kosten; verwijst de 
zaak naar het Arbeidshof te Brus
sel. 

Nr. 319 

3• KAMER- 28 januari 1980 

1° INKOMSTENBELASTINGEN - AF
TREK VAN BEDRIJFSUITGAVEN EN -LASTEN
BEZOLDIGING VAN EEN GEZINSLID DAT MET 
DE BELASTINGPLICHTIGE SAMENWERKT -
AANGIFTE VAN EEN VAST BEDRAG -
BEWIJSWAARDE WAT DE BETALING VAN DE 
BEZOLDIGING BETREFT. 

2° LOON - BEWIJS - INKOMSTENBELASTIN
GEN - FORFAITAIR VASTGESTELD BEDRAG 
DAT VAN DE BRUTO-INKOMSTEN WORDT 
AFGETROKKEN UIT HOOFDE VAN BEZOLDI
GING VAN EEN GEZINSLID VAN DE BELAS
TINGPLICHTIGE - FElT VAN TAXERING EN 
AFTREK ZONDER WAARDE OM TE BEWIJZEN 
DAT AAN GEZEGD GEZINSLID INDERDAAD 
EEN BEZOLDIGING WERD BETAALD. 

1" en 2" Wanneer, voor de vaststelling 
van de van het belastbaar inkomen 
aftrekbare bedrijfslasten van de belas
tingplichtige, de bezoldiging van een 
gezinslid dat met hem samenwerkt, is 
vastgesteld op een vast bedrag, over
eenkomstig art. 44, tweede lid, of 248, 
§ 1, vierde lid, W.LB. of dee] uitmaakt 
van een foriaitair aanslagstelsel als 
bedoeld in het tweede lid van voor
meld art. 248, § 1, bewijst de aftrek 
van het bedrag van die bezoldiging 
niet dat het betrokken gezinslid het 
aangegeven loon werkelijk ontvangen 
heeft, doch evenmin dat aan dit 
gezinslid geen loon werd uitbetaald. 

(<DE VERENICDE PROVINCIEN • N.V. 
T. VANDAELE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 april 1979 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 36, inzonderheid §§ 1 en 3, van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 
44, inzonderheid eerste en tweede lid, 
en 45, inzonderheid 8", van het Wetboek 
op de lnkomstenbelastingen, deze twee 
artikelen gewijzigd, het eerste door 
artikel 14, 2", en het tweede door 
artikel 15, 3", van de wet van 25 juni 
1973, 

doordat het arrest het middel verwerpt 
waarbij eiseres, in haar eerste conclusie. 

28 januari 1980 _:._ 3" kamer _:_ Voorzit
ter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Delva -· Gelijk:. 
luidende conclusie van de h. Lenaerts, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Biitzler. 

· voor het arbeidshof, had laten gelden 
dat, ten deze, voor bet berekenen van 

-------------:-:.1 
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wordt va:stgesteld; waaruit volgt dat 
voormelde fiscale aangifte van de vader 
van verweerder geenszins bet bewijs 
leverde dat de getroffene tijdens de 
periode van bet referentiejaar, buiten 
zijn tewerkstelling bij de door eiseres 
verzekerde werkgever, geen andere ver
diensten genoot, maar veeleer bet bewijs 
leverde dat gedurende gezegde periode 
verweerder wel andere verdiensten 
genoot; zodat niet van voormeld 
artikel 36, § 1, maar van artikel 36, § 3, 
van de Arbeidsongevallenwet toepassing 
moest worden gemaakt; 

tweede onderdeel, de motivering van 
bet arrest bet Hof niet in de mogelijk
heid stelt te weten of bet vermoeden, 
door de rechters afgeleid uit de afwezig
heid van andere sociale-zekerheids
uitkeringen voor verweerder, in hun 
ogen een op zichzelf afdoende bewijs 
uitmaakte, onafhankelijk van bet ver
moeden dat zij meenden te kunnen 
afleiden uit de fiscale aangifte van de 
vader van verweerder; zodat gezegde 
motivering bet Hof niet in de mogelijk
heid stelt de wettelijkheid van de beslis
sing van de rechters na te gaan en 
derbalve niet voldoet aan wat door 
artikel 97 van de Grondwet wordt 
vereist: 

bet basisloon van verweerder, toepassing 
diende te worden gemaakt, niet van 
artikel 36, § 1, van de Arbeidsongevallen
wet, maar van artikel 36, § 3; dat 
verweerder slechts voor de periode van 
1 juli 1977 tot 30 september 1977 bij de 
door eiseres verzekerde werkgever was 
tewerkgesteld; dat hij van 1 oktober 1967 
tot 30 juni 1977 als inwonende zelfstan- . 
dige op de hoeve van zijn vader had 
gewerkt met een aangegeven bruto
bezoldiging van 30.870 frank voor zes 
maanden, en dat rekening houdende met 
deze gegevens een totaal basisloon van 
219.326 frank in aanmerking diende te 
worden genomen; en doordat bet arrest 
zijn beslissing laat steunen op de 
beschouwing dat uit de aan de rechters 
overgelegde bescheiden, inzonderheid uit 
de belastingaangifte van de vader van de 
getroffene, bleek dat deze laatste, die als 
ongebuwde landbouwerszoon bij zijn 
vader inwoonde, geen loon tijdens het 
overige gedeelte van het referentiejaar 
had genoten; dat de fiscale aftrek waar
van eiseres gewag maakte, een louter 
fictief toegelaten bedrag betrof en 
bewees dat aan de getroffene geen loon 
werd uitbetaald; dat de kost en bet 
onderhoud, die ook thans nog aan ver
weerder werden verstrekt tijdens zijn 
arbeidsongescbiktheid, hem te beurt vie-
len in zijn hoedanigheid van ongehuwde, W at het eerste onderdeel betreft : 
bij zijn vader inwonende zoon; dat, 
aangezien de getroffene ook geen andere Omtrent de ontvankelijkheid : 
sociale-zekerbeidsvergoedingen ontving, 
er derhalve moest worden besloten dat Overwegende dat verweerder 
bij tijdens de periode van bet referentie- aanvoert : dat het onderdeel niet 
jaar, buiten zijn tewerkstelling voor ontvankelijk is bij gebrek aan 
rekening van de door eiseres verzekerde belang, nu het gericht is tegen een 
werkgever, geen andere verdiensten ten overvloede gegeven reden; dat 
genoot; dat dienvolgens bet normaal 1 de overweging dat hij geen sociale
verdiend loon van verweerder, overeen- zekerheidsuitkering ontving, de be-
komstig artikel 36, § 1, van de Arbeids-· 1 d 
ongevallenwet, diende te worden aange- ; s issing wettig verantwoor t dat hij 
·vuld met een hypothetisch loon voor de tijdens bet referentiejaar geen 
dagen, buiten de rusttijden, waarop de andere inkomsten genoot dan die 
werknemer geen loon ontving, en dat, welke hij bij de verzekerde had 
aldus een basisloon van 430.940 frank in verworven; dat, indien hij nog 
aanmerking diende te worden genomen; andere inkomsten had genoten, hij 

terwijl, eei'Ste onderdeel, uit de bepa- immers krachtens de verplichte 
lingen van voormelde artikelen 44, ziekte- en invaliditeitsverzekering 
inzonderbeid eerste en tweede lid, en 45, aanspraak op uitkering zou gehad 
inzonderheid 8", van het Wetboek van de; hebben; 
Inkomstenbelastingen volgt dat de door• Overwegende dat het genieten 
de vader van verweerder aangegeven ·van een inkomen - het weze nog 
bezoldiging van zijn zoon geenszins een loon als werknemer _ in geen geval 
louter fictief toegelaten aftrek betrof, 
maar een werkelijke bezoldiging waar- de enige voorwaarde is om aan-
van, bij gebrek aan bewijs, zoals bepaald spraak op sociale-zekerheidsui~
door gezegd artikel 44, eerste lid, bet keringen te hebben; dat uit de 
bedrag op forfaitaire of redelijke wijze, v~ststelling dat de getroffene geen 
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sociale-zekerheidsuitkeringen ont- teis »; dat overeenkomstig arti:
ving, niet kan worden afgeleid dat kel 248, § 1, tweede en vierde 'lid, 
hij ook geen loon had ontvangen; , van het wetboek, de administratie, 

· · ;in overleg met de betrokken be-
. Dat de laats~genoemde vaststel- roepsorganisatie, forfaitaire grond
lm~ Q.erhalve .met volstaat om wet- slagen van aanslag kan vaststel
tehJk te b~shssen dat verweerder len en de bedrijfsuitgaven en 
geen verdienste had verworven -lasten, die doorgaans niet met 
geduren~~ het ge<l:~elt~ van het . bewijsstukken kunnen worden 
referentieJaar da~ hiJ met door de gestaafd, op vaste bedragen kan 
verzekerde van eiseres was tewerk- .taxeren· 

esteld· '· ' 
g ' . Overwegende dat, wanneer het 

Dat de grond van met-ont- bedrag van in genoemd artikel 45, 
vankelijkheid niet kan worden aan- 3•, bedoelde bezoldigingen is vastge-
genomen; steld op een vast bedrag, overeen-

Omtrent het onderdeel zelf : komstig de genoemde bepaling van 
Overwegende dat het arrest ~rtikel 44 of l;lrlikel 248, § 1, vierde 

oordeelt : dat uit de belastingaan- hd, of dee~ mtl?aa~t van een door 
gifte van de vader van verweerder een .be~astmgphchtige aangenomen 
bl' 'kt d t d ze laatste die als onge- ~orfaitair aansla~stelsel als. bedoeld 

IJ a e ' .. .. m het tweede hd van artikel 248, 
huwd landbouwerszoon blJ ZIJn § 1 d aft k d't b d g 1· 

d · d 1 h ft , e re van I e ra we lS-va er mwoon e, geen oon ee . t b .. t d t h t · I'd "d h d lt h t waar me ewiJS a e gezms I genoten tiJ ens et ge ee e van e d b 1 t' r ht' h t ld 
referentiejaar dat hij niet door de van e e as mgp Ic Ig~. e a us 
verzekerde van eiseres tewerkge- aangegeven loon werke~IJk ontva~
steld was; dat de fiscale aftrek, gen heeft; dat de aangift~ van .~It 

· · hoger beroep vast bedrag echter evenmm beWIJSt waarvan eiseres m h kk · r d 
gewag maakt, een « louter fictief dat aan et bet!o en .gezms I 
toegelaten bedrag » betreft en geen. loon werd mtbetaald, dat het 
« bewijst dat aan de getroffene geen arbeidshof der~alve do~r de a.an~e-
1 d 'tb t ld . haalde overwegmgen ZIJn beshssmg 
oon wer Ul e aa », niet verantwoordt dat verweerder 

Overwegende dat, luidens arti- geen loon heeft ontvangen gedu
kel 44, tweede lid, van he~ Wetboek rende het gedeelte van het referen
van de Ink?.m~tenbelastmgen, de · tiejaar dat hij niet tewerkgesteld 
van ~et ?edrtJfsmkomen aftrekbare was door de verzekerde van eiseres; 
bednJfsmtgaven of -lasten, waarvan .. 
het bedrag niet overeenkomstig het Dat het onderdeel gegrond Is, 
eerste lid verantwoord is, in 
gemeenschappelijk overleg door de 
administratie en de belastingplich- Om die redenen, en zonder acht 
tige op een vast bedrag mogen te slaan op het tweede onderdeel 
worden bepaald en, indien geen van het middel dat tot geen ruimere 
akkoord wordt bereikt, de adminis- cassatie kan leiden, vernietigt het 
tratie die uitgaven of lasten op een bestreden arrest, in zoverre voor de 
''redelijk bedrag taxeert; dat, volgens 'berekening van het basisloon reke
artikel 45, 3•, van hetzelfde wet- ning wordt gehouden met een 
boek, als bedrijfslasten worden hypothetisch loon; beveelt dat van 
beschouwd « de bezoldigingen van dit arrest melding zal worden 
de gezinsleden van de belasting- gemaakt op de kant van de gedeel
plichtige, buiten zijn echtgenoot, die telijk vernietigde beslissing; gelet 
met hem samenwerken, voor zover op artikel 68 van de wet van 
zij niet meer bedragen dan een 10 april 1971, veroordeelt eiseres 
normale wedde of een normaal loon, in de kosten; verwijst de aldus 
gelet op de aard en de duur van de beperkte zaak naar het Arbeidshof 
werkelijke prestatie van de genie- te Brussel. 
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28 januari 1980- 3• kamer- Voorzit

ter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Mahillon -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaa~ - Advoca
ten : mrs. Bayart en Simont. 

Nr. 320 

2• KAMER- 29 januari 1980 

WATERS- WET VAN 26 MAART 1971 OP DE 
BESCHERMING VAN DE OPPERVLAKTEWATE
REN TEGEN VERONTREINIGING - VERONT
REINIGING- BEG RIP. 

De wet heeft, door het lozen van afval
water in oppervlaktewateren of in 
openbare riolen, zonder naleving van 
de opgelegde vergunningsvoorwaarden 
strafbaar te stellen, niet alleen de 
onmiddellijke verontreiniging ervan 
Willen beteugelen maar oak de veront
reiniging ervan die het gevolg is van 
het feit dat de stoffen of vloeistoffen, 
waar oak gedeponeerd, in de bedoelde 
wateren terechtkomen door een 
natuurlijk verschijnsel, zoals de afvoer 
door vermenging met andere wateren. 
(Artt. 1, 2, 5 en 41 wet 26 maart 1971 
op de besch. oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging.) 

(KEY AERTS 
T. STAD LANDEN, GEMEENTE ZOUTLEEUW) 

ARREST 

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

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen eiser ingestelde strafvor
dering: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1, 2, 3, 5, 6, 41, §§ 1 
(1-2), 2, 3, 4, van de wet van 
26 maart 1971 op de bescherming van de 
oppervlaktewateren tegen verontreini
ging, en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest op strafrechtelijk 
gebied het beroepen vonnis bevestigt, 
onder meer op grond « dat beklaagde 
(thans eiser) tevergeefs aanvoert dat 
geen afvalwaters geloosd werden in 
oppervlaktewateren of openbare riolen; 

dat artikel 3, §§ 1 en 2, van de wet van 
26 maart 1971 bepaalt wat onder het 
begrip " openbare riool " client verstaan 
te worden; dat, naar luid van dit artikel 
" het bestemd zijn voor het opvangen 
van afvalwater " doorslaggevend is; dat 
uit het deskundigenverslag van professor 
Van Haute duidelijk blijkt dat de opper
vlaktewateren van het industriepark te 
L1Ulden uitmonden in de openbare riolen 
van die gemeente en vandaar terecht 
komen in de Zeyp, Molenbeek, Dormaal
beek en verder de Kleine Gete; dat het 
feit dat de afValwateren van de verschil
lende bedrijven van het industriepark, 
waaronder de naamloze vennootschap 
Coil Anodizing, alvorens in de openbare 
riolen van de gemeente Landen geloosd 
te worden, eerst gecollecteerd worden in 
de private riolering van het industrie
park, ter zake niet wegneemt dat de 
afvalwaters van het " nieuwe " bedrijf 
van de naamloze vennootschap Coil 
Anodizing geloosd werden in kwestieuze 
oppervlaktewateren en openbare riolen, 
namelijk die van de gemeente Landen », 

terwijl, eerste onderdeel, eiser, luidens 
de niet betwiste overwegingen van het 
arrest zelf, ten laste wordt gelegd om 
tussen de in de dagvaarding vermelde 
data, zonder naleving van de hem opge
legde vergunningsvoorwaarden, afvalwa
ter geloosd te hebben in oppervlaktewa
teren, ten deze de Dormaalbeek en de 
Kleine Gete op het grondgebied van de 
burgerlijke partij gemeente Zoutleeuw of 
in de openbare riolen, ter zake die van 
burgerlijke partij stad Landen; deze 
telastlegging onder meer gegrond is op 
de artikelen 1 en 3 van de wet van 
26 maart 1971 op de bescherming van de 
oppervlaktewateren tegen verontreini
ging, naar luid waarvan hieronder moe
ten begrepen worden de wateren van het 
openbaar hydrografisch net en de kust
wateren; onder openbare riool moet 
worden verstaan elke openbare afwate
ring, aangelegd als ondergrondse gelei
ding of openluchtgreppel of -gracht en 
bestemd voor het opvangeh van afvalwa
ter, en in dit begrip het openbaar 
karakter van de riool minstens even 
doorslaggevend is als « het bestemd zijn 
voor het opvangen van afvalwater », 
aangezien, zo niet, de openbare niet van 
de private rioleringen - zoals bijvoor
beeld die van het industriepark te Lan
den - zouden kunnen worden onder
schei.den; het derhalve in elk geval 
tegenstrijdig is, enerzijds, vast te · stellen 
dat de afvalwaters van de verschillende 
bedrijven van het industriepark, waaron-
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der de naamloze vennootschap Coil Ano- · dellijke verontreiniging ervan heeft 
.dizing, alvorens in de openbare riolen willen beteugelen maar ook de ver
van de gemeente Landen geloos~ te ontreiniging ervan die het gevolg is 
worden, eerst gecollecteerd werden m de van het feit dat de stoffen of 
p~ivate riolering van het industriepark, vloeistoffen waar ook gedeponeerd 
d1e dus geen « oppervlaktewater » noch . ' ' 
« openbare rioool • in de zin van de wet m de bedoelde water~~ terech~~o
van 26 maart 1971 kan zijn en, ander- men door een natuurhJk versch9n
zijds, te beslissen dat de afvalwaters van sel, zoals de afvoer door vermeng1ng 
het « nieuwe » bedrijf van de naamloze met andere wateren; 
vennoots~hap C~il Anodizing geloosd Overwegende dat het arrest door 
werden m kwesti~uze oppe~l.aktt;wate- de in het middel weergegeven 
ren en openbare nolen, namehJk d1e van . . . . . 
de gemeente Landen (schending van red~ngevmg 1mphc1et doch zeker 
artikel 97 van de Grondwet); beshst dat te~ deze ~et afvc;tlwa~er, 

terwijl, tweede onderdeel, luidens de zo het e~rst m ?e pnvate rwlermg 
feitelijke vaststellingen van het arrest van het_ mdustnepark gedepone~rd 
het afvalwater van eisers bedrijf werd en daarm gecollecteerd · werd, met
geloosd in de private riolering van het temin noodzakelijk, door het 
industriepark, waarvan het beheer onder natuurlijk verschijnsel van de ver
de uitsluitende bevoegdheid ~~lt yan de menging met de wateren van de 
Intercommunale MaatschappiJ « Inter- private riolering en de afvoer ervan 
leuven », en het. arrest derhalve, zelfs in naar de bedoelde oppervlaktewate-
de veronderstellmg dat het zou hebben . . 
aangenomen dat het « collecteren van de re~ .e~ openbare rwlen, de veront
afvalwaters in de private riolering van re1mg1ng van deze laatste me?e
het industriepark >> gelijkstaat met een bracht, en -dat derhalve de lozmg 
lazing in oppervlaktewateren, eiser niet van het afvalwater in de private 
wettig heeft kunnen veroordelen wegens riolering van het industriepark met 
lazing van afvalwater in de bij artikel 1 een lozing in de bedoelde opper
van de wet van 26 maart 1971 bedoelde vlaktewateren en openbare riolen 
wa~ren, ten deze de Dormaal~eek en de moet gelijkgesteld worden· 
Kleme Gete op het grondgeb1ed van de ' 
burgerlijke partij gemeente Zoutleeuw, Dat deze redengeving derhalve in 
of in de openbare riolen, namelijk die het licht van de wettelijke beschik
van burgerlijke partij stad Landen kingen geenszins tegenstrijdig is; 
(schending van de artikelen 1, 2, 3, 5, 6, 
41, §§ 1 (1-2), 2, 3, 4, van de wet van Dat, gelet op die gelijkstelling, het 
26 maart 1971) : hof van beroep zijn beslissing dat 

Overwegende dat artikel 2 van de 
wet van 26 maart 1971 op de 
bescherming van de oppervlaktewa
teren tegen verontreiniging, na in 
het eerste lid het verbod van de 
onmiddellijke verontreiniging van 
de door de wet bedoelde wateren te 
hebben omschreven, in het tweede 
lid eraan toevoegt : « Het is even
eens verboden vaste stoffen of vloei
stoffen te depcmeren op een plaats 
vanwaar ze door een natuurlijk 
verschijnsel in die wateren kunnen 
terechtkomen »; 

Overwegende dat derhalve de wet, 
indien zij het lozen van afvalwater 
in oppervlaktewateren of in open
bare riolen, zonder naleving van de 
opgelegde vergunningsvoorwaarden, 
strafbaar stelt, niet aileen de onmid-

het afvalwater in de bij artikel 1 
van de wet van 26 maart 1971 
bedoelde wateren werd geloosd, 
wettelijk verantwoordt; 

Dat het middel niet kan aangeno
men worden; 

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

II. In zoverre de voorziening 
gei'icht is tegen de beslissing op de 
door de verweerders tegen eiser 
ingestelde civielrechtelijke vorde
ringen: 

Overwegende dat eiser bij akte, 
op 17 december 1979 neergelegd ter 
griffie van het Hof, verklaart 
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afstand te doen van zijn voorzie- Nr. 322 
ning, onder voorbehoud van de 
mogelijkheid opnieuw cassatiebe- 2" KAMER - 29 januari 1980 

roep in te stellen wanneer op bur- 1o WEGVERKEER _ WEGVERKEERSREGL. 
gerrechtelijk gebied een eindarrest 1 DEC. 1975. ART. 12.4 _ VERPLICHTING 
overeenkomstig artikel 416 van het 
Wetboek van Strafvordering zal zijn 
gewezen; 

Om die redenen, en ongeacht het 
verdere middel van eiser dat enkel 
de civielrechtelijke vorderingen 
aanbelangt, verleent aan eiser akte 
van zijn afstand; verwerpt de voor
ziening voor het overige; veroordeelt 
eiser in de kosten. 

29 januari 1980 - 2" kamer - Voorzit
ter : baron Richard - Verslaggever : de 
h. Boon - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Krings, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Biitzler. 

Nr. 321 

2" KAMER - 29 januari 1980 

DRONKENSCHAP - DRONKENSCHAP OP 
EEN OPENBARE PLAATS - HERHALING BIN
NEN EEN JAAR- TOE TE PASSEN STRAF. 

Onwettig is de veroordeling van· de 
beklaagde tot een geldboete van 
100 frank wegens het op een openbare 
plaats bevonden zijn in staat van 
dronkenschap en zulks bij nieuwe 
herhaling binnen een jaar na een 
eerste veroordeling, nu de straf daarop 
bij art. 1, § 1, Beslw. 14 nov. 1939 is 
gesteld op een bedrag van 26 tot 
50 frank (1). 

(PROCUREUR DES KONINGS TE ANTWERPEN 
T. EGGERS) 

29 januari 1980 - 2• kamer - Voorzit
ter : baron Richard - Verslaggever : de 
h. Boon - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Krings, advocaat-generaal. 

(1) Zie Cass., 15 mei 1972 (A.C:, 1972, 857); 
10 nov. 1975 (ibid., 1976, 323). 

VOOR DE BESTUURDER DIE EEN MANEUVER 
WIL UITVOEREN, VOORRANG TE VERLENEN 
AAN DE ANDERE WEGGEBRUIKERS 
OMVANG. 

2° WEGVERKEER - VOORRANG - VOOR
RANGHEBBENDE BESTUURDER - PLOTSE
LING OPDAGEN- BEGRIP. 

1° De verplichting de andere bestuurders 
te Jaten voorgaan, bepaald bij art. 12.4 
Wegverkeersregl., is niet beperkt tot 
het ogenblik aileen waarop het 
maneuver begonnen is (2); die regel 
vertoont een algemeen karakter en 
houdt geen verband met het in acht 
nemen van de voorschriften van het 
Wegverkeersregl. door de andere 
bestuurders, o.m. de snelheidsbeper
king, voor zover het plotseling opda
gen van die bestuurders niet onvoor
zienbaar is (3). 

2° Het plotseling opdagen van een voor
ranghebbende bestuurder kan onvoor
zienbaar zijn als die bestuurder een 
fout begaat die van die aard is dat ·de 
voorrangsplichtige, in zijn normale 
verwachtingen bedrogen wordt (4). 

(REYNIERS, GOOSSENS, ROYALE BELGE N.V. 
T. STOUTEN EA.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 mei 1979 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen;' 

I. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen Wouters : 

Overwegende dat, eensdeels, uit 
de stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, niet blijkt dat de 

(2) Zie Cass., 24 feb. 1964 (Bull. en Pas., 
1964, I, 672); 24 mei 1971 (A:C., 1971, 946); 
23 dec. 1975 (ibid., 1976, 504); 27 sept. 
1976 (ibid., 1977, 105). 

(3) Zie Cass., 26 maart 1973 (A.C., 19731 740); 
27 okt. 1975 (ibid., 1976, 261). 

(4) Zie Cass., 29 maart 1971 (A.C., 1971, 725); 
11 dec. 1972 (ibid., 1973, 354 en de noot 2); 
12 juni 1973 (ibid, 1973, 993); 17 feb. 
1975 (ibid., 1975, 672); 27 okt. 1975 (ibid., 1976, 
261); 28 juni 1976 (ibid., 1976, 1218). 
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naamloze vennootschap « Royale 
Belge », burgerlijke partij, haar 
voorziening heeft doen betekenen 
aan Wouters, tegen wie ze gericht 
is; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat, anderdeels, tus
sen de eisers Reyniers-Goossens en 
Wouters voor de feitenrechter geen 
geding werd gevoerd; dat het arrest 
ten laste van die eisers geen veroor
deling uitspreekt ten voordele van 
Wouters; dat de eisers derhalve 
geen hoedanigheid hebben om cas
satieberoep in te stellen en de 
voorziening niet ontvankelijk is; 

II. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissing op 
de tegen Stouten ingestelde straf
vordering en tegen de beslissing op 
de tegen Van der Elst ingestelde 
vordering tot· verklaring van civiel
rechtelijke aansprakelijkheid : 

Overwegende dat de eisers, bur
gerlijke partijen, die niet in kosten 
van de strafvordering zijn veroor
deeld, geen hoedanigheid hebben:. 
om tegen die beslissing cassatiebe-, 
roep in te stellen; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn; 

III. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissingen op 
de door de eisers tegen de eerste 
drie verweerders ingestelde civiel
rechtelijke vorderingen : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 12, meer 
bepaald 12.4, van het Wegverkeersregle
ment, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de telastlegging van 
onopzettelijke slagen en verwondingen 
ten aanzien van eerste verweerder niet 
bewezen verklaart en hem bijgevolg 
vrijspreekt, het hof onbevoegd verklaart 
om kennis te nemen van de burgerlijke 
rechtsvorderingen van de eisers en deze 
laatsten veroordeelt tot de kosten, op 
grond : dat al de elementen van het 
dossier wijzen op een verregaand gebrek 
aan aandacht van Reyniers en op een 
snelheid die niet aangepast was aan de . 

door hem gevoerde dimlichten en die 
alleszins boger lag dan de ter plaatse 
toegelaten 60 km/uur; dat terloops opge
merkt weze dat, bij afwezigheid van een 
tegenligger, Reyniers geen reden had om 
de koplichten niet te ontsteken; dat, 
indien deze laatste voldoende oplettend 
geweest was en zijn snelheid had aange
past zoals vereist door de omstandighe
den van plaats en verkeer, hij ongetwij
feld de vrachtwagen tijdig had kunnen 
en moeten opmerken en tot stilstand 
komen of, mits geleidelijk te vertragen, 
ter plaatse zou gekomen zijn nadat 
beklaagde zijn maneuver beeindigd had; 
dat beklaagde (thans eerste verweerder) 
noodzakelijkerwijze verschalkt werd 
door de rijwijze van Reyniers aan wie 
hij principieel voorrang moest verlenen, 
rijwijze die buiten de normale verwach
tingen lag; dat, nu beklaagde de nodige 
voorzorgen trof en met de geboden 
voorzichtigheid zijn maneuver aanving 
en uitvoerde toen geen enkel voertuig in 
aantocht was, hem, naar vaste recht
spraak, ten deze geen verwijt treft; dat 
geen fout bewezen is ten laste van 
beklaagde; dat de enige oorzaak van het 
ongeval te vinden is in de onoplettend
heid van en de onaangepaste snelheid 
gevoerd door Reyniers, 

terwijl, eerste onderdeel, de verplich
ting voor de bestuurder die een maneu
ver wil uitvoeren, de andere bestuurders 
te laten voorgaan, niet beperkt is tot het 
ogenblik aileen waarop bet maneuver 
begonnen is, maar blijft duren tijdens 
dit maneuver zelf, zelfs indien de andere 
bestuurders de hindernis gevormd door 
het voertuig dat zijn maneuver beein
digde, hadden kunnen opmerken, en 
terwijl bet arrest, steunende op de 
omstandigheid dat eerste verweerder 
« de nodige voorzorgen trof en met de 
geboden voorzichtigheid zijn maneuver 
aanving en uitvoerde toen geen enkel 
voertuig in aantocht was » en dat eerste 
eiser de tijd zou gehad hebben tot 
stilstand te komen, niet wettig heeft 
kunnen beslissen dat eerste verweerder 
op deze stilstand kon rekenen en dat 
geen enkele fout te zijnen laste was 
bewezen (schending van de arti
kelen 12.4 van het Wegverkeersregle
ment, 1382 en 1383 van bet Burgerlijk 
Wetboek); 

tweede onderdeel, de verplichting de 
andere bestuurders te laten voorgaan, 
door artikel 12.4 van het Wegverkeers
reglement opgelegd aan de bestuurder 
die een maneuver wil uitvoeren, alge
meen is en geen verband houdt met bet 
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in acht nemen van de voorschriften van verder rijden indien hij zulks kan 
dat reglement door de andere bestuur- doen zonder gevaar voor ongevallen, 
ders, met name die betreffende de gelet op de plaats van de andere 
snelheidsbeperkingen, voor zover hun weggebruikers, hun snelheid en de 
plots opdagen niet onvoorzienbaar is; en plaats waarop zij zich bevinden; 
terwijl ten deze de eerste verweerder die 
op een voor het verkeer toegankelijke Overwegende dat de verplichting 
weg met matige snelheid een moeilijk de andere bestuurders te Iaten voor
achterwaarts maneuver uitvoerde, het gaan niet beperkt is tot het ogenblik 
plots opdagen van een andere bestuur- alleen waarop het maneuver begon
der had kunnen en had moeten voor- nen is, maar voortduurt tijdens dit 
zien, des te meer daar hij de eventuele 
verplichting had hem doorgang te laten maneuver; 
en dat de voorzienbare hindernis voor Overwegende dat de regel ·betref
een weggebruiker een hindernis kan zijn fende de verplichting tot verlenen 
die hij niet ziet; waaruit volgt dat de van voorrang een algemeen karak
beslissing volgens welke eerste verweer- ter vertoont en geen verband houdt 
der verschalkt zou geweest zijn door de met het in acht nemen van de 
overdreven snelheid en de onachtzaam- voorschriften van het Wegverkeers
heid waarmee eerste eiser reed, de 
verplichting miskent die de eerste ver- reglement door de andere bestuur-
weerder had zelfs de zeer plotse aan- ders, onder meer de snelheidsbeper
tocht te voorzien van een andere king, voor zover het plots opdagen 
bestuurder en hem te laten voorgaan van die bestuurders niet onvoor
tijdens de hele duur van zijn maneuver zienbaar is; 
(schending van de·artikelen 12.4 van het Overwegende dat evenwel het 
Wegverkeersreglement, 1382 en 1383 van plots opdagen van andere wegge
het Burgerlijk Wetboek); 

bruikers onvoorzienbaar kan zijn, derde onderdeel, het tegenstrijdig is, 
en deze tegenstrijdigli.eid een gebrek indien zij een foui begaan die van 
aan motivering inhoudt, enerzijds aan te die aard is dat hij, die voorrang 
nemen dat, « gelet op de ter plaatse verlenen moet, in zijn normale ver
bestaande zichtbaarheid ... , beklaagde wachtingen bedrogen wordt; 
(thans eerste verweerder) er mocht op Overwegende dat in laatstbedoeld 
rekenen dat een voertuig dat tijdens het geval de verplichting tot het verle
uitvoeren van zijn maneuver zou opda-
gen en naderen hem tijdig kon en moest nen van voorrang in principe blijft 
ontwaren ,,, en anderzijds te beweren voortbestaan doch geacht wordt niet 
dat eerste verweerder noodzakelijker- te kunnen worden nagekomen 
wijze verschalkt werd door de rijwijze wegens de verschalking van de 
van eiser; terwijl immers, indien eerste voorrangschuldige; dat het arrest 
verweerder tijdens de duur van zijn zulks ten deze aanneemt; dat het 
maneuver geen aandacht diende te ver- echter anderzijds oordeelt dat eerste 
~~;!ea~~!:;;:r~~!j ~~~to~~~ ':~r~=~ verweerder er mocht op rekenen dat 
verschalkt door de beweerde overdreven een voertuig, dat tijdens het uitvoe
snelheid die eiser voerde; het arrest niet ren van zijn maneuver zou opdagen 
regelmatig met redenen is omkleed in ·en naderen, hem tijdig kon en 
zoverre het berust op een tegenstrijdige .moest ontwaren, wat op een omke
motivering (schending van artikel 97 van ring van de wederzijdse verplichtin
de Grondwet) : gen neerkomt; dat zodanige reden-

geving tegenstrijdig is; 
W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 12.4 van Dat het onderdeel gegrond is; 

het Wegverkeersreglement de be
stuurder die een maneuver wil uit
voeten, verplicht voorrang te verle
nen aan de andere weggebruikers; 
dat, . luidens artikel 12.5 van het
zelfde reglement, de bestuurder die 
voorrang moet verlenen slechts mag 

Om die redenen, en ~:mgeacht de 
eerste twee onderdelen van het 
middel die niet tot ruimere cassatie 
aanleiding kunnen geven, vernietigt 
het bestreden arrest in zoverre het 
uitspraak doet over de door de 
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eisers tegen de eerste drie verweer
ders ingestelde civielrechtelijke vor
deringen; verwerpt de voorzienin
gen voor het overige; beveelt dat 
melding van dit arrest zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroor
deelt de eisers gezamenlijk in de 
helft en de drie eerste verweerders 
ieder in een zesde van de kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Antwer-

2" Het gezag van gewijsde van het 
vrijsprekend arrest, op het negatief 
verdict van de jury, van het hot van 
assisen i.,v.m. de beschuldiging van 
moord en mooTdpoging, is beperkt tot 
de aldus omschreven feiten; die beslis
sing van vrijspraak bindt in zoveTI'e de 
rechter bij wie nieuwe op hetzelfde 
feit gegronde vervolgingen worden 
aangebracht ter zake van opzettelijk 
toebrengen van slagen of verwondin
gen die de dood als gevolg hadden 
zonder het oogmerk om te doden (2). 

pen. (PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 

29 januari 1980 - 2" kamer - Voorzit- BEROEP TE GENT T. CAMU) 

ter : baron Richard - Verslaggever : de De heer advocaat-generaal Krings 
h. :Soon - Gelijkluidende conclusie van . heeft in substantie gezegd : 
de h. Kring, advocaat-generaal - Advo-

Zoa!s bekend werd verweerder vercaat: mr. De Br~yn. 
· volgd wegens moord op zijn echtgenote 

Nr. 323 

2" KAMER- 29 januari 1980 

1° RECHTBANKEN - STRAFZAKEN 
CORRECTIONELE RECHTBANK OF POLITIE
RECHTBANK - DE RECHTER IS VERPLICHT 
HET BIJ HEM AANGEBRACHT FElT IN DE 
WETTELIJKE BEWOORDINGEN TE OMSCHRIJ
VEN - IDTZONDERING - VROEGERE VRIJ
SPRAAK DOOR HET HOF VAN ASSISEN -
BEG RIP. 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE - STRAF

ZAKEN - BESCHULDIGDE VRIJGESPROKEN 
DOOR HET HOF VAN ASSISEN- GEZAG VAN 
GEWIJSDE VAN HET VRIJSPREKEND ARREST 
VAN HET HOF VAN ASSISEN- BEG RIP. 

1" Hoewel, in de regel, de coTrectionele 
of de politierechter verplicht en 
bevoegd is om de bestanddelen en de 
aard van het bij hem aangebrachte 
feit te bepalen en, in voorkomend 
geval, mits met eeTbiediging van het 
1·echt van veTdediging, de vooTlopige 
wettelijke omschdjving van het feit, 
qie uit het bevel tot verwijzing of uit 
de dagvaarding blijkt, dooT de juiste 
wettelijke omschdjving te vervangen, 
is die bevoegdheid echteT beperkt 
wanneeT de beklaagde, na dooT het hoi 
van assisen te zijn vrijgespToken, 

en wegens moordpoging op de bijzit van 
zijn echtgenote. 

· Hij werd van die feiten door het hof 
van assisen vrijgesproken. 

Na die vrijspraak werd hij voor de 
correctionele rechtbank gedagvaard om : 

A) opzettelijk slagen of verwondingen 
aan D.C. te hebben toegebracht, met de 
omstandigheid dat, hoewel niet om de 
dood te veroorzaken, zij niettemin de 
dood tot gevolg hadden, 

B) opzettelijk slagen of verwondingen 
aan S. te hebben toegebracht, met de 
omstandigheid dat de slagen of verwon
dingen een ziekte of een arbeidsonge
schiktheid tot gevolg hadden. 

De eerste rGchter heeft verweerder 
wegens feit A veroordeeld en heeft de 
strafvordering wegens feit B niet ont
vankelijk verklaard, omdat de rechter 
van oordeel was dat hier wei het opzet 
om te doden voorhanden was; het hof 
van beroep heeft zich onbevoegd ver
klaard om kennis te nemen van de 
strafvorderingen die tegen verweerder 
werden ingesteld. 

Na te hebben herinnerd aan de bepa
ling van artikel 360 van het W etboek van 
Strafvordering haalt het arrest aan dat 
wanneer de jury ontkennend heeft 
geantwoord op de vraag betreffende de 
doodslag en geen enkele vraag werd 
gesteld betreffende de omschrijving van 
slagen die niet tot doe! hadden de dood 
te veroorzaken, de beklaagde later voor 
de rechtbank van eerste aanleg kan 
worden vervolgd. 

opnieuw wegens hetzelfde feit, doch 1-----------------
andeTs omschTeven, voor de correctio
nele rechter wordt vervolgd (1). 

(1) en (2) Zie de verwijzingen in de cone!. 
van het O.M. 
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Hieruit leidt het arrest af dat de 

ingestelde strafvordering wettelijk is. 
Het arrest overweegt vervolgens dat 

het feit dat de jury ontkennend heeft 
geantwoord niet per se inhoudt dat de 
beschuldigde niet met het oogmerk om 
te doden zou hebben gehandeld. De 
werkelijke reden van de vrijspraak kan 
elders liggen, o.m. in een van de omstan
digheden zoals in artikel 71 van het 
Strafwetboek bepaald. De rechter is door 
de wetsomschrijving die het openbare 
ministerie aan het feit heeft gegeven, 
niet gebonden. Zo er aanwijzingen zijn 
dat het feit onder een andere wettelijke 
bepaling valt, dan moet de rechter de 
juiste wettelijke kwalificatie aan het feit 
geven. 

Het arrest stelt dan verder vast dat 
het verweer voor het hof van assisen 
niet opweegt tegen een. reeks aanwijzin
gen dat beklaagde gehandeld heeft om te 
doden, en dan nog met voorbedachten 
rade. 

En het arrest noemt dan een reeks 
feiten op waaruit het afleidt dat het ~eer 
ernstige aanwijzingen zijn waaruit blijkt 
dat verweerder gehandeld heeft met 
voorbedachten rade met het oogmerk om 
te doden. 

Het arrest oordeelt dan verder dat de 
bekentenissen van verweerder, voor het 
hof van beroep gedaan, het sluitstuk 
vormen van de bewijsvoering van het 
oogmerk om te doden en van de voorbe
dachtheid bij beklaagde. 

Hieruit leidt het arrest dan verder af 
dat de telastleggingen dienen herom
schreven te worden in : 

a) moord op D.C.; 
b) moordpoging op S. 
Dit brengt dan het arrest tot de 

conclusie dat het hof van beroep niet 
bevoegd is om van die misdaden kennis 
te nemen, daar het hof van beroep 
overtuigd is van het bestaan bij 
beklaagde van het oogmerk om te doden 
en dan nog met voorbedachten rade. 

Ziedaar de bijzonderste beslissingen 
die, samengevat, in het bestreden arrest 
voorkomen. 

Tegen die beslissing laat eiser een 
middel gelden, met name schending van 
het gezag van gewijsde van het arrest 
van het Hof van Assisen van de Provin
cie Oost-Vlaanderen van 23 maart 1978. 

Om de draagwijdte van het vraagstuk 
dat het Hof wordt onderworpen te 
begrijpen, is het aangewezen even naar 
de wording van het strafproces voor het 
hof van assisen terug te grijpen. 

Luidens de procedure die tijdens de 
eerste jaren na de Franse omwenteling 
tot stand kwam t.w. de wetten van 
16-29 september 1791 en de wet van 
3 brumaire jaar IV, moest het hof van 
assisen het feit, dat aanleiding gaf tot de 
vervolgingen, vanuit alle oogpunten 
beoordelen, d.w.z. de juiste wetsom
schrijving die op het feit paste, bepalen 
·{1). 

De toestand van de jury was in dat 
opzicht te vergelijken met die van de 
hoven en rechtbanken van gemeenrecht, 
bij wie ook het bloot feit wordt aange
bracht, onder een wetsomschrijving die 
slechts voorlopig is en die eerst na het 
vonnis definitief zal worden. 

Dit bracht dan mede dat, voor het hof 
van assisen, net zoals voor de hoven en 
rechtbanken van gemeenrecht, de straf
vordering die voor het hof van assisen 
werd ingesteld, wegens een bepaald feit, 

· definitief en volledig uitgedoofd was, 
zodra over die vordering uitspraak werd 
gedaan. Die regel gold zowel bij vrij
spraak als bij veroordeling. 

Het is niet van belang ontbloot eraan 
te herinneren dat in die wetten een 
: gelijkaardige bepaling als het thans 
bestaand artikel 360 van het W etboek 
van Strafvordering voorkwam. 

De vraag mag evenwel worden gesteld 
of onder zulk stelsel die bepaling wei 
vereist was. 

Zowel in het ene als in het andere 
geval had de beslissing immers gezag en 
verder kracht van gewijsde, en zowel bij 
vrijspraak als bij veroordeling zou er 
dus geen mogelijkheid bestaan om op 
die beslissing terug te komen. Er zou 
echter wel een geval kunnen bestaan en 
d.i. wanneer de beslissing van het hof 
van assisen om de een of andere reden 
zou worden vernietigd. Dit zou ook in 
geval van vrijspraak kunnen gebeuren. 
Doch dan zou de regel van artikel 360 

· haar volle uitwerking krijgen : in geval 
van vrijspraak kan de beschuldigde niet 
meer worden veroordeeld, .ook niet na 
vernietiging van het arrest van het hof 
van assisen {2). 

(1) Zie in. dit verband de conclusies van 
advocaat-generaal DE LEBECQUE voor het arrest 
van 11 dec. 1848, Bull. en Pas., 1849, I, 45, en 
van procureur-generaal M. LECLERCQ voor het 
arrest van 7 sept. 1849, Bull. en Pas., 1849, I, 
181. 

(2) WoUTERS, R.D.P., 1926, 647, o.m. in ver
band met de draagwijdte van het woord 
• wettelijk • dat in artikel 360 voorkomt. 
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Het Wetboek van Strafvordering van 

1808 (decreet van 17 november 1808) 
heeft in die rechtspleging een belang
rijke wijziging ingevoerd : voortaan mag 
bet hof van assisen enkel kennis nemen 
van bet feit zoals bet in de akte van 
beschuldiging wordt omschreven; desge
vallend, indien uit de debatten een of 
meer verzwarende omstandigheden naar 
voren komen, die niet in de akte van 
beschuldiging werden vermeld, mag het 
hof van assisen zich hierover niettemin 
uitspreken, voor zover de vraag in dit 
verband wordt gesteld (artikel 338}. 

Het verbod om andere beschuldigin
gen voor het hof van assisen te brengen, 
wordt uit artikel 271 van bet W etboek 
van Strafvordering afgeleid. De procu
reur-generaal mag immers geen andere 
beschuldiging voor het hof brengen op 
straffe van nietigheid. lndien grond 
daartoe bestaat zou zelfs tegen hem 
verhaal op de rechter kunnen worden 
ingesteld. 

Nu houdt deze regeling verband met 
de opdrachten die de kamer van inbe
schuldigingstelling te vervullen heeft. 

Zoals bekend, wordt onder bet stelsel 
van bet wetboek van 1808 de zaak bij 
bet hof van assisen aanhangig gemaakt 
door het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling. 

De procureur-generaal mag vorderin
gen nemen voor de kamer van inbe
schuldigingstelling. Het is bier dat die. 
vorderingen moeten genomen worden en 
de kamer van inbeschuldigingstelling 
beslist erover. 

De kamer van inbeschuldigingstelling 
is overigens door de vorderingen niet 
gebonden en blijft dus vrij de procu
reur-generaal niet te volgen, zelfs wan
neer de vordering tot verwijzing naar de 
correctionele rechtbank strekt (1}. 

Eens bet arrest uitgesproken, heeft de 
procureur-generaal enkel tot opdracht 
bet arrest uit te voeren, d.w.z. de 
beschuldigde voor bet hof van assisen te 
doen oproepen, ten einde de zaak te 
doen beslechten. Het is daarom dat 
bet de procureur-generaal verboden is 
andere beschuldigingen voor bet hof van 
assisen te doen gelden. Hij heeft er geen 
bevoegdheid voor. 

Dit brengt dan mede dat bet hof van 
assisen enkel uitspraak heeft te doen 
over de beschuldiging, zoals die door de 
kamer van inbeschuldigingstelling werd 
bepaald. 

(1) FAU!mN-HELIE, II, nr. 3006. 

Men neemt evenwel ook aan dat bet 
de voorzitter van bet hof en bet hof van 
assisen zelf toegelaten is subsidiair vra
gen te st~llen, die uit de debatten 
verantwoord blijken en eventueel tot 
gevolg kunnen hebben bet feit een 
andere omschrijving te geven, al brengt 
dit ook slechts de toepassing van een 
correctionele straf mede (2). 

Worden die vragen niet gesteld, dan 
heeft de jury zich enkel uit te spreken 
over de beschuldiging, zoals ze uit bet 
arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling en uit de gestelde vragen 
blijkt. 

Dit brengt dan mede dat de uitspraak 
van de jury noodzakelijk van beperkte 
aard is, d.w.z. dat, wanneer de beschul
digde vrijgesproken wordt, die vrij
spraak enkel betrekking kan hebben op 
bet feit, zoals bet in bet arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling werd 
omschreven. 

Vermits bet de jury niet toegelaten is 
ambtshalve te onderzoeken of er op bet 
feit andere wetsomschrijvingen kunnen 
passen, zijn die andere omscbrijvingen 
in de beoordeling van ·de jury niet 
begrepen. 

Deze redenering vindt men reeds 
terug in de arr~Jsten van bet Hof van 
11 december 1848- (3} en 7 april 1849 (4), 
die aanleiding hebben gegeven tot de 
interpretatieve wet van 21 april 1850. 

Naar aanleiding van zaken van kin
dermoord werden de bescbuldigden, die 
door de hoven van assisen werden 
vrijgesproken, opnieuw voor de correc
tionele rechtbanken wegens onopzette
lijke doding vervolgd. Wellicht was dit 
alles ingegeven door de vaststelling dat 
er in die jaren betrekkelijk veel feiten 
van die aard werden gepleegd en dat die 
zaken meestal op vrijspraken voor de 
hoven van assisen uitliepen. Ten einde 
de doding toch niet volledig ongestraft te 
Iaten, stelden de parketten nieuwe ver
volgingen in voor de correctionele recht
banken. Er valt in dit opzicht te herin
neren aan de bepalingen van bet Straf
wetboek dat toen van toepassing was en 
waarbij de vrijwillige slagen, die hoewel 
niet met de bedoeling te doden toege
bracbt, niettemin de dood tot gevolg 
hadden, met tijdelijke dwangarbeid 
strafbaar waren. De enige mogelijkheid 

(2) LEGROS, R.C.J.B., 1960, 137. 

(3) BuD. en Pas., 1849, I, 45. 

(4) Bull. en Pas., 1849, I, 181. 
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om de zaak voor een correctionele recht
bank te brengen, bestond er dus in de 
dood toe te schrijven aan een gebrek 
aan vooruitzicht of voorzorg. 

· Maar het moet nochtans hier worden 
beklemtoond dat de rechtei:, die de zaak 
opnieuw na het hof van assisen te 
berechten heeft, voor een zeer netelige 
toestand kan worden gesteld. 

Was die nieuwe omschrijving al dan Men vraagt hem te beslissen dat de 
niet in de oorspronkelijke beschuldiging slagen opzettelijk werden toegebracht, 
van moord begrepen ? doch met dien verstande dat er geen 

opzet was om te doden, vermits dit 
De wetgever heeft de vraag met voor- laatste punt het voorwerp reeds uit

melde interpretatieve wet ontkennend maakte van een beslissing van het hof 
beantwoord. van assisen en deze rechtsmacht de 

Het feit dat aan de jury werd onder- beklaagde van die telastlegging ontsla
worpen, is het feit zoals het werd · gen heeft. 
omschreven, nl. zoals het uit de door de Het komt hierop neer dat de telastleg-
jury beantwoorde vragen blijkt. ging beperkt wordt tot het opzettelijk 

toebrengen van slagen en verwondingen, 
Hoewel de stelling van de wet op met de vaststelling dat het feit de dood 

kritiek werd onthaald (1) en overigens, tot gevolg had, zonder dat nader dient te 
tijdens de bespreking van het ontwerp, · worden bepaald welk het oogmerk van 
op hevige tegenkanting stuitte (2), toch de dader was in verband met de uitslag 
volgt hieruit dat de beslissing van de van zijn geweldpleging. 
jury enkel gezag van gewijsde bekomt Doch hier moet dan meteen worden 
binnen de perken van de vragen die de beklemtoond dat de telastlegging luidt : 
jury te beantwoorden had, zodat vervol- slagen of verwondingen opzettelijk toe
gingen opnieuw mogen ingesteld wor- gebracht, zonder het oogmerk om te 
den, voor zover de nieuwe omschrijving doden, doch die niettemin de dood 
van het feit niet binnen de perken van hebben veroorzaakt. 
die vragen valt. 

Zulks betekent dat de rechter die over 
Zoals blijkt uit het feit dat het om een die telastlegging uitspraak moet doen, 

interpretatieve wet ging, kon deze stel- noodzakelijk rekening moet houden met 
ling reeds uit de bestaande wetgeving het oogmerk van de dader. 
worden afgeleid. En dit maakt dan de kern van het 

Het mag echter wel worden onder- vraagstuk en ook van de moeilijkheid 
streept dat die interpretatie werd uitge- die ten deze is gerezen. 
lokt naar aanleiding van een zeer spe- Is de rechter gebonden door de beslis
ciale feitelijke toestand : de talrijke sing van het hof van assisen, nl. dat de 
kindermoorden, en dat bovendien deze beschuldigde wegens moord en moord
regeling grotendeels te wijten was aan poging werd vrijgesproken ? 
de bestaande strafwetgeving, die zeer Die vraag komt erop neer te bepalen 
streng was ook voor de slagen die de wat die vrijspraak inhoudt. · 
dood tot gevolg hadden, hoewel de dader De vrijspraak houdt in dat men de 
niet het oogmerk had te doden. dader niet meer mag beschuldigen van 

Hoe het ook zij, men kan misschien moord en van moordpoging, d.w.z. dat 
betreuren dat na een vrijspraak het- men hem wegens die telastleggingen 
zelfde feit onder een andere wetsom- niet meer mag vervolgen. 
schrijving nogmaals aanleiding kan W elnu, welke zijn de bestanddelen van 
geven tot vervolgingen en dat de beslis- eert moord ? 
sing van het hof van assisen aldus Luidens artikel 393 is het feit te doden 
slechts een beperkt gezag van gewijsde met het oogmerk om te doden een 
bekomt. doodslag. 

Het komt ons echter niet toe kritiek Luidens artikel 394 wordt doodslag 
op de wet uit te brengen en evenmin de met voorbedachten rade gepleegd moord 
opportuniteit van de nieuwe vervolgin- genoemd. 
gen te beoordelen. W ordt er dus vastgesteld dat de dader 

(1) FAUSTJN-HELIE, I, blz. 583, noot 7. 
(2) Zie de redevoering van volksvertegen

woordiger Lelievre, zitt. van 15 maart 1850, 
Ann., 1850, biz. 941. 

gedood heeft met het oogmerk om te 
doden en dat hij met voorbedachten 
rade heeft gehandeld, dan worden aldus 
al de bestanddelen van de moord vastge
steld. 
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Weliswaar kan de vrijspraak gegrond 

zijn op andere grondslagen dan het 
ontbreken van de bestanddelen van de 
misdaad. Doch dit is een vraag die in 
ons strafprocesrecht niet kan worden 
onderzocht, vermits de jury geen rede
nen van zijn beslissing mag geven; het is 
in dit verband onverschillig of de jury 
bei:nvloed werd o.m. door het medelijden 
dat de dader hem heeft ingeboezemd, 
dan wei door het ontbreken van een van 
de bestanddelen van de misdaad, of zelfs 
een grond van rechtvaardiging in ver
band met de telastlegging heeft aan
vaard. 

Dit is het onvermijdelijk gevolg van 
ons strafprocesrecht voor het assisenhof. 

Dit brengt" dan noodzakelijk mede dat 
het de rechter, die kennis moet nemen 
van de vervolgingen welke opnieuw 
tegen de wegens mooid vrijgesproken 
beklaagde worden ingesteld, niet meer 
toegelaten is na te gaan of de bestandde
len van de moord al dan niet aanwezig 
zijn. 

Rij mag dus niet meer onderzoeken of 
de beklaagde al dan niet het oogmerk 
had te doden, en, a fortiori, of deze zulks 
met voorbedachten rade heeft gedaan. 

Deze zienswijze steunt niet aileen op 
de wet en op de wil van de wetgever, 
doch blijkt m.i. ook uit de rechtspraak 
van het Rof. 

In de reeds genoemde arresten van 
1848 en 1849 heeft het Rof uitdrukkelijk 
beslist dat de vrijspraak beperkt is tot 
de door de jury beantwoorde vragen (1). 

In het arrest van 23 juli 1867 (2), dat 
verband hield met feiten van bedrieg
lijke bankbreuk, hebt U beslist dat de 
beslissing van vrijspraak (declaration de 
non culpabilite) niet noodzakelijk 
inhoudt dat de feiten die het voorwerp 
van de vraag uitmaken, niet bestaan; dat 
immers de vrijspraak kan ingegeven zijn 
door beschouwingen die de beklaagde 
eigen zijn. Die beslissing liet dus toe een 
medebeklaagde wegens medeplichtigheid 
aan bankbreuk te veroordelen. 

Ret arrest beklemtoont immers dat de 
feiten van bankbreuk kunnen bestaan; 
d.w.z. de verduistering van het actief, de 
vervalsing van de boekhouding, maar 
dat de hoofdbeschuldigde, hier de gefail
leerde, die echter de handelszaak niet 

(1) • L'acquittement reste circonscrit dans 
les termes des questions soumises au jury et 
resolues par lui. » 

(2) Bull. en Pas., 1867, I, 351. 

bestuurde, niet noodzakelijk met vrije 
wil had gehandeld, zodat hij wegens 
bedrieglijke bankbreuk niet moest wor
den veroordeeld. 

Ret bestaan van die feiten werd 
overigens door de jury voor vaststaand 
verklaard, doch ten laste van de mede
beklaagde, zoon van de gefailleerde. 

Ook in de arresten van 7 sep
tember 1883 (3), 4 november 1895 · (4) 
en 28 juni 1938 (5) werd telkens uit
drukkelijk beslist dat na een vrijspraak 
wegens moord of doodslag het toegelaten 
is de beklaagde wegens opzettelijke sla
gen en verwondingen die, zonder het 
oogmerk om te doden, de dood hebben 
veroorzaakt, te veroordelen. 

In het arrest van 1883 heeft het Rof 
beslist dat, indien de jury de vraag had 
moeten beantwoorden, hij zonder tegen
strijdigheid de moord kon verwerpen, 
doch de subsidiaire beschuldiging aan
houden. Gelet echter op het feit dat die 
vraag de jury niet werd gesteld, hield de 
vrijspaak noch impliciet noch expliciet 
een antwoord in wat die omschrijving 
van het feit betreft. 

Ret arrest van 28 juni 1938 belicht het 
vraagstuk vanuit een zeer bijzonder 
oogpunt : er werd door de beklaagde 
opgeworpen dat hij voor het hof van 
assisen had laten gelden dat de doodslag 
verschoonbaar was, gelet op zelfverdedi
ging, en dat nu het hof van assisen hem 
had vrijgesproken, die beslissing ook, 
wat de reden van verschoning betrof, 
gezag van gewij sde had bekomen, zodat 
hij evenmin wegens opzettelijke slagen 
en verwondingen mocht worden veroor
deeld. 

Ret Rof heeft beslist dat het middel 
feitelijke grondslag miste, nu het arrest 
van het hof van assisen niet met rede
nen is omkleed, zodat men niet kan 
weten of de jury al dan niet met de 
reden van verschoning rekening heeft 
gehouden. 

Dit houdt dus in dat het gezag van 
gewijsde van het arrest van het hof van 
assisen beperkt is, nl. tot de vragen die 
specifiek door de jury werden beant
woord. In dit verband beslist voormeld 
arrest dat de vragen die de jury te 
beantwoorden had, erin bestonden of er 
een opzettelijke doding werd gepleegd 

(3) Bull. en Pas., 1883, I, 339. 

(4) BulL en Pas., 1896, I, 9. 

(5) BulL en Pas., 1938, I, 236. 
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en of zulks met het oogmerk om te 
doden, plaatsvond. Dit bepaalt derhalve 
de perken van het gezag van gewijsde 
van het arrest van het hof van assisen. 
Binnen die perken kan er dus geen 
telastlegging meer plaatsvinden. 

Uit het voorgaande blijkt dus dat 
wanneer de vordering wegens opzette
lijke slagen en verwondingen, die de 
dood hebben veroorzaakt, bij de rechter 
wordt aangebracht, deze rechter er reke
ning mee moet houden dat het alleszins 
uitgesloten is dat aan de beklaagde ten 
laste wordt gelegd het oogmerk te heb
ben gehad te doden. Die telastlegging is 
definitief uitgesloten. 

Welk is nu het gevolg hiervan ten 
opzichte van de beoordeling van de 
nieuwe telastlegging {1)? 

Het gevolg bestaat hierin dat het de 
rechter niet meer vrij staat te oordelen 
dat de dader wel het oogmerk had te 
doden. In dit opzicht is zijn beoordeling 
beperkt. Dit punt moet als een objectief 
vaststaand gegeven worden beschouwd. 

De rechter blijft echter vrij te oorde
len of er slagen werden toegebracht, of 
die slagen door de beldaagde werden 
toegebracht, of deze laatste opzettelijk 
heeft gehandeld, of de slagen de dood tot 
gevolg hadden. De rechter mag even
eens, zoals reeds werd aangestipt, onder
zoeken of er al dan niet een grond van 
verschoning of van rechtvaardiging 
bestaat. 

Maar hij mag niet meer onderzoeken 
of de beklaagde het oogmerk had te 
doden. Dit punt staat buiten zijn beoor
deling. 

Dit maakt het precies moeilijk in deze 
procesvoering : een van de bestanddelen 
van het wanbedrijf van opzettelijke sla
gen en verwondingen bestaat erin dat de 
beklaagde niet het oogmerk had om te 
doden en het is de rechter niet toegela
ten te onderzoeken of hij dat oogmerk 
wel had. Het oogmerk van het wanbe
drijf is alleszins anders dan het oogmerk 
van de misdaad van moord. 

Het is juist daarin dat het verschil 
bestaat tussen de gewone rechtspleging 
voor de correctionele rechtbank en de 
rechtspleging die op grond van arti-

(1) Theoretisch bevindt de rechter zich in 
dezell'de toestand als het hof van assisen 
wanneer dit hof een subsidiaire vraag te' 

kel 360 van het Wetboek van Strafvorde
ring wordt ingesteld. In een gewone 
rechtspleging moet de rechter de zaak 
vanuit aile oogpunten bekijken en even
tueel de juiste omschrijving van het feit 
bepalen. Na een beslissing van het 
assisenhof is die vrijheid beperkt : de 
zaak komt reeds met een rechterlijk 
verleden beladen voor, en met dat verle
den moet de rechter rekening houden. 
Het staat hem niet meer vrij op dit 
verleden terug te komen, o.m. door een 
tegenovergestelde mening te opperen. 

Het is wei te betreuren dat het 
openbaar ministerie, enerzijds, en de 
voorzitter van het hof van assisen ander
zijds, wanneer uit de debatten voldoende 
blijkt dat de aard van het misdrijf ook 
anders kan zijn dan het uit de akte van 
beschuldiging voortspruit, niet steeds 
gebruik maken van de mogelijkheid om 
subsidiaire vragen te stellen, zodat de 
jury de zaak in haar geheel kan beoor
delen en het hof van assisen derhalve 
een arrest kan vellen dat de strafvorde
ring volledig uitput, zodat gevallen zoals 
datgene dat we heden te beoordelen 
hebben, zich niet kunnen voordoen (2). 

Tot besluit meen ik te moeten beklem
tonen dat wanneer de beschuldigde 
wegens moord en moordpoging werd 
vervolgd en hiervan door het hof van 
assisen werd vrijgesproken, die vrij
spraak noodzakelijk inhoudt dat er noch 
moord noch moordpoging werd gepleegd, 
d.w.z. dat geen dood werd veroorzaakt 
door een vrijwillig feit gepleegd met het 
oogmerk te doden en met voorbedachten 
rade, welke ook de reden van die 
vrijspraak kan zijn, die overigens niet 
nader kan worden bepaald, vermits de 
jury geen reden te geven heeft. Dit zijn 
de perken van het gezag van het 
gewijsde van het arrest van het hof van 
assisen. Dit is ook de noodzakelijke 
draagwijdte ervan. Laat men dit wegval
len, dan schiet er van het arrest van het 
hof van assisen niets meer over. 

Mogen we nu het bestreden arrest 
bespreken. 

De enige vraag die hier dient te 
worden behandeld, is dus of ten deze het 

· arrest al dan niet het beperkt gezag van 
gewijsde van het arrest van het hof van 
assisen heeft geeerbiedigd. 

Het arrest neemt aan dat na een 
vrijspraak wegens moord, terwijl geen 
subsidiaire vragen werden gesteld, het 

beoordelen heeft, nl. of er slagen werden 1------------------
toegebracht, die de dood tot gevolg hadden, 
hoewel de dader het oogmerk niet had te 
doden. 

(2) FAUSTIN-HELIE, I, § 180, nr. 1298 e.v., 
blz. 597 e.v. 
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toegelaten is opnieuw vervolgingen in te 
stellen wegens het toebrengen van sla
gen, die de dood tot gevolg hadden, 
hoewel de dader niet het oogmerk had 
te doden. 

Het arrest beslist dan verder dat de 
vrijspraak niet per se inhoudt dat de 
beschuldigde niet gehandeld heeft met 
het oogmerk om te doden, omdat die 
vrijspraak op verschillende wijzen kan 
worden uitgelegd. 

Die overweging is reeds volledig ver
keerd. 

Het komt er immers niet op aan te 
weten waarom de jury heeft vrijgespro
ken, vermits de jury geen motieven te 
geven heeft. Het volstaat te weten dat de 
beschuldigde niet schuldig werd bevon
den aan moord. Dit staat definitief vast 
en daarop mag onder geen enkel voor
wendsel worden teruggekomen. Het 
<< waarom » mag en kan overigens niet 
meer worden onderzocht (1). 

Die overweging brengt dan het arrest 
tot de conclusie dat het een vergissing is 
voor te houden dat, na een vrijspraak 
wegens moord, de kwalificatie van het 
feit niet de juiste was en dat aan dit feit 
noodzakelijk een nieuwe omschrijving 
moet worden gegeven. 

Die overweging zou op zichzelf dub
belzinnig zijn, ware het niet dat ze 
nader door het vervolg van het arrest 
wordt uitgelegd. 

Ofwel bedoelt het arrest hiermede dat, 
spijt de vrijspraak, het mogelijk is dat 
de vrijgesproken beschuldigde toch 
schuldig zou zijn; dan berust die ziens
wijze op een klaarblijkelijke miskenning 
van de draagwijdte van het gezag van 
het gewijsde van een rechterlijke beslis
sing. 

Het gezag van het rechterlijk gewijsde 
bestaat er precies in dat de beslissing 
van de rechter de waarheid bepaalt en 
dat die waarheid slechts door een 
rechtsmiddel kan worden bekampt. Op 
strafrechtelijk gebied geldt die waarheid 
erga omnes en dat is voor het behoud 
van de vrede in de staatsgemeenschap 
een onontbeerlijke grondvest {2). 

Het moet niet nader worden uitgelegd 
dat in de eerste plaats de rechters 
hiermede rekening moeten houden. 

Ofwel bedoelt het arrest dat het niet 
noodzakelijk is dat, telkens als een 
vrijspraak wegens moord plaatsvindt, de 
feiten opnieuw en anders dienen te 
worden omschreven. 

Uit de verdere ontleding van het 
arrest blijkt wel de eerste interpretatie 
met de bedoeling van de rechters over
een te stemmen. 

Het arrest vervolgt immers met de 
overweging dat, zowel in eerste aanleg 
als in hoger beroep, de strafrechter de 
verplichting heeft te onderzoeken of het 
feit, dat voor hem aanhangig werd 

' gemaakt onder een bepaalde omschrij
ving, wettelijk beantwoordt aan die 
omschrijving. 

Die overweging, gesteld in de context 
van de ten deze gevolgde rechtspleging, 
berust op een miskenning van de regels 
die de grondslag ervan uitmaken. 

De regel die het arrest aanhaalt, is 
juist in al de zaken die rechtstreeks voor 
de politie- of de correctionele rechter 
aanhangig worden gemaakt, omdat die 
rechter steeds kennis neemt van het 
gepleegde feit en dat de omschrijving 
van het feit slechts voorlopig is en hem 
niet b~ndt {3). 

Maar die regel kan niet meer volledig 
gelden wanneer, bij toepassing van 
artikel 360 van het Wetboek van Straf
vordering, het feit dat het voorwerp van 
de vervolging uitmaakt reeds onder een 
welbepaalde omschrijving voor het hof 
van assisen aanhangig werd gemaakt en 
door die rechtsmacht werd beslecht. 

Het gaat dan niet om een feit dat 
rechtstreeks bij de strafrechter wordt 
aangebracht, doch om een feit dat reeds 
met een rechterlijk verleden beladen is 
en dat vanuit bepaalde oogpunten niet 
meer vatbaar is voor een nieuwe beoor
deling. 

De rechter bij wie de zaak opnieuw 
aanhangig wordt gemaakt, mag niet 
meer beslissen dat het om een moord 
gaat, omdat in dat verband reeds werd 
beslist dat de beklaagde niet schuldig is 

(1) Cf. Cass., 28 
1938, I, 236. 

juni 1938 (Bull. en Pas., van. hetzelfde strafbaar opzet als de feiten 
waarvoor de dader werd veroordeeld, zie Cass., 

(2) WoUTERS, Joe. cit., p. 641, 642; betref
fende de draagwijdte van het begrip gezag van 
gewijsde op strafrechtelijk vlak en de gevolgen 
ervan ten aanzien van feiten die eerst na de 
veroordeling werden vastgesteld doch v66r die 
veroordeling werden gepleegd en uitgingen 

9 mei 1972 (A.C., 1972, 835). 

{3)_ Cass., 16 juni 1924 (Bull. en Pas., 1924, I, 
407; 13 juli 1942, ibid., 1942, I, 170; 31 jan. 1955, 
ibid, 1955, I, 567; 10 feb. 1958, ibid., 1958, I, 
623; 20 dec. 1976, ibid., 1977, I, 445, A.C., 1977, 
biz. 445; LEGROs, e.J., biz. 135 e.v. 
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en dat die beslissing niet ineer kan 
bestreden worden (of althans dat de 
rechter bij wie het feit opnieuw werd 
aangebracht geen bevoegdheid heeft om 
die beslissing te wijzigen). 

Hieruit volgt dat de stelling, luidens 
welke zo er aanwijzingen zijn dat het 
feit onder een andere strafrechtelijke 
bepaling valt, de rechter de verplichting 
heeft aan dit feit zijn juiste wettelijke 
kwalificatie te geven en er alle wette
lijke gevolgen uit af te leiden, slechts 
juist is onder voorbehoud van het eer
biedigen van het gezag van het gewijsde 
van het arrest van het hof van assisen 
dat beslist heeft dat de beklaagde niet 
schuldig is aan moord. 

Uit het arrest blijkt dat dit aspect van 
het vraagstuk door het hof van beroep 
volledig uit het oog wordt verloren, 
althans voiledig genegeerd wordt. 

Het onderzoek van het hof van beroep 
strekt ertoe met zoveel woorden te 
bewijzen dat ten deze de beklaagde zich 
wei schuldig maakte aan moord. Het 
somt immers al de feitelijke bestandde
len op waaruit dient te worden afgeleid 
dat er wei moord werd gepleegd. Het 
wijst niet aileen op het oogmerk om te 
doden doch tevens op voorbedachte 
raad, zodat, naar het oo):'deel van het hof 
van beroep, zelfs de mogelijkheid dat de 
schuldige zou hebben gehandeld in een 
vlaag van woede waaraan hij niet zou 
hebben kunnen weerstaan, uitgesloten 
wordt (1). 

Het arrest haalt immers aan dat voor 
het hof van assisen de beklaagde volge
houden heeft niet te hebben gehandeld 
met het oogmerk om te doden; dat hij 
gehandeld heeft in een vlaag van plotse 
woede uitgelokt door de weigering van 
zijn echtgenote om het echtelijk !even te 
hervatten; dat hij naar een mes heeft 
gegrepen, dat hij daar onder andere 
messen heeft aangetroffen, en de slacht
offers verscheidene steken heeft gegeven 
om hun pijn aan te doen. 

Het arrest gaat dan die stelling aan 
een grondig onderzoek onderwerpen 
( onderzoek van alibi, redengeving van de 
feiten, wapen, aard van de messteken, 
doen verdwijnen van aile sporen, ver
branden van kleren, enz.) en verder 

(1) Er valt in dit verband op te merken dat 
precies dit een van de overwegingen zou 
kunnen zijn die het hof van assisen ertoe 
gebracht hebben te beslissen dat de beschul
digde diende vrijgesproken te worden. 

rekening houden met de bekentenisseli 
die de beklaagde voor het hof van 
beroep heeft afgelegd. 

Uit dat onderzoek besluit het arrest 
dat de beklaagde geenszins in een vlaag 
van woede gehandeld heeft, doch dat hij 
zich op de feiten had voorbereid, o.m. 
door een jachtmes mee te nemen, en dat 
zijn extreme bekentenissen het sluitstuk 
vormen van de bewijsvoering van zijn 
oogmerk om te doden en van de voorbe
dachtheid. 

En dan komt het besluit van de 
redenering van het arrest : het stelt de 
wijziging van de omschrijving van de 
feiten vast, nl. enerzijds moord en 
anderzijds moordpoging. 

Het arrest stelt dus vast dat de 
beklaagde dient te worden vervolgd 
wegens een telastlegging waarover het 
hof van assisen zich reeds heeft uitge
sproken en waarvoor de beschuldigde 
werd vrijgesproken. 

Het haalt dan verder aan dat de 
beklaagde zich over die telastlegging 
grondig heeft verdedigd. 

Er kan werkelijk geen beter voorbeeld 
zijn van de schending van het gezag van 
het gewijsde van de beslissing van het 
hof van assisen, bij zoverre zelfs dat het 
arrest eraan toevoegt dat het hof van 
beroep overtuigd is van het bestaan bij 
beklaagde van het oogmerk om te doden 
en dan nog met voorbedachte raad. 

Er ontbreekt nog aileen de straf ! 
Doch om die straf uit te spreken, acht 

het hof van beroep zich niet bevoegd ... 
Uit die beslissing blijkt dus dat ver

weerder een moordenaar is, terwijl hij 
nochtans wegens dit feit werd vrijge
sproken. Beide beslissingen werden op 
de strafvordering gewezen, zodat ze 
beide ei'!Ja omnes gelden. 

Hoe kan die toestand verantwoord 
worden? 

Mag ik eraan toevoegen dat, indien 
het Hof de voorziening zou verwerpen, 
dit onvermijdelijk een bijkomend proce
dure-imbroglio tot gevolg zou hebben, 
nu er dan een rechtsregeling zou moeten 
plaatsvinden, vermits de raadkamer de 
zaak naar de correctionele rechtbank 
heeft verwezen, terwijl het vonnisge
recht zich onbevoegd heeft verklaard. 
Hoe zal die rechtsregeling moeten 
plaatsvinden ? 

Die toestand is aileen te wijten aan de 
beslissing van het arrest dat, spijt de 
vrijspraak wegens moord, niettemin 
heeft onderzocht of de dader al dan niet 
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het oogmerk had te doden, hoewel dit 
punt door het hof van assisen definitief 
werd beslecht. 

Het middel is dus gegrond. 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 oktober 1979 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van het gezag van het rechterlijk 
gewijsde, 

doordat het hof van beroep de feiten 
heromschrijft als moord en moordpo
ging, 

tezwijl verweerder hiervoor definitief 
werd vrijgesproken door het hof van 
assisen: 

Overwegende dat, blijkens de 
vaststellingen van het arrest, ver
weerder door het Hof van Assisen 
van de provincie Oost-Vlaanderen 
op 23 maart 1978 vrijgesproken 
werd van de beschuldiging van 
moord op de persoon van D.C. en 
moordpoging op de persoon van S., 
feiten die plaatsvonden te Nazareth 
in de nacht van 11 op 12 augustus 
1975; dat verweerder thans wegens 
dezelfde feiten, omschreven in de 
term en van de artikelen 401 en 
399 van het Strafwetboek, voor de 
correctionele rechter is vervolgd; 

Overwegende dat, luidens arti
kel 360 van het Wetboek van Straf
vordering, zoals uitgelegd door de 
wet van 21 april 1850, hij die wettig 
is vrijgesproken niet meer kan wor
den vervolgd of beschuldigd wegens 
hetzelfde feit zoals het was 
omschreven; 

Overwegende dat de beslissing 
van vrijspraak van het hof van 
assisen ook de rechter bindt, bij wie 
nieuwe vervolgingen wegens het
zelfde, anders omschreven feit, wor
den aangebracht; 

Dat, hoewel, in de regel, de cor
rectionele of de politierechter ver
plicht en bevoegd is om de bestand
delen en de aard van het bij hem 

aangebrachte feit te bepalen en, in 
voorkomend geval, mits met eerbie
diging van de rechten van de verde
diging, de voorlopige wettelijke 
omschrijving van het f~it, die uit 
het bevel tot verwijzing of uit de 
dagvaarding blijkt, door de juiste 
wettelijke omschrijving te vervan
gen, die bevoegdheid echter beperkt 
is wanneer de beklaagde, na door 
het hof van assisen te zijn vrijge
sproken, opnieuw wegens hetzelfde 
feit, doch anders omschreven, voor 
de correctionele rechter wordt ver
volgd; 

Overwegende dat de beslissing 
van het Hof van Assisen van de 
provincie Oost-Vlaanderen verweer
der van moord en moordpoging 
heeft vrijgesproken en gezag van 
gewijsde heeft; 

Dat dit gezag van gewijsde 
beperkt is to·t de telastleggingen 
omschreven als zijnde de misdaden 
van moord en moordpoging, dit wil 
zeggen dat deze telastleggingen, 
aldus omschreven, niet vaststaan; 

Dat verweerder derhalve uit dien 
hoofde niet meer kan worden ver
volgd of beschuldigd en dat de 
beslissing van het hof van assisen 
een ieder bindt, ook de rechter bij 
wie vervolgingen worden ingesteld 
, we gens opzettelijke slagen of ver
wondingen die de dood hebben 
· veroorzaakt, doch niet met het oog
merk om te doden zijn toegebracht; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest niettemin onderzoekt of ver
weerder al dan niet met het oog
merk om te doden heeft gehandeld 
en besluit dat het hof van beroep 
overtuigd is dat verweerder gehan
deld heeft met het oogmerk om te 
doden en dan nog met voorbedach
ten rade en, na de telastleggingen 
omschreven in de dagvaarding 
opnieuw te hebben omschreven als 
moord op D.C. en moordpoging 
op S., beslist dat het niet bevoegd is 
om van de strafvordering kennis te 
nemen; 

Dat het aldus het gezag van het 
rechterlijk gewijsde van de beslis
sing van het Hof van Assisen van 
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de provincie Oost-Vlaanderen van 
23 maart 1978 alsmede de bepaling 
van artikel 360 van het Wetboek van 
Strafvordering schendt; 

zijn ambt niet meer uitoefent of die 
daartoe wettelijk verhinderd is, kan 
vervangen worden, hetzij door hem 
die daartoe voordien door de bevoegde 
overheid was aangewezen, hetzij door 
de ambtenaar die hem ingevolge de 
regels van de hierarchie van ambts
wege vervangt, impliceert niet dat de 
directeur zelf opdracht mag geven aan 
een ambtenaar van zijn diensten om 
beslissingen te tekenen in verband 
met aangelegenheden die hij vaststelt 
of om beslissingen te nemen in vraag
stukken van minder belang (2). 
(Artt. 267, 275 en 276 W.I.B.) 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat mel
ding van dit arrest zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; veroordeelt ver
weerder in de kosten; verwijst de 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

29 januari 198(}- 2" kamer- Voorzit
ter : baron Richard - Verslaggever : de 
h. Lebbe - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Krings, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. A. Dhooge, Gent. 

Nr. 324 

2" KAMER - 30 januarl 1980 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
DIRECI'E BELASTINGEN - INDIENING VAN 
HET CASSATIEVERZOEKSCHRIFI' EN DE ERBIJ 
GEVOEGDE STUKKEN - TERMIJN - AAN
VANG. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN - BE
ZWAAR- OVERHEID BEVOEGD OM TE BESLIS
SEN OVER DE BEZWAREN VAN DE BELASTING
PLICHTIGE - DIRECI'EUR - OPDRACHT -
VERBOD. 

1° De termijn van drie maanden die op 
straffe van verval bij art. 289 W.LB. is 
voorgeschreven voor de indiening van 
het cassatieverzoekschrift en de erbij 
gevoegde stukken. gaat pas in vanaf' 
de kennisgeving, bij aangetekende 
brief, van het arrest van het hof van 
beroep door de griffie van dat hof(l). 

2° Dat een ambtenaar van de adminis
tratie der belastingen met een hogere 
graad. dan die van controleur bevoegd 
is voor het onderzoek van de bezwaar
schriften inzake inkomstenbelastingen 
neemt niet weg dat alleen de belas
tingdirecteur bevoegd is om uitspraak 
te doen over de grieven van de 
belastingplichtige in zijn bezwaar
schrift; het feit dat de directeur die 

(1)."Zie Cass., 13 okt. 1977 (A.C., 1978, 204). 

(KLEYNEN 
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 16 maart 1978 en 
17 januari 1979 door het Hof van 
Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel van niet-
ontvankelijkheid, gegrond op de te late 
indiening van de voorziening welke is 
gericht tegen de eindbeslissingen van 
het arrest van 16 maart 1978 betreffende 
de aanslagen in de onroerende voorhef
fing gevestigd sub artikel 514904 (aan
slagjaar 1975) en 415016 (aanslagjaar 
1974), met het enkele voorbehoud, wat 
die laatste aanslag betreft, dat eiser mag 
bewijzen dat er geen meubilair stond in 
het van 18 september 1974 tot 17 decem
ber 1974 onbewoonde huis: 

Overwegende dat de bij arti
kel 289 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen op straffe van 
verval voorgeschreven termijn van 
drie maanden voor het indienen van 
het verzoekschrift tot cassatie en de 

(2) Art. 41 wet 8 aug. 1980 (in werking 
getreden op 15 aug. 1980) heeft tussen de 
woorden « De directeur der belastingen » en 
de woorden « doet uitspraak bij met redenen 
omklede beslissing nopens de bezwaren aan
gevoerd door de :belastingschuldige » van 
art. 276 W.I.B. de woorden « of de door hem 
gedelegeerde ambtenaar » ingevoegd; art. 42 
van dezelfde wet van 8 aug. 1980 heeft tussen 
de woorden • de directeur der belastingen » en 
de woorden « verleent ambtshalve ontlasting 
van de overbelastingen die voortvloeien uit 
materiele vergissingen, uit dubbele belasting, 
enz. • in art. 277 W.I.B. dezelfde woorden « of 
de door hem gedelegeerde ambtenaar » inge
voegd. 
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erbij gevoegde stukken pas ingaat 
de dag waarop de griffie van dat 
gerecht bij een ter post aangete
kende brief kennis heeft gegeven 
van het arrest van het hof van 
beroep; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat het bestreden 
arrest van 16 maart 1978 ter kennis 
werd gebracht van eiser; 

Dat het middel van niet
ontvankelijkheid niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende dat de voorziening 
enkel is gericht tegen de beschik
kingen van de bestreden arresten 
waarbij de beslissing wordt beves
tigd die de directeur der directe 
belastingen van de provincie Luik 
op 19 januari 1977 had genomen 
omtrent de aanslagen in de onroe
rende voorheffing gevestigd sub 
artikelen 415016 (over het aanslag
jaar 1974) en 514904 (over het. aan
slagjaar 1975); 

de Inkomstenbelastingen toegekende be
voegdheden heeft overschreden en het 
arrest van 16 maart 1978 de wet van 
16 maart 1976 heeft geschonden, nu het 
op grond van een vroegere wet besluit 
dat de directeur bevoegd is om zijn 
persoonlijke rechtsmacht op te dragen : 

Overwegende dat luidens arti
kel 276 van het Wetboek van de 
lnkomstenbelastingen, gewijzigd bij 
de wet van 16 maart 1976, de 
directeur der belastingen bevoegd is 
om over de bezwaarschriften uit
spraak te doen; 

Overwegende dat de beslissingen 
waarbij de door eiser ingediende 
vorderingen tot vermindering van 
het bedrag van de onroerende voor
heffing over de aanslagjaren 
1974 en 1975 worden afgewezen, 
getekend zijn « Voor de Directeur, 

·de gedelegeerde inspecteur »; 
Overwegende dat artikel 8, § 2, 

van de wet van 27 juli 1953 tot 
invoering van maatregelen om de 
invordering der directe belastingen 
te bespoedigen, bepaalt dat het 
woord « bestuurder » de ambtenaar 

Over het zesde middel, afgeleid uit de aanduidt die met de Ieiding van de 
schending van de artikelen 275 en provinciale of gewestelijke directie 
276 van het Wetboek van de Inkomsten- belast is, of zijn plaatsvervanger; 
belastingen, Overwegende dat « plaatsvervan-

doordat het arrest van 16 maart 1978 ging » en « opdracht » twee verschil
beslist dat de directeur aan een bevoegd 
ambtenaar van zijn diensten opdracht lende juridische begrippen zijn; dat 
kan geven beslissingen omtrent vraag- het feit dat de gewestelijke direc
stukken van minder belang te tekenen, teur die zijn ambt niet meer uitoe-

terwijl de tekst van artikel 276 werd fent of die daartoe wettelijk verhin
gewijzigd bij de wet van 16 maart 1976 derd is, kan vervangen worden het
waarbij de rechtsprekende bevoegdheid zij door hem die daartoe voordien 
van de directeur der belastingen wordt werd aangewezen door de bevoegde 
geregeld; deze bepaling, die klaar en overheid, hetzij door de ambtenaar 
duidelijk is, vermeldt dat niet de direc- die hem ingevolge de regels van de 
teur of zijn gedelegeerde maar de direc- hierarchie van ambtswege vervangt, 
teur uitspraak doet bij met redenen 
omklede bes!issing; de term « directeur » niet inhoudt dat de directeur zelf 
doelt op de hoogste gewestelijke opdracht mag geven aan een amb
bestuursoverheid; de rechtsprekende tenaar uit zijn diensten om beslis
functie niet mag opgedragen worden singen te tekenen in verband met 
behoudens uitdrukkelijke anderslui- aangelegenheden die hij bepaalt of 
dende bepalingen van de wet; om beslissingen te nemen in vraag-

daaruit volgt dat de ambtenaar die stukken van minder belang; 
eisers bezwaarschrift heeft behandeld Overwegende dat, behoudens uit-
doch zijn ontwerp van beslissing niet ter 
ondertekening aan de directeur heeft drukkelijk andersluidende bepalin-
voorgelegd en derhalve niet aan diens gen van de wet, de rechtsprekende 
toezicht heeft onderworpen, de hem bij functie niet mag opgedragen wor
artikel 275 van bet Wetboek van . den; dat het arrest van 16 maart 



-634-
1978, door er anders over te beslis- (LEONARD) 

ARREST ( vertaling) sen, aan artikel 276 van het Wet-
hoek van de Inkomstenbelastingen 
en aan de verklarende bepaling van 
artikel 8, § 2, van de wet van 27 juli 
1953 een draagwijdte geeft die ze 
niet hebben; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat de hierna uitge

sproken vernietiging van het arrest 
van 16 maart 1978 leidt tot de 
vernietiging van het arrest van 
17 januari 1979 dat er het gevolg 
van is; 

Om die redenen, vernietigt de 
bestreden arresten van 16 maart 
1978 en 17 januari 1979, het eerste 
in zoverre daarbij uitspraak wordt 
gedaan over de vorderingen tot 
outlasting van de onroerende voor
heffing over de aanslagjaren 
1974 en 1975 voor een woonhuis te 
Romsee, rue des Combattants 79; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de vernietigde beslissingen; laat de 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

30 januari 1980 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Bosly -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal- Advocaat: mr. 
Claeys Bouuaert. 

Nr. 325 

2• KAMER- 30 jamllari 1980 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BESLIS
SING VAN DE COMMISIE TOT BESCHERMING 
VAN DE MAATSCHAPPIJ WAARVAN DE ONDUI
DELIJKHEID EN DUBBELZINNIGHEID TOET
SING ERVAN DOOR HET HOF NIET MOGE
LIJK MAKEN - NIET GEMOTIVEERDE 
BESLISSING (1). 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 20 december 1979 
gewezen door de commissie tot 
bescherming van de maatschappij 
ingesteld bij de psychiatrische afde
ling van de gevangenis te Vorst; 

Over het · mid del, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van artikel 97 van· de 
Grondwet: 

Overwegende dat, na enerzijds te 
hebben beslist dat de door de pro
cureur des Konings gevorderde 
wederopneming van eiser verant
woord is en, na er anderzijds op te 
hebben gewezen dat op 4 sep
tember 1979 beslist werd eiser 
opnieuw te interneren, de commis
sie tot bescherming van de maat
schappij met het goedvinden van de 

'·raadsman van de betrokkene de 
zaak uitstelt tot 7 februari 1980; 

Dat die beslissing vatbaar is voor 
verschillende interpretaties; dat het 
Hof wegens de vaagheid en de 
dubbelzinnigheid van de beslissing 
niet in staat is zijn toezicht uit te 
oefenen; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek. van de 
door eiser aangevoerde mrddelen, 
die niet zouden kunnen leiden tot 
ruimere cassatie of tot cassatie zon
der verwijzing, vernietigt de bestre
den beslissing; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; verwijst de zaak naar de 
anders samengestelde commissie tot 
bescherming van de maatschappij 
bij de psychiatrische afdeling van 
de gevangenis te Vorst. 

30 januari 1980 - 2• kamer - Voorzit
-----------------l ter : de h. Screvens, waarnemend voor

zitter - Verslaggever : de h. Sace -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal. 

(1) Zie Cass., 16 jan. 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 295). 
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Nr. 326 

2• KAMER - 30 januari 1980 

HOGER BEROEP- STRAFZAKEN- EEN
STEMMIGHEID - WIJZIGING DOOR DE COR
RECTIONELE RECHTBANK VAN EEN VRIJSPRE
KEND VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK
EENSTEMMIGHEID VEREIST (1). 

(GILQUIN, GILQUIN-PUBLICITE N.V. 
T. GEMEENTE ELSENE) 

30 januari 1980 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Stranard -
Gelijkluidende conclusie van de h. BalL 
let, advocaat-generaal - Advocaten 
mrs. Ansiaux; Blontrock, Brussel. 

Nr. 327 

2• KAMER- 30 januari 1980 

1° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT -
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN- STRAFZA
KEN - DATUM VAN DE FElTEN ONJUIST 
VERMELD IN DE OORSPRONKELIJKE DAG
VAARDING- VEROORDELEND VONNIS WAAR
BIJ DIE VERSCHRIJVING WORDT VERBETERD 
- GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT 
VAN GEZAMENLIJKE STUKKEN VAN HET AAN 
DE RECHTER VOORGELEGD STRAFDOSSIER. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - . STRAFZAKEN - STRAF-. 

VORDERING - VEROORDELING - VERWEER 
VAN DE BEKLAAGDE ONBEANTWOORD 
GEBLEVEN 

BESLISSING (2). 
NIET GEMOTIVEERDE 

1 o De bewijskracht van de gezamenlijke 
stukken van het aan de rechter voor
gelegd strafdossier wordt niet miskend 
do01· de enkele omstandigheid dat de 
rechter, op grand van de gegevens, van 
de zaak de in de oorspronkelijke 
dagvaarding onjuist vermelde datum 
van de feiten verbetert nadat hij de 
beklaagde daarvan op de hoogte heeft 
gebracht (3). 

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

(2) Cass., 21 juni 1978 (A.C., 1978, 1234). 

(3) Zie Cass., 21 nov. 1979 (A.C., 1979-80, 
nr. 193). 

(DELORME) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 1 oktober 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de bewijskracht van de 
akten, 

doordat het vonnis, nu eiser vervolgd 
werd ter zake dat hij de in de oorspron
kelijke dagvaarding omschreven overtre
dingen op 12 januari 1978 heeft begaan, 
beslist dat de aan eiser ten laste gelegde 
feiten bewezen zijn en aldus de bewijs
kracht miskent van het gehele strafdos
sier en de aan de rechtbank voorgelegde 
processen-verbaal, waaruit immers blijkt 
dat eiser de hem verweten feiten enkel 
de dag voordien, dus op 11 januari 1978, 
heeft kunnen plegen : 

Overwegende dat het vonriis de 
beroepen beslissing bevestigt onder 
de enkele verbetering die het aan
geeft en waartegen het middel niet 
opkomt; 

Dat die beslissing vaststelt « dat 
uit de gegevens van de zaak volgt 
dat de overtredingen op 11 januari 
1978 ·en niet op 12 januari 1978 zijn 
begaan zoals in de dagvaarding 
verkeerdelijk vermeld staat; ... dat 
de gedaagde van die verbetering op 
de hoogte is gebracht »; 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 

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

doordat het vonnis waarbij etser 
wegens vluchtmisdrijf veroordeeld 
wordt, enkel vaststelt dat eiser « zich 
diende te vergewissen van de schade aan 
het door hem aangereden voertuig >>, 

terwijl, eerste onderdeel, het vonnis 
het antwoord schuldig blijft op de 
omstandige conclusie waarbij eiser aan
voerde « ••• dat vaststaat dat concluant 
na de (lichte) botsing wei degelijk uit 
zijn wagen gestapt is en de aangereden 
wagen heeft onderzocht; ... dat concluant 
aanvoert geen schade te hebben opge
merkt; dat die verklaring een grond van 
geloofwaardigheid bevat, gelet op- de 
feitelijke omstandighedel.)., namelijk 
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1 • zeer Iichte botsing die trouwens, zoals 
de verbalisanten hebben vastgesteld, 
geen schade heeft aangericht aan de 
eigen wagen van concluant; dat conclu
ant dus goede grond had om te geloven 
dat enkel de schokdempers elkaar had
den geraakt, welke precies dienen om 
Iichte botsingen die geen schade aan
richten, op te vangen; 2" het tijdstip van 
het gebeurde, namelijk 11 januari, te 
8 uur 10 's morgens, dus op een ogenblik 
dat het zicht slecht is »; 

tweede onderdeel, het vonnis geen 
antwoord geeft op eisers conclusie ten 
betoge dat het niet vermelden in het 
proces-verbaal van 11 januari 1978 van 
het tijdstip waarop de klacht werd 
ingediend het recht van verdediging van 
eiser miskent, in zoverre niet kan wor
den nagegaan of de klager niet a poste
riori, enkele uren na de feiten, zelf de 
Iichte schade aan zijn voertuig heeft 
opgemerkt; 

derde onderdeel, de rechtbank met de 
woorden « zich vergewissen van » in de 
betekenis van « beoordelen » of nog 
« ramen » haar beslissing niet wettelijk 
verantwoordt en in het ongewisse laat of 
zij beslist dat eiser na onderzoek moest 
oordelen dat er schade was dan wei of 
hij, ook al meende hij dat er in werke
lijkheid geen schade was, zich toch 
kenbaar diende te maken : 

Over het eerste en het tweede 
onderdeel samen : 

Overwegende dat, nu het enkel 
vermeldt dat « Luc Delorme zich 
diende te vergewissen van de 
schade aan het door hem aangere
den voertuig; dat hij zich kenbaar 
moest maken; dat de bestanddelen 
van het misdrijf B te zijnen aanzien' 
vaststaan », het vonnis geen ant
woord verstrekt op de in die twee 
onderdelen van het middel aangege
ven conclusie; 

Dat het eerste en het tweede 
onderdeel van het middel gegrond 
zijn; 

Om die redenen, en zonder dat er 

uitspraak wordt gedaan over de 
strafvordering wegens de tenlaste
legging B; 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 voorziening; laat de andere 
helft van die kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Nijvel, zitting houdend in 
hoger beroep. 

30 januari 1980 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Screvens, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Stranard -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Godaert, Brussel. 

Nr. 328 

2" KAMER - 30 januari 1980 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- MIDDEL WAARIN SCHENDING WORDT AAN
GEVOERD VAN EEN OPGEGEVEN WE'ITELIJKE 
BEPALING - GEEN NADERE BEPALING 
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL {1) 

2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFVOR
DERING - EEN ENKELE STRAF UITGESPRO
KEN WEGENS VERSCHEIDENE MISDRIJVEN -
MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFT OP 
EEN VAN DIE MISDRIJVEN - STRAF WETTE
LIJK VERANTWOORD DOOR EEN ANDER MIS
DRIJF- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (2). 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN ~ CONCLU
SIE VAN DE BEKLAAGDE DIE DE BEWIJS
WAARDE VAN EEN GETUIGENIS BETWIST
BETWISTING GEGROND OP EEN OMSTANDIG 
VERWEER VEROORDELING ENKEL 
GEGROND OP DIT GETUIGENIS ZONDER DIT 
VERWEER TE BEANTWOORDEN - NIET MET 
REDENEN OMKLEDE BESLISSING (3). 

grond bestaat tot onderzoek van het 1-...;.._-------------
derde onderdeel van het tweede 
middel dat niet zou kunnen leiden 
tot ruimere cassatie of tot cassatie 
zonder verwiJZing, vernietigt het. 
bestreden vonnis, in zoverre daarbij 

(1) Cass., 30 april 1974 (A.C., 1974, 955). 

(2) Cass., 28 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 205). 

(3) Cass., 6 dec. 1976 (A. C., 1977, 389). 
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(BERNARD, ROYALE BELGE N.V. 

T. ADAM, LODEWIJCKX) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 september 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik; 

I. Op de voorziening van Bernard, 
gericht tegen de beslissingen op de 
rechtsvorderingen van het openbaar 
ministerie, 

1. jegens verweerders Alphonse 
Adam, beklaagde, Jean Adam en. 
Maria Lodewijckx, de voor Al
phonse Adam burgerrechtelijk aan
sprakelijke partijen : 

Overwegende dat eiser als mede
beklaagde niet bevoegd is om zich 
tegen die beslissingen in cassatie te 
voorzien; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

2. jegens eiser : 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grand
wet, 10 en meer bepaald 10.1.1°, 10.1.3°, 
16, en meer bepaald 16.3, 17, en meer 
bepaald 17.2.2oa, 19, en meer bepaald 19.1 
en 19.3.1° en 19.3.2° a, van het koninklijk 
besluit van 1 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer, 3, 4 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvorde
ring, 1382, 1383 en 1384 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis de 
beslissing van de politierechtbank wij
zigt en 1 o eiser we gens de hem ten laste 
gelegde feiten veroordeelt tot een geld
boete van 2.000 frank alsook in de 
kosten van de tegen hem ingestelde 
strafvordering, 2o medebeklaagde Al
phonse Adam vrijspreekt, 3° eiser 
Bernard aileen aansprakelijk verklaart 
voor de schadelijke gevolgen van het 
litigieuze ongeval, hem veroordeelt om 
een provisionele vergoeding van een 
frank te betalen aan de burgerlijke 
partijen Alphonse Adam en Jean Edgard 
Adam, en de rechtsvordering van eiseres 
Royale Beige afwijst wegens de onbe
voegdheid van de rechtbank om daarvan 
kennis te nemen, en die beslissingen 
grondt op de verklaringen van getuige 

Maillard op grand waarvan het ver
klaart, enerzijds, dat verweerder Adam 
zich naar links heeft begeven en zijn 
linker richtingsaanwijzers heeft doen 
werken op 60 meter voor het kruispunt 
en dus zijn zwenking naar links regel
matig heeft uitgevoerd en, anderzijds, 
dat eiser met overdreven snelheid reed, 

terwijl, eerste onderdeel, de eisers in 
de regelmatig in hun naam neergelegde 
conclusie hebben aangevoerd dat geen 
geloof kon worden gehecht aan « de 
verklaring van Jacqueline Maillard, 
welke trouwens in strijd is met de 
verklaring van de twee betrokken 
bestuurders en naar het oordeel van de 
verbalisanten weinig geloofwaardig is, 
vermits zij in staat is een verklaring af 
te leggen ofschoon zij van het gebeurde 
niets had gezien »; 

daaruit volgt dat, nu het bestreden 
vonnis steunt op die getuigenverklaririg 
zonder te antwoorden op het door de 
eisers daartegen aangevoerde verweer, 
het niet regelmatig met redenen is 
omkleed (schending van voren vermeld 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de bestuurder die 
naar links afslaat, vooraf zijn voornemen 
daartoe tijdig genoeg moet kenbaar 
maken door middel van de linker rich
tingsaanwijzers en pas daarna naar 
links mag uitv<!ijken; 

daaruit volgt dat het bestreden vonnis 
dat verweerders maneuver regelmatig 
acht terwijl het tevens vaststelt dat hij 
zich naar links heeft begeven en zijn 
richtingsaanwijzers heeft doen werken, 
artikel 19.3.1 o en 19.3.2° a van het Wegver
keersreglement schendt, niet wettelijk is 
verantwoord en bijgevolg aile in het 
middel vermelde wettelijke bepalingen 
schendt (uitgezonderd artikel 97 van de 
Grondwet): 

Over beide onderdelen samen : 

Overwegende dat eiser veroor
deeld werd tot een enkele geldboete 
van vijftig frank wegens het gecon
traventionaliseerde misdrijf slagen 
of verwondingen door gebrek aan 
voorzichtigheid of voorzorg en 
wegens de overtreding van de 
artikelen 16.3, 17.2.2° a, 10.1.1 o en 
10.1.3° van het Wegverkeersregle
ment; 

Overwegende dat, in zoverre het 
middel de schending aanvoert van 
artikel 17.2.2° a, het niet ontvankelijk 
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is daar het niet nader aangeeft 
waarin de schending van bedoeld 
artikel bestaat; 

Overwegende dat voor het ove
rige, nu de straf wettelijk verant
woord is op grond van de overtre
ding van artikel 17.2.2~a van het 
W egverkeersreglement, het middel 
dat slechts betrekking heeft op de 
andere aan eiser ten laste gelegde 
overtredingen van het Wegverkeers
reglement, bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is, ook al was het 
gegrond; 

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

II. Op de voorziening van de 
naamloze vennootschap Royale 
Belge: 

A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissingen op 
de rechtsvorderingen van het open
baar ministerie jegens de verweer
ders Alphonse Adam, beklaagde, 
Jean Adam en Maria Lodewijckx, 
die voor Alphonse Adam burger
rechtelijk aansprakelijk zijn : 

Overwegende dat eiseres als bur
gerlijke partij niet in kosten van de 
strafvordering is veroordeeld en zij 
mitsdien niet bevoegd is om zich 
tegen die beslissingen in cassatie te 
voorzien; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvorderingen van 
eiseres jegens Alphonse Adam, Jean 
Adam en Maria Lodewijckx: 

Over het hierboven weergegeven 
middel: 

Overwegende dat het vonnis de 
beslissing dat verweerder Alphonse 
Adam « zich naar links heeft bege
ven en zijn linker richtingsaanwij
zers heeft doen werken voor de post 
zestig ·meter voor het kruispunt », 
en dat hij aldus zijn zwenking naar 
links regelmatig voorbereid heeft, 

zodat de overtreding van arti
kel 19.3.1" te zijnen aanzien niet 
bewezen is, grondt op de enkele 
verklaring van getuige · Maillard en 
er enkel op wijst dat die getuige 
« op een zeer goede plaats stond »; 

Dat het aldus niet antwoordt op 
de in het middel vermelde omstan
dige beschouwingen waarbij eiseres 
aanvoerde dat geen geloof kon wor
den gehecht aan de verklaringen 
van die getuige; · 

Dat het middel in dat opzicht 
gegrond is; 

III. Op de voorziening van 
Bernard, gericht tegen de beslissin
gen op de burgerlijke rechtsvorde
ringen van Alphonse Adam en· Jean 
Adam jegens eiser : 

Overwegende dat het vonriis eiser 
veroordeelt om een voorlopige ver
goeding van een frank te betalen 
aan iedere verweerder; dat een der
gelijke beslissing geen eindbeslis
sing is in de zin van artikel 416 van 
het Wetboek van Strafvordering en 
geen uitspraak doet over een 
bevoegdheidsgeschil; 

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

Overwegende evenwel, dat de ver:.. 
nietiging van de beslissingen op de 
burgerlijke rechtsvorderingen van 
eiseres jegens de verweerders de 
vernietiging meebrengt van de 
beslissingen op de burgerlijke 
rechtsvorderingen van de verweer
ders Alphonse Adam en Jean Adam 
jegens eiser, welke beslissingen aan 
dezelfde onwettigheid lijden; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis in zoverre daar
bij uitspraak wordt gedaan over 
de burgerlijke rechtsvorderingen 
behalve in zoverre wordt beslist dat 
Bernard een fout heeft begaan; 
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 
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kosten van zijn voorziening en de 
verweerders in de andere kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank 
van Hoei, zitting houdend in hager 
beroep. 

30 januari 1980 - 2• kamer - Voorzi~
ter en verslaggever : de h. Screvens, · 
waarnemend voorzitter Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal' - Advocaten mrs. 
Simont en Bii.tzler. 

Nr. 329 
1" KAMER- 31 januari 1980 

1° ADVOCAAT - TUCHT - VERBOD AAN 
EEN ADVOCAAT IN EEN BEPAALDE ZAAK TE 
PLEITEN- BEVOEGDHEID VAN DE STAFHOU
DER VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN -
BEG RIP. 

2° ADVOCAAT - TUCHT - STAFHOUDER 
VAN DE ORDE DIE AAN EEN ADVOCAAT VER
BIEDT IN EEN BEPAALDE ZAAK TE PLEITEN 

GEEN AANTASTING VAN HET IN 
ART. 758 GER.W. GESANCTIONEERDE RECHT. 

3° BURGERLIJKE RECHTEN, POLI
TIEKE RECHTEN - DISCIPLINAIRE 
VERVOLGING EN TUCHTSANCTIE - IN BEGIN
SEL VREEMD AAN BETWISTINGEN OVER EEN 
BURGERLIJK RECHT. 

4° ADVOCAAT - TUCHT - BESLISSING 
DAT EEN CASSATIEBEROEP GEEN SCHOR
SENDE KRACHT HEEFT- REDENEN. 

5° VOORZIENING IN CASSATIE -
TUCHTZAKEN - ADVOCAAT - CASSATIE
J:iEROEP TEGEN EEN BESLISSING VAN DE 
TUCHTRAAD VAN BEROEP- BESLISSING DAT 
HET CASSATIEBEROEP GEEN SCHORSENDE 
KRACHT HEEFT- REDENEN. 

6° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - TUCHTZAKEN - ADVO
CAAT - BESLISSING DAT HET CASSATIEBE
ROEP GEEN SCHORSENDE KRACHT HEEFT -
REDENEN. 

7° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -
OPENBAARHEID VAN DE DEBA'ITEN VOORGE
SCHREVEN BIJ ART. 6.1 - NIET TOEPASSE
LIJK OP TUCHTPROCEDURES {1). 

(1) Cass., 20 sept. 1979 (A.C., 1979-80, 
nr 45). 

8° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -
ART. 7 - c NIEMAND KAN VEROORDEELD 
WORDEN WEGENS EEN HANDELEN OF NALA
TEN DAT GEEN STRAFBAAR FElT UITMAAKTE 
TEN TIJDE DAT HET HANDELEN OF NALATEN 
GESCHIEDDE • - BEPALING NIET TOEPASSE
LIJK OP TUCHTVORDERINGEN (2). 

9° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 

ART. 8 - RECHT OP EERBIEDIGING VAN HET 
PRIVE-LEVEN EN HET GEZINSLEVEN .
BEGRIP. 

1" De stafhouder van de Orde van Advo
caten is wettelijk bevoegd om met 
toepassing van de tuchtregels een 
advocaat te verbieden in een bepaalde 
zaak te pleiten, op grand dat deze 
daardoor de beginselen van waardig
heid en kiesheid van zijn beroep in · 
het gedrang zou brengen. 

2" De uitoefening door de stafhouder 
van de Orde van Advocaten van de 
bevoegdheid om een advocaat te ver
bieden in een bepaalde zaak te pleiten, 
op grand dat deze daardoor de begin
selen van waardigheid en kiesheid van 
zijn beroep in het gedrang zou bren
gen, kan het pleitrecht niet aantasten 
dat art. 758 Ger. W: · sanctioneert bin
nen de perken van de eerbiediging 
van de beginselen en de voorschriften 
tot regeling van het advocatenberoep. 

3" Disciplinaire vervolgingen en het uit
spreken van tuchtsancties houden in 
beginsel geen verband met de geschil
Jen die krachtens art. 92 Gw. bij 
uitsluiting tot de bevoegdheid van de 
rechtbanken behoren (3). 

4", 5" en . 6" Bij ontstentenis van een 
conclusie dienaangaande dient de 
tuchtraad van beroep van de Orde van 
Advocaten de redenen niet op te geven 
waarom hij ingevolge art. 477, vierde 
lid, Ger. W: zegt dat zijn beslissing 
uitvoerbaar is niettegenstaande cassa
tieberoep. 

9" Het verbod dat in hel belang van de 
waardigheid en de kiesheid van het 
advocatenberoep wordt opgelegd aan 
een lid van de Orde van Advocaten om 
in een zaak te pleiten, met name in 
zijn eil(en echtscheidingsprocedure, en 

(2) Zie Cass., 12 juni 1975 (A.C., 1975, 1081). 

(3) Cass., 15 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1232). 
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de tuchtsanctie op de overtreding van 
dat verbod kunnen geen miskenning 
zijn van het recht op eerbiediging van 
het prive-leven en het gezinsleven, in 
de zin van art. 8 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens. 

(J ... T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE LUIK) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 22 juni 1979 
gewezen door de tuchtraad van 
beroep van de balies van het rechts
gebied van het Hof van Beroep te 
Luik; 

Over het eerste en het tweede middel 
samen, het eerste afgeleid uit de schen
ding van artikel 758 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 

doordat de beslissing van de tuchtraad 
van beroep zegt dat « de stafhouder het 
hoofd is van de Orde en als dusdanig 
bevoegd is om, indien hij zulks wense
lijk acht, een advocaat te verbieden zijn 
eigen zaak te pleiten », 

terwijl een ieder krachtens a.rtikel 758 
van het Gerechtelijk Wetboek het bur
gerlijk recht heeft zijn eigen zaak te 
verdedigen tenzij de wet anders bepaalt 
of de rechter zulks verbiedt; elke uitzon
dering op dat beginsel bij de wet uit
drukkelijk moet bepaald zijn, de wet aan 
de stafhouder echter niet de bevoegd
heid verleent om dat burgerlijk recht 
van eiser te beperken; daaruit volgt dat 
artikel 758 van het Gerechtelijk Wetboek 
werd geschonden; 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van artikel 92 van de Grondwet, 

doordat eiser, nu het zijn burgerlijk 
recht om zijn eigen zaak te verdedigen 
betreft, in geen geval voor de onbe
voegde tuchtoverheden kon worden 
gedaagd; dat krachtens artikel 92 van de 
Grondwet immers aileen de rechtbanken 
bevoegd zijn om te oordelen over een 
geschil inzake een burgerlijk recht : 

Overwegende dat hij die het 
beroep van advocaat uitoefent de 
heginselen inzake waardigheid, 
rechtschapenheid en kiesheid moet 
eerbiedigen die aan het beroep ten 
grondslag liggen en die, naar luid 
van artikel 456 van het Gerechtelijk 
W etboek, door de raad van de Orde 

van Advocaten moeten gehandhaafd 
worden; dat de eigen tuchtregels 
van de Orde de toepassing van die 
heginselen zijn; 

Dat de stafhouder, die het hoofd 
van de Orde is, bij de toepassing 
van de tuchtregels, wettelijk 
bevoegd is om te beslissen dat een 
advocaat door in een bepaalde zaak 
te pleiten, met name zijn eigen 
zaak, de beginselen van waardig
heid en kiesheid van zijn beroep in 
het gedrang zou brengen, en om 
hem dat om die reden te verbieden; 

Dat een dergelijk verbod geen 
aantasting vormt van het recht dat 
bij artikel 758 van het Gerechtelijk 
Wetboek enkel wordt vastgelegd in 
zoverre het binnen de perken blijft 
die voortvloeien uit de beginselen 
en wettelijke regels die het advoca
tenberoep regelen; 

Overwegende dat artikel 92 van 
de Grondwet bepaalt dat de geschil
len over burgerlijke rechten bij 
uitsluiting tot de bevoegdheden van 

. de rechtbanken behoren;. 
Dat eiser voor de tuchtoverheden 

werd gedaagd niet om een betwis
ting over een burgerlijk recht te 
beslechten doch om uitspraak te 
doen over zijn deontologische 
tekortkoming die voortvloeide uit de 
niet-naleving van een verbod dat 
hem werd opgelegd om de waardig
heid, de rechtschapenheid en de 
kiesheid op te houden die aan het 
advocatenberoep ten grondslag lig
gen; 

Dat die middelen niet kunnen 
aangenomen worden; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, 

eerste onderdeel, doordat de beslissing 
van de tuchtraad van beroep de beslis
sing van 16 januari 1979 van de raad van 
de Orde bevestigt en de straf die wegens 
de in de genoemde beslissing in aanmer
king genomen t~nlasteleggingen werd 
opgelegd, 

terwijl in de overwegingen van de 
beslissing van de tuchtraad van beroep 
slechts een enkele tenlastelegging in 
aanmerking wordt genomen; in de voor-
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aan de procureur-generaal en vervolgens 
het dossier naar de secretaris van de 
tuchtraad van beroep moet sturen : 

laatste overweging van de beslissing van 
de tuchtraad van beroep immers enkel 
de eerste beslissing van de raad van de 
Orde wordt goedgekeurd zonder die 
goedkeuring te motiveren; Overwegende dat het middel geen 

tweede onderdeel, doordat de beslis- grief bevat die tegen de bestreden 
sing van de tuchtraad van beroep niet- beslissing is gericht; dat het enkel 
tegenstaande de voorziening in cassatie het ontbreken aanvoert van de aan
uitvoerbaar wordt verklaard; gifte van een hoger beroep tegen 

terwijl artikel 477, vierde lid, van het een beslissing waarover de ge
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de noeinde beslissing geen uitspraak 
voorziening in cassatie in beginsel doet en van het versturen van een 
schorsende kracht heeft; de tuchtraad dossier; 
van beroep nergens zegt waarom hij de D d 
door artikel 477 van het Gerechtelijk at het mi del niet ontvankelijk 
Wetboek geboden mogelijkheid benut : is; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de bestreden 
beslissing door, met het verduide
lijkte voorbehoud, uitdrukkelijk te 
verwijzen naar de « motieven » en 
het « beschikkende gedeelte » van 
de beroepen beslissing, haar uit
spraak regelmatig met redenen 
omkleedt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de tuchtraad 
van hoger beroep, bij ontstentenis 
van conclusie dienaangaande, de 
motieven niet behoefde te precise
ren waarop hij steunde om te zeg
gen dat zijn beslissing niettegen
staande de voorziening in cassatie 
uitvoerbaar is; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 469 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 

doordat eiser hoger beroep heeft inge
steld tegen de beslissing van 21 no
vember 1978 van de raad van de Orde 
waarbij de openbaarheid van de debat
ten werd geweigerd, 

terwijl van dat hoger beroep nooit 
aangifte werd gedaan aan de procureur
generaal en eiser nooit een dagvaarding 
voor de tuchtraad van beroep ontving, 
terwijl artikel 469 van het Gerechtelijk 
Wetboek eiser het recht verleent tegen
beroep in te stellen en preciseert dat de 
secretaris van de raad van de Orde van 
ieder hoger beroep aangifte moet doen 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6, 7, 8 en 
13 van het Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden, ondertekend te 
Rome en goedgekeurd bij de wet van 
13 mei 1955, 

doordat, eerste onderdeel, de beslis
sing artikel 6, lid 1, van het Verdrag 
schendt, 

terwijl eiser op grond van artikel 758 
van het Gerechtelijk Wetboek het recht 
heeft zijn eigen zaak voor de rechtbank 
te verdedigen behoudens mogelijk ver
bod van diezelfde rechtbank in bepaalde 
gevallen; eiser echter geen verbod kreeg 
van de rechtbank doch, buiten de recht
bank om, van de stafhouder, die daartoe 
door geen enkele tekst is gemachtigd; 
eiser de wettigheid van dat verbod 
formeel betwist; die betwisting overeen
komstig de opzet van artikel 6, lid 1, van 
het Verdrag in het openbaar moet wor
den beslecht door een onafhankelijke en 
onpartijdige rechtbank; zulks ten deze 
klaarblijkelijk niet het geval is geweest; 
immers uit de artikelen 447, 457 en 
473 van het Gerechtelijk Wetboek blijkt 
dat de raad van de Orde met gesloten 
deuren zitting heeft gehouden, niet
tegenstaande de conclusie en het hoger 
beroep van eiser; dat de stafhouder, die 
aldus rechter wordt in een geschil 
waarin hij partij is, de zaak aanhangig 
maakt bij de raad van de Orde, deze 
voorzit en · stemgerechtigd is; dat die 
stafhouder ook bijdraagt tot de samen
stelling van de tuchtraad van beroep; 

tweede onderdeel, de beslissing de 
artikelen 6 en 7 van het Verdrag 
schendt, 

terwijl eiser werd veroordeeld voor 
feiten die op het ogenblik waarop zij 
worden gepleegd helemaal geen misdrij
ven zijn volgens het nationaal of inter-
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nationaal recht doch integendeel niet toepasselijk is op de tucht
rechtet;t : het n;~ht zich persoonlijk te rechtsplegingen; dat het middel die
verdedigen, bewiJzen te vrag.~n en aan- naangaande naar recht faalt; 
spraak te maken op een gehJke behan- Ov d d t h t 'dd 1 · 
deling; erwegen e a e m1 e , m . . . I zoyerre het betoogt dat de tuchtraad 

derde onderdeel, de beshssmg artl- van beroep geen onafhankelijke en 
kel 8 van het Verdrag schendt, onpartijdige rechtbank is, niet ont-

te!Wijl eiser recht heeft op eerbiedi- vankelijk is omdat het niet preci
ging van zijn prive-leven en gezinsleven seert waarin de « bijdrage van de 
en de uitoefening van dat recht aan geen stafhouder bij de samenstelling » 
andere beperkingen kan worden onder- van de genoemde raad heeft 
worpen dan die welke bij de wet uit- b 
drukkelijk zijn voorzien; eisers rechts- estaan; 
vordering echter behoort tot het pri- W at het tweede onderdeel be-
vaatrecht en tot zijn gezinsleven en treft : 
prive-leven, en de wet enkel de beoorde
ling door de rechtbank voorziet; de 
tuchtoverheden hun bevoegdheden dus 
overschreden hebben rtu zij een beslis
sing nemen die niet eisers beroepsleven 
doch zijn prive-leveh raakt door zijn 
recht op verdediging en bewijsvoering 
met schending van de wet te regelen; 

vierde onderdeel, de beslissing arti
kel 13 van het Verdrag schendt, 

terwijl eiser, waarvan de door het 
Verdrag gewaarborgde rechten op 
bovenvermelde wijze werden geschon
den, daadwerkelijk een rechtsmiddel 
mag aanwenden voor een nationale 
rechterlijke instantie zelfs wanneer die 
schendingen zoals ten deze werden 
begaan door personen in de uitoefening 
van hun officiE!le functies; de tuchtraad 
van beroep echter door zijn beslissing 
bij voorraad uitvoerbaar te verklaren 
eiser een daadwerkelijk rechtsmiddel 
heeft ontnomen voor de enige nationale 
rechterlijke instantie die ten deze uit
spraak had kunnen doen, te weten het 
Belgische Hof van Cassatie : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het gericht is tegen de 
beslissing van de stafhouder en van 
de raad van de Orde, niets uit
staande heeft met de bestreden 
beslissing en dus niet ontvankelijk 
is; 

Overwegende dat de bepaling van 
artikel 6, lid 1, van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van 
de Mens en de Fundamentele Vrij
heden, vyaarbij de openbaarheia van 
de debatten en van de uitspraak van 
de beslissing wordt voorgeschreven, 

Overwegende dat artikel 7 van 
het Verdrag niet toepasselijk is in 
tuchtrechtsplegingen; 

Dat dit onderdeel van het middel 
naar recht faalt; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het verbod dat, 

in het belang van de waardigheid 
en de kiesheid die inherent zijn aan 
het advocatenberoep, wordt opge
legd aan een lid van de Orde van 
Advocaten in zijn eigen zaak te 
pleiten in een echtscheidingsproce
dure en de tuchtsanctie die wegens 
de overtreding van dat verbod werd 
uitgesproken geen miskenning kun
nen zijn van het recht op eerbiedi
ging van het prive-leven en het 
gezinsleven, in de zin van artikel 8 
van het Verdrag tot Bescherming 
·van de Rechten van de Mens; 

Dat dit onderdeel van het middel 
naar recht faalt; 

W at het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat, in de onderstel

ling dat artikel 13 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden op het in dit onderdeel 
van het middel bedoelde geval toe
passelijk zou zijn, het feit dat in de 
bestreden beslissing wordt gezegd 
dat zij uitvoerbaar is niettegen
staande de voorziening in cassatie, 
eiser niet het recht heeft ontnomen 
een voorziening in cassatie in te 
stellen die hij trouwens inderdaad 
heeft ingesteld zoals uit deze 
rechtspleging blijkt; 
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Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan worden aangenomen; 

gedekt is door verjaring van de bur
gerlijke rechtsvordering, bepaald bij 
de wet van 17 april 1878, kan zij 
derhalve niet meer als grondslag die
nen voor een burgerlijke rechtsvorde
ring ex contractu of ex delicto (1 ). Om die redenen, verwerpt de 

voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

31 januari 1980- 1" kamer- Voorzit
ter en verslaggever : ridder de Schaet
zen, afdelingsvoorzitter Gelijklui
dende conclusie van de h. Dumon, pro
cureur-generaal Advocaat mr. 
Simont. 

Nr. 330 

1" KAMER- 31 januari 1980 

1° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - VORDERING TOT VERGOEDING 
VAN SCHADE - SCHADE TEN GEVOLGE VAN 
EEN MISDRIJF - VERJARING - TERMIJNEN 
GESTELD BIJ DE VOORAFGAANDE TITEL VAN 
HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING -
TOEPASSING VAN DIE TERMIJNEN OOK AL IS 
DE VORDERING GEGROND OP EEN CON
TRACTUELE VERBINTENIS. 

2° VERJARING - STRAFZAKEN - BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING - VORDERING 
TOT VERGOEDING VAN SCHADE - SCHADE 
TEN GEVOLGE VAN EEN MISDRIJF- VERJA
RING- TERMIJNEN GESTELD BIJ DE VOORAF
GAANDE TITEL VAN HET WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING - TOEPASSING VAN DIE 
TERMIJNEN OOK AL IS DE VORDERING 
GEGROND OP EEN CONTRACTUELE VERBIN
TENIS. 

1 o en 2° Zowel onder het stelsel van de 
wet van 17 april 1878 boudende de 
voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering, v66r de wijziging 
ervan bij de wet van 30 mei 1961, als 
onder het thans vigerend stelsel is een 
vordering tot vergoeding van de 
schade ten gevolge van een misdrijf 
onderworpen aan de bij die wet 
gestelde verjal'ingstennijnen, ook al is 
zij niet gegrond op dat misdl'ijf maar 
wei op een contractuele verbintenis; 
de handeling of het verzuim blijft, als 
oorzaak van de schade, immers straf
baar en het strafbaar kenmerk vervalt 
niet omdat de handeling of het ver
zuim terzelfder tijd schending oplevert 
van een contractuele verbintenis; 
zodra de handeling of het verzuim 

(F ... T.M ... ) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre,... 
den arrest, op 22 maart 1972 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1101, 1107, 1134, 
1142, 1147 tot 1151, 1370, 2262 van het 
Burgerlijk Wetboek, 3, 4, 22 en, voor 
zoveel nodig, 21 en 23 tot 25 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van Straf
vordering, zoals die artikelen 21 tot 
25 van toepassing waren v66r de inwer
kingtreding van de wet van 30 mei 1961 
tot wijziging van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvorde
ring, 

doordat het arrest, na te hebben 
vastgesteld dat eiser bij inleidend 
exploot van 20 januari 1967 verweerder 
heeft gedagvaard tot schadevergoeding 
« ter herstelling van de contractuele en 
niet contractuele fouten » die deze 
laatste « zou hebben begaan bij een 
radiotherapiebehandeling in 1950 », 
beslist dat de rechtsvordering van eiser, 
voor zover ze gegrond is op de contrac
tuele aansprakelijkheid van verweerder, 
verjaard was door verloop van drie jaren 
na de aan verweerder toegeschreven 
contractuele fouten, op grond dat « hoe
wei eiser zich tot staving van zijn 
aanspraken tegelijkertijd mag beroepen 
op de contractuele en op de aquiliaanse 
fout, de strafrechtelijke verjaring niette
min van toepassing is zodra het feit dat 
ten oorsprong ligt aan de rechtsvorde
ring strafrechtelijk kan worden 
gekwalificeerd » (ten deze, volgens het 
arrest, onopzettelijke slagen en verwon
dingen), « zelfs als de rechtsvordering 
ook haar oorsprong vindt in een con
tract, wat het geval is met de aansprake
lijkheid van de geneesheer, omdat deze 
meestal op het contractuele vlak ligt », 

(1) Zie de verwijzingen in de concl. van het 
O.M., in Bull. en Pas., 1979-80, I, 626. 
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terwijl, zelfs wanneer de niet

uitvoering van een contractuele verbin
tenis tegelijkertijd een strafbaar feit 
vormt, de schuldeiser van de verbintenis 
een rechtsvordering op grond van het 
contract kan instellen ten einde ver
weerder, naar gelang van het geval, te 
doen veroordelen om de contractuele 
verbintenis uit te voeren (uitvoering in 
natura) of om de door de niet-uitvoering 
van die verbintenis veroorzaakte scbade 
te berstellen (gelijkwaardige uitvoering); 
wanneer de scbuldeiser van de verbin
tenis op die grondslag zijn rechtsvorde
ring instelt, deze niet een << recbtsvorde
ring is tot herstel van de door een 
misdrijf veroorzaakte scbade » in de zin 
van artikel 3 van de wet van 
17 april 1878 en niet « terzelfder tijd en 
voor dezelfde rechters kan worden ver
volgd als de strafvordering » zoals in 
artikel 4 van dezelfde wet wordt bepaald; 
deze rechtsvordering, waarvan bet con
tract de oorzaak is, dus niet een << bur
gerlijke recbtvordering volgend » uit bet 
misdrijf is in de zin van de artikelen 21 
tot 23 van die wet en derbalve niet 
onderworpen is aan de verjaringstermijn 
die, kracbtens die artikelen, van toepas
sing is op de strafvordering en de 
burgerlijke recbtsvordering volgend uit 
bet misdrijf, docb wel aan de verjaring 
bepaald in het burgerlijk recbt die 
krachtens artikel 2262 van het Burgerlijk 
Wetboek in principe dertig jaar is; zulks 
het geval is wanneer de rechtsvordering 
gebaseerd is op het contract, zelfs indien 
de contractuele verbintenis waarvan de 
niet-uitvoering wordt aangevoerd een 
inspannings- en niet een resultaatsver
bintenis is, waaruit volgt dat het arrest, 
door te verkl'aren dat de door eiser 
ingestelde recbtsvordering tot contractu
ele aansprakelijkheid kracbtens arti
kel 22 van de wet van 17 april 1878, 
door verloop van drie jaren verjaard is, 
alle in het middel vermelde bepalingen 
scbendt: 

Overwegende dat uit het arrest 
blijkt dat de rechtsvordering van 
eiser ertoe strekte verweerder te 
doen veroordelen om hem te ver
goeden voor de schade die voort
vloeide uit een radiodermitis met 
verzwering en onvruchtbaarheid ten 
gevolge van een door verweerder 
toegepaste radiotherapie, en dat 
eiser die rechtsvordering met name 
baseerde op de eigen daad van 
verweerder die aanleiding gaf tot 

contractuele en niet contractuele 
fouten die verweerder zou hebben 
begaan « door de duur van de 
bestralingen te verlengen, door de 
plaatselijke bestralingsvoorwaarden 
en de modaliteiten van absorptie te 
miskennen, door de geslachtsorga
nen van de patient niet te bescher
men »; dat enkel kritiek wordt 
uitgebracht op de beslissing van het 
arrest dat de vordering, voor zover 
ze gegrond is op de tekortkomin
gen van verweerder aan zijn con
tractuele verplichtingen, onderwor
pen is aan de verjaring van de uit 
een wanbedrijf volgende burgerlijke 
rechtsvordering; 

Overwegende dat, hoewel eiser 
zich ook beriep op uit een overeen
komst voortvloeiende verplichtin
gen, de vordering tot toekenning 
van schadevergoeding uit hoofde 
van lichamelijke letsels, steunde op 
een gedraging van verweerder, die 
de oorzaak was van die schade, 
welke, volgens de niet bekritiseerde 
vaststellingen van het arrest, wees 
op een gebrek aan voorzichtigheid 
of voorzorg en dus het in de 
artikelen 418 en 420 van het Straf
wetboek omschreven wanbedrijf 
opleverde; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat eiser aanvoerde dat die 
gedraging van verweerder ook een 
tekortkoming aan zijn contractuele 
verplichtingen was geweest niet tot 
gevolg kon hebben dat de rechter 
vermocht buiten beschouwing te 
laten dat de vordering in werkelijk
heid op dat wanbedrijf was geba
seerd en, zelfs indien eiser zich tot 
grondslag van zijn vordering beriep 
op de overeenkomst die hij met 
verweerder had gesloten, te beslis
sen dat ten deze niet de verja
ringstermijn van de wet van 
17 april 1878, doch wei die van het 
burgerlijk recht van toepassing was; 

Overwegende dat de wet, door 
de burgerlijke rechtsvordering te 
onderwerpen aan de verjaringster
mijn bepaald in de wet houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering, wil beletten dat, 
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in prive-belang, strafbare feiten 
gerechtelijk kunnen worden vastge
steld na het verstrijken van de door 
de wet voorgeschreven termijn; dat, 
onder de regeling van de wet van 
17 april 1878 v66r de wijziging ervan 
door de. wet van 30 mei 1961, deze 
termijn eindigde wanneer de vervol
ging in het maatschappelijk belang 
niet meer was toegestaan; dat, 
onder de regeling van toepassing 
sedert die wijziging, die termijn 
voor alle misdrijven is vastgesteld 
op vijf jaar te rekenen van de dag 
waarop ze werden gepleegd, zonder 
echter een einde te kunnen nemen 
v66r de verjaring van de strafvorde
ring; dat die regelingen, om de 
redenen van openbare orde die 
eraan ten grondslag lagen, zelfs van 
toepassing zijn ingeval de vergoe
ding van de schade ten gevolge van 
een door de wet als misdrijf gekwa
lificeerd feit, niet op grondslag van 
het misdrijf en krachtens de 
artikelen 1382 en volgende van het 
Burgerlijk Wetboek, doch krachtens 
de regels van een contract wordt 
gevorderd; 

Dat dit feit zijn karakter van 
misdrijf niet verliest omdat het 
tegelijkertijd een contract schendt; 
dat het, zodra het valt onder de 
verjaring van de burgerlijke rechts
vordering als bepaald in de wet van 
17 april 1878, niet meer tot basis 
kan dienen van enige burgerlijke 
rechtsvordering, noch « ex contrac
tu», noch « ex delicto»; 

Overwegende dat het arrest niet 
wordt bekritiseerd voor zover het 
beslist dat de verj aring van de 
burgerlijke rechtsvordering volgend 
uit het wanbedrijf van onopzette
lijke verwondingen aanvangt op het 
moment van de fout waarvan de 
letsels het gevolg zijn; 

Dat het middel naar recht faalt; 

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

31 januari 1980- 1" kamer- Voorzit
ter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : baron Vin!;!otte 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Dumon, procureur-generaal - Advo
caten : mrs. Kirkpatrick en Ansiaux. 
aux. 

Nr. 331 

1" KAMER- 31 januari 1980 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE 
ZAKEN - VORDERING TOT ON'ITREKKING 
VAN DE ZAAK AAN DE RECHTER WEGENS 
WE'ITIGE VERDENKING - VERPLIC.HTING 
ZICR TE WENDEN TOT EEN ADVOCAAT BIJ 

RET ROF VAN CASSATIE (1). 

(DE JONGRE D'ARDOYE 
T. CARACCIOLO DI FIORINO) 

31 januari 1980- 1• kamer- Voorzit
ter en verslaggever : ridder de Schaet
zen, afdelingsvoorzitter - Gelijklui
dende conclusie van de h. Dumon, pro
cureur-generaal. 

Nr. 332 

1" KAMER- 31 januari 1980 

VOORZIENING IN CASSATIE - VORM 

- BURGERLIJKE ZAKEN - CASSATIEVER
ZOEKSCRRIFT - VERZOEKSCRRIFT DAT 
ZOWEL OP RET AFSCRRIFT ALS OP RET 
ORIGINEEL DOOR EEN ADVOCAAT BIJ RET 
ROF VAN CASSATIE MOET ONDERTEKEND 
ZIJN (2). 

(DEFOING T. AXENSALVA) 

31 januari 1980 - 1" kamer - Voorzit
ter : ridder de Schaetzen, afdelingsvoor
zitt~r- Verslaggever: mevr. Raymond
Decharneux - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Dumon, procureur-generaal. 

(1) Cass., 17 juni 1976 (A.C., 1976, 1161). 

(2) Cass., 11 okt. 1973 (A.C., 1974, 170). 
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Nr. 333 

1• KAMER - 1 februari 1980 

1° INKOMSTENBELASTINGEN - BE
DRIJFSLASTEN - KAPITAALINBRENG IN EEN 
HANDELSVENNOOTSCHAP - GEEN AFTREK
BARE BEDRIJFSLAST (1). 

2° INKOMSTENBELASTINGEN - BE
DRIJFSLASTEN - PERSONENVENNOOTSCHAP 
MET RECHTSPERSOONLIJKHEID DIE MET VER
LIES WORDT VEREFFEND- VERLIES VAN DE 
INBRENG VOOR EEN WERKEND VENNOOT -
VERLIES DAT GEEN AFTREKBAAR BEDRIJFS
VERLIES IS VOOR DEZE VENNOOT. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN - BE

DRIJFSLASTEN - VERLIES GELEDEN DOOR 
, EEN PERSONENVENNOOTSCHAP MET RECHTS
PERSOONLIJKHEID - WERKEND VENNOOT 
DIE DIT VERLIES VOOR ZIJN REKENING 
NEEMT OF EEN PERSOONLIJKE STORTING 
DOET AAN DE VENNOOTSCHAP OM HET VER
LIES TE DEKKEN - VERLIES DAT ALDUS EEN 
BEDRIJFSVERLIES WORDT · VOOR DEZE VEN
NOOT. 

2" Uit de enkele omstandigheid dat een 
personenvennootschap met rechtsper
soonlijkheid met verlies wordt veref
fend en dat dientengevolge een wer
kend vennoot geheel zijn inbreng in 
deze vennootschap of een gedeelte 
ervan heeft verloren, volgt niet dat 
deze vennoot aldus persoonlijk een 
bedrijfsverlies heeft geleden dat als 
dusdanig van zijn bedrijfsinkomsten 
aftrekbaar is (2). (Artt. 20, 1", en 43 e.v. 
gee. wett. 26 feb. 1964.) 

3" Een bedrijfsverlies van een personen
vennootschap met rechtspersoonlijk
heid wordt een persoonlijk bedrijfs
verlies van een werkend vennoot, 
wanneer hij van zijn eigen geld aan de 
vennootschap een bedrag start om 
haar verlies te dekken of dit verlies 
persoonlijk voor zijn rekening neemt 
(3). (Artt. 20, 1", en 43 e.v. gee. wett. 
26 feb. 1964.) 

(1) Cass., 5 okt. 1965 (Bull. en Pas., 1966, I, 
172). 

(2) en (3) Cass., 5 okt. 1965 (Bull. en Pas., 
1966, I, 172) met cone!. van proc.-gen. Dumon, 
toen adv.-gen., en Cass., 25 feb. 1971 (A.C., 
1971, 611). 

(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN 
T. DEVOS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 september 1978 
door het Hof van Beroep te Gent 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de sehen
ding van de artikelen 33, 43, 1" en 2", en 
44 van het Wetboek van· de Inkomsten
belastingen, 

doordat bet arrest beslist dat bet 
vaststaat dat de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid « Nou
velles Carrieres de la Kilobelobe » inge
volge overmaeht vroegtijdig ontbonden 
is en dat bet ontberen door de vennoot 
van zijn aandeel in bet niet vergoede 
gedeelte van het actief dat, ten gevolge 
van de gebeurtenissen verloren ging, een 
verlies uitmaakt voor die vennoot, ver
lies dat een bedrijfskarakter heeft, gelet 
op de aard van de belangen die hij, als 
werkend vennoot, in de vennootschap 
had en die elke idee van private beleg
ging in de vennootsehap uitsluiten, zodat 
verweerder terecht om vrijstelling heeft 
verzoeht, nu bet voor hem te verrekenen 
in 1973 geleden verlies alleszins meer 
bedraagt dan de voor het aanslagjaar 
1974 in aanmerking genomen inkomsten, 

terwijl, overeenkomstig de artike
len 33, 43, 1 • en 2", en 44 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
de inbreng van een kapitaal in een 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, zowel voor een wer
kende als voor een stille vennoot, in 
beginsel een private belegging uitmaakt 
en geen investering in een beroepswerk
zaamheid, zodat ook bet verlies van de 
waarde die een deelbewijs vertegen
woordigt voor de vennoot geen aftrek
bare bedrijfslast of bedrijfsverlies vormt, 
tenzij moet worden aangenomen dat dit 
deelbewijs tot de uitoefening van een 
andere beroepswerkzaamheid dan die 
van werkend vennoot werd aangewend, 
wat ten deze niet het geval is : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerder de helft van de 
deelbewijzen had onderschreven in 
de personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid << Nouvel
les Carrieres de la Kilobelobe », 
waarin hij bedrijvig was als enige 
zaakvoerder, en dat, blijkens een 
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definitieve beslissing van 29 mei 
1973 van de Hogere Vergoedings
commissie van de schade in Kongo, 
de door voormelde vennootschap 
geleden verliezen, die niet werden 
vergoed, de som van 1.001.396 frank 
bedragen; 

Overwegende dat, nu de vennoot
schap, zelfs in vereffening, rechts
persoonlijkheid bezit, zij onder
scheiden is van haar vennoten, 
ongeacht of dezen al dan niet wer
kende vennoten zijn of waren; 

Overwegende, eensdeels, dat de 
inbreng van een kapitaal in een 
personenvennootschap met beperkte. 
aansprakelijkheid op zichzelf geen 
bedrijfsuitgave of bedrijfslast vormt 
en, anderdeels, dat het verlies van 
een inbreng dat het verlies van het 
kapitaal ten gevolge heeft, voor de 
vennoot die deze inbreng deed geen 
bedrijfsverlies is; 

Dat uit de omstandigheid aileen 
dat de vennootschap verlies heeft en 
dat de werkende vennoot zijn 
inbreng niet of slechts gedeeltelijk 
terugkrijgt, niet volgt dat deze laat
ste een bedrijfsverlies lijdt; dat, in 
dit geval, het bedrijfsverlies dat van 
de vennootschap is; 

Overwegende dat het verlies van 
de vennootschap slechts een 
bedrijfsverlies voor de werkende 
vennoot kan uitmaken wanneer 
deze laatste dit verlies voor zijn 
rekening neemt, hetzij door te ver
klaren dat hij schuldenaar is van 
een gelijk bedrag jegens de ven
nootschap en derden, hetzij door 
haar dit bedrag te storten om het 
verlies te dekken; 

Overwegende dat, nu het arrest 
zulks niet vaststelt en evenmin dat 
de inbreng van verweerder tot de 
uitoefening van een andere bedrijfs
werkzaamheid dan die van werkend 
vennoot werd aangewend, het niet 
wettelijk kon beslissen dat het door 
eiser op zijn inbreng in de vennoot
schap geleden verlies voor hem een 
bedrijfsverlies was dat van zijn 
inkomsten over 1973 ( dienstjaar 
1974) mocht worden afgetrokken; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat mel
ding van onderhavig arrest zal wor
den gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing; houdt de 
kosten aan en zegt dat de feiten
rechter erover zal beslissen; ver
wijst de zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

1 februari 1980 - 1• kamer- Voorzit
ter : de h. Versee, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Sury -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Claeys Bouuaert. 

Nr. 334 

1 • KAMER - 1 februari 1980 

1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN - GEMEENTEBELASTING OP 
NIET BEBOUWDE PERCELEN VAN EEN NIET 
VERVALLEN VERKAVELING - AFZONDER
LIJKE PERCELEN - BEGRIP. 

2° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN - GEMEENTEBELASTING OP 
NIET BEBOUWDE PERCELEN VAN EEN NIET 
VERVALLEN VERKAVELING NIET 
BEBOUWDE PERCELEN- BEGRIP. 

1" Wanneer de eigenaar van een waning 
vier daaraan grenzende percelen heeft 
aangekocht, die hij als tuin heeft 
ingericht, en dat die percelen bij de 
aankoop niet bebouwd waren en 
begrepen waren in een niet vervallen 
verkaveling, wordt art. 70bis, § 1, Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, 
ingevoegd bij art. 26 van de wet van 
22 dec. 1970, niet geschonden do01· de 
beslissing van de bestendige deputatie 
van een provincieraad volgens welke 
die eigenaar de gemeentebelasting op 
niet bebouwde percelen van een niet 
vervallen verkaveling verschuldigd is 
omdat die percelen, ten tijde van de 
aankoop, deel uitmaakten van een 
verkaveling (1). 

(1) Zie Cass., 20 n:>v. 1975 (A. C., '1976, 363); 
en Cass., 29 jan. 1979 (ibid., 1978-79, 600). Dit 
laatste arrest heeft evenwel geen betrekking 
op een niet bebouwd perceel in een niet 
vervallen verkaveling maar wei op een perceel 
waarop een bijzonder plan van aanleg van 
toepassing is. 
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2° In artikel 70bis Wet Ruimtelijke' 

Ordening en Stedebouw, volgens het
welk de gemeenten een. jaarlijkse 
belasting kunnim heffen op niet 
bebouwde percelen van een niet ver
vallen verkaveling, moet onder « niet 
bebouwde percelen » worden verstaan 
de percelen waarop geen woningen 
gebouwd werden; percelen waarop 
andere gebouwen zijn opgericht, kun
nen dus als niet bebouwde percelen 
beschouwd worden (1). (Artt. 56 en 
70bis Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw.) 

(VERHAEGHE T. GEMEENTE GISTEL) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 9 november 1978 
gewezen door de Bestendige Depu
tatie van de Provincieraad van 
West-Vlaanderen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 28, 31, 67, 78, 
97, 107 van de Grondwet, 70bis, § 1, 
1° en 2°, § 2, a en b, van de wet van 
29 maart 1962 houdende organisatie van 
de ruimtelijke ordening en van de stede
bouw, gewijzigd bij de wet van 
22 december 1970, 1, 2, 3, 4 en 6 van de 
belastingverordening van de gemeente 
Gistel van 6 mei 1977, goedgekeurd bij 
besluit van de provinciegouverneur van 
17 november 1977, 

doordat de beslissing, in antwoord op 
het bezwaar van eiser dat zijn woning 
aanvankelijk vrij ongelukkig was opge
richt op een driehoekig perceel, maar 
dat hij daarna vier percelen had kunnen 
bijkopen, die werden omgeschapen in 
een tuin rondom zijn woning, in functie 
van de hoofdbestemming « wonen » en 
welke tuin een harmonisch geheel met 
zijn woning uitmaakt, zodat het geheel 
kan worden beschouwd als een bebouwd 
perceel of geheel van bebouwde percelen 
in de betekenis van de omzendbrief van 
de minister van Binnenlandse Zaken, in 
feite toegeeft dat dit wel degelijk het 
geval is, maar opwerpt dat dit feit niet 
belet dat al de verschillende percelen 
bescheiden blijven en elke afzonderlijke 
kavel zijn eigen statuut blijft bewaren, 
zolang door de bevoegde overheid geen 

(1) Cass., 20 okt. 11176 (A.C., 1977, 217). 

toelating tot samenvoeging wordt gege
ven, wat ten deze niet zou zijn bewezen, 
en dat de omstandigheid dat door toe
doen van de eigenaar een onbebouwd 
perceel met een bebouwde eigendom 
wordt samengevoegd, aan dit onbebouwd 
perceel zijn karakter van bebouwbare 
grond niet ontneemt, en dat de omstan
digheid dat de voorschriften van de 
desbetreffende verkavelingsvergunning 
geen verbod inhouden tot samenvoeging, 
niet tegenstelbaar zou zijn aan de bepa
lingen van de Wet op de Stedebouw ten 
deze toepasselijk, en dat, ten slotte, de 
opwerping van eiser, dat met bedoelde 
vier percelen geen enkel oogmerk van 
grondspeculatie wordt nagestreefd zon
der belang zou zijn, en de beslissing 
aldus de vier onderhavige kavels als 
belastbaar beschouwt, 

terwijl, ingevolge de door eiser gefor
muleerde opwerping, de bestreden 
beslissing had moeten onderzoeken of 
dit geheel al dan niet als een geheel 
moest worden aangemerkt, dat als 
bebouwd moest worden beschouwd in de 
zin van de Wet op de Stedebouw en de 
onderhavige belastingverordening, zodat 
door alleen maar de scheiding en/of 
vereniging van de percelen in acht te 
nemen, niet wordt geantwoord op de 
grief van eiser, indien twee of meer 
percelen tot een harmonisch geheel van 
tuin en woning worden omgeschapen en 
indien aldus de percelen als tuin worden 
ge'integreerd in het voornaamste perceel, 
waarop de woning is gebouwd, wat ten 
deze is gebeurd, het zonder belang is dat 
de ondergeschikte percelen waarop de 
tuin is aangelegd, als afzonderlijke per
celen zijn opgenomen in het kadaster, of 
als afzonderlijke kavels worden aange
merkt in de verkavelingsvergunning, 
indien een tuin wordt aangelegd in 
functie van de woning, de tuin het 
karakter niet meer heeft van te verko
pen grond om erop te bouwen, wat 
precies het belastbaar feit uitmaakt door 
de wet en de onderhavige belastingver
ordening geviseerd, zodat de opmerking 
van eiser dat er geen winstoogmerk nog 
kan mee gemoeid zijn, pertinent is : · 

Overwegende dat de bestendige 
deputatie door de in het middel 
weergegeven redenen voldoet aan 
het vormvereiste van artikel 97 van 
de Grondwet; 
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Overwegende dat uit de beslissing 

blijkt dat de onderwerpelijke perce
len begrepen zijn in een niet verval
len verkaveling; 

Dat dergelijke percelen afzonder
lijke entiteiten blijven ten overstaan 
van de gemeentelijke belasting op 
de niet bebouwde percelen, begre
pen in een niet vervallen verkave
ling, ook indien de bedoelde grond 
werd toegevoegd aan en als een 
geheel werd aangelegd met een 
hoofdperceel dat het wonen als 
hoofdbestemming heeft; 

Dat het middel niet kan aangeno
men worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 28, 31, 67, 
78, 97, 107 van de Grondwet, 70bis, § 1, 
1" en 2", § 2, a en b, van de wet van 
29 maart 1962 houdende organisatie van 
de ruimtelijke ordening en van de stede
bouw, gewijzigd bij de wet van 
22 december 1970, 1, 2, 3, 4, 6 van de 
belastingverordening van de stad Gistel 
van 6 mei 1977, goedgekeurd bij besluit 
van de provinciegouverneur van 
17 november 1977, 1, 2 van de wet van 
22 juni 1865 en 388' van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, 

doordat, de beslissing, hoewel het 
aanvullend bezwaarschrift van 13 okto
ber 1978 opwerpt dat voor lot 5, per 
9 april 1976 een bouwvergunning 
056.525/76 tot het bouwen van een intus
sen overigens reeds door het kadaster 
ingekohierde « bergruimte bij eisers 
woning >> werd bekomen, niet onderzoekt 
of lot 5 als een bebouwd perceel moet 
worden beschouwd in de zin van de 
belastingverordening en de Wet op de 
Stedebouw, maar ten hoogste daarom
trent verklaart dat uit de omsta:ndigheid 
dat een bouwvergunning werd bekomen 
voor het optrekken van een bergruimte 
bij de woning en door het kadaster als 
dusdanig werd gekwalificeerd, niet kan 
worden afgeleid dat bedoelde percelen 
overeenkomstig de artikelen 51 en 57, 
§ 2, van de Wet op de Stedebouw, elk 
hun eigen statuut van afzonderlijke 
kavels zouden hebben prijsgegeven, 

te1wijl, de bestendige deputatie een 
rechtsinstantie is die ambtshalve alle 
omstandigheden en feiten moet onder
zoeken die belang hebben voor de te 
wijzen beslissing et met name voor het 
teniet doen of verminderen van de 
aanslag, indien opgeworpen wordt dat 

het kadaster is tussengekomen om in te 
kohieren als « bergruimte bij de 
woning », dit impliceert dat er een 
gebouw reeds werd opgetrokken, wat 
dan weer belang heeft voor de toepas
sing van onderhavige belastingverorde
ning die slechts de onbebouwde percelen 
belast en de bestendige deputatie dit had 
moeten onderzoeken; de beslissing ofwel 
geen adequaat antwoord geeft op het 
aanvullend bezwaarschrift, de bovenge
noemde opwerping inhoudend, ofwel een 
verkeerd begrip heeft van wat een 
gebouwd goed is in de zin van de Wet op 
de Stedebouw en de onderhavige 
belastingverordening : 

Overwegende dat de bestendige 
deputatie met de in het middel 
aangehaalde overweging voldoet aan 
het vereiste van artikel 97 van de 
Grondwet; 

Dat op dit punt het middel feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende dat uit de beslissing 
blijkt dat het perceel nummer 5 nog 
altijd als een afzonderlijk perceel in 
een niet vervallen verkaveling was 
begrepen; 

Overwegende dat de belasting 
wordt geheven op de niet bebouwde 
percelen; dat artikel 70bis van de 
wet van 29 maart 1962 en het 
gemeentereglement hiermee bedoe
len percelen waarop niet aan 
woningbouw wordt gedaan; 

Dat een perceel waarop een 
« bergruimte bij de woning » is 
gebouwd, nog een niet bebouwd 
perceel is in de betekenis aan deze 
uitdrukking gegeven in artikel 70bis 
van de wet van 29 maart 1962 en in 
het gemeentereglement; 

Dat het middel op deze punten 
naar recht faalt; 

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

1 februari 1980 - 1 e kamer -
Voorzitter : de h. Versee, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Jans
sens - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Ballet, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Delafontaine, Kortrijk. 
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Nr. 335 

1" KAMER- 1 februari 1980 

1° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN - GEMEENTEBELASTINGEN 
OP « HET VERWERVEN VAN DE BEDDING VAN 
STRATEN, HET UITVOEREN VAN GROND-, VER
HARDINGS- EN RIOLERINGSWERKEN • -
VRLJSTELLING VAN EIGENDOMMEN WAAROP 
HET NIET MOGELLJK OF NIET TOEGELATEN IS 
TE BOUWEN - DRAAGWLJDTE VAN DEZE 
VRIJSTELLING. 

2° CASSATIEMIDDELEN - GEMEENTE

EN PROVINCIEBELASTINGEN - MIDDEL DAT 
HET HOF ERTOE ZOU VERPLICHTEN FEITE
LIJKE GEGEVENS NA TE GAAN - NIET ONT
VANKELIJK MIDDEL (1}. 

3° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - V AAGHEID - MID DEL 
WAARIN NIET WORDT AANGEDUID WAAR
IN HET AANGEVOERDE RECHTSMISBRUIK 
ZOU BESTAAN 

MIDDEL (2). 

4° WETTEN EN 

NIET ONTV ANKELIJK 

BESLUITEN 
GEMEENTEVERORDENING - BEKENDMAKING 
- MODALITEITEN. 

1" Wanneer een gemeenteverordening 
inzake belasting op « het verwerven 
van de bedding van straten, het uit
voeren van grand-, verhardings- en 
rioleringswerken » bepaalt dat de 
belasting, die zij vaststelt, niet van 
toepassing is op de eigendommen 
waarop het niet mogelijk of niet 
toegelaten is te bouwen, beslist de 
rechter wettig dat deze vrijstelling niet 
van toepassing is op de gronden 
waarop landbouwbedrijven kunnen 
worden gevestigd (3}. 

4" De reglementen en verordeningen van 
de gemeenteraad of van het college 
van burgemeester en schepenen wor
den door toedoen van het college 
bekendgemaakt door omroeping en 
aanplakking. Geen enkele wet schrijft 
voo1· dat een gemeenteverordening, bij 
uittreksel, in het Belgisch Staatsblad 
zal worden bekendgemaakt. (Art. 
129 Gw. en art. 102 Gemeentewet.) 

(1) Cass., 8 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1177). 

(2) Zie Cass., 8 juni 1979 (A.C., 1978-79, 
1177). 

(3) Cass., 5 dec. 1977 (A.C., 1978, 411). 

(MOULAERT EA. T. GEMEENTE KRAAINEM) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 12 oktober 1978 
gewezen door de Bestendige Depu
tatie van de Provincieraad van Bra
b<;mt; 

Over het eerste middel, hieruit afge
leid dat de beslissing het bezwaarschrift 
van de eisers verwerpt, hoewel deze zich 
hadden beroepen op de bepaling van de 
belastingverordening die hun vrijstelling 
verleende van de betwiste aanslagen in 
de belasting op de bestratingswerken en 
in de belasting op het aanleggen van 
riolen, en hoewel verweerster erkent dat 
haar verordening niet toepasselijk is op 
plaatsen waar een bouwverbod bestaat, 

terwijl de eigendom van de eisers wei 
een bouwgrond was, maar dat deze 
thans bij koninklijk besluit van 
7 maart 1977, dat bindende kracht gaf 
aan het gewestplan Halle-Vilvoorde, 
gerangschikt werd in de landbouwzone; 
het mogelijk is te bouwen in die zone 
wanneer men de hoedanigheid van land
bouwer heeft en de rentabiliteit van zijn 
landbouwonderneming verantwoordt vol
gens de normen aangenomen door het 
Ministerie van Landbouw (zie Senaat : 
Vragen en Antwoorden 76/77, nr. 8}; 
verweerster nu niettemin steunt op 
artikel 11 van het koninkijk besluit van 
28 december 1972, waarop de zoeven 
vermelde parlementaire vraag betrek
king heeft; die bepaling nochtans de 
thesis van verweerster ontzenuwt, nu 
het de eisers onmogelijk zal zijn te 
bouwen, vermits ze geen landbouwers 
zijn en evenmin het bestaan van globale, 
leefbare landbouwactiviteiten kunnen 
verantwoorden; iedereen overigens weet 
dat men bepaalde bouwgronden heeft 
omgevormd in landbouwzones of in 
groene zones ten einde alle bouwactivi
teit aldaar te verhinderen en zonder dat 
dit met enige realiteit strookt; men ook 
redelijkerwijze niet kan yolhouden dat 
een landbouwonderneming van ongeveer 
80 are zou leefbaar zijn : 

Overwegende dat de beslissing 
erop wijst : « dat de gemeentelijke 
belastingverordening niet in een 
vrijstelling of uitstel van de belas
ting voorziet voor onbebouwde ter
reinen gelegen in de landbouwzone; 
dat krachtens artikel 9, b, van de 
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verordening de belasting wordt uit
gesteld voor de terreinen waarop 
het ingevolge een beslissing van de 
overheid niet toegelaten of niet 
mogelijk is te bouwen; dat krach
tens artikel 11 van het koninklijk 
besluit van 28 december 1972 betref
fende de inrichting en de toepassing 
van de ontwerp-gewestplannen en 
gewestplannen, de agrarische gebie
den bestemd zijn voor de landbouw 
in de ruime zin; dat behoudens 
bijzondere bepalingen de agrarische 
gebieden enkel mogen bevatten de 
voor het bedrijf noodzakelijke 
gebouwen, de woning van de exploi
tanten, benevens verblijfsgelegen
heid voor zover deze een integre
rend deel van een leefbaar bedrijf 
uitmaakt, en eveneens para
agrarische bedrijven »; 

Dat de beslissing verder oordeelt : 
« dat uit deze bepalingen blijkt dat 
niet alle bebouwing is uitgesloten in 
de agrarische gebieden >>; dat de 
eisers niet het bewijs leveren dat 
« ingevolge een beslissing van de 
overheid het niet toegelaten is te 
bouwen op het belaste terrein, noch 
dat bebouwing ervan onmogelijk 
is », en dat het feit dat de eisers 
geen landbouwers zijn, geen aanlei
ding kan geven tot vrij stelling of 
uitstel van de belasting; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat om aan te 
tonen dat het ondenverpelijk per
ceel niet bebouwbaar is, de eisers 
voor de bestendige deputatie heb
ben doen gelden, zoals ze het thans 
in het middel doen, dat omwille van 
de grootte van hun eigendom en 
met toepassing van bepaalde door 
het Ministerie van Landbouw aan
genomen normen, zij op het 
bedoelde terrein geen leefbaar land
bouwbedrijf zouden kunnen voeren; 

Dat, in zoverre het middel het 
Hof ertoe zou nopen feitelijke gege
vens te onderzoeken, zodoende fei
ten en recht vermengt en derhalve 
niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat, door vast te 
stellen dat in . de landbouwzones, 
waarin het eigendom van de eisers 
gelegen is, bepaalde gebouwen 
mogen worden opgericht, zodat er 
van een algemeen verbod geen 
sprake is, en door vervolgens op 
grond daarvan te oordelen dat de 
eisers het in artikel 9, b, van de 
verordening bepaalde uitstel niet 
kunnen genieten, de beslissing 
geenszins laatstvermeld artikel 
schendt; 

Dat in zoverre het middel naar 
recht faalt; 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat verweerster rechtsmisbruik 
heeft gepleegd : 

Overwegende dat het middel niet 
ontvankelijk is, nu het niet aanduidt 
waarin het beweerdelijk door ver
weerster gepleegd rechtsmisbruik 
zou bestaan; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 129 van· de Grand
wet, 

doordat, ter uitvoering hiervan ieder 
gemeentelijk reglement goedgekeurd 
door de Koning, niet enkel het voorwerp 
dient uit te maken van de' publicatie 
zoals bepaald in artikel 102/2 van de 
Gemeentewet, maar daarenboven bij uit
treksel in het Belgisch Staatsblad dient 
te verschijnen; dit substantiiHe vorm
voorschrift niet werd nageleefd; zodat de 
litigieuze verordening dan ook geen 
enkel juridisch gevolg kan hebben, en er 
schending van de wet is en verzuim op 
straffe van nietigheid voorgeschreven 
vormvoorschriften. na te leven : 

Overwegende dat de bekendma
king van een gemeentelijke veror
dening niet noodzakelijk dient te 
geschieden op de wijze bepaald door 
het tweede lid van artikel 102 van 
de Gemeentewet, welk lid aileen de 
publicatie in spoedeisende gevallen 
beoogt; 

Overwegende dat de bekendma
king, bij uittreksel, van de gemeen
telijke verordening in het Belgisch 
Staatsblad niet door de wet is 
voorgeschreven; 

Dat het middel naar recht faalt; 
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Overwegende dat uit de vaststel

lingen van de beslissing noch uit de 
regelmatig voor het Hof overgelegde 
stukken blijkt dat een middel dat de 
openbare orde raakt ambtshalve 
dient te worden opgeworpen; 

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

1 februari 1980 - 1 • kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Versee, 
waarnemend voorzitter Gelijklui
dende conclusie van de h. Ballet, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. J. de 
Suray, Brussel. 

Nr. 336 

1" KAMER -1 februari 1980 

1° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFr -
BEWIJSKRACHT VAN EEN AKTE - BURGER
LUKE ZAKEN - OVEREENKOMST V66R DE 
ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOE
STEMMING - BEPALING VAN DE OVEREEN
KOMST DAT DE UITKERING TOT ONDERHOUD 
AAN DE ECHTGENOTE EINDIGT INDIEN DEZE 
HERTROUWT - FEITELIJK SAMENWONEN -
EXTRINSIEKE GEGEVENS WAAROP DE RECH
TER STEUNT OM TE BESLISSEN DAT DE WARE 
BEDOELING VAN DE PARTIJEN ERIN BESTOND 
NIET LANGER TE BETALEN ZODRA EEN 
ANDERE ZICH MET DE ONDERHOUDSUITKE
RING BELASTTE - GEEN MISKENNING VAN 
DE BEWIJSKRACHT VAN DIE AKTE (1). 

2° OVEREENKOMST VERBINDENDE 
KRACHT TUSSEN PARTIJEN - RECHTER DIE 
AAN DE OVEREENKOMST HET GEVOLG TOE
KENT DAT ZIJ, VOLGENS DE UITLEGGING DIE 
HIJ ERAAN GEEFT, WETTELIJK TUSSEN PAR
TIJEN HEEFT - GEEN SCHENDING VAN 
ART. 1134 B.W. (2). 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
CONCLUSIE WAARIN TOT STAVING VAN EEN 
MIDDEL ENKEL EEN BRIEF WORDT AANGE
WEND WAARVAN DE TEKST NIET IS OVERGE-

(1) Zie Cass., 4 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 500). 

(2) Cass., 25 mei 1979 (A.C., 1978-79; 1123). 

NOMEN - DE RECHTER IS, IN DE REGEL, 
NIET VERPLICHT DAARMEE REKENING TE 

HOUDEN IN ZIJN ANTWOORD (3). 

4° 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 (4). 

(R. .. T. B ... ) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 januari 1979 in 
hoger beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1134, 1319, 
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
1288 van het Gerechtelijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis voor recht zegt dat 
verweerder vanaf 24 juni 1977 niet meer 
gehouden is tot betaling van enig onder
houdsgeld aan eiseres voor haar zelf, 
zoals bepaald bij de overeenkomsten, 
vervat in de authentieke akte van 
30 december 1974, die aan de echtschei
dingsprocedure bij wederzijdse toestem
ming voorafgingen, na overwogen te 
hebben dat, ten einde de wil van par
tijen te eerbiedigen, het hertrouwen, 
door partijen in de voorafgaande over
eenkomsten aangezien als reden tot 
beeindiging, dient gelijkgesteld te wor
den met het feitelijk samenwonen, 

terwijl, eerste onderdeel, de vooraf
gaande overeenkomsten van 30 decem
ber 1974 in de afschaffing van het 
onderhoudsgeld, toekomende aan eiseres 
persoonlijk, aileen in geval van tweede 
huwelijk voorzien; het vonnis, door het 
feitelijk samenwonen van eiseres gelijk 
te schakelen met een tweede huwelijk, 
aan deze voorafgaande overeenkomsten 
een interpretatie geeft, die onverenig
baar is met de bewoordingen en de 
inhoud ervan; het vonnis aldus de 
geloofwaardigheid, het gezag en de 
bewijskracht van de voorafgaande over
eenkomsten van 30 december 1974 mis-

(3) Zie Cass., 15 dec. 1977 (A.C., 1978, 463). 

(4) Cass., 31 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1148). 
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kent (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

tweede onderdeel, volgens artikel 1134 
van het Burgerlijk Wetboek, alle over
eenkomsten die wettig zijn aangegaan 
degenen die ze hebben aangegaan tot 
wet strekken; het. vonnis niet vaststelt 
en ook niet kon vaststellen dat eiseres 
een tweede huwelijk zou aangegaan 
hebben; het vonnis derhalve het onder
houdsgeld toekomende aan eiseres per
soonlijk niet kon afschaffen zonder de 
bindende kracht van de voorafgaande 
overeenkomsten van 30 december 1974, · 
die in de afschaffing aileen in geval van 
tweede huwelijk voorzien, te miskenneri 
(schending van de artikelen 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek en 1288 van het 
Gerechtelijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het vonnis uit
drukkelijk erop wij st dat, volgens de 
notariiHe akte waarin de overeen
komst is vervat die aan de echt
scheiding bij onderlinge toestem
ming van eiseres en verweerder 
voorafging, het onderhoudsgeld dat 
verweerder zich verbond aan eiseres 
te betalen niet meer verschuldigd 
zou zijn bij hertrouwen van laatst
genoemde; 

Overwegende dat de rechtbank, 
na te hebben vastgesteld dat eiser 
met een man samenleeft die « als 
gezinshoofd staat ingeschreven »,en 
dat dit feitelijk samenwonen zonder 
huwelijk een bestendig karakter 
heeft, vervolgens de in het tweede 
middel weergegeven brief van de 
raadsman van beide partijen aan 
verweerder aanhaalt en eruit afleidt 
dat, « naar billijkheid om de wil van 
de partijen te eerbiedigen », ten 
deze bedoeld feitelijk samenwonen 
dient te worden gelijkgesteld met 
het hertrouwen van eiseres dat in 
de notariele akte als reden tot 
beeindiging van de verplichting tot 
onderboud was vermeld; 

Dat het vonnis, aldus, op grond 
van extrinsieke gegevens, inpliciet 
maar zeker oordeelt dat de bewoor
dingen van de authentieke akte niet 

volledig met de echte gemeenscbap
pelijke bedoeling van de partijen 
stroken, dat bet deze bedoeling 
nader bepaalt door te beslissen dat 
<< klaarblijkelijk de partijen in wer
kelijkheid de uitkering bebben wil
len doen beeindigen zodra een 
andere persoon deze onderboudslast 
op zich zou nemen »; 

Dat een zodanige beslissing geen 
miskenning van de bewij skracbt 
van voornoemde akte en geen 
scbending van de in bet onderdeel 
ingeroepen wetsbepalingen oplevert; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

W at het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat bet vonnis aan 
de in bet middel vermelde overeen
komst bet gevolg toekent dat zij, 
volgens de uitlegging die de recbter 
ervan heeft gegeven, wettelijk tus
sen de partijen heeft; 

Dat bet vonnis aldus de bindende 
kracbt van die overeenkomst niet 
miskent; 

Dat bet onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

doordat het vonnis het onderhouds
geld van 6.500 frank per maand afschaft, 
bepaald in het voordeel van eiseres 
persoonlijk in de overeenkomsten vervat 
in de authentieke akte van 30 de
cember 1974 die aan de echtscheiding 
door onderlinge toestemming voorafgin
gen, op grond dat het bestendig concubi
naat van eiseres gelijk te stellen is met 
een tweede huwelijk en dat de vooraf
gaande overeenkomsten een tweede 
huwelijk als reden van de beeindiging 
van de onderhoudsverplichting ten laste 
van verweerder bepaalden; dat het vori
nis voor de gelijkschakeling van het 
concubinaat met een tweede huwelijk in 
het bijzonder verwijst naar een brief van 
mr. Jan Buyck, raadsman van beide 
partijen, op 17 oktober 1975 aan ver
weerder geschreven tijdens de echt
scheidingsprocedure, waarbij medege
deeld werd dat : « ... Mevrouw Raermec
ker en haar aanstaande hebben me 
verzekerd dat het de bedoeling is dat zij 
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zo vlug mogelijk wensen te huwen, 
waardoor het onderhoudsgeld auto
matisch wegvalt. Het is geenszins de 
bedoeling U dit onderhoudsgeld te doen 
betalen langer dan noodzakelijk. Ook als 
zij op een adres zouden gaan samenwo
nen v66r het huwelijk, ziet Mevrouw 
Raermecker af van haar onderhouds
geld, daar er dan geen twee huishuren 
moeten betaald worden »; dat het vonnis 
echter in gebreke blijft te antwoorden op 
de conclusie van eiseres, waarbij gesteld 
werd dat : ten eerste, uit het schrijven 
van 17 oktober 1975 niet in het minst 
een zogezegd ander akkoord kan worden 
afgeleid; ten tweede, eiseres , formeel 
betwist ten deze ooit enig akkoord te 
hebben gegeven of een andere regeling 
te hebben aanvaard; ten derde, de juiste 
toedracht en feitelijkheden door de toen
malige raadsman mr. Jan Buyck in zijn 
schrijven van 24 oktober 1978 worden 
verduidelijkt; ten vierde, een dergelijk 
zogezegde andere regeling of overeen
komst, die nooit tot stand kwam, na de 
notariiHe akte en de eerste verschijning 
en v66r de laatste verschijning van het 
vonnis V?n echtscheiding, nietig is, en in 
strijd met de openbare orde; dat zelfs 
een tegenbrief nietig is, 

terwijl artikel 97 van de Grondwet 
voorschrijft dat elk vonnis met redenen 
dient omkleed te zijn; de rechter der
halve de verplichting had te antwoorden 
op de verweermiddelen door eiseres 
ontwikkeld in een regelmatig genomen 
conclusie (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat, in zoverre eise
res zich, in haar conclusie waarop 
het middel betrekking heeft, ertoe 
beperkte te ontkennen dat zij ooit 
heeft aanvaard dat de uitkeringen 
van verweerder voor haar onder
houd zouden ophouden buiten het 
geval van haar hertrouwen en dat 
zodanig akkoord van harentwege uit 
de brieven van haar raadsman kan 
worden afgeleid, het vonnis die 
conclusie beantwoordt door te 
beslissen dat uit de brief van 
17 oktober 1975 van voornoemde 
raadsman blijkt dat de partijen bij 
de overeenkomst vervat in de nota
riEHe akte « in werkelijkheid de 
uitkering hebben willen doen beein
digen zodra een andere persoon 
deze onderhoudslast op zich zou 
nemen »; 

Overwegende dat eiseres welis
waar in dezeifde conclusie stelde : 
« de juiste toedracht en feitelijkhe
den worden door de toenmalige 
raadsman in zijn brief van 
24 oktober 1978 duidelijk bepaald 
(stukken 7 tot en met 10) »; 

Dat de rechter echter niet ertoe 
gehouden was afzonderlijk te ant
woorden op deze loutere verwijzing 
in de conclusie naar een brief 
waarvan de tekst niet werd aange-
haald; . 

Overwegende dat de rechtbank 
evenmin verplicht was de conclusie 
te beantwoorden waarbij eiseres de 
nietigheid aanvoerde van ieder 
akkoord tot wijziging van de in de 
notariele akte opgenomen overeen
komst; dat die conclusie immers 
niet meer dienend was, nu het 
vonnis niet aanneemt dat een 
tweede overeenkomst tot stand is 
gekomen, doch de werkelijke 
gemeenschappelijke bedoeling v:an 
de partijen bepaalt bij de notariEHe 
akte; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

1 februari 1980 - 1" kamer 
Voorzitter : de h. Versee, waarnemend 
voorzitter .:...__ Verslaggever : baron Vin
<;otte - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Ballet, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. De Baeck en Dassesse. 

Nr. 337 

3" KAMER - 4 februari 1980 

RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN 
- ZELFSTANDIGEN - TOEGELATEN ARBEID 
- BEPERKING - WERKNEMER BEZOLDIGD 
OP BASIS VAN DE ARBEIDSDUUR- PRESTA
TIES - BEGRIP. 

In art. 107, § 1, B, 1°, a, KB. van 22 dec. 
1967 houdende het algemeen regle
ment betreffende het' rust- en overle
vingspensioen der zelfstandigen, gew. 
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bij KB. van 17 juli 1972 (1), waarbij 
voor de gepensioneerde het aantal 
toegestane arbeidsuren wordt vastge
steld, wordt onder prestaties verstaan 
de tijd gedurende welke de werkne
mer ter beschikking van zijn werkge
ver is. 

(RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKE
RINGEN DER ZELFSTANDIGEN T. WACHEUL) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 · mei 1978 door het 
Arbeidshof te Bergen gewezen; 

Overwegende dat de voorziening 
het arrest enkel bekritiseert voor 
zover het eiser veroordeelt om aan 
verweerster een overlevingspen
sioen als zelfstandige te betalen 
vanaf 1 januari 1974; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 30bis van het 
koninklijk besluit nr. 72 van 
10 november 1967, gewijzigd bij artikel 7 
van de wet van 12 juli 1972, 107, 
inzonderheid § ,1, B, 1 ", a, van het 
koninklijk besluit van 22 december 1967 
houdende algemeen reglement betref
fende het rust- en overlevingspensioen 
der zelfstandigen, gewijzigd bij artikel 13 
van het koninklijk besluit van 
17 juli 1972, 19 van de Arbeidswet van 
16 maart 1971 en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na te hebben 
vastgesteld dat verweerster tewerkge
steld was op maandag, dinsdag, donder
dag en vrijdag van 9 tot 12 uur en van 
13 tot 15 uur 30, dit is tweeentwintig uur 
per week, doch dat zij 's morgens en 
's namiddags een kwartier rust had, dit 
is twee uren per week, gedurende welke 
verweerster iets kon drinken maar de 
lokalen niet mocht verlaten, beslist, wat 
de « periode van 1 januari 1974 tot 
30 juli 1974 » betreft, dat verweerster, die 
met tijdloon werd vergoed, onder de 
toepassing viel van artikel 107, § 1, B, 1", 
a, van het koninklijk besluit van 
22 december 1967, dat volgens die be
paling voor een cumulatieverbod « een 
tot bezoldiging aanleiding gevende 
beroepsbezigheid vereist is en ook dat 

de geleverde " prestaties " geen tweehon
derd zeventig uren per kalenderkwartaal 
overschrijden », dat « het totaal van de 
prestaties in aanmerking komt ... en niet 
het tegenovergestelde van de prestaties, 
de rustperioden, die geen aanleiding 
geven tot bezoldiging, zodat verweerster 
tweehonderd zestig uren per kalender
kwartaal (20 uren x 13) een beroepsbe
zigheid uitoefende en niet tweehonderd 
zesentachtig uren (22 uren x 13), waar
door zij zich kon beroepen op de uitzon
dering van artikel 107, § 1, B, 1", a, en 
bijgevolg een overlevingspensioen kon 
ontvangen », 

terwijl, eerste onderdeel, arbeid wordt 
verricht door een werknemer die ter 
beschikking is van zijn werkgever, zelfs 
al voert hij materieel helemaal geen 
werk uit (artikelen 19, tweede lid, van de 
Arbeidswet, 30bis van het koninklijk 
besluit nr. 72 van 10 november 1967 
en 107, § 1, B, 1", a, van het koninklijk 
besluit van 22 december 1967); nu in het 
arrest niet is vastgesteld, hoewel zulks 
in de aanvullende appelconclusie van 
eiser was gevraagd, dat verweerster niet 
ter beschikking was van haar werkgever 
gedurende de twee kwartier rust die zij 
elke werkdag had, het arrest, dat er 
daarentegen op wijst dat verweerster 
gedurende die rustperioden de plaats 
van haar werk niet mocht verlaten, uit 
de erin vermelde feitelijke omstandighe
den aileen niet wettig kon afleiden dat 
verweerster tijdens die pauzes niet 
werkte en, bijgevolg, beslissen dat zij 
zich kon beroepen op de uitzondering 
van artikel 107, § 1, B, 1", a, van het 
koninklijk besluit van 22 december 1967 
(schending van dat artikel en van de 
overige in het middel vermelde bepalin
gen); 

tweede onderdeel, het arrest, door 
derhalve niet vast te stellen dat verweer
ster tijdens die rustperioden. niet ten 
dienste . is van haar werkgever, het 
althans niet mogelijk maakt na te gaan 
of het heeft willen beslissen dat ver
weerster tijdens die pauzes helemaal 
niet werkte om de wettige reden dat zij 
niet ter beschikking was van haar werk
gever, dan wei of het dit niet-verrichten 
van arbeid onwettig heeft afgeleid uit 

. het enkele feit dat er materieel geen 
------------------ werk werd uitgevoerd, waaruit volgt dat 

(1) Die bepaling is achtereenvolgens gewij
zigd bij de K.B. van 12 jan. 1977 en 15 dec. 
1978. 

het arrest, wegens die dubbelzinnigheid, 
niet regelmatig· met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grond-
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wet) en evenmin wettelijk verantwoord 
is (schending van alle in het middel 
vermelde bepalingen) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 107, § 1, B, 1•, a, van het 
koninklijk besluit van 22 december 
1967 houdende algemeen reglement 
betreffende het rust- en overle
vingspensioen der zelfstandigen, 
gewijzigd bij artikel 13 van het ten 
deze toepasselijk koninklijk besluit 
van 17 juli 1972, de beroepsarbeid 
uitgeoefend door een rechthebbende 
op een overlevingspensioen als zelf
standige slechts is toegestaan voor 
zover de prestaties geen tweehon
derd zeventig uren per kalender
kwartaal overschrijden, wanneer de 
werknemer met tijdloon wordt ver
goed; 

Overwegende dat, overeenkomstig 
de wettelijke bepalingen betreffende 
de pensioenregeling van de zelfstan
digen, onder prestaties moet worden 
verstaan de tijd gedurende welke de 
werknemer ter beschikking is van 
de werkgever; 

Overwegende dat het arrest, na 
erop gewezen te hebben dat ver
weerstet tweeentwintig uren per, 
week tewerkgesteld was, doch dat 
zij 's morgens en 's namiddags een 
kwartier rust had, dit is twee uren 
per week, tijdens welke rustperio
den de werknemers een kop koffie 
konden drinken en zich tegelijker
tijd konden ontspannen, zonder 
echter de bureaus te mogen verla- · 
ten, en, na te hebben vastgesteld 
dat verweerster met tijdloon wordt 
vergoed, beslist dat, voor een verbod 
tot cumulatie van een loon met het 
overlevingspensioen als zelfstandige, 
een tot bezoldiging aanleiding 
gevende beroepsbezigheid vereist is 
en dat het totaal van de prestaties 
in aanmerking komt, met uitsluting 
van de rustperioden, die geen aan
leiding geven tot een bezoldiging; 

Overwegende dat, nu het arrest 
niet vaststelde dat verweerster tij
dens die rustperioden niet ter 
beschikking was van de werkgever, 

het niet wettig kon beslissen dat 
verweerster slechts twintig uren per 
week een beroepsbezigheid uitoe
fende; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat, krachtens de 

artikelen 581, r, 1017, tweede lid, en 
1111 van het Gerechtelijk Wetboek, 
eiser in de kosten moet worden 
verwezen; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest voor zover het 
beslist dat verweerster vanaf 
1 januari 1974 aanspraak kan 
maken op een overlevingspensioen; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; veroordeelt eiser in de kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Arbeidshof te Brussel. 

4 februari 1980- 3• kamer- Voorzit
ter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Closon- Gelijk
Juidende conclusie van de h. Duchatelet, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Gryse. 

Nr. 338 

3• KAMER - 4 februari 1980 

LEVENSONDERHOUD - BURGERLIJK 
WETBOEK, ART. 208 - WETSBEPALING 
WAARIN DE ONDERHOUDSVERPLICHTING 
NIET AFHANKELIJK WORDT GESTELD VAN DE 
VOORWAARDE DAT DE ONDERHOUDSPLICH
TIGE GEGOED IS. 

· Art. 208 B. W: waarin bepaald wordt dat 
het levensonderhoud slechts wordt 
toegestaan naar verhouding van de 
behoeften van hem die het vordert en 
van het vermogen van hem die het 
verschuldigd is, stelt de onderhouds
verplichting niet afhankelijk van de 
voorwaarde dat de onderhoudsplich
tige gegoed is. 

(MACALUSO) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 4 december 1979 
door de Hoge Militieraad gewezen; 
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Over het middel, afgeleid uit de schen

ding van de artikelen 10, § 1, 1•, van de 
op 30 april 1962 gecoordineerde Dienst
plichtwetten, 205 en 206 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat de beslissing oordeelt dat uit 
de gegevens van de zaak volgt dat het 
ingebrachte bedrijfsinkomen van eiser 
niet onmisbaar is voor het onderhoud 
van zijn moeder, daar het gezin van 
eisers zuster met de bezoldigde beroeps
werkzaamheid van de echtgenoten ruim
schoots voldoende inkomen heeft om de 
in de artikelen 205 en 206 van het 
Burgerlijk Wetboek bedoelde verplich
ting tot uitkering van levensonderhoud 
nate komen, 

terwijl, eerste onderdeel, uit het door 
eiser ingediende dossier bleek dat het 
gezin van zijn zuster niet over een 
voldoende inkomen kon beschikken om 
de in de artikelen 205 en 206 van het 
Burgerlijk Wetboek bedoelde verplich
ting tot uitkering van levensonderhoud 
behoorlijk na te komen en dat de 
belangrijke lasten die op het budget van 
dat gezin drukten, het onmogelijk maak
ten die onderhoudsverplichting behoor
lijk na te komen; 

tw;eede onderdeel, voor de toepassing 
van de artikelen 205 en 206 van het 
Burgerlijk Wetboek o.m. vereist is dat 
het gezin of de persoon die tot levenson
derhoud is verplicht, gegoed is; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat dit onderdeel, 
dat kritiek oefent op de feitelijke 
beoordeling van de rechter, niet 
ontvankelijk is; 

Wat het 
betreft: 

tweede onderdeel 

Overwegende dat artikel 208 van 
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat 
het door de in de artikelen 205 en 
206 vermelde personen verschul
digde levensonderhoud slechts 
wordt toegestaan naar verhouding' 
van de behoeften van hem die het 
vordert en van het vermogen van 
hem die het verschuldigd is, zonder 
bovendien te vereisen dat de onder
houdsplichtige gegoed is; 

Dat het middel, dat de toepassing 
van de artikelen 205 en 206 van het 
Burgerlijk Wetboek wil afhankelijk 

stellen van een voorwaarde die niet 
in artikel 208 van dat wetboek 
voorkomt, naar recht faalt; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

4 fehruari 1980 - 3' kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Gerniers, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Duchatelet, advo-

- caat-generaal. 

Nr. 339 

3' KAMER- 4 februari 1980 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG -VOL
STREKTE BEVOEGDHEID - ARBEIDSGERECH
TEN- VORDERING TOT BETALING VAN EEN 
OPZEGGINGSVERGOEDING - WERKGEVER DIE 
EEN AKKOORD DOOR BOEDELAFSTAND HEEFT 
BEKOMEN. 

2° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - AKKOORD DOOR EEN 
VENNOOTSCHAP BEKOMEN DOOR BOEDELAF
STAND - SCHULPEISERS MET EEN ALGE
MEEN VOORRECHT OP DE ROERENDE GOEDE
REN VAN DE VENNOOTSCHAP - BEGINSEL 
VAN DE GELIJKHEID ONDER DE SCHULDEI
SERS - DAT BEGINSEL BELET NIET DAT EEN 
SCHULDEISER, WIENS SCHULDVORDERING 
V66R HET AKKOORD IS ONTSTAAN, ZIJN 
SCHULDVORDERING GERECHTELIJK DOET 
VASTSTELLEN. 

1• De arbeidsgerechten zijn bevoegd om 
te beslissen op de rechtsvordering van 
een werknemer tot betaling van een 
opzeggingsvergoeding tegen een werk
nemer die een akkoord door boedelaf
stand heeft bekomen (1). (Artt. 574, 2•, 
en 578 Ger.W.) 

2• Het beginsel van de gelijkheid onder 
de schuldeisers wier schuldvordering 
is gewaarborgd door een algemeen 
voorrecht op de roerende goederen 

(1) Zie Cass., 17 maart 1976 (A.C., 1976, 831). 
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van een vennootschap die een akkoord 
door boedelafstand heeft bekomen, 
belet niet dat een schuldeiser, wiens 
schuldvordering v66r het akkoord is 
ontstaan, zijn schuldvorderin!J. gerech
telijk doet vastst.ellen (1). {Art. 184, 
Handelsvennootschappenwet en de 
artt. 5, 29, 30 en 32 Regentsbesl. van 
25 sept. 1946.)_ 

(USJNES DE STORDEUR T. PONCELET) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 november 1978 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 5, 29, 30, 32 van de 
bij besluit van de Regent van 
25 september 1946 gecoordineerde wet
ten op het gerechtelijk akkoord, 184 van 
de bij koninklijk besluit van 30 no
vember 1935 gecoordineerde wetten 
betreffende de handelsvennootschappen, 
7, 8, 18, 19, inzonderheid 3'bis, van de 
Hypotheekwet van 16 december 1851, 
wellr artikel 19, 3' his, in de Hypotheek
wet is ingevoegd bij artikel 49, 1 ', van de 
wet van 12 april 1965 betreffende de 
bescherming van het loon e;n vervangen 
is bij het enig artikel van de wet van 
13 januari 1977, 574, 2', gewijzigd bij de 
wet van 24 maart 1975, 578, 1', 1498 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, dat alle beschik
kingen bevestigt van het beroepen von
nis waarbij eiseres werd veroordeeld tot 
betaling van de aan verweerder toege
kende bedragen als compenserende 
opzeggingsvergoeding en als vergoeding 
wegens uitwinning, niet ingaat op het 
middel waarin eiseres betoogde dat, nu 
zij een akkoord door boedelafstand had 
verkregen, tegen haar geen enkele ver
oordeling kon worden uitgesproken ten 
voordele van een schuldeiser met een 
algemeen voorrecht, maar de rechtbank 
aileen nog de opneming van de schuld
vordering in het bevoorrecht passief van 
het akkoord mocht bevelen, en dit afwij
zend oordeel hierop grondt dat het 

(1) Zie Cua., 111 juni 1974 (A.C., 1974, 1154); 
zie Cass., 24 maart 1977, twee arresten (ibid, 
1977, 802 en 804) en de cone!. van de proc.-gen. 
Delange (Bull. en Pas., 1977, I, 792). 

middel zou slaan op de. tenuitvoerlegging 
van de beslissing en het bijgevolg niet 
door het hof kan worden beslecht, 

terwijl, eerste onderdeel, de vergoe
dingen die verschuldigd zijn wegens 
beeindiging van een dienstbetrekking, 
op alle roerende goederen bevoorrechte 
schuldvorderingen zijn en een bediende 
aan wie een dergelijke vergoeding wordt 
toegekend derhalve onder de regel van 
de samenloop valt, zodat uit de in het 
middel aangevoerde bepalingen volgt 
dat, hoewel het arbeidshof bevoegd was 
om uitspraak te doen over de schuldvor
dering uit een arbeidsovereenkomst voor 
bedienden, het eiseres niet tot betaling 
van die schuldvordering kon veroordelen 
(schending van de artikelen 5, 29, 30 en 
32 van de wetten op het gerechtelijk 
akkoord, 184 van de gecoordineerde 
wetten betreffende de handelsvennoot
schappen, 7, 8, 18, 19 van de Hypo
theekwet, 574, 2', en 578, 2', van het 
Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het door eiseres 
opgeworpen middel helemaal geen 
betrekking had op een zwarigheid bij de 
tenuitvoerlegging maar wel op de 
bevoegdheid van het arbeidshof om een 
veroordeling uit te spreken ten laste van 
een vennootschap die een akkoord door 
boedelafstand heeft verkregen, zQdat het 
arrest, enerzijds, de bepalingen betref
fende die bevoegdheid alsmede het wet
telijk begrip zwarigheid bij de tenuit
voerlegging schendt (schending van de 
artikelen 574, 2', 578, 1', en 1498 van het 
Gerechtelijk Wetboek) en anderzijds, een 
miskenning inhoudt van de bewijskracht 
van het appelverzoekschrift en van de 
conclusie waarin eiseres aanvoerde dat 
tegen haar wettelijk geen enkele veroor
deling kon worden uitgesproken (schen
ding van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, het arrest, door tegen 
eiseres een veroordeling uit te spreken 
en tevens impliciet voorbehoud te 
maken inzake de doeltreffendheid van 
die veroordeling bij de tenuitvoerlegging 
van de beslissing, tegenstrijdig of 
althans dubbelzinnig is en aldus 
artikel 97 van de Grondwet schendt : 

W at het eerste en het tweede 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat verweerder vor
derde dat eiseres zou worden ver
oordeeld tot betaling van een opzeg
gingsvergoeding ingevolge de hem 
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door eiseres ter kennis gebrachte 
beeindiging van de arbeidsovereen
komst voor bedienden; 

Dat het arrest, met bevestiging 
van· het beroepen vonnis, eiseres 
veroordeelt om verweerder een ver
goeding . te betalen ten bedrage van 
twaalf maanden maandloon, en 
afwijzend beschikt op het middel 
waarin eiseres aanvoerde dat, nu zij 
een akkoord door boedelafstand had 
verkregen, het arbeidsgerecht niet 
bevoegd was om haar tot betaling 
van een geldsom te veroordelen, 
doch zich ertoe moest beperken het 
bedrag in het bevoorrecht passief 
van het akkoord op te nemen; 

Overwegende dat, enerzijds, de 
arbeidsrechtbank en, in hoger 
beroep, het arbeidshof, krachtens 
artikel 578, 1 •, van het Gerechtelijk 
Wetboek, bevoegd waren om uit
spraak te doen over de door ver
weerder ingestelde vordering; 

Dat, anderzijds, verweerder, 
· krachtens artikel 19, eerste lid, 3"bis, 
eerste lid, van de Hypotheekwet, 
gewijzigd bij artikel 49, 1", van de 
wet van 12 april 1965 en bij het enig 
artikel van de wet van 
13 januari 1977, voor de betaling 
van zijn schuldvordering, een alge
meen voorrecht heeft op de roe
rende goederen van eiseres; dat als 
hij, bij de uitoefening van zijn recht 
om zich op dat voorrecht te beroe
pen, samen moet optredert met de 
andere schuldeisers met eenzelfde 
voorrecht, hieruit niet volgt dat de 
gelijkheid die moet bestaan bij de 
verdeling van het maatschappelijk 
kapitaal onder die schuldeisers wier 
schuldvordering is ontstaan voordat 
de vennootschap een akkoord door 
boedelafstand bekomt, belet dat de 
bevoorrechte schuldeiser zijn 
schuldvordering gerechtelijk kan 
laten vaststellen en eiseres kan 
doen veroordelen; dat het beginsel 
van de gelijkheid zich enkel verzet 
tegen handelingen bij de tenuitvoer
legging waardoor de rechten van de 
andere schuldeisers zouden worden 
geschaad; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
het arrest, door te beslissen dat de 
grief van eiseres niet kan worden 
aangenomen, zijn beslissing wette
lijk verantwoordt; 

Dat, ook al waren deze onderde
len gegrond, het middel derhalve 
niet kan leiden tot cassatie van de 
bestreden beslissing en, bijgevolg, 
bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk is; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest zon

der tegenstrijdigheid of dubbelzin
.nigheid, enerzijds, eiseres veroor
deelt om verweerder een opzeg
gingsvergoeding te betalen, en zich, 
anderzijds, onbevoegd verklaart om 
uitspraak te doen over de betwisting 
die slaat op de tenuitvoerlegging 
van zijn beslissing; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

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

4 februari 1980 - 3" kamer - Voorzit
ter · : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter 
- Vefslaggever : de h. Closon - Ge
llijkluidende conclusie van de h. Ducha
.telet, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. VanRyn. 

Nr. 340 

2" KAMER- 5 februari 1980 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL 
TOT MEDEBRENGING - BEVEL DOOR DE 
ONDERZOEKSRECHTER UITGEVAARDIGD, BIN
NEN VIERENTWINTIG UREN NA DE AANHOU
DING BETEKEND EN MET REDENEN OMKLEED .. 
-BEVEL DAT AAN DE VEREISTEN VAN ART. 7 
GW. VOLDOET. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL 
TOT MEDEBRENGING DOOR DE ONDERZOEKS
RECHTER UITGEVAARDIGD - TERMIJN VAN 
VIERENTWINTIG UREN, BIJ ART. 93 SV. 
GEST~LD VOOR DE ONDERVRAGING VAN DE 
VERDACHTE - TERMIJN DIE PAS INGAAT 
VANAF HET OGENBLIK DAT DE VERDACHTE 
TER BESCHIKKING VAN DE ONDERWEKS
RECHTER IS GESTELD. 
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1" Het door de onderzoeksrechter uitge

vaardigd bevel tot medebrenging, dat 
binnen vierentwintig uren na de aan
houding is betekend en met redenen 
is omkleed, voldoet aan de vereisten 
van art. 7 Gw. (1). 

2• Wanneer de onderzoeksrechter over
eenkomstig art. 93 Sv. een bevel tot 
medebrenging uitvaardigt, gaat de ter
mijn van vierentwintig uren voor de 
ondervraging van de verdachte, gesteld 
bij art. 93 van hetzelfde wetboek, pas 
in vanaf de tenuitvoerlegging van dat 
bevel, d.w.z. vanaf het ogenblik dat de 
verdachte ter beschikking van de 
onderzoeksrechter is gesteld (2). 

(BAECKELAND) 

De h. Charles, eerste advocaat
generaal, heeft in substantie gezegd : 

Er wordt . niet betwist dat, zoals het 
middel erop wijst, eiser door de politie 
van zijn vrijheid werd beroofd op 
6 december 1979 om 14.45 uur, zonder 
ontdekking op heterdaad, dat het bevel 
tot medebrenging hem op 7 decem
ber 1979 om 13 uur en het bevel tot 
aanhouding hem dezelfde dag om 
19.30 uur werden betekend. 

Het bestreden arrest overweegt dat 
het bevel tot aanhouding ten laste van 
eiser « tijdig » werd verleend, aangezien 
het bevel tot medebrenging hem bete
kend werd op 7 december 1979 om 
13 uur, dit is minder dan vierentwintig 
uren na de vrijheidsberoving door de 
politie. 

Het Hof dient dus te beslissen over de 
vraag of het bevel tot medebrenging kan 
opleveren het « met redenen omkleed 
bevel van de rechter dat moet worden 
betekend bij de aanhouding of uiterlijk 
binnen de vierentwintig uren » dat bij 
artikel 7 van de Grondwet is vereist om 
een arrestatie die langer duurt dan 
vierentwintig uren te wettigen. 

(1) Zie het verzoekschrift van 8 mei 1925 
door de h. Hayoit de Termicourt, namens de 
proc.-gen. bij het Hof van Beroep te Brussel 
ondertekend, verschenen in Rev. de dr. pen. et 
dr. cdm., 1925, biz. 595. 

(2) Zie TIMMERMANS, Etude sur la detention 
preventive, biz. 21-22, nr. 23; Pand. belges, 
v" Information, nr. 461; BELTJENS, art. 93, 
biz. 295, nr. 7, Novelles, Detention preventive, 
nr. 38; VELU, « Le regime de !'arrestation et de 
Ia detention preventive, a Ia lumiere de 
!'evolution du droit international >, Rev. dr. 
pen. et crim., 1966, biz. 683, nrs. 36 en vgl. 

Naar mijn mening verbiedt de Grond
wet, door artikel 7, dat op het stuk van 
opsporing van misdrijven iemand des
wege langer dan vierentwintig uren van 
zijn vrijheid kan worden beroofd, indien 
een door een onderzoeksrechter ver
leend bevel tot aanhouding hem niet is 
betekend binnen vierentwintig uren 
nadat de politie hem van zijn vrijheid 
heeft beroofd om hem ter beschikking 
van het gerecht te stellen. 

Het wil mij voorkomen dat de Grond
wet - die, laten wij erom denken, 
dagtekent van na het Wetboek van 
Strafvordering en aan de hand waarvan 
dus moeten worden uitgelegd de bepa
lingen van dat wetboek, neergelegd in 
hoofdstuk VII betreffende de bevelen tot 
verschijning, bewaring, medebrenging 
en aanhouding - gewild heeft dat elke 
arrestatie van meer dan vierentwintig 
uren het gevolg zou zijn van een met 
redenen omkleed bevel van de rechter. 
Het bevel dat zulke arrestatie toestaat, 
moet door een rechter worden gewezen 
en door hem worden gemotiveerd. 

Gemotiveerd ten aanzien waarvan ? 
Het lijkt me vanzelfsprekend dat die 
motivering moet gericht zijn op de 
noodzaak de door de politie verrichte 
vrijheidsberoving om tee zetten in een 
voorlopige hechtenis, die door de rechter 
moet worden gelast. Aileen de rechter 
kan, door een bevel, gemotiveerd t.a.v. 
de vrijheidsberoving, een arrestatie ver
lengen voorbij vierentwintig uren. Het is 
in de motivering van 's rechters beslis
sing - getroffen na ondervraging van de 
verdachte, voor zover deze niet verkozen 
heeft zich aan zijn rechter te onttrekken 
- dat de grondwetgever de waarborg 
heeft gelegd tegen de willekeurigheid 
van een aanhouding. 

Ik meen, dat het bevel tot medebren
ging het « met redenen omkleed bevel 
van de rechter », bedoeld door artikel 7 
van de Grondwet, niet kan uitmaken, 
precies omdat het geen enkele van de 
waarborgen biedt, die deze Grondwet 
eist om te voorkomen dat afbreuk wordt 
gedaan aan de door haar gegarandeerde 
vrijheid van de persoon. Immers, volgens 
de artikelen 91 en 92 van het Wetboek 
van Strafvordering heeft het bevel tot 
medebrenging als enig doel de verdachte 
die voor de onderzoeksrechter niet ver
schijnt of de getuige die weigert op de 
hem overeenkomstig artikel 80 van dat 
wetboek gedane dagvaarding in te gaan, 
ertoe te dwingen - desnoods met 
behulp van de openbare macht - lijfe
lijk te verschijnen voor de rechter opdat 
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deze, ingeval het een verdachte geldt, na 
ondervraging kan beslissen over zijn 
voorlopige inhechtenisneming dan wei 
over de be(\indiging van de voorlopige 
vrijheidsberoving die de politie op hem 
heeft uitgevoerd om hem ter beschik
king van het gerecht te steilen. 

Om regelmatig te zijn, moet het bevel 
tot medebrenging bijgevolg aileen gemo
tiveerd zijn wat het dwangmatig karak
ter van de verschijning betreft en niet 
ten aanzien van een vrijheidsberoving 
die losstaat van of komt na de vrijheids
beroving uit kracht van de dwang welke 
van dat bevel kan uitgaan. Dat bevel 
heeft niets te maken met een vrijheids
beroving die niet het gevolg is van de 
dwangmacht die het bezit. Het bevel tot 
medebrenging bevat geen enkele grond 
met betrekking tot de voorlopige hech
tenis die erop kan volgen, want het 
vervalt op het moment dat de verdachte 
ter beschikking van de rechter wordt 
gesteld. Dat bevel kan trouwens niet 
worden verlengd noch enig gevolg heb
ben na die verschijning, ook al had deze 
plaats geruime tijd v66r de verstrijking 
van de bij artikel 93 van het Wetboek 
van Strafvordering bepaalde 'termijn van 
vierentwintig uren. 

als onderzoeksgerecht, en precies omdat 
die aanhouding vanwege haar motive
ring onderworpen is aari aile toezichten, 
georganiseerd door de wet van 20 april 
1874 betreffende de voorlopige hechtenis 
en nog versterkt door de wet van 
13 maart 1973, kan zij wettelijk voortdu
ren na de vierentwintig uren bedoeld in 
artikel 7 van de Grondwet. 

Om die redenen zou het Hof, mij 
dunkt, zich moeten laten leiden door het 
arrest dat het op 21 oktober 1901 (Bull. 
en Pasic., 1902, I, 15) heeft gewezen en 
waarbij het heeft beslist dat, wanneer er 
ernstige aanwijzingen van schuld 
bestaan tegen de vermoedelijke dader 
van een wanbedrijf of een misdaad, de 
agenten van de gerechtelijke politie die 
persoon aileen in verzekerde bewaring 
mogen nemen met het oog op zijn 
voorleiding en die voorlopige aanhou
ding aileen mag worden in stand gehou
den mits in de termijn van vierentwintig 
uren een bevel tot aanhouding wordt 
verleend en mits dit bevel binnen 
dezelfde termijn wordt betekend aan de 
persoon tegen wie het is verleend. 

Ik besluit tot aanneming van het 
middel. 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 december 1979 
door het Hof van Beroep te Gent, 
kamer van inbeschuldigingstelling, 
gewezen; 

Precies omdat het slechts een vrij
heidsberoving wettigt, die beperkt is tot 
de nodige tijdsruimte om de verschij
ning voor de rechter teweeg te brengen, 
wordt het bevel tot medebrenging door 
artikel 690 van het Wetboek van Straf
vordering ook niet beschouwd als een 
van de titels die limitatief vereist zijn 
opdat een verdachte door een bewaarder 
in een gevangenis of in een huis van 
arrest kan worden opgenomen of vastge- Over het middel, afgeleid uit de schen-
houden (Novelles, Detention preventive, ding van de artikelen 7, 97 van de 

• 9 Grondwet en 93 van het Wetboek van n 3 ; Faustin-Helie, t. II, n• 2685, p. 437), 8 afv d . 
en wordt het in de wet op de voorlopige tr or ermg, 
hechtenis niet eens vermeld. Het feit doordat het arrest oordeelt dat het 
trouwens dat het door de onderzoeks- bevel tot aanhouding ten laste van eiser 
rechter slechts wordt verleend v66r tijdig is verleend aangezien op 
enige ondervraging heeft plaatstgehad, is 7 december 1979 om 13 uur aan eiser 
de reden waarom het bevel tot mede- een bevel tot medebrenging was bete
brenging enkel een vrijheidsberoving kend, 
met zich brengt van dezelfde aard als terwijl eiser in conclusie deed gelden 
die welke door elke andere officier van dat het bevel tot aanhouding laattijdig 
de polit1ehulpofficier van de procureur was verleend aangezien hij luidens de 
des Konings kan worden uitgevoerd, vermelding op dat bevel op 
d.w.z. een aanhouding die niet langer 6 december 1979 om 14.45 uur werd 
mag duren dan 24 uren. Daarentegen, aangehouden en het bevel hem slechts 
wanneer de onderzoekrechter de ver- op 7 december 1979 om 19.30 uur werd 
dachte ondervraagd heeft en hij beslist betekend, dus aileszins niet binnen de 
op grond van die ondervraging tegen de termijn van 24 uren, zoals vereist door 
verdachte een bevel tot aanhouding te artikel 7 van de Grondwet· voormeld 
ve~l~nen, handelt hij.. niet ~eer als ' artikel immers uitdrukkelijk bepaalt dat 
off1c1er van gerechtehJke pohtle maar het bevel tot aanhouding binnen 24 uren 
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te rekenen van de vrijheidsberoving 
dient te worden verleend en binnen ' 
dezelfde termijn aan de verdachte bete
kend; artikel 93 van het Wetboek van 
Strafvordering weliswaar bepaalt dat, in 
geval van bevel tot medebrenging, de 
onderzoeksrechter uiterlijk binnen 
24 uren ·na de betekening van deze akte 
dient te ondervragen; de termijn van 
24 uren, bepaald door artikel 93 van het 
Wetboek van Strafvordering, echter 
slechts een herneming is van de termijn 
van 24 uren gesteld in artikel 7 van de 
Grondwet; artikel 93 van het Wetboek 
van Strafvordering, juist gei:nterpre
teerd, enkel bepaalt dat een verdachte, 
van zijn vrijheid beroofd krachtens een 
bevel tot medebrenging, uiterlijk binnen 
24 uren door de onderzoeksrechter dient 
ondervraagd te worden en zo nodig 
onder bevel tot aanhouding geplaatst; 
een andere interpretatie tot gevolg zou 
hebben dat artikel 93 van het Wetboek 
van Strafvordering artikel 7 van de 
Grondwet zou schenden, wat niet de 
bedoeling van de wetgever kan geweest 
zijn : er nergens enige grond is om aan 
te nemen dat artikel 93 van het Wetboek 
van Strafvordering de mogelijkheid geeft 
aan de onderzoeksrechter om de termijn 
van 24 uren, bepaald bij artikel 7 van de 
Grondwet, te stuiten door binnen die 
termijn aan de verdachte een bevel tot 
medebrenging te betekenen, waarbij dan 
een nieuwe termijn van 24 uren zou 
be ginn en te lopen binnen welke ·de 
verdachte zou dienen ondervraagd te 
worden en eventueel onder bevel tot 
aanhouding geplaatst; dit nochtans ten 
deze gebeurd is ten opzichte van eiser; 
het arrest impliciet die stelling bijtreedt, 
zodat het een schending van artikel 7 
van de Grondwet inhoudt : 

Overwegende dat de door arti
kel 93 van het Wetboek van Straf-. · 
vordering bepaalde termijn van 
vierentwintig uren om de ver-, 
dachte te ondervragen niet de her
haling is van de termijn van · 
vierentwintig uren bepaald in het 
derde lid van artikel 7 van de 
Grondwet, waarin geen sprake is 
van ondervraging doch enkel van de 
tussenkomst van een rechter, bij 
een met redenen omkleed bevel, 
binnen de bedoelde termijn, in 
geval van « aanhouding »; dat een 
binnen vierentwintig uren betekend, 
door de onderzoeksrechter uitge
vaardigd bevel tot medebrenging 

dat met redenen is omkleed - wat 
ten deze niet is betwist - aan het 
grondwettelijk vereiste voldoet; 

Overwegende dat, wanneer door 
de onderzoeksrechter met toepas
sing van artikel 91 van het Wetboek 
van Strafvordering een bevel tot 
medebrenging is uitgevaardigd, de 
door artikel 93 van hetzelfde wet
hoek bepaalde termijn van vieren
twintig uren voor ondervraging van 
de verdachte pas ingaat vanaf de 
tenuitvoerlegging van het bevel, dit 
wil zeggen vanaf het ogenblik dat 
de verdachte ter beschikking van de 
onderzoeksrechter is gesteld; 

Dat het arrest, door te oordelen 
zoals in het middel is vermeld, noch 
artikel 7 van de Grondwet noch 
artikel 93 van het Wetboek van 
Strafvordering schendt; 

Overwegende dat het middel niet 
preciseert waardoor artikel 97 van 
de Grondwet is geschonden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiEHe 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 februari 1980 - 2• kamer 
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Boon -
Andersluidende conclusie (1) van de h. 
Charles, eerste advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Deheselle, Gent. 

Nr. 341 
2• KAMER - 5 februari 1980 

1° BEWIJS - STRAFZAKEN - GEVAL 
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER BEWIJS
MIDDEL VOORSCHRIJFT - DE RECHTER KAN 
ZIJN OORDEEL GRONDEN OP ALLE GEGEVENS 
DIE HIJ REGELMATIG TIJDENS HET VOOR
ONDERZOEK HEEFT VERZAMELD- BEGRIP. 

(1) Zie de concl. van het O.M. voor het 
arrest. 
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2° ONAANTASTBARE BEOORDELING 

DOOR DE FEITENRECHTER 
NOODZAAK OF RAADZAAMHEID VAN EEN 
ONDERZOEKSMAATREGEL - ONAANTAST

BARE BEOORDELING (1}. 

a0 RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - VERZOEK OM EEN BIJKO
MEND ONDERZOEK - WEIGERING VAN DE 
RECHTER OP GROND DAT HIJ DIE MAATRE
GEL NIET NOODZAKELIJK ACHT OM ZIJN 
OORDEEL TE VORMEN - UIT DIE BESLISSING 
VALT NIET NOODZAKELIJK AF TE LEIDEN DAT 
HET RECHT VAN VERDEDIGING IS 
MISKEND (2}. 

1 • Wanneer de wet; in strafzaken, geen 
bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, 
kan de rechter zijn oordeel gronden 
op aile gegevens die hij regelmatig 
tijdens het vooronderzoek heeft verza
meld en die partijen hebben kunnen 
bespreken, dus ook op een niet onder
tekend briefje, dat na een aanrijding 
op een voertuig is achtergelaten (a). 

(TYTGAT T. RAMMELOO) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 oktober 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Gent; 

Over het middel, afgeleid uit het 
gebrek aan motivering en uit de schen
.ding van de regelen van het bewijs en 
van de rechten van de verdediging, 

doordat het vonnis eiser veroordeelt 
wegens overtreding van artikel 10.1.1• 
van het Wegverkeersreglement op grond 
van : 1 • een niet gedagtekend noch 
ondertekend naamloos briefje, 2• de spo
ren van grijsblauwe verf die de verbali
santen hebben gevonden op de wagen 
van de burgerlijke partij (thans verweer
ster) en a· de bekentenis van eiser dater 
een aanrijding was geweest, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn 
conclusie had aangevoerd : 1 • dat zo hij 
wel het voertuig van verweerster had 
aangereden en hierbij schade had opge
lopen, hij nochtans geen schade had 

(1) Cass., 16 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1098). 

(2) Cass., 21 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 326). 

(3) Zie Cass., . 21 juni 1978 (A. C., 1978, 1230) 
en 27 nov. 1979 (AC~ ~979-80, nr. 202). 

aangericht, 2" dat zulks vastgesteld werd 
door een onafhankelijke · meerderjarige 
getuige, a· dat zijn voertuig, gezien de 
constructie, onmogelijk de door verweer
ster aangegeven schade kon hebben 
veroorzaakt, hetgeen kon vastgesteld 
worden bij middel van een deskundigen
onderzoek, waarom eiser dan ook had 
verzocht, en het vonnis op die conclusie 

· niet antwoordt; 
tweede onderdeel, een naamloze brief 

op zichzelf geen wettelijk bewijsmiddel 
is; 

derde onderdeel, de rechtbank de 
getuige niet heeft willen horen noch een 
expertise bevelen, wat nochtans objectief 
een oplossing voor de schuldvraag had 
kunnen geven : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat, wanneer zoals 
ten deze de wet in strafzaken geen 
bijzonder bewijsmiddel oplegt, de 
rechters hun overtuiging mogen 
gronden op alle regelmatig bekomen 
gegevens waarover partijen verweer 
hebben kunnen voeren, onder meer 
op een niet genaamtekend briefje 
achtergelaten op het aangereden 
voertuig van de burgerlijke partij; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Wat het derde onderdeei betreft : 
Overwegende dat de rechters op 

onaantastbare wijze oordelen of de 
gevraagde onderzoeksmaatregelen 
al dan niet noodzakelijk zijn om tot 
hun overtuiging te komen; dat uit 
de enkele omstandigheid dat de 
rechters beslissen dat zodanige 
onderzoeksmaatregelen daartoe ter 
zake niet noodzakelijk zijn, niet kan 
worden afgeleid dat b.et recht' van 
verdediging is miskend; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

En overwegende, wat de strafvor
dering betreft, dat de substanW~le of 
op straffe van nietigheid voorge-
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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. 

5 februari 1980- 2" kamer- Voorzit
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Lebbe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Spanoghe, Gent. 

Nr. 342 

2" KAMER- 5 februari 1980 

CASSATIE- BEVOEGDHEID- MIDDEL VAN 

AMBTSWEGE - STRAFZAKEN- BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING VAN HET BESTUUR VAN 
DOUANE EN ACCIJNZEN TOT BETALING VAN 
DE OPENINGSBELASTING EN NALATIGHEIDS
INTERESTEN - GEEN MIDDEL DOOR HET HOF 
AMBTSHALVE OPGEWORPEN. 

Het Hot werpt ambtshalve geen middel 
op wanneer het cassatieberoep is 
gericht tegen een beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van het 
bestuur van douane en accijnzen tot 
betaling van de openingsbelasting en 
nalatigheidsinteresten (1). (Impliciet.) 

(DE SMET, LAMPO 
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 oktober 1979 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

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

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

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
door het bestuur van douane en 
accijnzen tegen eerste eiseres inge
stelde vordering tot betaling van de 
openingsbelasting en nalatigheids
interesten : 

Overwegende dat eiseres geen 
middel aanvoert; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt de eiseres

. sen in de kosten. 

5 februari 1980 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Boon - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 343 

2" KAMER - 5 februari 1980 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- HAND
HAVING VAN DE HECHTENIS- GELDIGHEID 
VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING NIET 
MEER TE BETWISTEN (~). 

2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- MIDDEL DAT ENKEL IS GERICHT TEGEN 
EEN BESLISSING WAARTEGEN GEEN CASSA
TIEBEROEP IS INGESTELD- NIET ONTVANKE
LIJK MIDDEL (3). 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND
HAVING VAN DE HECHTENIS - WET 
VAN 20 APRIL 1874, ART. 5, GEW. BIJ ART. 3 
WET VAN 13 MAART 1973 - MOTIVERING. 

4° VOORLOPIGE HECHTENIS - HAND
HAVING VAN DE HECHTENIS - ARREST 
WAARIN DE REDENEN WORDEN OVERGENO
MEN DIE HET OPENBAAR MINISTERIE IN ZIJN 
SCHRIFTELIJKE VORDERING HEEFT AANGE
VOERD - VORDERINGEN WAARIN WORDT 
VERWEZEN NAAR VROEGERE IN DEZELFDE 
ZAAK GENOMEN SCHRIFTELIJKE VORDERIN
GEN REGELMATIG MET REDENEN 
OMKLEED ARREST- BEGRIP. 

(1) Zie Cass., 14 juni 1977 (A.C., 1977, 1065) : (2) Cass., 21 sept. 1977 (A.C., 1978, 96). 
de rechtsvordering tot beta!ing van de ontdo-
ken belasting is een burger!ijke rechtsvorde- (3) Cass., 25 sept. 1979 (A.C., 1979-80, 
ring. nr. 53). 
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5° CASSATIE - BEVOEGDHEID - STRAFZA
KEN - VERWEK TOT VOORWPIGE INVRIJ
HEIDSTELLING - HET HOF IS NIET BEVOEGD 

OM DAAROVER TE BESLISSEN (1). 

a• De ernstige en uitzonderlijke omstan
digheden die dermate de openbare 
veiligheid raken dat de voorlopige 
hechtenis moet worden gehandhaafd, 
worden onder vermelding van gege
vens eigen aan de zaak of de persoon
lijkheid van de verdachte, nauwkeurig 
omschreven door het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling 
waarin wordt gewezen op de ernst van 
de feiten en op de gevaarlijke geestes
gesteldheid van de verdachte, alsmede 
op het gevaar dat de verdachte, die 
reeds vroeger wegens diefstal is ver
oordeeld, andere gelijkaardige feiten 
zou begaan (2). 

4• Regelmatig met redenen omkleed is. 
het arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling dat, rechtdoende. 
over de handhaving van de voorlopige 
hechtenis, zegt dat het de redenen 
overneemt die de procureur-generaal 
aanvoert in zijn schriftelijke vorderin
gen waarin zelf wordt verwezen naar 
vroegere in dezelfde zaak genomen 
vorderingen, wanneer die redenen van 
die aard zijn dat zij dat arrest regel
matig met redenen kunnen omkleden 
(3). (Art. 5 wet van 20 april 1874, gew. 
bij art. 3 wet van 13 maart 1973.) 

(LENAERTS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 januari 1980 door 
het Hof van Beroep te Gent, kamer 
van inbeschuldigingstelling, gewe
zen; 

Overwegende dat eiser onder ver
denking van moord en diefstal werd 
aangehouden bij bevel van 15 juni 
1979; dat dit bevel bevestigd werd 
bij beschikking van 19 juni 1979; dat 
vervolgens de voorlopige hechtenis 

(1) Zie Cass., 3 mei 1977, twee arresten 
(A.C., 1977, 905), 20 juli 1977, red(jnen (ibid., 
1977, 1131) en 20 dec. 1977 (ibid., 1978, 482). 

(2) Zie Cass., 9 jan. en 13 feb. i979 (A.C., 
1978-79, 510 en 695). · 

(3) Zie het arrest van 13 feb. 1979, vorenver
meld in noot 2. 

van maand tot maand werd gehand
haafd, het laatst door het bestreden 
arrest; dat dit arrest in een eerste 
considerans de beweegredenen 
overneemt van de schriftelijke vor
dering van het openbaar ministerie, 
die aanvoert dat de beweegredenen. 
welke weergegeven zijn in de vorde
ring van 6 november 1979, nog 
steeds gelden; dat in deze laatste 
vordering onder meer gezegd wordt 
« dat de feiten buitengewoon ernstig 
zijn, gelet op de stoutmoedigheid 
waarmee de misdrijven werden 
gepleegd en de opschudding die de 
feiten hebben verwekt bij de open
bare opinie, zodat er aanleiding toe 
bestaat te vrezen dat de invrijheid
stelling van verdachte, in de huidi
ge stand van het onderzoek, de 
openbare rust zou verstoren en 
oorzaak zou zijn van ergernis »; 
dat het arrest voorts zijn beslis
sing motiveert · met de navolgende 
consideransen : « dat de feiten 
buitengewoon ernstig zijn, gelet op 
de stoutmoedigheid waarmee de 
misdrijven werden gepleegd; dat 
ook die gedraging bij verdachte 
getuigt van een gevaarlijke geestes
gesteldheid, die de openbare veilig
heid raakt; dat verdachte trouwens 
reeds eerder werd veroordeeld 
wegens diefstal, namelijk bij vonnis 
van 19 april 1978 door de Krijgsraad 
te velde, tot een gevangenisstraf van 
14 dagen, uitstel drie jaar, en een 
geldboete van 50 frank, en kan 
worden gevreesd dat hij, eenmaal in 
vrijheid gesteld, zich opnieuw aan 
gelijkaardige feiten schuldig zal 
maken »; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 2 van de wet van 
20 april 1874 op de voorlopige hechtenis, 
zoals vervangen door artikel 2 van de 
wet van 13 maart 1973, 

doordat het bevel tot aanhouding van 
15 juni 1979 zegt : « dat de feiten een 
bijzonder ernstig karakter vertonen; dat 
het onderzoek slechts in een beginsta
dium is en tal van tegenstrijdigeheden 
nog dienen te worden opgeklaard; dat 
het milieu waarin verdachte vertoeft 
weinig waarborgen biedt voor een 
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bereidwillige medewerking van ver
dachte wat zijn vrijheidsberoving nood
zakelijk maakt », 

terwijll" het bevel de gegevens eigen 
aan de zaak of de persoonlijkheid van de 
verdachte, die ernstige en uitzonderlijke 
omstandigheden moeten uitmaken, niet 
preciseert; 2" de eerste- bevestiging van 
het mandaat dit evenmin doet; 3" het 
zwaarwichtig kenmerk van de ten laste 
gelegde feiten, met name moord, een 
omstandigheid is die eigen is aan de 
zaak, maar op zichzelf niet voldoende 
om de hechtenis te handhaven, daar 
immers, hoe zwaarwichtig ook het ken
merk moge zijn van de ten laste gelegde 
feiten, die handhaving slechts bevolen 
mag worden indien ze nog wegens 
redenen van ppenbare veiligheid gebo
den is, wat ter zake voor eiser niet het 
geval is: 

Overwegende dat de eerste grief 
de regelmatigheid van het bevel tot 
aanhouding betwist; 

Overwegende dat de geldigheid 
van het bevel tot aanhouding niet 
meer kan worden betwist bij de· 
handhaving van de voorlopige hech
tenis; 

Overwegende dat de tweede grief 
de beschikking van de raadkamer 
van 19 juni 1979 kritiseert en der
halve doelt op een beslissing waar- · 
tegen de voorziening niet is gericht; 
dat het middel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende, wat de derde grief 
betreft, dat het arrest zich niet ertoe 
beperkt te wijzen op de ernst van 
de feiten, maar onder meer vaststelt 
dat het gedrag van eiser getuigt van 
een gevaarlijke geestesgesteldheid, 
die de openbare veiligheid raakt, en 
dat kan worden gevreesd dat eise:u, 
die vroeger al wegens diefstal ver
oordeeld is, zich als hij in vrijheid 
wordt gesteld opnieuw aan gelijk
aardige feiten schuldig zal maken; 

Overwegende dat het arrest aldus, 
onder vermelding van gegevens 
eigen aan de zaak ofde persoonlijk
heid van eiser, nauwkeurig de ern-· 
stige en uitzonderlijke omstandighe
den omschrijft die dermate de open-

bare veiligheid raken dat de voorlo
pige hechtenis moet worden ge
handhaafd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 7 van de 
Grondwet en 5 van de wet van 
20 april 1874, 

doordat de motivering van het arrest 
de beweegredenen overneemt, aange
haald in de schriftelijke vordering van 
het openbaar ministerie; in de tekst van 
deze vordering van 11 oktober 1979 
aangehaald wordt : << dat de moord 
aanleiding is geweest tot grote opschud
ding van de bevolking te Oostende, zodat 
het ongetwijfeld bij de publieke opinie 
ergernis zou verwekken indien de ver
dachte v66r zijn berechting en slechts 
vier maanden na de feiten in vrijheid 
zou worden gesteld »; het arrest dus dit 
door het openbaar ministerie voorge
bracht middel uitdrukkelijk overneemt, 

terwijl de raadkamer, eventueel de 
kamer van inbeschuldigingstelling, zich 
slechts uit te spreken heeft over de 
verlenging van de duur van de voorlo
pige hechtenis met een maand; het in 
het vooruitzicht stellen van een onbe
paalde duur van de hechtenis, tot aan de 
berechting, de verdachte alle hoop moet 
ontnemen om tot aan de berechting om 
de maand zijn voorlopige invrijheidstel
ling te vragen; de beroepen beschikking 
van de raadkamer van 21 december 1979 
vaststelt dat de verlenging van de hech
tenis, onder voorwendsel van zwaarwich
tigheid of opspraak bij de openbare 

. opinie, in werkelijkheid zou neerkomen 
op een straf v66r vonnis of arrest, wat 
een aanmatiging zou zijn van een 
bevoegdheid die niet toekomt aan de 

: raadkamer en geenszins zou beantwoor-
. den aan de termen en de geest van de 
wet van 13 maart 1973 : 

Overwegende dat het arrest zijn 
beslissing motiveert onder meer 
door overneming van de redenen 
van de vordering van het openbaar 
ministerie; dat deze vordering van 
26 december 1979 zelf onder meer 
verwijst naar de redenen van de 
vordering van 6 november 1979; dat 
de redengeving van deze laatste 
vordering los staat van die van de 
vordering van 11 oktober 1979, 
"Yaarop het middel kritiek oefent; 



-667-
da:t verder in het arrest geen ver
melding voorkomt waardoor een 
onbepaalde duur van de voorlopige 
hechtenis tot aan de berechting in 
het vooruitzicht wordt gesteld; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Overwegende dat eiser aan het 
einde van zijn memorie het Hof 
verzoekt te bevelen dat hij in voor
lopige vrijhei~ zal worden gesteld; 

Overwegende dat het Hof niet 
bevoegd is om eisers voorlopige 
invrijheidstelling te bevelen; 

En overwegende dat de substan
tiEHe 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 februari 1980 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel - Ge
lijkluidende conclusie van de h. De
clerq, advocaat-generaal - Advocaat : 
·mr. Coulier, Brugge. 

Nr. 344 

2" KAMER- 5 februari 1980 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - COMMISSIE Tar BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ DIE BESLIST 
OVER DE INVRIJHEIDSTELLING VAN EEN 
GEINTERNEERDE- LEDEN VAN DE COMMIS
SIE DIE NIET ALLEN DE DIRECTEUR OF DE 
GENEESHEER VAN DE INRICHTING HEBBEN 
GEHOORD- NIETIGE BESLISSING (1}. 

(SPIES) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 18 december 1979 
gewezen door de commissie tot 
bescherming van de maatschappij, 

(1} Cas&., 15 jan. 1980 (AC., 1979-80, nr. 2811~ 

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 : 

Overwegende dat artikel 18 van 
genoemde wet, met verwijzing naar 
artikel 16 van dezelfde wet, onder 
meer bepaalt dat de directeur of de 
geneesheer van de inrichting tot 
bescherming van de maatschappij 
moeten worden gehoord door de 
commissie vooraleer wordt beslist 
over het verzoek tot hivrijheidstel
ling van de ge1nterne~rde; 

Overwegende dat uit de beslissing 
blijkt dat zij genomen is door de 
commissie, samengesteld uit de 
heren Van Nuffel, voorzitter, Waffe
laert, advocaat, en Solheid, genees
heer-antropoloog; dat de . beslissing 
geen melding maakt van het ver
hoor van de directeur of de genees
heer van de inrichting; dat uit het 
verslag van het bezoek van . de 
commissie te Merksplas op 13 de
cember 1979 blijkt dat de directeurs 
van de inrichting werden gehoord 
door de commissie, sarnengesteld 
uit de heren Van Nuffel, · voorzitter, 
en Waffelaert, advocaat; 

Overwegende dat derhalve niet 
blijkt dat de directeurs of de 
geneesheer van de inrichting tot 
bescherming van de rnaatschappij 
werden gehoord door alle leden van 
de commissie die over de invrij
heidstelling 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 comrnissie tot bescherrning 
van de · maatschappij, ingesteld bij 
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de psychiatrische afdeling van de 
gevangenis te Antwerpen, anders 
samengesteld. 

lijkheid mogelijk voor de getroffene of 
zijn rechthebbenden tegen de werkge
ver, zijn Jasthebbers of aangestelden 
(1). 

5 februari 1980- 2• kamer- Voorzit
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Lebbe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq. 

Nr. 345 

2• KAMER - 5 februari 1980 

1° ARBEIDSONGEVAL - ONGEVAL OP 
DE WEG NAAR EN VAN HET WERK- AAN
SPRAKELIJKHEID VAN DE WERKGEVER, LAST
BEBBER EN AANGESTELDE. 

2° ARBEIDSONGEVAL - VERZEKERAAR 
GESUBROGEERD IN DE RECHTEN VAN DE 
GETROFFENE TEGEN DE VOOR HET ARBEIDS
ONGEVAL AANSPRAKELIJKE - SUBROGATIE 
TOT BELOOP VAN DE AAN DE GETROFFENE 
BETAALDE BEDRAGEN. 

3° ARBEIDSONGEVAL - ONGEVAL OP 
DE WEG NAAR EN VAN HET WERK- ONGEVAL 
TE WIJTEN AAN DE SCHULD VAN DE WERKNE
MER OF VAN EEN DER AANGESTELDEN -
GEEN VERHAAL VAN DE ARBEIDSONGEVAL
LENVERZEKERAAR, DIE DE FORFAITAIRE VER
GOEDINGEN AAN DE GETROFFENEN HEEFT 
BETAALD, OP DE VERZEKERDE WERKNEMER. 

4° ARBEIDSONGEVAL - ONGEVAL OP 
DE WEG NAAR EN VAN HET WERK- ONGEVAL 
TE WIJTEN AAN DE SCHULD VAN EEN WERK- · 
MAKKER IN DE UITVOERING VAN EEN 
ARBEIDSOVEREENKOMST FORFAITAIRE 
VERGOEDINGEN DOOR DE ARBEIDSONGEVAL
LENVERZEKERAAR AAN DE GETROFFENEN 
BETJ\1\LD- VERHAAL VAN DE ARBEIDSONGE
VALLENVERZEKERAAR OP DE VOOR HET 
ONGEVAL AANSPRAKELIJKE WERKMAKKER·
VERHAAL BEDOELD IN DE ARTT. 22 WET 
VAN 11 JUNI 1874 EN 47 WET VAN 
10 APRIL 1971. 

5° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGER
LUKE RECHTSVORDERING - MOTIVERINGS
VERPLICHTING - VORMVOORSCHRIFT -
BEG RIP. 

2" De verzekeraar wordt gesubrogeerd in 
de rechten van het slachtoffer van het 
arbeidsongeval tot beloop van de 
bedragen die hij hem heeft betaald (2). 

3" De arbeidsongevallenverzekeraar die 
de forfaitaire vergoedingen, waarvan 
sprake is in de wetgeving betreffende 
de vergoeding van de schade uit 
arbeidsongevallen, heeft uitgekeerd 
aan de getroffene van een ongeval op 
de weg naar en van het werk, dat te 
wijten is aan de schuld van de werk
nemer of van een zijner aangestelden, 
kan op de door hem verzekerde werk
nemer geen verhaal uitoefenen op 
grand van de artt. 22 wet van 
11 juni 1874 en 47 wet van 
10 april 1971 (3). 

4" De arbeidsongevallenverzekeraar die 
de forfaitaire vergoedingen, waarvan 
sprake is in de wetgeving betreffende 
de vergoeding van de schade uit 
arbeidsongevallen, heeft uitgekeerd 
aan het slachtoffer van een ongeval op 
de weg naar of van het werk, dat te 
wijten is aan de schuld van een 
werkmakker bij uitvoering van een 
arbeidsovereenkomst, kan op die 
werkmakker verhaal uitoefenen op 
grand van de artt. 22 wet van 
11 juni 1874 en 47 wet van 
10 april 1971 (4). 

5" De verplichting vonnissen en arresten 
met redenen te omkleden, is een 
vormvoorschrift; dat een reden naar 
recht verkeerd is, ]evert geen schen
ding op van art. 97 Gw. (5). 

(1) Zie Cass., 23 dec. 1970 (A.C., 1971, 413) en 
28 jan. 1975 (ibid., 1975, 596) alsmede de cone!. 
van adv.-gen. Krings v66r dat laatste arrest. 

(2) Cass., 17 nov. 1975 (A.C., 1976, 343); zie 
Cass., 30 nov. 1976 (ibid., 1977, 367). 

(3) Cass., 12 juni 1973 (A.C., 1973, 990); zie 
Cass., 14 maart 1974 (ibid., 1974, 782), redenen. 

, (4) Zie de arresten van 14 maart 1974, 
waarvan sprake is in de vorige noot, en 
28 jan. 1975, waarvan sprake_ ts ip noQt 1. 1" Volgens art. 46, § 1, 5", Arbeidsonge-

vallenwet 1971 is een rechtsvordering (5) Cass., 7 feb. 1977 (A.C., 1977, 632) en 
inzake burf{errechtelijke aansprake- Cass., 6 dec. 1979 (:A.C, 197g.a(), nr .. 226). 
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(HUYSMANS, < WEGEBO • N.V. 

T. DE SMEDT, PATROONKAS VOOR HANDEL 
EN NIJVERHEID N.V.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 maart 1979 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

I. Op de voorziening van Karel · 
Huysmans, beklaagde : 

D. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
civielrechtelijke vordering ingesteld 
door de naamloze vennootschap 
Patroonkas voor Handel en Nij
verheid: 

Over het middel, afgeleid uit 'de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 19 en 47 van de Arbeidsongevallen
wet en 22 van de Verzekeringswet, 

doordat het arrest de regresvordering 
van verweerster ontvankelijk en gegrond 

A. In zoverre de voorziening verklaart ten aanzien van eiser, hem 
gericht is tegen de beslissing waar.:. veroordeelt tot betaling van de som van 
bij het arrest de ten laste van · 589.125 frank, te vermeerderen met de 
eiser gelegde overtredingen van het vergoedende interesten vanaf de datum 
Wegverkeersreglement verjaard ver- der betalingen, de gerechtelijke interes-

ten en de kosten, en verweerster akte 
klaart : verleent van haar voorbehoud voor de 

Overwegende dat eiser er geen toekomst, . , 
belang bij heeft tegen die beslissing terwijl bet arrest wel gemotiveerd is, 
cassatieberoep in te stellen; doch fout.ief, wat neerkomt op een 

Dat de voorziening derhalve niet gebrek aan motive'ring; de naamloze 
ontvankelijk is; , vennootschap Wegebo, werkgeefster van 

, eiser, bij verweerster verzekerd is voor 
B. In zoverre de voorziening 

gericht is tegen de beslissing waar
bij eiser strafrechtelijk wordt ver
oordeeld op grond van de arti
kelen 418 en 420 van het Straf
wetboek: 

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; 

C. In zoverre de voorzien,ing 
gericht. is tegen de beslissing op de 
civielrechtelijke vordering ingesteld 
door verweerder Eduard De Smedt : 

Overwegende dat het arrest, met · 
bevestiging van het beroepen von
nis, , aan verweerder een provisio
nele vergoeding toekent en een 
expertise gelast, en voorts de zaak 
voor verdere afdoening naar de 
eerste rechter terugwijst; dat zoda
nige beslissing geen eindbeslissing 
is in de zin van artikel 416 van het 
Wetboek van Strafvordering; dat het 
evenmin uitspraak doet over een 
geschil inzake bevoegdheid; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

arbeidsongevaHen; de verzekering · haar 
volledig dekt ook voor ongevallen onop
zettelijk veroorzaakt , door haar perso
neel; de verzekering zich bijgevolg uit
strekt tot het personeel, daar men zich 
anders altijd terug tegeli de patroon zou 
kunnen wenden, wat de arbeidsongeval~ 
lenverzekering zinloos zou maken; de 
patroon hoofdzakelijk deze aansprak~ 
lijkheid wil dekken, nu hij normaal zelf 
geen ongevallen veroorzaakt; .eiser dus 
niet als een derde in de zin van 
artikel 4 7 van de · Arbeidsongevallenwet 
kan wordeil. 'beschouwd; bet ongeval 
trouwens gebeurde tijdens het dienstver
band; te'recht dan ook verwezen wordt 
naar bet vonnis van de eerste rechter, 
waar dus zeer terecht wordt. beslist : 
« Daar een zelfde persoon - beklaagde 
zowel als zijn burgerrechtelijk aanspra
kelijke partij immers ' niet ten 
opzichte van een zelfde verzekeraar en 
betreffende een zelfde schadegeval ter
zelfder tijd de begunstigde van een 
verzekering kan zijn en er vreemd aan 
zijn, is de vordering niet ontvankelijk » : 

Overwegende dat de. bepaling van 
artikel 97 van de Grondwet betref
fende de· 'motiverihgsverplichting 
een vormvdorschrift is; dat ze der
halve niet miskend wordt doordat 
de motivering van de · rechter in 
rechte verkeerd zou zijn; 
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Dat het middel, in zoverre het 
schending van artikel 97 van de 
Grondwet aanvoert, niet ontvanke
lijk ,is; 

Overwegende dat artikel 19 van 
de Arbeidsongevallenwet de aan 
rechthebbenden toekomende rente 
betreft; dat het arrest van dat arti
kel geen toepassing maakt; 

Dat het middel, in zoverre het de 
schending van dat artikel aanvoert, 
niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat, blijkens de 
vaststellingen van het . arrest, eiser 
op 3 oktober 1974, in dienst van de 
naamloze vennootschap Wegebo, als 
bestuurder van een minibus, een 
verkeersongeval veroorzaakte, waar
bij twee passagiers, eveneens werk
nei?-ers van Wegebo, verwondingen 
ophepen; dat het arrest beslist, zon
der dienaangaande te worden gekri
tiseerd, dat eiser het ongeval ver
oorz~akte in de uitvoering van zijn 
arbeldsovereenkomst, maar dat het 
ongeval, wat de getroffenen betreft 
zich op de weg naar het werk heeft 
voorgedaan; 

Overwegende dat verweerster, als 
arbeidsongevallenverzekeraar, van 
eiser en van zijn werkgeefster 
Wegebo betaling vorderde van de 
vergoedingen die zij aan de getrof
fenen had uitgekeerd; dat het arrest 
het vonnis van de eerste rechter 
bevestigt, voor zover dit de tegen de 
werkgeefster ingestelde vordering 
niet ontvankelijk verklaart, maar 
eiser tot betaling van de gevorderde 
bedragen veroordeelt; 

Dat het arrest zijn beslissing 
grondt op de overweging « dat de 
gestelde regresvordering wel ont
vankelijk is tegen een werkmakker 
die aansprakelijk is voor een onge
val op de weg van en naar het werk, 
omdat deze wel als een " derde " in 
de zin van kwestieuze wetgeving te 
beschouwen is » ;. 

Overwegende dat, luidens arti
kel 46, § 1, 5", van de Arbeidsonge
vallenwet, de werkgever en zijn 
lasthebbers of aangestelden volgens 
het gemene recht aansprakelijk 

zijn, wanneer het ongeval zich voor
doet op de weg naar of van het 
werk; 

Dat krachtens artikel 4 7 van 
dezelfde wet de arbeidsongevallen
verzekeraar in de rechten treedt die 
de getroffenen hebben tegen de 
voor het arbeidsongeval aansprake
lijke, tot beloop van wat hij hun 
heeft uitbetaald; 

Overwegende dat, wanneer inge
volge de afgesloten arbeidsongeval
lenverzekering aan de getroffenen 
vergoedingen krachtens de Arbeids
ongevallenwet zijn uitgekeerd, de 
arbeidsongevallenverzekeraar, om~ 
dat hij zijn uit de verzekeringsover
eenkomst voortvloeiende verplich
tingen moet nakomen, zich ervan 
moet onthouden tegen de werkge
ver, zijn verzekerde, een verhaal uit 
te oefenen; 

Dat de toestand van de werkne
mer anders is, daar hij niet langs de 
weg van een arbeidsongevallenver
zekering bevrijd wordt van verplich
tingen met betrekking tot vergoe
dingen die aan de getroffenen toe
komen in verband met een ongeval 
op de weg naar of van het werk; 

Dat derhalve de werknemer, 
anders dan de werkgever, derde is 
ten opzichte van de arbeidsongeval
lenverzekeraar; 

Dat het middel naar recht faalt; 

II. Op de voorziening van de 
naamloze vennootschap Wegebo, 
civielrechtelijk aansprakelijke par
tij : 

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

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt de eisers 
in de kosten. 
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5 februari 1980 - 2" kamer - Voorzit

ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel - Gelijk
luidende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Marynen, Mechelen; Van Rooy, Antwer
pen. 

Nr. 346 

2" KAMER - 5 februari 1980 

1° VOORZIENING IN CAS SA TIE 
VORM- STRAFZAKEN- MEMORIE VAN DE 
ElSER - MEMORIE INGEDIEND MINDER DAN 
ACHT DAGEN V66R DE TERECHTZITTING 
NIET ONTVANKELIJKE MEMORIE (1). 

2° CASSATIE - BEVOEGDHEID - AMBTS
HALVE OPGEWORPEN MIDDELEN - STRAFZA
KEN - ARREST WIJST DE DOOR EEN VER
DACHTE BIJ ZIJN INVRIJHEIDSTELLING 
GESTELDE ZEKERHEID AAN DE STAAT TOE -
HET HOF KAN . AMBTSHALVE MIDDELEN 
OPWERPEN (2). (IMPLICIET.) 

(1) Cass., 28 nov. 1979 (A.C., 1979-IJO, .nr. 208) 
en noot 3. 

(2) Door te overwegen dat de bes!issing 
overeenkomstig de wet is gewezen, heeft het 
Hof noodzake!ijk aangenomen dat een middel 
ambtshalve kon worden opgeworpen. 

Zulll:s doet evenwel een kies probleem 
rijzen. 

Het is ongetwijfeld zo dat wanneer de 
rechter de invrijheidstelling van een verdachte 
gelast en overeenkomstig art. 10 Wet Voorlo
pige Hechtenis, die invrijheidstelling doet 
afhangen van de verplichting een zekerheid te 
stellen, die bes!issing in haar geheel betrek
king heeft op de strafvordering, zodat een 
middel van ambtswege kan worden opgewor
pen tot staving van een voorziening tegen een 
dergelijke bes!issing. 

Men zou evenwel kunnen oordelen dat de 
teruggave (art. 13) en de toewijzing aan de 
Staat (artt. 14 tot 16) van de gestelde zeker
heid in werkelijkheid geen betrekking hebben 
op de eigenlijke yoorlopige hechtenis, dat het 
nog enkel gaat over de bestemming van een 
som geld die als waarborg is gedeponeerd. 

In de Pandectes belges (v0 Det(mtion prE!Ven
tive, nr. 296) wordt gezegd dat de zekerheid 
• est !'arrestation de Ia fortune substituee a 
l'arrt;lstation de Ia personne, rien de plus • en 
daaruit wordt op vrij logische wijze afgeleid 
(nr. 315) dat de vordering tot teruggave van de 
zekerheid behandeld en beoordeeld moet wor
den zoals een vordering tot voorlopige invrij
heidstelling. Die gelijkschakeling van twee 
grondi~ verschillende instellingen is evenwel 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS - IN
VRIJHEIDSTELLING - ZEKERHEID --,- TOEWIJ
ZING AAN DE STAAT- VOORWAARDEN. 

3° De beslissing tot veroordeling waarbij 
aan de Staat de door de verdachte bij 
zijn invrijheidstelling gestelde zeker
heid wordt toegewezen, is naar recht 
verantwoord wanneer zij vaststelt pat 
de verdachte zonder wettige reden van 
verschoning niet is verschenen bij 
enige proceshandeling (3). (Wet van 
20 april 1874, artt. 10, 14 en 15.) 
(Impliciet.) 

(DORSEY) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 november 1979 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

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

terecht bekritiseerd door proc.-gen. Hayoit de 
Termicourt (Rev. qr. pen., 1924, biz. 401) die 
meent dat een :~;ekerheid • n'est pas Ia 
detention de Ia fortune ». 

RA.D. 

(3) De correctionele rechtbank had, door de 
beklaagde tot een gevangenisstraf van drie 
jaar te veroordelen, de zekerheid aan de Staat 
toegewezen op grond dat de verdachte niet 
was verschenen toen hij was opgeroepen om 
voor de raadkamer te verschijnen met het oog 
op de regeling van de rechtspleging. Het hof 
van beroep heeft dat beschikkende gedeelte 
bevestigd doch het heeft de motivering gewij
zigd. Het heeft terecht geoordeeld dat, nu de 
verschijning voor het ondetzoeksgerecht niet 
verplicht is, het niet-verschijnen in dat sta
dium van de rechtspleging geen verantwoor
ding kon. vormen voor de toewijzing van de 
zekerheid aan de Staat. Het hof stelde even
wei vast dat de betrokkene niettegenstaande 
zijn herhaalde beloften niet was verschenen 
voor de onderzoeksrechter die hem had opge
roepen om hem over bepaalde feiten te 
ondervragen, zodat hij daarover pas kon 
worden ondervraagd na zijn uitlevering en 
verwijzing naar de correctionele rechtbank. 

Het Hof heeft geoordeeld dat die beslissing 
naar recht verantwoord is en het verwerpt de 
voorziening na te hebben aangenomen dat 
eventueel een middel van ambtswege kon 
worden opgeworpen. 
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Om die redenen, en zonder acht 

te slaan op de nota namens eiser . 
neergelegd op de griffie van het Hof 
op 31 januari 1980, dit is buiten de 
bij artikel 420 his, eerste lid., van 
het Wetboek van Strafvordering 
bepaalde termijn; verwerpt de voor
ziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

5 februari 1980 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, afdeling:>voorzitter -
Verslaggever : de h. Lebbe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaat : Rom
baut, Antwerpen. 

Nr. 347 

2• KAMER - 6 februari 1980 · 

1° VOORZIENING . IN CASSATIE 
BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP 
KAN WORDEN INGESTELD - BESCHERMING 
VAN DE MAATSCHAPPIJ - VORDERING VAN 
DE PROCUREUR DES KONINGS TOT WEDEROP
NEMING VAN EEN OP PROEF IN VRIJHEID 
GESTELDE GEINTERNEERDE - VOORZIENING 
IN CASSATIE - NIET ONTVANKELIJK CASSA
TIEBEROEP. 

2° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ- VORDERING VAN DE PROCU
REUR DES KONINGS TOT WEDEROPNEMING 
VAN EEN OP PROEF IN VRIJHEID GESTELDE 
GEINTERNEERDE - CASSATIEBEROEP 
NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP. 

(DE GREEF) 

ARREST ( verta]ing) 

HET HOF; - Overwegende dat 
eiser. zich bij akte van 19 de
cember 1979 in cassatie heeft voor
zien tegen « de vordering tot weder
opneming uitgaande van de procu
reur des Konings bij de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel waar
bij de· tenuitvoerlegging werd bevo- · 
len van· de bij het arrest van het 
Hof van Beroep te Bergen van 
30 oktober 1978 gelaste internering; 

Overwegende dat de vordering 
van de procureur des Konings tot 

Dat, derhalve, geen cassatiebe
roep daartegen open staat; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

6 februari 1980 - 2• kamer - Voorzit
ter : baron Richard - Verslaggever : de 
h. Kreit - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Velu, advocaat-generaal. 

Nr. 348 

2• KAMER - 6 februari 1980 

1° RECHTEN VAN DE MENS- EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 
ART. 6.1 - RECHT VAN EEN lEDER OP 
BEHANDELING VAN ZIJN ZAAK DOOR EEN 
ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE -
BESLISSING WAARIN EROP WORDT GEWEZEN 
DAT IN DE CONCLUSIE VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ BEPAALDE VERKLARINGEN ERGER
LIJK ZIJN EN DAT HAAR RAADSMAN EEN 
BOVENMATIGE SCHADEVERGOEDING VOR
DE.RT- DAARillT VALT NIET AF TE LEIDEN 
DAT DE ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER
LIJKE INSTANTIE NIET IS GEWAARBORGD -
GEEN SCHENDING VAN HET RECHT OP EEN 
ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST)- RAMING VAN DE 
SCHADE • EX AEQUO ET BONO • - WETTIG
HEID- VOORWAARDEN. 

1• Uit het enkele feit dat een vonnis 
erop wijst enerzijds, dat het ergerlijk 
is dat de burgerlijke partij in haar 
conclusie verklaart dat een stelling 
door de gehele rechtspraak is aan
vaard, hoewel algemeen bekend is dat 
de rechtspraak daaromtrent verdeeld 
blijft, en, anderzijds, dat de raadsman 
van die partij, die de conclusie heeft 
ondertekend, de schade buiten verhou
ding hoog raamt, valt niet af te Jeiden 
dat de rechtbank niet alle waarborgen 
van onpartijdigheid bood waarop elke 
partij in het proces recht heeft, krach
tens art. 6.1, Europees Verdrag Rech
ten van de Mens (1). 

wederopneming van een op proef in ------------~-------------------
vrijheid gestelde gei'nterneerde in . (1) Zie cass., 31 mei 1976 (A.C., 1976, 1082); 
een psychiatrische afdeling geen 29 nov. 1978 (ib1d., 1978-79, 365); 21 feb. en 
beslissing is van een gerecht; 17 aug. 1979 (ibid., 1978-79, 737 en 1341). 
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2" De door een ongeoorloofde daad ver
oorzaakte schade wordt wettig ex 
aequo et bono geraamd door de rech
ter, die de reden aangeeft waarom de 
door een partij voorgestelde bereke
ningswijze niet kan worden aangeno
men en die de onmogelijkheid vast
stelt om het juiste bedrag van de 
schade te bepalen bij gebrek aan 
vaststaande toetsingsgronden (1). (Art. 
97 Gw.; art. 1382 B.W.) . 

(MICHIELS T. BARDON) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 11 februari 1976, 
3 januari 1979 en 10 oktober 1979 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Overwegende dat de arresten uit
spraak doen over de burgerlijke 
belangen; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen het arrest van 
11 februari 1976 : 

Overwegende dat eiseres geen 
middel aanvoert; 

II. In zoverre de 
gericht is tegen het 
3 januari 1979 : 

voorziening 
arrest van 

Over h.et eerste J;niddel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 6.1 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, 440 en 728 van het Gerechte
lijk Wetboek, 

doordat het arrest van 3 januari 1979 
de aanspraken van eiseres op schade
loosstelling van het tijdens de periodes 
van tijdelijke en blijvertde arbeidsonge
schiktheid door haar geleden nadeel ten 
dele afwijst onder verwerping van de 
door haar voorgestelde precieze bereke
ning en raming per kapitalisatie, in zijn 
motivering wijst op de « ergerlijke » toon 
van de voor eiseres ingediende conclusie 
en haar raadsman, die genoemde conclu
sie heeft ondertekend, het verwijt maakt 
alle zin voor verhoudingen uit het oog te 

(1) CUll., 11 maart 11177 (A.C~ 1977, 758) en 
8 feb. 1978 (ibid.,_1978, 685); 6 maart 1979 Vb~d, 
1978-79, 794); z1e Cass., 8 feb. 1979 (Ibid., 
1978-79, 675). 

hebben verloren en berekeningen te 
hebben gemaakt welke op pure fantasie 
berusten, 

terwijl de partijen voor de hoven en 
rechtbanken door hun advocaat worden 
vertegenwoordigd; artikel 6.1 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, krachtens hetwelk een ieder 
recht heeft op behandeling van zijn zaak 
door een onpartijdige rechterlijke 
instantie, inhoudt dat de hoven en 
rechtbanken zich in hun beslissing die
nen te onthouden van elk persoonlijk en 
kritisch waardeoordeel ten aanzien van 
de advocaat die de partijen voor hen 
vertegenwoordigt; het arrest in voor
noemde motivering alle in het middel 
vermelde wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat het arrest van 
3 januari 1979 bij zijn uitspraak 
over de materiele en morele schade, 
welke de burgerlijke partij ten 
gevolge van haar invaliditeiten gele
den heeft, enerzijds oordeelt, dat 
het « ergerlijk » is eiseres in haar 
conclusie te zien verklaren dat de 
materiele schade moet worden 
geraamd op grond van het loon, ook 
al is het loon van de getroffene niet 
verminderd, en dat die zienswijze 
door de gehele rechtspraak wordt 
gedeeld, terwijl het daarentegen 
algemeen bekend is dat de recht
spraak daaromtrent verdeeld blijft; 
dat het anderzijds vaststelt dat « de 
raadsman van de burgerlijke partij, 
die de conclusie in hoger beroep 
ondertekent, alle zin voor verhou
dingen heeft verloren en de bereke
ningen maakt welke op pure fanta
sie berusten ... nu hij de materiele 
schade alleen wegens de blijvende 
arbeidsongeschiktheid van tien per
cent ... raamt op 1.282.176 frank ... »; 

Overwegende dat uit de formule
ring van die consideransen alleen 
niet blijkt dat het hof van beroep 
niet alle waarborgen van onpartij
digheid biedt waarop elke partij in 
het proces recht heeft; 

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

de schending van de artikelen 1382, 
1383 van bet Burgerlijk W etboek en 
97 van de Grondwet, 

doordat, na kennis te hebben genomen 
van de conclusie waarbij eiseres tot 
vergoeding van de materii:He schade die 
zij had geleden tijdens de periodes 
van tijdelijke, .algehele en gedeeltelijke 
en blijvende gedeeltelijke arbeids-
ongeschiktheid de bedragen van 
499.808 frank, 86.655 frank en 
1.282.176 frank vorderde en tot vergoe
ding . van de morele schade we gens de 
blijvende gedeeltelijke arbeidsonge
schiktheid aanspraak maakte op het 
bedrag van 150.000 frank, welke bedra
gen zij had berekend op grond van haar 
jaarloon en de graad van haar ar
beidsongeschiktheid, bet arrest van 
3 januari 1979 die vorderingen afwijst en 
voor de eerste twee schadeposten de 
vergoedingen ex aequo et bono respec
tievelijk op 5.000 frank en 1.000 frank 
vaststelt en voor de laatste twee samen 
die vergoeding op 200.000 frank bepaalt, 
op de gronden dat « de vergoeding 
geenszins op grond van bet loon dient te 
worden berekend ... en zulks werkelijk 
onaanvaardbare resultaten zou te zien 
geven, die in geen enkel verband meer 
zouden staan met de werkelijkheid », 
dat, wat de tijdelijke algehele arbeidson
~eschiktheid betreft, « de aantasting van 
(de) lichamelijke integriteit van eiseres 
geen inkomstenderving tot gevolg heeft 
gehad en dat de materiEHe schade, die zij 
niettemin oplevert, zo gering is dat ze 
bijna theoretisch te noemen is; dat die 
schade ruimschoots vergoed wordt door 
een bedrag van 5.000 frank, welk bedrag 
slechts ex aequo et bono kan worden 
bepaald », dat, wat de tijdelijke gedeelte
lijke arbeidsongeschiktheid betreft, ... 
« ... de burgerlijke partij ... ( ... ) geen 
tegenprestatie Ievert voor haar behande
ling, ... zodat een bedrag van 1.000 frank 
al een billijke vergoeding is voor de 
materH~le schade ten gevolge van haar 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid van 
20 percent », en dat, wat de periode van 
blijvende gedeeltelijke arbeidsonge
schiktheid betreft, « die arbeidson-. 
geschiktheid geen inkomstenderving tot. 
gevolg . heeft gehad; dat daarom de; 
daaruit voortvloeiende materiele schade 
slechts ex aequo et bono kan worderu 
geraamd net zoals de morele schade telll 
gevolge van die blijvende arbeids-· 
ongeschiktheid •, 

terwijl de rechter de schade niet ex 
aequo et bono mocht ramen, tenzij hij 
de redenen opgaf waarom de door eise
res voorgestelde nauwkeurige wijze van 
ramen niet in aanmerking kon worden 
genomen en waarom de schade, bij 

· ontstentenis van enig ander vaststaand 
beoordelingsgegeven, onmogelijk op een 
andere wijze kon worden bepaald; bet 
arrest van 3 januari 1979 ten deze 
weliswaar heeft opgegeven op welke 
gronden het de op bet loon gesteunde 
berekening van eiseres afwijst, doch 
geen verantwoording heeft gegeven aan 
zijn beslissing dat de vergoeding van de 
materHHe schade die eiseres heeft gele
den tijdens de periodes van tijdelijke,, 
algehele en gedeeltelijke en blijvende, 
gedeeltelijke · arbeidsongeschiktheid, 
slechts ex aequo et bono kon worden 
geraamd; bet arrest van 3 januari 1979 
aldus zowel de artikelen 1382 en 
1383 van bet Burgerlijk Wetboek als 
artikel 97 van de Grondwet schendt : 

Overwegende dat het arrest, na 
de :redenen te hebben aangegeven 
waarom de door eiseres voorge
stelde wijze van ramen niet kan 
worden aangenomen, redenen welke 
overigens in het middel niet bekriti
seerd worden, beslist, enerzijds, dat 
de materiiHe schade voortvloeiend 
uit de tijdelijke algehele arbeidson
geschiktheid « slechts » ex aequo et 
bono kan worden geraamd, vermits 
de aantasting van de lichamelijke 
gaafheid van eiseres geen inkom
stenderving tot gevolg heeft gehad 
en de schade zo gering is dat ze 
bijna theoretisch te noemen is, 
anderzijds, dat de schade ten 
gevolge van de tijdelijke gedeelte
lijke arbeidsongeschiktheid slechts 
ex aequo et bono kan worden 
geraamd, nu eiseres, na afloop van 
de periode van arbeidsongeschikt
heid van 20 percent, het werk nog 
steeds niet hervat heeft en geen 
tegenprestatie levert voor haar 
behandeling, en ten slotte, dat de 
blijvende arbeidsongeschiktheid 
10 percent bedraagt, waarin de 
morele schade met inbegrip van het 
smartegeld is opgenomen en dat zij 
niet geleid heeft tot enige inkom
stenderving, dat de door het arrest 
opgegeven ramingen van de schade 
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ten gevolge van die arbeidsonge
schiktheid derhalve verantwoord 
zijn op grond van de gegevens eigen 
aan de zaak, met name de leeftijd 
van. eiseres en de aard van de door 
haar opgelopen letsels; 

Dat bet arrest aldus nauwkeurig 
aangeeft om welke redenen, ener
zijds, de door eiseres voorgestelde 
wijze van ramen niet kan worden 
aangenomen en, anderzijds, de 
schade slechts ex aequo et bono kan 
worden geraamd; 

Overwegende dat bet arrest zijn 
beslissing regelmatig met redenen 
omkleedt en wettelijk verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

III. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen bet arrest van 
10 oktober 1979 : 

Overwegende dat eiseres geen 
middel aanvoert; 

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

6 februari 1980 - 2• kamer 
Voorzitter baron Richard 
Verslaggever : de h. Stranard - Gelijk
luidende conclusie van de h. Velu, advci
caat-generaal - Advocaat : mr. Das
sesse. 

Nr. 349 

2• KAMER - 6 februari 1980 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK 
HOGER,BEROEP VAN DE PROCUREUR DES 
KONINGS - TE LATE BETEKENING - HOGER 
BEROEP NIET ONTVANKELLJK (1). 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
STRAFVORDERING- HOGER BEROEP VAN DE 
BEKLAAGDE EN VAN HET OPENBAAR MINIS
TERIE- HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR 

(1) Cass., 21 maart 1972 (A.C., 1972, 697). 

MINISTERIE NIET ONTVANKELLJK- VERZWA
RING VAN DE TOESTAND VAN DE BEKLAAGDE 
- ONWETTIGE VERZWARING. 

2° Wanneer de beklaagde en het open
baar ministerie hager beroep hebben 
ingesteld en het hager beroep van het 
openbaar ministerie niet ontvankelijk 
is, kan de toestand van de beklaagde 
niet worden verzwaard en hij kan o.m. 
niet worden veroordeeld tot een 
zwaardere geldboete dan die waartoe 
de eerste rechter hem heeft veroor
deeld (2). (Artt. 172, 174, 199 en 
202 Sv.) 

(FRANCE E.A. T. VERBEECK) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op bet bestre
den vonnis, op 8 oktober 1979 in 
boger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Dinant; 

I. Op de voorziening van 
beklaagde Jean France : 

A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 

'strafvordering jegens de medebe
klaagde Renee Verbeeck: 

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

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

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

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 172, 
174, 202 en 205 van het Wetboek van 
Strafvordering : 

Overwegende dat eiser, aan wie 
twee overtredingen van bet alge
meen reglement op de politie van 
bet wegverkeer worden ten laste 

' gelegd, bij vonnis van de politie
rechtbank op 16 maart 1979 wegens 
die· twee overtredingen werd veroor
deeld tot een enkele geldboete van 
vijfentwintig frank met uitstel van 
een jaar; 

{2) Zie Cass., 20 dec. 1976 (A. C., 1977, 440). 
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Overwegende dat de eiser en de 

procureur des Konings . tegen die 
beslissing hoger beroep hebben 
ingesteld; dat nochtans blijkens de 
stukken van de rechtspleging het 
hoger beroep van de procureur des 
Konings aan eiser werd betekend 
op 5 april 1979, dat is buiten de 
termijn van vijftien dagen vanaf de 
uitspraak van het vonnis, welke 
termijn bij artikel 205 van het 
Wetboek van Strafvordering op 
straffe van verval is voorgeschreven; 

Dat de correctionele rechtbank ' 
niet dan met schending van de in 
het middel aangegeven wetsbepalin
gen het hoger beroep van de procu
reur des Konings ontvankelijk kon 
verklaren of de toestand van eiser 
verzwaren door hem wegens 
genoemde overtredingen te veroor
delen tot een geldboete van vijftig 
frank en hem het voordeel van het 
uitstel te ontnemen; 

II. Op de voorziening van het 
echtpaar Jules France-Ginette Tous
saint, burgerrechtelijk aansprake
lijke partijen : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de eisers hun 
voorziening hebben doen betekenen 
aan de partij tegen wie zij is 
gericht;· 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende evenwel, dat de ver
nietiging, op de voorziening van 
Jean France, van de beslissing op 
de tegen hem ingestelde strafvorde
ring de bestaansreden ontneemt aan 
de beslissing waarbij de eisers als 
burgerrechtelijk aansprakelijke par
tijen worden veroordeeld tot beta
ling van de geldboete en de kosten 
van de strafvordering; 

III. Op de voorziening van het 
echtpaar Jules France-Ginette Tous
saint, burgerlijke partijen : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de eisers hun 

voorziening hebben doen betekenen 
aan de partij tegen wie zij is 
gericht; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, in zoverre daarbij 
uitspraak wordt gedaan over de 
strafvordering jegens Jean France; 
verwerpt de voorziening van het 
echtpaar France-Toussaint, met 
dien verstande dat de beslissing 
waarbij die eisers als burgerrechte
lijk aansprakelijke partijen worden 
veroordeeld haar bestaansreden ver
liest; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt het echtpaar 
France-Toussaint in de kosten van 
hun voorziening; laat de kosten van 
de voorziening van Jean France ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Namen, zitting hou
dend in hoger beroep. 

6 februari 1980 - 2• kamer - Voorzit
ter : baron Richard - Verslaggever : de 
h. Sace - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Velu, advocaat-generaal. 

Nr. 350 

2• KAMER - 6 februari 1980 

HOGER BEROEP- STRAFZAKEN- EEN
STEMMIGHEID - WJJZIGING DOOR DE COR
RECTIONELE RECHTBANK VAN EEN VRIJSPRE
KEND VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK
EENSTEMMIGHEID VEREIST {1). 

(GILQUIN EA. T. GEMEENTE SINT-GILLIS) 

6 februari 1980 - 2• kamer -
Voorzitter : baron Richard 
Verslaggever : de h. Bosly - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Blon
trock, Brussel. 

(1) Cass., 20 jan. 1975 (A.C., 1975, 555). 
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nationaliteit ziJn en het Hof niet 
bevoegd is om dat feitelijk gegeven 
nate gaan; 

CASSATIE - BEVOEGDHEID - BURGER- is; 
LIJKE ZAKEN - MIDDEL TEN BETOGE DAT DE 
NATIONALE WET NIET VAN TOEPASSING WAS 

Dat het middel niet ontvankelijk 

OP DE PARTIJEN VAN SPAANSE NATIONALI-
TEIT - NATIONALITEIT DIE NIET BLIJKT UIT 
DE VASTSTELLINGEN VAN HET ARREST -
MIDDEL DAT HET HOF VERPLICHT TOT HET 
ONDERZOEK VAN FEITELIJKE GEGEVENS -
ONBEVOEGDHEID VAN HET HOF (1). 

(GUTIERREZ T. ALVAREZ Y FERNANDEZ) 

ARREST(vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 februari 1979 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 3, derde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest de door verweerster 
op grond van de artikelen 230 en 23~ van 
het Belgisch Burgerlijk Wetboek mge
stelde vordering tot scheiding van tafel 
en bed gegrond verklaart, nadat he~ door 
verwijzing riaar het beroepen vonms van 
29 juni 1977 grove belediging~n aan de 
zijde van eiser in aanmerkmg heeft 
genomen en derhalve de scheiding van 
tafel en bed van de partijen toestaat op 
basis van de Belgische wet, ofschoon de 
staat en de bekwaamheid van de perso
nen geregeld worden door de wet v_an 
het land waarvan zij onderdaan z1jn 
(artikel 3, derde lid); dat beide partijen 
van Spaanse nationaliteit waren, zo~at 
ten deze de Spaanse wet van toepassmg 
was op de gronden tot scheiding van 
tafel en bed; dat het arrest derhalve niet 
dan met schending van artikel 3, derde 
lid, van het Burgerlijk Wetboek, de 
scheiding van tafel en bed van de 
partijen heeft kunnen toestaan op grond 
van grove beledigingen in de zin van 
artikel 231 van het Belgisch Burgerlijk 
Wetbpek: 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het arrest niet blijkt dat 
eiser en verweerster van Spaanse 

(1) Cass., 14 mei 1970 (A.C., 1970, 866); zie 
Cass., 8 april 1895 (Bull. en Pas., 1895, I, 148) 
met voetnoot Ch.M. 

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

' 

de 
de 

7 februari 1980 - 1• kamer- Voorzit
ter : de h. Wauters, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Closon - Gelijklui
dende conclusie van de h. Charles, eerste 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Gryse, De Bruyn. 

Nr. 352 

1• KAMER - 8 februari 1980 

VERZEKERING - VERPLICHTE AANSPRA
KELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTOR
RIJTUIGEN- FAILLISSEMENT VAN DE VERZE
KERAAR - WETTEN VAN 24 DEC. 1968 EN 

6 NOV. 1970 TOT VOORLOPIGE UITBREIDING 

VAN DE BEVOEGDHEDEN VAN HET GEMEEN
SCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS EN 

KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 20 JAN. 1969 
EN 8 DEC. 1970 TER UITVOERING VAN DIE 
WETTEN- DRAAGWIJDTE. 

De wet van 24 dec. 1968 tot· voorlopige 
uitbreiding van de bevoegdheid van 
het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds en de wet van 6 nov. 
1970 houdende uitbreiding van het 
stelsel dat door de eerstgenoemde wet 
is ingevoerd, hebben uitsluitend fl?t 
doe], binnen bepaalde perken en wt
zonderlijk, het naded van de verze
kerde en derden te vermijden of te 
verminderen dat zij ondergaan ten 
gevolge van het faillissement van de 
verzekeringsmaatschappij die de bur
gerrechtelijke aansprakelijkheid . in
zake motorrijtuigen dekt; de komnk
lijke besluiten van 20 jan. 1969 en 8 
dec. 1970, ter uitvoering van die wet
ten, maken een vergoeding door het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds van die schadegevallen enkel 
mogelijk als de verzekerden of de 
benadeelden het schadegeval hebben 
aangegeven binnen een jaar . na . _de 
inwerkingtreding van de konmkbjke 
besluiten; die termijn is voorgeschre
ven op straHe van verval. 



(GEMEENSCHAPPELIJK 
MOTORWAARBORGFONDS T. DAMEN EA.) 

ARREST 

678-
het arrest, als verzekeraar van Hens 
Victor, die de bestuurder van het andere 
voertuig was; 3" dat, naar luid van de 
door hem voor de evengenoemde recht-
bank genomen conclusie, Damen eiser 

HET HOF; - Gelet op het bestre- · tot tussenkomst heeft opgeroepen, tot 
den arrest, op 4 april 1978 door het; terugbetaling van de bedragen die ten 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe- behoeve van de getroffenen te zijnen 

1 
laste zouden worden gelegd, het arrest, 
na te hebben verklaard, zoals de eerste 
rechter, dat Damen en Hens Victor 
allebei voor het ongeval aansprakelijk 
zijn, de eerste ten belope van drie 
vierde, de tweede voor het overige, en na 
te hebben gezegd dat, op het tijdstip dat 
de gedinginleidende dagvaarding bij de 
exploten van 25 en 26 januari 1972, ten 
verzoeke van Hens Livinus en van 
Kemps Maria werd betekend, de termijn 
van een jaar om bij eiser aangifte te 
doen, verstreken was, hetzij omdat de 
wet van 24 december 1968 en het 
koninklijk besluit van 20 januari 1969 tot 
uitvoering van deze wet ter zake toepas
selijk zouden zijn, hetzij omdat toepas
selijk zouden zijn de wet van 
6 november 1970 en het koninklijk 
besluit van 8 december 1970 waardoor 
evengemeld koninklijk besluit van 
20 januari 1969 wordt gewijzigd en 
uitgebreid, het beroepen vonnis beves
tigt, onder deze wijzigingen : 1" dat de 
tussenvordering van verweerder Damen 
tegen het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds gegrond is, dat hij princi
pieel zijn recht op terugbetaling 
behoudt, dat het fonds tot terugbetaling 
wordt veroordeeld van de sommen waar
toe Damen op de hoofdeis veroordeeld 
wordt; 2" dat de kosten van het geding 
betreffende de tussenvordering van 
Damen tegen het Gemeenschappelijk 

zen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1, inzonder
heid § 2, van de wet van 24 de
cember 1968 tot voorlopige uitbreiding 
van de bevoegdheid van het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds, toege
laten bij het koninklijk besluit van 
31 januari 1957, 1, 2 van de wet van 
6 november 1970 houdende uitbreiding 
van het stelsel dat ingevoerd werd door 
de wet van 24 december 1968 tot voorlo
pige uitbreiding van de bevoegdheid van 
het Gemeenschappelijk Waarborgfonds, 
toegelaten bij het koninklijk besluit van 
31 januari 1957, 1, 3, inzonderheid 3, § 1, 
lid 1, van het koninklijk besluit van 
20 januari 1969 tot uitvoering van de wet 
van 24 december 1968 tot voorlopige 
uitbreiding van de bevoegdheden van 
het Gemeenschappelijk Motorwaarborg
fonds, toegelaten bij het koninklijk 
besluit van 31 januari 1957, 2 van het 
koninklijk besluit van 8 december 1970 
tot wijziging en uitbreiding van het 
koninklijk besluit van 20 januari 1969 tot 
uitvoering van de wet van 24 december 
1968 tot voorlopige uitbreiding van de 
bevoegdheden van het Gemeenschappe
lijk Motorwaarborgfonds, toegelaten bij 
het koninklijk besluit van 31 januari 
1957, en 32 van de wet van 11 juni 1874 
op de verzekeringen in het algemeen, 

doordat, vaststaand zijnde : 1 • dat het 
verkeersongeval, waarbij Hens Livinus 
en zijn echtgenote Kemps Maria, thans 
de verweerders en ook opgeroepen tot 
bindendverklaring van het arrest, zwaar 
werden gekwetst, plaatsgreep op 
22 oktober 1967 te Oud'-Turnhout; 2" dat, 
na seponering van het strafdossier, de 
getroffenen de vergoeding van hun 
schade gevorderd hebben door, bij 
exploten van 25 en 26 januari 1972, voor 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Turnhout te laten dagvaarden : 
a) Damen, thans verweerder, wiens voer
tuig wegens een defect stilstond en 
onverlicht was, b) eiser in de plaats van 
de failliet verklaarde verzekeraar van 
Damen, c) de Verzekeringsmaatschappij 
van de Schelde, thans verweerster en 
opgeroepen tot bindendverklaring van 

· Motorwaarborgfonds ten laste van dit 
Fonds worden gelegd; dat de Verzeke
ringsmaatschappij van de Schelde, als
ook de partijen Hens-Kemps en eiser, 
ieder tot een derde van de kosten van 
het geding in hoger beroep veroordeeld 
worden, en beslist dat de zaak voor 
verdere behandeling terug naar de eer
ste rechter wordt verwezen, zulks op 
grond : dat het verval van recht bij de 
benadeelden niet uiteraard ook het ver
val van recht bij de verzekerde insluit, 
vermits dit laatste onafhankelijk is van 
het eerste en overigens op een andere 
rechtsgrond rust; dat Damen, door eiser 
tot tussenkomst op te roepen, terwijl 
eerstgenoemde op 25-26 januari 1972 
gedagvaard was, als verzekerde, de aan
zegging bij eiser heeft verricht van de 
aangifte, die hij moest doen, van « ieder 
feit », dat tot tussenkomst van het Fonds 
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te zijnen gunste aanleiding kon geven, 
binnen de termijn van een jaar na het 
van kracht worden van het koninklijk 
besluit van 20 januari 1969; dat het feit, 
dat tot tussenkomst van het Fonds 
aanleiding kon geven, als zodanig niet 
gekend was maar kenbaar werd gemaakt 
door de dagvaarding van 25-26 januari 
1972; dat het feit niet gelijkgesteld kan 
worden met het ongeval, bedoeld in 
artikel 5 van het koninklijk besluit van 
5 januari 1957; dat de uitoefening van 
het recht op terugbetaling ten voordele 
van de verzekerde onmogelijk zou zijn 
indien zij afhankelijk was van het verval 
van rechten van de benadeelden; dat de 
overmacht niet zo uitdrukkelijk uitgeslo
ten wordt in het koninklijk besluit van 
20 januari 1969 als in het koninklijk 
besluit van 5 januari 1957, 

terwijl het voormelde koninklijk 
besluit van 20 januari 1969, in de 
artikelen 1 en 3, inzonderheid 3, § 1, 
lid 1, en het voormelde koninklijk 
besluit van 8 december 1970, inzonder
heid in artikel 2, die allebei de uitvoe
ring beheersen van artikel 1, § 2, van de 
wet van 24 december 1968 en van de 
artikelen 1 en 2 van de wet van 
6 november 1970 voormeld, afwijken van 
het gemeen recht en eng dienen te 
worden ge1nterpreteerd; bijgevolg de ter
mijn van een jaar, vastgesteld door 
artikel 3, § 1, lid 1, van meergemeld 
koninklijk besluit van 20 januari 1969, 
en artikel 2 van meergemeld koninklijk 
besluit van 8 december 1970, binnen 
welke Damen bij eiser aangifte diende te 
doen van ieder feit, dat tot tussenkomst 
van eiser te zijnen gunste aanleiding 
kon geven, strikt moet worden nage
leefd, zodat ten deze het feit, dat wil 
zeggen het ongeval zelf, door Damen bij 
eiser moest worden aangegeven uiterlijk 
op 14 februari 1970 althans op 3, zoniet 
op 4 januari 1972, waaruit volgt dat de 
tussenvordering, tegen eiser, bij de con
clusie van Damen van 3 maart 1972 werd 
ingesteld nadat voornoemde termijn was 
verstreken; het arrest derhalve, door de 
tussenvordering van Damen tegen eiser 
ontvankelijk te verklaren en die vorde
ring in te willigen, de in het mid
del genoemde wettelijke bepalingen 
schendt: 

Overwegende dat de wet van 
24 december 1968 tot voorlopige 
uitbreiding van de bevoegdheid van 
het Gemeenschappelijk Motorwaar
·borgfonds, toegelaten bij koninklijk 
besluit van 31 januari 1957, en de 

wet van 6 november 1970 houdende 
uitbreiding van het stelsel dat door 
eerstgenoemde wet werd ingevoerd, 
uitsluitend tot doel hebben, binnen 
bepaalde perken, de nadelen te 
vermijden of te verminderen die 
ingevolge het faillissement van ver
zekeringsmaatschappijen die de 
civielrechtelijke aansprakelijkheid 
inzake motorrijtuigen dekken, door 
de verzekerden bij die maatschap
pijen en door de benadeelde derden, 
slachtoffers van een verkeersonge
val aan de schuld van bedoelde 
verzekerden te wijten, werden 
ondergaan; 

Overwegende dat die wetten 
geenszins beogen een voorafbe
staand recht tegemoet te komen, 
maar uit humanitaire overwegingen 
en als gunst een uitzonderlijk, in de 
tijd beperkt recht te creeren ten 
voordele van bedoelde verzekerden 
en slachtoffers; · 

Overwegende dat artikel 1, § 5, 
van de wet van 24 december 1968 
aan de Koning opdraagt alle in 
bedoelde wet niet geregelde modali
teiten, voorwaarden en beperkingen 
van het optreden van het Gemeen
schappelijk Waarborgfonds te bepa
len; 

Overwegende dat artikel 3, § 1, 
van het koninklijk besluit van 
20 januari 1969, ter uitvoering van 
voormelde bepaling genomen, voor
schrijft dat de verzekerden en de 
benadeelde personen binnen het 
jaar, te rekenen van de inwerking
treding van dit besluit, bij het fonds 
aangifte moeten doen « van ieder 
feit dat tot tussenkomst van het 
fonds te hunnen gunste aanleiding 
kan geven »; dat, deze termijn een 
fatale termijn is; dat immers dit
zelfde artikel 3, § 1, in een tweede 
lid de enige uitzondering - ten 
deze niet ter sprake gebracht -
omschrijft waarin « het verval van 
recht niet optreedt »; 

Overwegende dat het koninklijk 
besluit van 8 december 1970. tot 
wijziging en uitbreiding van het 
koninklijk besluit van 20 januari 
1969 slechts een verhoging inhoudt 
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van het bedrag van door het fonds 
gedragen algemene onkosten en 
verder, in artikel 2, bepaalt : « Voor 
de uitvoering van de wet van 
6 november 1970 zijn al de bepalin
gen van het koninklijk besluit van 
20 januari 1969 van toepassing. De 
in aanmerking te nemen termijn 
voor de toepassing van artikel 3, § 1, 
van genoemd besluit gaat echter in 
bij het in werking treden van dit 
besluit »; dat hieruit volgt dat de 
nieuwe termijn eveneens een fatale 
termijn is; 

Overwegende dat de koninklijke 
besluiten van 20 januari 1969 en 
8 december 1970, die geen andere 
termijn van inwerkingtreding bepa
len, respectievelijk in het Belgisch 
Staatsblad van 4 februari 1969 en 
24 december 1970 zijn verschenen; 
dat zij derhalve, krachtens artikel 6 
van de wet van 31 mei 1961 betref
fende het gebruik der talen in 
wetgevingszaken, het opmaken, 
bekendmaken en inwerkingtreden 
van wetten en verordeningen, in het 
gehele Rijk verbindend werden de 
tiende dag na deze bekendmakin
gen; dat mitsdien, de termijnen 
waarbinnen de aangifte bij eiser, 
het Gemeenschappelijk Motorwaar
borgfonds, moest worden gedaan, 
een jaar en tien dagen na deze 
bekendmakingen, verstreken waren; 

Dat, door de tussenvordering door 
verweerder Damen, verzekerde van 
de fai11iete verzekeringsmaatschap
pij, tegen eiser ingesteld op 
3 maart 1972, dit is na het verstrij
ken van hoger bedoelde fatale ter
mijnen, gegrond te verklaren, en 
dienvolgens eiser te veroordelen tot 
terugbetaling van de sommen waar
toe Damen veroordeeld is op de 
oorspronkelijke vordering van de 

verweerders gevallen, het arrest de 
in het middel vernoemde wettelijke 
bepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op het tweede middel 
hetwelk niet tot ruimere cassatie 
kan leiden, vernietigt de bestreden 
beslissing inzoverre zij 1 • de tussen
vordering van verweerder Damen 
tegen eiser gegrond verklaart . en 
eiser veroordeelt tot terugbetalmg 
der sommen waartoe deze verweer
der op de vordering van de verweer
ders, de consorten Hens en Kemps, 
wordt veroordeeld; 2" eiser veroor
deelt in de kosten van het geding 
met betrekking tot reeds vernoemde 
tussenvordering; 3" eiser veroordeelt 
in een derde van de kosten van het 
geding in hoger beroep aan de zijde 
van de verweerders gevallen; be
veelt 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 uitspraak zal 
doen; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

8 februari 1980- 1• kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Chatel, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Colard, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Fally en 
Houtekier. 

Nr. 3S3 
1 • KAMER - 8 februari 1980 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN -
J1ESLISSING WETI'ELIJK VERANTWOORD -
GEEN BELETSEL VOOR EEN GEBREK AAN 
REGELMATIGE MOTIVERING (1). 

consorten Hens en Kemps, alsmede ---------------
in de kosten van het geding met 
betrekking tot voormelde tussenvor
dering, en tenslotte nog in een 
derde van de kosten van het geding 
in hoger. beroep aan de zijde van de 

(1) Zie • Over de motivering van vonnissen 
en arresten en de bewijskracht van de akten •, 
plecht. openingsrede van proc.-gen. Dumon, 
toen eerste adv.-gen., voor het Hof, van 
1 sept. 1978, nrs. 2 tot 5. 
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2° CASSATIEMIDDELEN BURGER-

LIJKE ZAKEN - MIDDEL VAN NIET
ONTVANKELIJKHEID TEGEN EEN MIDDEL 
OPGEWORPEN EN HIERffiT AFGELEID DAT 
HET MIDDEL NIET ONTVANKELIJK IS OMDAT 
DE BESTREDEN BESLISSING WETTELIJK .IS 
VERANTWOORD - MIDDEL VAN NIET
ONTVANKELIJKHEID NIET AAN TE NEMEN 
VOORDAT HET MIDDEL ZELF IS ONDERWCHT 
- MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID 
ONONTV ANKELIJK. 

3° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT -
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN- BURGER
LUKE ZAKEN - CONCLUSIE - BESLISSING 
DAT PARTIJEN IN HOGER BEROEP NIET MEER 
GEWAGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID 
APPELLANT DIE MET VERWIJZING NAAR ZIJN 
CONCLUSIE VOOR DE EERSTE RECHTER VAN 
DIE AANSPRAKELIJKHEID mTDRUKKELIJK 
GEWAG MAAKT - MISKENNING VAN DE 
BEWIJSKRACHT VAN DIE CONCLUSIE (1). 

(• CITALO • N.V. 
T. c BOUWSTOFFEN SEPS • P.V.BA.) 

ARREST 

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

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

doo,.dat het arrest eiseres veroordeelt · 
om verweerster te vrijware:q. voor alle 
sommen waartoe deze laatste werd ver
oordeeld op de vordering van Van Huf
fel, op grond : dat de buitenzaakstelling 
van partij Dero dient te worden beves
tigd; dat uit de besluiten van de exper
tise en uit het verhoor van de expert 
door de eerste rechter is gebleken dat 
het gebrek in de dakbedekking zijn 
oorzaak niet vindt in een daad van de 
schaliedekker; dat in hoger beroep de 
partijen daar niet meer op aandringen, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres bij 
conclusie verwees naar haar in eerste 
aanleg genomen conclusies, waarvan zij 
de inhoud integraal verklaarde te berne
men; in deze hernomen conclusies eise
res staande hield dat de schade aan de 
schalien te wijten was aan de fout van 
de dakbedekker, zodat eiseres ook in 
hoger beroep daarop aandrong en het 

(1) Zie Cass., 16 feb. 1979 (A.C:, 1978-79, 715). 

arrest de bewijskracht van de conclusie 
miskent (schending van de arti
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek); 

tweede onderdeel, eiseres onder meer 
staande hield dat uit de Orexproeven en 
uit het feit dat een groot gedeelte der 
leien kon herbruikt worden, bleek dat de 
fout bij de dakbedekker lag; het arrest 
op dit middel niet antwoordt (schending 
van artikel 97 van de Grondwet) : 

1" Nopens het middel van niet
ontvankelijkheid van het eerste 
onderdeel van het cassatiemiddel, 
door verweerster opgeworpen en 
hieruit afgeleid dat dit onderdeel 
gebrek aan belang vertoont : 

Overwegende dat verweerster 
enerzijds voorhoudt : dat de beslis
sing van het hof van beroep waarbij 
leidekker Dero buiten zaak wordt 
gesteld, wettelijk verantwoord blijft 
door de considerans dat « uit de 
besluiten van de. expertise en uit 
het verhoor van de expert door de 
eerste rechter is gebleken dat het 
gebrek in de dakbekleding zijn oor
zaak niet vindt in een daad van de 
schaliedekker »; dat de verdere 
motivering, waarbij wordt vastge
steld dat « de partijen in hoger 
beroep daarop trouwens niet meer 
aandringen » dienvolgens ten over;
vloede werd gegeven; 

Overwegende dat verweerster 
anderzijds aanvoert dat uit dezelfde 
considerans blijkt dat de rechters in 
hoger beroep, ondanks hun vaststel
ling dat de partijen niet meer aan
dringen op de aansprakelijkheid 
van de leidekker, toch deze aan
sprakelijkheid hebben onderzocht, 
zodat bedoelde vaststelling eiseres 
geen nadeel toebrengt; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat een beslissing wettelijk zou 
zijn verantwoord, de mogelijkheid 
niet wegneemt dat diezelfde beslis
sing niet regelmatig zou zijn gemo
tiveerd, onder meer omdat 'ze, zoals 
eiseres ook in het middel voorhoudt, 
op een verweer niet zou antwoor
den; 
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Overwegende, aan de andere 

kant, dat het ten deze niet volstaat 
dat de rechter de aansprakelijkheid 
van leidekker Dero in het licht van 
het deskundigenverslag zou hebben 
onderzocht; dat het tevens moet 
vaststaan dat hij dit heeft gedaan in 
het licht van de conchisie die eise
res met betrekking tot die aanspra
kelijkheid beweert te hebben neer
gelegd; 

Dat het middel van niet
ontvankelijkheid, in zoverre het 
ertoe strekt het onderdeel, zonder 
verder onderzoek ervan noch onder
zoek van de conclusie waarop het 
betrekking heeft, als niet-ont
vankelijk wegens gemis van belang 
te doen verwerpen, vooralsnog en 
naar zijn inhoud, niet kan worden 
aangenomen; 

2• N opens het cassatiemiddel zelf : 
Overwegende dat eiseres, die 

betwistte dat ze verweerster moest 
vrijwaren voor de door haar aan 
laatstgenoemde geleverde leien en 
desaangaande voorhield dat de 
gebreken van de leien te wijten 
waren aan oorzaken die zich na de 
verkoop hadden voorgedaan, voor 
het hof van beroep in conclusie 
verklaarde haar conclusies in eerste 
aanleg genomen . « te herhalen, te 
bevestigen en integraal te her
nemen »; 

Overwegende dat eiseres, na het 
deskundigenonderzoek door de eer
ste rechter bevolen, en na eerst 
erop te hebben gewezen dat, vol
gens de deskundige, « het verschijn
sel der litigieuze dakbedekking niet 
inherent was aan de andere, door 
hem onderzochte dakvlakken, met 
uitzondering van een andere 
dakbedekking », in een eerste con
clusie stelde « dat de dakbedekking 
van eiser (bedoeld wordt de oor
spronkelijke eiser, Lucien Van Huf
fel) en de andere dakbedekking (die 
van Roger Van Holle) uitgevoerd en 
gelegd werden <loor een en dezelfde 
dakdekker », met name : Dero, « dat 
het in deze gedachtengang aanne
melijk voorkomt dat het schade
beeld uitsluitend zijn oorzaak vindt 

in een gebrekkige plaatsing der 
lei en, zodat alleen (Dero) zich zou te 
verantwoorden hebben nopens het 
gebrek waarvan (Van Huffel) zich 
komt te beklagen; dat deze ziens
wijze des te meer veld wint bij de 
lectuur van de brief waarin gewag 
wordt gemaakt van het feit dat een 
deel der Portugese leien kan her
bruikt worden » en, tenslotte, « dat 
de oorzaak van het door (Van Huf
fel) aangeklaagde gebrek uitsluitend 
gelegen is in een gebrekkige plaat
sing van de leien »; 

Overwegende dat eiseres, in een 
tweede conclusie, eveneens voor de 
eerste rechter genomen, ditmaal na 
het verhoor van de deskundige, de 
zienswijze van deze laatste bekriti
seerde en een viertal fouten of 
tekortkomingen aan Dero ten laste 
legde; dat eiseres in dezelfde con
clusie zich nog beriep op proefne
mingen door een zekere firma 
Orex : « Si les degradations sont 
survenues, elles sont dues a des 
causes mecaniques ou physiques, 
qui ne sont pas propres a la qualite 
de l'ardoise »; 

Overwegende dat het motief van 
het arrest luidens welke de partijen, 
in hoger beroep, niet meer op 
de aansprakelijkheid van leidekker 
Dero aandrongen, niet verenigbaar 
is met de hierboven aangehaalde en 
in hoger beroep hernomen conclu
sies van eiseres; 

Overwegende dat noch de verwij
zing naar het verslag en het verhoor 
van de deskundige, noch enig ander 
motief van het arrest een antwoord 
inhoudt op de in · hoger beroep 
hernomen conclusies van eiseres, 
inzonderheid op de passage w:aar 
kritiek op de zienswijze van de 
deskundige wordt uitgebracht en 
waar de aansprakelijkheid van Dero 
wordt afgeleid uit de omstandigheid 
dat een deel van de leien opnieuw 
kon worden gebruikt; 

Dat het middel gegrond is; 
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Om die redenen, en zonder dat I 2" Vanaf het ogenblik dat de werkgever 

ertoe aanleiding bestaat het tweede de opzegging van de arbeidsovereen-
middel te onderzoeken dat niet tot komst voor onbepaalde · tijd ter kennis 
ruimere cassatie kan leiden, vernie-· van de werknemer k.r:engt, kan deze 
tigt het bestreden a rest in zove e afstancf. doen van z1;n recht o? de 

. r rr wettelijk voorgeschreven opzeggJngs-
het e1seres e.~toe veroordeelt ver- termijn (2). (Art. 22 Wet Arbeidsover-
weerster te vriJWaren voor alle som- eenkomst Bedienden.) 
men tot betaling waarvan laatstge
noemde op de vordering van de 
oorspronkelijke eiser Van Huffel 
wordt veroordeeld, en in zoverre het 
eiseres in kosten veroordeelt; 
beveelt dat van het thans gewezen 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissing; houdt de 
kosten aan en zegt dat de feiten
rechter erover uitspraak zal doen; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

8 februari 1980- 1" kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Chatel, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Colard, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Houtekier 
en Biitzler. 

Nr. 354 

3" KAMER- 11 februari 1980 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST- OVER
EENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD -
OPZEGGING - INSTEMMING MET DE GEGE
VEN OPZEGGINGSTERMIJN - VORM. 

(VANYLEN T. SCHOEBRECHTS.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 mei 1977 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 14, vierde lid, 15, 
22 van de b,ij koninklijk besluit van 
20 juli 1955 gecoordineerde wetten 
betreffende het bediendencontract, ge
wijzigd door de wet van 21 novem
ber 1969 en door het koninklijk besluit 
van 6 juni 1975, 6, 1108, 1131, 1133, 1134, 
1135, 1156, 1319, 1320, 1322, 1326 van het 
Burgerlijk Wetboek en· 51 van de wet 
van 5 december 1968 betreffende de 
collectieve arbeidsovereenkomsten en de 
paritaire comites, 

doordat het arrest de door eiser tegen 
verweerder ingestelde vordering tot 
betaling van een opzeggingsvergoeding 
van 58.616 frank verwerpt op grond : dat 
eiser, die sedert 16 september 1975 
bij verweerder in dienst was, op 
24 oktober 1975 een opzegging ontving, 
aanvangend op dezelfde datum en eindi
gend op 31 oktober 1975, gedurende 
welke eiser van arbeidsprestaties vrijge
steld was; dat eiser dit geschrift voor 
gelezen en goedgekeurd ondertekende 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - OVER- en vervolgens verweerder dagvaardde tot 
EENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD - betaling van een opzeggingsvergoeding; 
OPZEGGING - TERMIJN - AFSTAND vAN dat de eerste rechter oordeelde dat deze 
RECHT DOOR DE WERKNEMER - VOOR- ondertekening, VOOrafgegaan door de 
WAARDE. woorden « gelezen en goedgekeurd » 

moet worden beschouwd als een over-
t• De partij bij een arbeidsovereenkomst eenkomst met wederzijds akkoord afge

voor onbepaalde tijd, aan wie opzeg- sloten; dat het arbeidshof de opvatting 
ging wordt gegeven, kan haar instem- van de eerste rechter deelt volgens 
ming met de duur van de gegeven welke tijdens de duur van de arbeids
opzeggingstermijn betuigen door haar overeenkomst geen geldige regelingen 
handtekening op het geschrift dat kunnen worden getroffen die een verza
haar wordt overhandigd, te laten voor- king van rechten door de werknemer 
afgaan door de woorden « gelezen en inhouden, maar dat dergelijke akkoor
goedgekeurd » (1), (Art. 14, vierde lid, I------------------
Wet Arbeidsovereenkomst Bedienden.) 

(1) BEIRNAERT, • De opzegging van de 
arbeidsovereenkomst voor werklieden en 
bedienden afgesloten voor onbepaalde duur •, 
nrs. 16 en 38, in Arbeidsrecht, II, 5. ' 

(2) Cass., 22 mei 1978 (A.C., 1978, 1115) met 
noot; STEYAERT, ArbeidsoveJ·eenkomst, nrs: 762, 
862 en 863; CoLENS, Le contrat d'emploi, nr. 99; 
contra : Cass., 5 feb. 1975 (A.C., 1975, 636). 
Raadpl. de conclusie van het O.M. verschenen 
in R. W:, 1979-1980, kol. 2037 e.v. · · 
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den wei degelijk op geldige wijze kun- Dat dit voorschrift niet belet dat 
nen tot stand komen, wanneer de werk- de partij die de opzegging ontvangt, 
nemer zich niet meer in de heschermde benevens de ontvangstmelding, ook 
toestand hevindt, dit is ten vroegste op haar instemming kan betuigen met 
het ogenhlik waarop de opzegging wordt 
gegeven; dat hieruit voortvloeit dat de de duur van de gegeven opzeggings
eis ongegrond is, termijn; dat zij deze instemming tot 

terwijl, eerste onderdeel, de handteke- uitdrukking kan brengen door haar 
ning die eiser op het geschrift, waardoor handtekening te Iaten voorafgaan 
verweerder hem zijn opzegging gaf, door de woorden « gelezen en 
heeft geplaatst, enkel geldt als hewijs goedgekeurd »; . 
van ontvangst van de hetekening van die Wat het tweede onderdeel be-
opz;egging, ook al was die handtekening treft : 
voorafgegaan door de woorden « gelezen 
en 'goedgekeurd , (schending ·van de Overwegende dat het arbeidshof 
artikelen 14, vierde lid, 15, 22 van het niet beslist dat de partijen de 
koninklijk besluit van 20 juli 1955, arbeidsovereenkomst met weder-
1108 en 1326 van het Burgerlijk Wet- zijds akkoord hebben beeindigd, 
hoek); maar · oordeelt dat zij een akkoord 

tweede onderdeel, het aan eiser door hebben gesloten' omtrent de duur 
verweerder betekende ge~chrift, waarhij van de opzeggingstermijn die bij de 
verweerder hem zijn opzegging gaf, , · 'd' b .. · d' · d 
omdat eiser onvoldoende Frans kende, eenziJ Ige eein Iging van e over-. 
een eenzijdige opzegging is en het feit eenkomst door verweerder in acht 
dat eiser dit geschrift voor gelezen en diende te worden genomen; 
goedgekeurd ondertekend heeft, niet tot Wat het derde onderdeel betreft : 
gevolg heeft dat partijen tot wederzijds Overwegende dat, naar luid van 
akkoord de overeenkomst hehben beein-
digd (schending van de artikelen 1108, artikel 22 van de gecoordineerde 
1134, 1135, 1156, 1319, 1320, 1322 van het wetten, elk beding waarbij kortere 
Burgeriijk Wetboek en 51 van de wet termijnen dan die vermeld · in 
van 5 december 1968); artikel 15 worden bepaald, nietig is 

derde onderdeel, de jaarwedde van « wat aangaat de opzegging die de 
eiser 18.554 x 12 = 222.648 frank beliep werkgever doen moet »; 
en hij dus gerechtigd was op een Dat die wetsbepaling de bedingen 
opzegging van drie maanden of een en overeenkomsten bedoelt die tus
overeenstemmende opzeggingsvergoe-
ding; eiser, door de met miskenning van sen de partijen worden gesloten 
deze dwingende bepaling gegeven opzeg-· . v66r de kennisgeving van de opzeg
girig voor gelezen en goedgekeurd te ging door de· werkgever; dat de 
ondertekenen, niet geldig zijn rechten werknemer vanaf dat ogenblik aile 
heeft kunnen verzaken; zulks evenzeer overeenkomsten mag sluiten en met 
het geval is indien het jaarloon van eiser name .afstand mag doen van zijn 
hoger dan 250.000 frank zou zijn (schen- recht op de wettelijk voorgeschre
ding van de artikelen 14, vierde lid, 15, veh opzeggingstermijn; 
22 van het koninklijk hesluit van 
20 juli 1955, 6, 1131 van het Burgerlijk Dat het arbeidshof wettelijk 
Wetboek en 51 van de wet van beslist dat partijen ten vroegste op 
5 december 1968) : het ogenblik waarop de opzegging 

wordt gegeven, geldig een akkoord 
Wat het eerste onderdeel betreft : omtrent de duur van de opzeggings

termijn kunnen sluiten, waarbij de 
Overwegende dat, luidens arti- · werknemer afstand van hem toeko

kel 14, vierde lid, van de gecoordi- mende rechten doet; 
neerde wetten ·betreffende het Dat het m 1· dde·l n 1· et kan worden 
bediendencontract, de handtekening 
van de partij aan wie een opzegging aangenomen; 
wordt overhandigd, op. het duplicaat 
van het geschrift, enkel als bewijs 
van ontvangst van de betekening 
geldt; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 
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11 februari 1980 - 3• kamer -

Voorzitter : de heer Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de heer 
Mahillon - Gelijkluidende conclusie van 
de heer Lenaerts, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Houtekier. 

Nr. 355 

3• KAMER - 11 februari 1980 

WERKLOOSHEID - RECHT OP WERK
LOOSHEIDSUITKERING - ONBESCHIKBAAR• 
HElD VAN DE WERKLOZE VOOR DE ALGEMENE 
ARBEIDSMARKT - CRITERIA VAN DE PAS
SENDE DIENSTBETREKKING NIET TOEPAS

SELIJK. 

De criteria van de passende dienstbe
trekking, vastgesteld ter uitvoering 
van het derde lid van art. 133 KB. 
20 dec. 1963, komen niet in aanmer
king om te oordelen of de werkloze 
voor de hervatting van de arbeid 
dusdanig voorbehoud 'heeft gemaakt 
dat hij onbeschikbaar wordt voor de 
algemene arbeidsmarkt ·in de zin van 
het vierde lid van hetzelfde artikel. (1). 

(R.V .A. T. SOENENS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 november 1978 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 

Overwegende dat het arrest, bij 
bevestiging van het vonnis van 
17 april 1978 van de Arbeidsrecht
bank te Kortrijk, de beslissing van 
21 april 1977 van de directeur van 
het gewestelijk bureau van de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
vernietigt, waarbij 1 • verweerster 
voor eeri periode van 8 weken het 
recht op werkloosheidsuitkering 
wordt uitgesloten met toepassing 
van artikel 134, eerste en tweede lid,, 
1", van het koninklijk besluit van 
20 december 1963, omdat zij het 
werk zonder wettige reden had 
verlaten; 2" aan verweerster het 
recht op werkloosheidsuitkering 

(1) Raadpl. Cass. 16 mei 1973. (A. C., 1973, 
893), 23 april 1975 (ibid., 1975, 935) en 25 sept. 
1978 (ibid., 1978-79, 104). 

wordt ontzegd met toepassing van 
artikel 133 van hetzelfde besluit, 
omdat zij voor de heryatting van de 
arbeid dusdanig voorbehoud had 
gemaakt dat zij onbeschikbaar werd 
voor de algemene arbeidsmarkt; 

Dat de aangevoerde middelen 
aileen. gericht zijn tegen de onder 
2" gerwemde beslissing; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 133 van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
betreffende arbeidsvoorziening en werk
loosheid, gewijzigd door artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 26 januari 1967, 
artikel 3 van het koninklijk besluit van 
24 oktober 1967, artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 15 mei 1970 en 
artikel 24 van het koninklijk besluit van 
7 december 1973, voor zoveel als nodig, 
van de genoemde wijzigende artikelen, 
en van artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat het 
voorbehoud van verweerster haar niet 
onbeschikbaar maakt voor de algemene 
arbeidsmarkt, op grond dat, wanneer 
een werkloze een dienstbetrekking wei
gert of een dienstbetrekking verlaat, de 
eerste drie leQ.en van artikel 133 van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
zouden toepasselijk zijn op de gepast
heid van een bepaalde dienstbetrekking, 
hetgeen strijdig is met de geest van het 
ganse artikel 133; dat dit een werkloze 
niet zou toelaten te verklaren een · niet 
passende dienstbetrekking niet te aan
vaarden, waarvan zij de voorwaarden 
van bekwaamheid niet vervult (arti
kel 133, derde lid); dat genoemd 
artikel 133 een geheel uitmaakt en de 
criteria genomen in uitvoering van 
artikel 133 tevens toepasselijk zijn op de 
onbeschikbaarheid voor de algemene 
arbeidsmarkt, 

terwijl, bij de beoordeli;ng van het 
gevolg van · het voorbehoud · yan een 
werknemer op zijn beschikbaarheid voor 
de algemene arbeidsmarkt, het ·passend 
karakter van de aangeboden dienstbe
trekking niet in aanmerking komt, zodat 
het arrest, door het tegengestelde aan · te 
nemen, niet wettelijk verantwoord is; 

. Overwegende dat . ener~ijds,' lui~ 
dens het eerste lid, van artikel 133 
van het koninklijk besluit van 
20 december 1963, de werkloze die 
als werkzoekende moet ingeschre
ven zijn, elke passende di~nstbe-
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trekking die hem wordt aangebo
den, moet aanvaarden; dat het 
derde lid van dit artikel voorschrijft 
dat de minister de criteria van de 
passende dienstbetrekking bepaalt; 

Overwegende dat anderzijds, lui
dens het vierde lid van hetzelfde 
artikel 133, geacht wordt niet bereid 
te zijn een passende dienstbetrek
king te aanvaarden, de werkloze die 
voor de hervatting van de arbeid 
dusdanig voorbehoud maakt dat hij 
onbeschikbaar wordt voor de alge
mene arbeidsmarkt; 

Dat de criteria van de passende 
dienstbetrekking niet in aanmer
king komen om te oordelen of de 
werkloze zulk voorbehoud heeft 
gemaakt; 

11 februari 1980 - 3• kamer -
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. 
Gerniers - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Lenaerts, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Simont. 

Nr. 356 

3• KAMER - 11 februari 1980 

WERKLOOSHEID - RECHT OP WERK
LOOSHEIDSUITKERING - GEPENSIONEERDE 
- RECHT OP PENSIOEN AFHANKELIJK VAN 
DE VOORWAARDE GEEN ANDERE DAN TOEGE
LATEN ARBEID TE VERRICHTEN - GEEN 
RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING. 

De werknemer wiens recht op pensioen 
afhankelijk is van de voorwaarde geen 
andere dan de door de betrokken 
pensioenregeling in beperkte mate 
toegelaten arbeid te verrichten, heeft 
geen recht op de werkloosheidsuitke
ring, bepaald bij art. 146, § 1, KB. 
20 dec. 1963. 

(STEGEN T. R.V.A.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
Dat het arrest aldus voormeld den arrest, op 25 april 1978 door het 

artikel 133 schendt; Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Overwegende dat het arrest 
beslist dat artikel 133 van het 
koninklijk besluit van 20 decem-. 
ber 1963 een geheel uitmaakt en dat 
de tot uitvoering van dit artikel 
genomen criteria tevens toepasselijk 
zijn op de onbeschikbaarheid voor 
de algemene arbeidsmarkt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op de overige middelen die 
tot geen ruimere cassatie kunnen 
leiden, vernietigt het bestreden 
arrest in zoverre het strekt tot 
vernietiging van de beslissing waar
bij aan verweerster het recht op 
werkloosheidsuitkering wordt ont
zegd met toepassing van artikel 133 
van het koninklijk besluit van 
20 december 1963; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; gelet op 
artikel 1017, tweede lid, van het 
Gerechtelijk W etboek, veroordeelt 
eiser in de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Arbeidshof 
te Brussel. 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 146 van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
betreffende arbeidsvoorziening en werk
loosheid, gewijzigd door de koninklijke 
besluiten van 24 oktober 1967, 
1 december 1967, 11 september 1969, 
5 oktober 1973 en 26 april 19'76, en, voor 
zoveel als nodig, 13 van het koninklijk 
besluit van 19 november 1970 betref
fende het invaliditeitspensioenstelsel 
voor de mijnwerkers, gewijzigd door het 
koninklijk besluit van 11 augustus 1972, 
64 van het koninklijk besluit van 
21 december 1967 tot vaststelling van het 
algemeen reglement betreffende het 
rust- en overlevingspensioen voor werk
nemers en 25 van het koninklijk besluit 
nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende 
het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers, ge~jzigd door artikel 10 
van de wet van 27 juli 1971, 

doordat het arrest beslist dat eiser, als 
werkloze die aanspraak heeft op een 
invaliditeitspensioen als mijnwerker 
waarvan het bedrag beneden de in 
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artikel 146, § 1, van het koninklijk aanspraak kunnen maken op de werk
besluit van 20 december 1963 bepaalde loosheidsuitkering zoals bepaald door 
grens valt, nochtans niet gerechtigd is dat artikel, ondanks het bepaalde in § 2 
op de in dat artikel bepaalde aanvul- van artikel M6 : 
lende werkloosheidsuitkering, aangezien, 
luidens het derde lid van § 1 van Overwegende dat, luidens arti-
artikel 146, eiser, die slechts tot beperkte kel 144 van het koninklijk besluit 
arbeidsprestaties toegelaten wordt, een van 20 december 1963, de werklozen 
werknemer is wiens recht op pensioen die de normale pensioengerechtigde 
afhankelijk werd gesteld van het verbod leeftijd hebben bereikt, in geen 
nog te arbeiden, tenzij in beperkte mate; geval nog enige aanspraak op werk
dat het argument dat bedoeld voorschrift loosheidsuitkering hebben; dat, 
zou betekenen dat degene, die in een krachtens artikel 145, die uitkering 
beperkte mate mag arbeiden, op de 
werkloosheidsuitkering gerechtigd is, op in de regel eveneens wordt ontzegd 
een verkeerde lezing van de.tekst berust aan de werknemers die aanspraak 
en dat, in de huidige stand van de op een pensioen kunnen doen gel
toekenningsvoorwaarden van het rust- den v66r de in artikel 144 bepaald 
pensioen zowel als van het invaliditeits- leeftijd; dat, bij uitzondering op 
pensioen, de beschikbaarheid voor de laatstgenoemde regel, artikel 146, 
arbeidsmarkt, waarop bedoeld voor- § 1, aan de . werknemers die de 
schrift gegrond is, onvoldoende is bij normale pensioengerechtigde leef
degenen die deze sociale voordelen 
genieten, tijd nog niet hebben bereikt, een 

aanvullende werkloosheidsuitkering 
' terwijl, naar luid van artikel 146, § 2, toekent, wanneer hun pensioen het 

1", van het koninklijk besluit van vastgestelde bedrag niet bereikt; 
20 december 1963, het bepaalde in § 1 Overwegende dat deze uitzonde
van toepassing is op de werkloze die ringsbepaling geen afbreuk doet aan 
aanspraak heeft op een invaliditeitspen- het voorschrift van artikel 133, 
sioen als mijnwerker; het recht op 
werkloosheidsuitkering, bepaald in § 1 vierde lid, dat werkloosheidsuitke-
van voormeld artikel, geen toepassing ring maar kan worden genoten door 
vindt op de werknemer wiens recht op de werkloze die •. beschikbaar is voor 
pensioen afhankelijk werd gesteld van de algemene arbeidsmarkt; 
het verbod nog te arbeiden, tenzij in Dat aan deze voorwaarde uiter
beperkte mate; dit voorschrift enkel zin aard niet wordt voldaan door de 
heeft, en derhalve enkel op die wijze 
kan worden ge!nterpreteerd, wanneer de werknemer wiens recht op pen
woorden « tenzij in beperkte mate » · sioen afhankelijk is van het verbod 
betekenen dat de werknemers, onder nog te arbeiden, maar evenmin door 
wie zij die aanspraak hebben op een · de werknemer die ingevolge de 
invaliditeitspensioen als mijnwerker, die. regeling krachtens welke hij pen
de door de wet toegelaten beroepsarbeid sioen geniet, nog maar aileen in 
verrichten, als omschreven in artikel 13. beperkte mate arbeid mag verrich
van het koninklijk besluit van 19 no- · ten; 
vember 1970, dat hierbij verwijst naar 
artikel 64 van het koninklijk besluit van Overwegende dat, om in beide 
21 december 1967, genomen ter uitvoe- gevallen het recht op de aanvul
ring van artikel 25 van het koninklijk lende werkloosheidsuitkering aan 
besluit nr. 50 van 24 oktober 1967, wel de gepensioneerde werknemer te 
recht hebben op de in § 1 bedoelde ontzeggen, het derde lid van 
werkloosheidsuitkering; en de door het. artikel 146, § 1, bepaalt dat deze 
arrest gegeven interpretatie van voor- · 
melde passus ertoe zou leiden, zoals het paragraaf geen toepassing vindt 
arbeidshof het zelf benadrukt, dat noch « op de werknemer wiens recht op 
de werknemers die aan de toekennings- pensioen afhankelijk werd gesteld 
voorwaarden van een rustpensioen van het verbod nog te arbeiden, 
beantwoorden, noch de werklozen die tenzij in beperkte mate»; 
aanspraak hebben op een invaliditeits- · Dat de woorden « tenzij in 
pensioen als mijnwerker, ook al is het 
dagelijks bedrag van hun pensioen lager beperkte mate » niet betekenen dat 
dan de in artikel 146, § 1, gestelde grens, § 1 wel toepassing vindt op de 
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werknemer wiens recht op pensioen 
afhankelijk werd gesteld van de 
voorwaarde geen andere dan de in 
beperkte mate toegelaten arbeid te 
verrichten; dat zij integendeel bete
kenen dat dezelfde regel geldt zowel 
wanneer hoegenaamd geen arbeid 
mag worden verricht, als wanneer 
nog maar in beperkte mate arbeid 
mag worden verricht; 

Overwegende dat de voornoemde 
betekenis van artikel 146, § 1, derde 
lid, niet aileen volgt uit de opzet van 
de· werkloosheidsverzekering, maar 
bevestigd wordt door zijn wordings
geschiedenis; 

Dat dit derde lid, in navolging 
van het voorheen geldende arti-
kel 77 septies van het besluit van de 
Regent van 26 mei 1945, ingevoegd 
bij koninklijk besluit van 26 sep
tember 1953, gewijzigd bij konink
lijk besluit van 7 oktober 1955 en 
vervangen door het koninklijk 
besluit van 27 december 1961, oor
spronkelijk uitdrukkelijk bepaalde 
dat § 1 geen toepassing vindt op de 
werknemer wiens recht op pensioen 
afhankelijk wordt gesteld van het 
verbod nog te arbeiden, tenzij in 
beperkte mate, « zodat hij onbe
schikbaar wordt voor de' algemene 
arbeidsmarkt »; 

Dat laatstgenoemd zin,sdeel welis
waar werd geschrapt bi] koninklijk 
besluit van 24 oktober 1967, evenwel 
niet om de draagwijdte van het 
derde lid te wijzigen, maar uitslui
tend om de tekst ervan aim te 
passen aan de nieuwe door dit be
sluit uitgevaardigde regeling, · waar
bij werkloosheidsuitkering wordt 
toegekend aan werknemers die uit 
eigen. wil in een dienstbetrekking 
met verkorte werktijd zijn tewerk
gesteld; 

loosheidsuitkering, bepaald bij arti
kel 146, § 1, van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963; 

· Dat het middel naar recht faalt; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; gelet op artikel 1017, 
tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, veroordeelt verweerder in 
de kosten. 

11 februa'ri 1980 - 3• kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Gerniers, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en 
Simont. 

Nr. 357 

3• KAMER - 11 februari 1980 

DIENSTPLICHT - UITSTEL OF VRIJLATING 

VAN DIENST - DIENSPLICHTWET, ART. 10, 
§ l, i", ZESDE _ LID - LOPEND JAAR _:_ 

BEG RIP. 

Voor de toepassing van art. 10, § 1, 1", 
zesde lid, Dienstplichtwet wordt onder 
Jopend jaar verstaan het jaar waarin 
de aanvraag om uitstel of vrijlating op 
morele grand wordt ingediend, ook 
indien die aanvraag nog mag gesi::hie
den na het verstrijken van de termijn 
bepaald bij art. 14 KB. 30 april 1962 
(1). 

(KEMPENEERS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 6 december 1979 
door de Hoge Militieraad gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 10, § 1, 1", van de 
Dienstplichtwetten, gecoordineerd op 
30 april 1962, 

doordat de Hoge Militieraad eisers 
aanvraag om vrijlating verwerpt op 
grond : dat eiser niet bewijst, aan de 
hand van officiele inkomstengetuig
schriften afgeleverd door de controle der 

Overwegende dat, zoals het 
arbeidshof terecht. beslist, de werk
nemer wiens ~;echt op pensioen 
afhankelijk is van de voorwaarde 
geen andere dan de door de qet~;ok
ken pensioenregeling in beperkte 1---------------
mate toegelaten arbeid te · verrich
ten, geen recht heeft op de werk-

(1) Raadpl. Cass., 1 april 1968 (A.C., 1968, 
994) en 12 mei 1969 (ibid., 1969, 888). 
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belastingen, dat de samengevoegde 
inkomsten van zijn ouders van het jaar 
1979 het bij artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 30 september 1974 vastge
stelde toegelaten maximumbedrag niet 
overtreffen en dat onder de uitdrukking 
« vermoedelijke inkomsten. van het 
lopende jaar » moet worden verstaan de 
inkomsten van het jaar waarin de aan
vraag normaliter moet worden inge
diend, zijnde, wat betreft de door de 
dienstplichtigen van de lichting 1979 
ingediende aanvragen, de inkomsten van 
het jaar 1978, 

terwijl, eerste onderdeel, het onmoge
lijk is in 1979 officiele inkomstengetuig
schriften afgeleverd door de controle der 
belastingen over het jaar 1979 bij te 
brengen en de wet spreekt van « ver
moedelijke inkomsten », 

tweede onderdeel, het lopende jaar in 
voormeld artikel tegengesteld wordt aan 
« het kalenderjaar dat voorafgaat ... » en· 
bijgevolg het lopende jaar datgene is · 
waarin men zich bevindt op het ogenblik 
van de behandeling : 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de Hoge Militie
raad vaststelt dat eiser de bij 
artikel 12, § 1, 5o bis, van de Dienst
plichtwetten bepaalde vrijlating 
aanvraagt, bij toepassing van 
artikel 12, § 2, van dezelfde wetten, 
en dat hij tot de lichting 
1979 behoort; 

Overwegende dat artikel 12, § 1, 
5o bis, vierde lid, het bepaalde in 
artikel 10, § 1, r, vierde tot negende 
lid, toepasselijk verklaart; 

Dat, luidens het zesde lid van 
laatstgenoemde bepaling, de militie
gerechten, voor de vaststelling van 
het inkomen van de gezinsleden van 
de dienstplichtige, rekening mogen 
houden « met de vermoedelijke 
inkomsten van het lopende jaar 
wanneer bewezen is dat deze lager 
zijn, of zullen zijn »; 

Overwegende dat de stelling van 
de Hoge Militieraad, luidens welke 
onder de uitdrukking « vermoede
lijke inkomsten van het lopende 
jaar » moet worden verstaan de 
inkomsten van het j aar waarin de 
aanvraag normaliter moet worden 

ingediend, berust op artikel 14 van 
het koninklijk besluit van 
30 april 1962 tot regeling van de 
toepassing · van de dienstplichtwet
ten; dat krachtens dit artikel de 
aanvragen om vrijlating bedoeld bij 
artikel 12 van de Dienstplichtwetten 
bij het gemeentebestuur der militie
woonplaats dienen te worden inge
diend in de loop van de maand 
januari van het jaar v66r dat waar
naar de lichting, waartoe de aanvra
ger behoort, genoemd is; 

Overwegende dat voor de toepas
sing van het voornoemde artikel 10, 
§ 1, 1°, zesde lid, van de Dienst
plichtwetten onder « lopend jaar » 
in elk geval moet worden verstaan 
het jaar waarin de aanvraag wordt 
ingediend; 

Dat zulks ook geldt wanneer de 
aanvraag niet moet worden inge
diend binnen de termijn bepaald bij 
artikel 14 van het koninklijk besluit 
van 30 april 1962, maar ook later 
nog mag geschieden, zoals · onder 
meer bij toepassing van artikel 12, 
§ 2, van de Dienstplichtwetten het 
geval is; 

Overwegende dat, door te beslis
sen dat onder de uitdrukking « ver
moedelijke inkomsten van het 
lopende jaar » moet worden ver
staan de inkomsten van het jaar 
waarin de aanvraag normaliter moet 
worden ingediend, de Hoge Militie
raad de in het middel vermelde 
wetsbepaling schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de 
bestreden beslissing; verwijst ·~de 
zaak naar de Hoge Militieraad uit 
andere leden samengesteld. 

11 februari 1980 - 3" kamer- Voor
zitter en verslaggever : de h. Gerniers, 
afdelingsvoorzitter .. Gelijkluidende 
conclusie van de h.· Lenaerts, advocaat
generaal. 
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Nr. 358 

3• KAMER- 11 februari 1980 

1° DIENSTPLICHT- UITSTEL EN VRIJLA
TING VAN DIENST OP MORELE GROND- TE 
LAAT INGEDIENDE AANVRAAG - OPHEFFING 
VAN HET VERVAL OM UITZONDERLIJKE REDE
NEN- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR 
DE MILITIEGERECHTEN. 

2° DIENSTPLICHT - MILITIEGERECHTEN 
- BESLISSING- HANDTEKENINGEN. 

1° De militiegerechten oordelen op 
onaantastbare wijze over de uitzonder
lijke redenen aangevoerd tot opheffing 
van het verval van een te laat inge
diende aanvraag om uitstel of vrijla
ting van dienst op morele grond (1). 
(Art. 20, § 3, Dienstplichtwet.) 

2° De beslissingen van de militiegerech
ten worden ondertekend door de voor
zitter en door de secretaris-ver
slaggever (2). (K.B. 30 april 1962, 
art. 20, § 1.) 

(GROOTJANS) 

11 februari 1980 - 3• kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Gerniers, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Hendrickx, 
Antwerpen. 

Nr. 359 

3• KAMER - 11 februari 1980 

WERKLOOSHEID - RECHT OP WERK
LOOSHEIDSUITKERINGEN - GERECHTIGDEN 
- JONGE WERKNEMERS - AANTAL DAGEN 
ARBEID OF INSCHRIJVING ALS WERKZOE
KENDE - OGENBLIK WAAROP DE VOOR
WAARDE VERVULD MOET ZIJN. 

Om op werkloosheidsuitkering gerech
tigd te zijn, moeten de jonge werkne
mers, bedoeld in art. 124 KB. 
f/0 dec. 1963, krachtens het eerste lid, 
3", vsn dit artikel gedurende 75 werk
dagen v66r - en niet na - hun 
aanvraag om uitkering arbekl in loon
dienst verricht hebben of als werkzoe
kende ingeschreven z~fn geweest. 

(1) Cass., 12 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 680). 

(2) Cass., 26 nov. 1975 (A.C., 1976, 396). 

(R.V.A. T. VALLAEYS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 april 1978 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 124, eerste lid, 
2° en 3°, van het koninklijk besluit van 
20 december 1963 betreffende arbeids...: 
voorziening en werkloosheid, gewijzigd 
door de koninklijke besluiten van 
3 oktober 1968, 29 januari 1974 en voor 
zoveel als nodig 22 november 1976, en 
97 van de Grondwet, 

doordat bet arrest allereerst erkent, 
zoals door eiser werd beweerd, dat 
alleen de studies door verweerder 
gedaan vanaf 15 september 1973 tot 
30 juni 1975 in de bogere economiscbe 
cyclus in bet Instituut Hantal in aan
merking konden komen en vervolgens, 
na te bebben overwogen dat ten deze 
mag worden aangenomen dat verweer
der op 1 juni 1976 een uitkeringsaan
vraag indiende, beslist dat de termijn 
van 75 dagen, gedurende welke de werk
loze ingescbreven moest blijven als 
werkzoekende, op deze datum is begin
nen lopen en dat derbalve de eerste 
rechter aan verweerder bet voordeel van 
de werkloosheidsuitkering op 17 augus
tus 1976 niet wettelijk heeft kunnen 
toekennen, omdat deze « op dat ogenblik 
nog niet alle reglementaire voorwaarden 
vervulde », en doordat het arrest daaruit 
afleidt dat verweerder eerst na verloop 
van 75 inscbrijvingsdagen, te rekenen 
vanaf 1 augustus 1976, tot bet recbt op 
werkloosheidsuitkering kon worden toe
gelaten en in het beschikkende gedeelte 
preciseert dat verweerder tot het recbt 
op werkloosbeidsuitkering kan worden 
toegelaten na 75 dagen als werkzoe
kende te zijn ingeschreven geweest of 
na 75 werkdagen, te rekenen vanaf 
1 augustus 1976, 

terwijl, eerste onderdeel, om toegela
ten te worden tot werkloosbeidsuitke
ring, de jonge arbeider niet aileen zijn 
aanvraag ingediend moet hebben binnen 
de termijn van een jaar die op het einde 
van zijn studies volgt, maar bovendien, 
v66r zijn aanvraag en gedurende ten 
minste 75 werkdagen, betzij in loon
dienst moet hebben gewerkt, hetzij als 
werkzoekende ingeschreven moet zijn 
zonder een passende betrekking gewei
gerd te hebben, zodat het tegenstrijdig 
of alleszins dubbelzinnig is tegelijkertijd 
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te beslissen dat de aanvraag tot betaling 
van werkloosheidsuitkering op 1 juni 
1976 werd ingediend, maar dat op 
17 augustus 1976 verweerder nog alle 
reglementaire voorwaarden niet vervulde 
en dat hij derhalve maar na verloop van 
75 inschrijvingsdagen, te rekenen vanaf 
1 augustus 1976, tot het recht op werk
loosheidsuitkering toegelaten kon wor
den, waaruit volgt dat het arrest niet 
regelmatig gemotiveerd is (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, om aangenomen te 
worden, de aanvraag tot betaling van 
werkloosheidsuitkering door een jonge 
arbeider ingediend, veronderstelt dat 
deze vooraf aan de voorwaarden van 
75 werkdagen of aan deze van inschrij
ving als werkzoekende voldaan heeft, 
zodat, door te verklaren dat deze termijn 
van 75 dagen ten deze begonnen is te 
lopen op 1 juni 1976, datum waarop 
volgens het arrest verweerder zijn aan
vraag ingediend zou hebben, en dat 
verweerder derhalve eerst na verloop 
van 75 inschrijvingsdagen, te rekenen 
vanaf 1 augustus 1976, tot het recht op 
werkloosheidsuitkering kan worden toe
gelaten, het arrest voornoemd artikel 124 
schendt en derhalve niet wettelijk ver
antwoord is (schending van alle wette
lijke bepalingen in het middel aange
haald); 

derde onderdeel, de aanvraag tot beta
ling van werkloosheidsuitkering volgens 
het arrest ingediend werd op 1 juni 
1976 en geen van deze beweegredenen 
de keuze rechtvaardigt van de datum 
van 1 augustus 1976 vanaf welke de 
termijn van 75 dagen zou moeten wor
den berekend ten einde het recht op 
werkloosheidsuitkering van verweerder 
vast te stellen, zodat het arrest niet 
wettelijk verantwoord is (schending van 
de in het middel ingeroepen wetsbepa
lingen met uitzonderhig van artikel 97 
van de Grondwet), althans niet regelma
tig gemotiveerd is (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

vierde onderdeel, de bewering dat ten 
deze mag worden aangenomen << dat 
verweerder op 1 juni 1976 een uitke
ringsaanvraag indiende », geen antwoord 
inhoudt op het door eiser in zijn ver
zoekschrift ingeroepen middel, waarin 
hij deed gelden dat verweerder << bij zijn 
aanvraag op werkloosheidsuitkeringen 
van 1 juni 1976 nog geen 75 dagen was 
ingeschreven, daar hij studies volgde tot 
30 april 1976, zodat zijn aanvraag niet 
eens geldig was >>, zodat het arrest niet 
regelmatig gemotiveerd is (schending 

van alle wettelijke bepalingen in het 
middel aangehaald, inzonderheid arti
kel 97 van de Grondwet) : 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende dat, luidens arti
kel 124, eerste lid, 3", van het 
koninklijk besluit van 20 december 
1963, de in dit artikel bedoelde 
jonge werknemers gerechtigd zijn 
op werkloosheidsuitkering · onder 
meer << op voorwaarde dat zij v66r 
hun aanvraag om uitkering gedu
rende ten minste vijfenzeventig 
werkdagen arbeid in loondienst 
hebben verricht of als werkzoe
kende ingeschreven zijn geweest »; 

Dat het arrest in strijd met deze 
bepaling beslist dat de genoemde 
termijn van 75 dagen begint te 
lopen vanaf de aanvraag om uitke
ring; 

Dat het onderdeel 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 
Wetboek, veroordeelt eiser in de 
kosten; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Brussel. 

11 februari 1980 - 3" kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Gerniers, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal - Advocaat: mr. Simont. 

Nr. 360 

3" KAMER - 11 februari 1980 

WERKLOOSHEID - RECHT OP WERK
LOOSHEIDSUITKERING - LANGDURIGE OF 
HERHAALDE WERKLOOSHEID - UITSLUITING 
OF BEPERKING VAN HET RECHT- BEVESTI
GENDE BESLISSING NA RAADPLEGING VAN DE 
COMMISSIE VAN ADVIES- UITWERKING. 
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Wanneer de directeur van het geweste

Jijk bureau van de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening (1) het dossier van 
de werkloze wiens werkloosheid op 
abnormale wijze aanhoudt of zich 
herhaalt, op diens verzoek aan de 
commissie van advies heeft voorge
Jegd, en daarna zijn oorspronkelijke 
beslissing tot uitsluiting of beperking 
van het recht op werkloosheidsuitke
ring bevestigt, heeft die bevestigende 
beslissing uitwerking vanaf de maan
dag na de kennisgeving ervan aan de 
werkloze en aan de uitbetalingsinstel
Jing, en niet vanaf de maandag na de 
kennisgeving van de oorspronkelijke 
beslissing. (K.B. 20 dec. 1963, art. 143, 
§ 3, gew. bij K.B. 26 april 1976 (2), en 
§ 4.) 

(R.V A. T. DE HOUWER) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 mei 1978 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 143, 176 en 177 van 
het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963 betreffende arbeidsvoorziening 
en werkloosheid, inzonderheid § 3. 
gewijzigd bij artikel 5 van het koninklijk 
besluit van 26 april 1976, en § 4 var; 
genoemd artikel 143, en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat de met 
toepassing van artikel 143 van het 
koninklijk besluit van 20 december 1963 
genomen beslissing van de directeur toi 
uitsluiting van het recht op werklooS·· 
heidsuitkering, die op 4 juni 1976 werd 
genomen en die, na op verzoek van de 
werkloze voorgelegd te zijn aan de 
commissie van advies, op 1 juli 1976 
werd bekracl:ltigd, slechts uitwerking 
heeft vanaf 5 juli 1976, dit is de maandag 
na de kennisgeving van de bevestigende 
beslissing van 1 juli 1976, 

terwijl, nu § 4 van genoemd arti
kel 143 bepaalt dat de beslissing van de 
directeur uitwerking heeft van de maan
dag die volgt op de kennisgeving ervan, 
moet worden aangenomen dat de in deze 

§ 4 bedoelde beslissing de oorspronkelijk 
door de directeur genomen beslissing is 
en niet de bevestigende of vernietigende 
beslissing die door de directeur wordt 
genomen nadat het dossier van de 
werkloze, op diens verzoek na een eerste 
beslissing van de directeur, aan de 
commissie van advies werd voorgelegd, 
wat onder meer hieruit blijkt dat in § 3 
van genoemd artikel 143 sprake is van 
de schorsing van de gevolgen van een 
eerste beslissing van de directeur als 
gevolg van de voorlegging van het dos
sier aan de commissie van advies, wat 
betekent dat de eerste beslissing bij de 
later bevestigende beslissing herleeft en 
haar normale gevolgen heeft, en het 
arrest, bij correcte toepassing van de 
§§ 3 en 4 van genoemd ·artikel 143, tot 
het besluit had moeten komen dat de op 

.4 juni 1976 genomen en op 1 juli 1976 na 
schorsing bevestigende beslissing van de 
directeur uitwerking had vanaf de 
maandag volgend op de kennisgeving 
van de oorspronkelijk genomen beslis
sing van 4 juni 1976 : 

Overwegende dat, v66r § 3 van 
artikel 143 van het koninklijk 
besluit van 20 december 1963 ver
vangen werd bij koninklijk besluit 
van 26 april1976, de in § 4 bedoelde 
« beslissing van de directeur », die 
ter kennis van de betrokkene en 
van de uitbetalingsinstelling wordt 
gebracht en die uitwerking heeft 
vanaf de maandag volgend op de 
kennisgeving, steeds een beslissing 
was in een geval dat vooraf door de 
directeur zelf aan de commissie van 
advies was voorgelegd; 

Overwegende dat het koninklijk 
besluit van 26 april 1976 aan de 
directeur de macht toekent, wan
neer de grens inzake duur of fre
quentie van de werkloosheid is 
bereikt, zonder voorafgaande raad
pleging van de commissie van 
advies, een beslissing te nemen van 
uitsluiting van het genot van de 
uitkering of tot beperking van het 
recht daarop, en deze beslissing ter 

----------------1 kennis van de werkloze te brengen; 
(1) Thans de gewestelijke werkloosheidsin

specteur ingevolge het ten deze nog niet 
toepasselijke K.B. 6 okt. 1978. 

(2) De aldus gewijzigde § 3 werd vervangen 
bij K.B. 11 dec. 1979, dat ten deze nog niet 
toepasse!ijk is. 

dat echter tevens wordt bepaald 
dat : de werkloze, binnen vijftien 
dagen na deze kennisgeving, kan 
vragen dat zijn dossier aan de 
commissie van advies wordt voorge
legd, die vraag de gevolgen van de 
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beslissing schorst, en, na advies van 
de commissie of bij gebrek aan 
advies binnen de daarvoor gestelde 
termijn, de directeur een nieuwe 
beslissing neemt die zijn vorige 
beslissing bevestigt of vernietigt; 

Overwegende dat uit deze gewij
zigde bepalingen, en namelijk uit 
het gebruik van de woorden 
« schorst » en « bevestigt », niet kan 
worden afgeleid dat de in de onge
wijzigd gebleven § 4 vermelde 
« beslissing » thans nog aileen zou 
betrekking hebben op de aanvanke
lijke door de directeur genomen 
beslissing, en niet meer op de 
nieuwe door hem genomen beslis
sing, wanneer de werkloze gebruik 
heeft gemaakt van zijn recht de 
voorlegging van zijn dossier aan de 
commissie te vragen; 

Dat de bevestigende beslissing 
van de directeur weliswaar dezelfde 
inhoud heeft als de oorspronkelijke; 
dat hieruit evenwel niet volgt dat 
de oorspronkelijke beslissing met 
terugwerkende kracht ook uitwer
king krijgt gedurende de periode 
dat de gevolgen ervan geschorst 
zijn, noch dat de werkloze zijn recht 
op uitkering gedurende deze 
periode verliest; dat de bepaling 
luidens welke de aanvraag tot voor
legging van het dossier de gevolgen 
van de beslissing schorst, betekent 
dat niet aileen de uitbetaling van de 
uitkeringen tijdens de schorsing 
blijft doorlopen, maar dat ook het 
recht op werkloosheidsuitkering tij
dens deze periode behouden blijft; 
dat de bevestiging van de geschor
ste beslissing dit recht niet met 
terugwerkende kracht teniet doet; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Nr. 361 

2• KAMER - 12 februari 1980 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGER
LUKE RECHTSVORDERING - CONCLUSIE -
BESLISSING BEAAMT EEN DESKUNDIGENVER
SLAG DAT BLJ HET DOSSIER IS GEVOEGD EN 
EEN ANTWOORD BEVAT OP DE BLJ CONCLUSIE 
AANGEVOERDE MIDDELEN - REGELMATIG 
MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING (1). 

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER 
STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING - NOODZAKELLJKHEID OF RAAD
ZAAMHEID VAN EEN ONDERZOEKSMAATRE-
GEL ONAANTASTBARE BEOOR-

.DELING (2). 

3° NIEUWE VORDERING - STRAFZAKEN 
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - UIT
BREIDING OF WIJZIGING, IN HOGER BEROEP, 
VAN DE EIS VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ
VOORWAARDEN. 

3• De burgerlijke partij kan in boger 
beroep haar eis uitbreiden of wijzigen 
op voorwaard.e dat de uitbreiding of 
wijziging is gevraagd bij een op tegen
spraak genomen conclusie en blijft 
berusten op het misdrijf dat aan de 
beklaagde ten Jaste is gelegd (3). (Art. 
1382 B.W.; artt. 3 en 4 wet 
17 april 1878; artt. 2, 807 en 1042 
Ger.W.) 

(VANRUSSELT T. GILISSEN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 12 april 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Hasselt; 

Overwegende dat het vonnis uit
sluitend uitspraak doet over de door 
eiser tegen verweerder ingestelde 

· civielrechtelijke vordering; 
Om die redenen, verwerpt de 

voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 1----------------~--------------

(1) Cass., 10 jan. 1977 (A.C., 1977, 524) en . 
11 februari 1980 - 3• kamer - Voor- 21 nov. 1978 (ibid., 1978-79, 326). 

zitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzit-
ter - Verslaggever : de h. Versee _ (2) Zie Cass., 19 nov. 1976 (A.C., 1977, 317) en 
Gelijkluidende conclusie van de h. 31 maart 1978 (ibid., 1978, 862). 

Lenaerts, advocaat-generaal - Advo- · (3) Cass., 10 okt. 1979 supra, nr. 100, en 
caat: mr. Simont. noot 3. 
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Over het eerste middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het vonnis voor recht zegt dat 
er geen aanleiding is om over te gaan tot 
aanstelling. van een nieuwe deskundige; 
dat er voor een percent blijvende invali
diteit 10.000 frank per punt dient te 
worden toegekend; dat de aangestelde 
deskundige dokter Beernaert besloot tot 
een bestendige invaliditeit van een per
cent en dat zijn conclusie voor geen 
kritiek vatbaar is, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser bij 
conclusie aanvoerde dat de deskundige ' 
onvoldoende rekening had gehouden 
met het feit dat eiser zijn duim nodig 
heeft voor de uitoefening van zijn werk 
als verkoper-hersteller van moto's, dat 
hij motorische hinder ondervindt bij het 
uitoefenen van zijn beroep en geen 
volledige kracht kan uitoefenen met zijn 
hand; dat bij koud weder, zijn duim zeer 
gevoelig wordt en pijnlijk aandoet; het 
vonnis op die conclusie niet antwoordt 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet); 

tweede onderdeel, eiser gerechtigd is 
op het volledig herstel van de schade 
hem door de fout van verweerster toege
bracht; deze schade vastgesteld wordt iL 
concreto, rekening houdende met de 
uitoefening van zijn beroep en met zijn 
graad van invaliditeit (schending van dE 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek); 

derde onderdeel, het vonnis derhalvf. 
ten onrechte beslist dat de conclusie van 
de deskundige voor geen kritiek vatbaar 
is; dit motief onduidelijk is en niet kan 
worden uitgemaakt of er geoordeeld 
wordt dat de kritiek van eiser niet 
toelaatbaar dan wei ongegrond is, noch . 
op welke grond zulks wordt geoordeeld · 
(schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek) : 

Wat de drie onderdelen samen 
betreft: 

Overwegende dat eiser, tot sta
ving van zijn kritiek op het deskun
digenonderzoek, bij conclusie de in 
het eerste onderdeel vermelde feite
lijke gegevens aanvoerde om aan te 
tonen dat, in functie van zijn 
beroep, de door de deskundige op 
een percent bepaalde blijvende 
invaliditeit te germg was en dat die 

blijvende invaliditeit op ongeveer 
vijf percent diende te worden 
geschat; dat hij, in subsidiaire orde, 
tot een nieuw deskundigenonder
zoek besloot; 

Overwegende dat de rechter die, 
zoals uit het middel blijkt, het 
deskundigen verslag beaamt, aldus 
de vaststellingen, consideransen en 
besluiten van de deskundige over
neemt; dat, nu de deskundige ten 
deze, blijkens zijn verslag, eisers 
beroep in aanmerking had genomen 
om het percentage van de blijvende 
invaliditeit te bepalen, de rechter 
door naar het deskundigenverslag te 
verwijzen eisers conclusie met 
betrekking tot de in zijn beroep 
ondergane hinder en moeilijkheden 
beantwoordt; 

Overwegende dat de redengeving 
« dat het besluit van de deskundige 
voor geen kritiek vatbaar is » 
slechts betrekking kan hebben op 
de analyse van het deskundigenon
derzoek naar zijn inhoud; dat deze 
redengeving noch onduidelijk noch 
voor een andere interpretatie vat
baar is; 

Overwegende, voor het overige, 
dat de feitenrechter op onaantast
bare wijze oordeelt over de opportu
niteit van een bijkomend deskundi
genonderzoek, dat het vonnis ten 
deze overbodig acht; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 2, 807, 
820,821,822,824,1042,1044, 1045van het 
Gerechtelijk Wetboek, 4 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvorde
ring, 200, 210 van het Wetboek van 
Strafvordering, gewijzigd bij de wet van 
1 mei 1849 en bij koninklijk besluit nr. 
258 van 24 maart 1936, 97 van de 
Grondwet, 1316, 1341 en 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het vonnis voor recht zegt dat 
de door eiser ingestelde schade-eis, 
strekkende tot vergoeding van loonver
lies, niet ontvankelijk is daar hij slechts 
in tweede instantie werd ingeleid en 
geen enkel voorbehoud werd geformu
leerd in eerste aanleg, en minstens 
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ongegrond is bij gebreke van bewijs
krachtige gegevens; dat deze schade-eis 
een niet toegelaten uitbreiding van de 
eis betreft en bijgevolg dient te worden 
afgewezen, 

terwijl, eerste onderdeel, de schade
vergoeding die in boger. beroep door 
eiser werd gevraagd voor loonverlies 
wegens de tijdelijke arbeidsongeschikt
heid een uitbreiding is van de in eerste 
aanleg gestelde vordering tot morele 
schadevergoeding voor de tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid voortspruitende 
uit hetzelfde ongeval; de uitbreiding 
derhalve op een reeds in eerste aanleg 
aangevoerd feit berust en dus geoorloofd 
is, ook al werd er te dien opzichte geen 
voorbehoud gemaakt; afstand immers 
niet wordt vermoed (schending van de 
artikelen 2, 807, 820, 821, 822, 824,' 1042, 
1044, 1045 van het Gerechtelijk Wetboek, 
4 van de wet van 17 april 1878, 200 en 
210 van het Wetboek van Strafvorde
ring); , 

tweede onderdeel, eiser in conclusie 
als loonverlies voo.r de periode van de 
tijdelijke invaliditeit een som vorderde 
van 866.856 frank daar hij als zelfstan
dige gedurende een maand niet had 
kunnen werken; hij aanvoerde dat zijn 
verkopingen voor 1977 een bedrag belie
pen van 17.963.834 frank en, na aftrek 
van onkosten en lasten, dit een maande
lijks inkomenverlies van 866.856 frank 
betekende; het vonnis onvoldoende op 
deze conclusie antwoordt (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, eiser met zijn con
clusie een stuk had neergelegd waarin 
zijn inkomsten, waarop de vordering tot 
schadevergoeding is gegrond, gedetail
leerd aangegeven en berekend waren; 
het vonnis niet vermeldt waarom deze 
gegevens niet bewijskrachtig zijn en 
derhalve onvoldoende is gemotiveerd; 
daarbij eiser gerechtigd is met alle 
middelen zijn schade te bewijzen 
(schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1316, 1341 en 1353 van bet 
Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegeiide dat eiser voor de 
eerste rechter een vast bedrag vroeg 
voor materH\le schade (schade aan 
voertuig, klederen en voorwerpen, 
alsook dokters- en apothekers
kosten), een vast bedrag voor 
morele schade, pijnen en smart, 
tijdens de tijdelijke arbeidsonge
schiktheid, en een vast bedrag voor 
blijvende arbeidsongeschiktheid; 

Overwegende dat eiser tegen het 
vonnis van de eerste rechter hoger 
beroep instelde en dat hij in hoger 
beroep voor het eerst, bij op tegen
spraak genomen conclusie, schade
vergoeding vorderde wegens loon
verlies tijdens de tijdelijke arbeids
ongeschiktheid; dat de rechtbank 
die eis afwees op grond dat « die eis 
niet ontvankelijk is daar hij slechts 
in tweede instantie werd ingeleid en 
er geen enkel voorbehoud werd 
geformuleerd in eerste aanleg, en 
minstens ongegrond is bij gebrek 
aan bewijskrachtige gegevens; deze 
schade-eis een niet toegelaten uit
breiding van de eis betreft »; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het · geheel 

van de bepalingen van de 
artikelen 3, 4 van de wet van 
17 april 1878 houdende de vooraf
gaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, 2, 807 en 1042 van 
het Gerechtelijk Wetboek blijkt, 
enerzijds, dat de vordering van de 
burgerlijke partij, welke voor de 
strafrechter aanhangig is, kan wor
den uitgebreid of gewijzigd indien 
de nieuwe, op tegenspraak genomen 
conclusies berusten op een « feit of 
akte >> in de akte van rechtsingang 
aangevoerd, ten deze het misdrijf, 
en, anderzijds, dat die uitbreiding of 
wijziging in hoger beroep mag 
plaatsvinden; 

Overwegende dat eiser, burger
lijke partij, derhalve voor de rechter 
in hoger beroep het bedrag van zijn 
oorspronkelijke eis bij op tegen
spraak genomen conclusie mocht 
vermeerderen; 

· Wat het tweede en derde onder
dee! betreft : 

Overwegende dat eiser bij conclu
sie, als vergoeding wegens loonver
lies tijdens de periode van tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid, een bedrag 
vorderde van 866.856 frank, bedrag 
dat hij toelichtte en door een neer
gelegd stuk staafde; 

Overwegende dat het vonnis, hoe
wei het aanneemt dat eiser inge
volge het verkeersongeval een tijde-
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lijke arbeidsongeschiktheid heeft 
opgelopen, de eis ongegrond ver
klaart bij gebrek aan bewijskrach
tige gegevens; dat het aldus eisers 
conclusie niet voldoende naar recht 
beantwoordt; 

te niet te doen, de zaak aan zich te 
trekken, het verzoek tot verwijzing 
naar een rechtscollege met een andere 
voertaal te verwerpen, de heropening 
van de debatten te bevelen, een datum 
vast te stellen voor de behandeling 
van de grand van de zaak, de beslis
sing over de kosten aan te houden en 
het arrest uitvoerbaar te verklaren 
niettegenstaande cassatieberoep (1). 
(Artt. 416 Sv. en 23 wet 15 juni 1935.) 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis in zoverre het 
beslist over de vordering door eiser 
ingesteld tot vergoeding van het 
wegens de tijdelijke arbeidsonge
schiktheid opgelopen loonverlies; 
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 en laat de 
overige kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Tongeren, zitting houdende 
in hoger beroep. 

12 februari 1980 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Boon -
Gelijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Houtekier en Biitzler. 

Nr. 362 

2• KAMER - 12 februari 1980 

VOORZIENING IN CASSATIE - TER
MIJN - STRAFZAKEN - ARREST VAN EEN 
HOF VAN BEROEP WAARBIJ EEN VERZOEK 
TOT VERWIJZING NAAR EEN RECHTSCOLLEGE 
MET EEN ANDERE VOERTAAL WORDT AFGE
WEZEN - CASSATIEBEROEP V66R DE EIND
BESLISSING - NIET ONTV ANKELIJKE VOOR
ZIENING. 

(HEEREN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 oktober 1979 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Hasselt, bij vonnis 
van 10 mei 1979, onder meer het 
verzoek van eiser had verworpen, 
dat ertoe strekte de Franse proce
dure te bekomen alsmede de verwij
zing naar het dichtstbijgelegen 
rechtscollege van dezelfde rang met· 
het Frans als voertaal; 

Overwegende dat, op hoger 
beroep van eiser, het hof van 
beroep zich ertoe beperkt het hoger 
beroep ontvankelijk te verklaren, 
het beroepen vonnis te niet te doen, 
alsmede de daaropvolgende proce
dure en beslissing in eerste aanleg 
gewezen, de zaak aan zich te trek
ken, eisers verzoek ongegrond te 
verklaren, de heropening van de 
debatten te bevelen, een datum vast 
te stellen voor de behandeling van 
de grond van de zaak, de kosten 
aan te houden en, ten slotte, het 
bestreden arrest uitvoerbaar te ver
klaren niettegenstaande cassatiebe
roep; 

Overwegende dat de voorziening 
in cassatie tegen zodanig arrest, met 
toepassing van artikel 416 van het 
Wetboek van Strafvordering, eerst 
na een eindbeslissing openstaat; 

Dat die voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep 
dat v66r de eindbeslissing is ingesteld 
tegen een arrest dat zich ertoe beperkt 
het hager beroep van eiser tegen een 
vonnis van de correctionele rechtbank, 
waarbij zijn verzoek tot verwijzing 
naar een rechtscollege met een andere 
voertaal werd verworpen, ontvankelijk l-----------------
te verklaren, het beroepen vonnis, 
alsmede de daaropvolgende procedure· 

(1) Zie Cass. 8 nov. 1976 (A.C., 1977, 281) en 
20 juli 1979 (ibid., 1978-79, 1306). 
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Om die redenen, en zonder acht 

te slaan op eisers memorie die geen 
betrekking heeft op de ontvanke
lijkheid van het cassatieberoep, ver
werpt de voorziening; veroordeelt 
eiser in de kosten. 

12 februari 1980 - 2" kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Chatel, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Tillekaerts, advo
caat-generaal. 

Nr. 363 
2• KAMER - 12 februari 1980 

REGELING VAN RECHTSGEBIED 
STRAFZAKEN- BESCHIKKING VAN DE RAAD
KAMER WAARBIJ SOMMIGE VERDACHTEN 
WEGENS MISDADEN EN ALLE VERDACHTEN 
WEGENS WANBEDRIJVEN NAAR DE CORREC
TIONELE RECHTBANK WORDEN VERWEZEN -
VONNISGERECHT VERKLAART ZICH ONBE- , 
VOEGD VOOR DE GEHELE ZAAK, OMDAT DE 
BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER VOOR 
SOMMIGE VAN DE MISDADEN GEEN VERZACH
TENDE OMSTANDIGHEDEN OPGEEFT EN DE 
MISDRIJVEN SAMENHANGEND ZIJN - BESLIS
SINGEN IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN 
- ONDERWEK VAN HET HOF- HOF STELT 
VAST DAT DE BESCHIKKING VAN DE RAADKA
MER VOOR DE MISDADEN GEEN VERZACH
TENDE OMSTANDIGHEDEN OPGEEFT EN DAT 
DE MISDRIJVEN SAMENHANGEND LIJKEN TE 
ZIJN- VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING 
- VERWIJZING NAAR DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING ( 1 ), 

(PROCUREUR DES KONINGS TE LEUVEN 
IN ZAKE THEYS EA) 

12 februari 1980 - 2• kamer 
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Caenepeel 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Tillekaerts, advocaat-generaal. 

Nr. 364 

2• KAMER - 12 februari 1980 

UIT HOOFDE VAN REGELMATIG GECORREC
TIONALISEERDE MISDADEN EN VAN ALS WAN
BEDRIJVEN OMSCHREVEN FElTEN - VONNIS
GERECHT VERKLAART ZICH ONBEVOEGD 
VOOR DE GEHELE ZAAK, OMDAT SOMMIGE 
VAN DE ALS WANBEDRIJVEN OMSCHREVEN 
FElTEN MISDADEN OPLEVEREN EN DE MIS
DRIJVEN SAMENHANGEND ZIJN - BESLISSlN
GEN IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN
ONDERWEK VAN HET HOF- VERNIETIGING 
VAN DE BESCHIKKING BEHALVE IN ZOVERRE 
ZIJ VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN AAN
NEEMT VOOR DE MISDADEN - VERWIJZING 
NAAR DE KAMER VAN lNBESCHULDI

GINGSTELLING (2). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE GENT IN ZAKE PARMENTIER) 

12 februari 1980 - 2" kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Boon -
Gelijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal. 

Nr. 365 

2" KAMER - 12 februari 1980 

1° JEUGDBESCHERMING- MlNDERJA
RIGE VAN MEER DAN ZESTIEN JAAR EN 
MINDER DAN VOLLE ACHTTIEN JAAR OUD OP 
HET OGENBLIK VAN DE FElTEN- MINDERJA
RIGE VAN VREEMDE NATIONALlTEIT- MIN
DERJARlGE VERDACHT VAN OVERTREDING 
VAN DE BEPALINGEN VAN DE WETTEN EN 
VERORDENINGEN BETREFFENDE HET WEG
VERKEER - STRAFVORDERING AANHANGIG 
BIJ HET GEMEENRECHTELIJK GERECHT -
MINDERJARIGE MEER DAN VOLLE ACHTTIEN 
JAAR OUD EN VOLGENS ZIJN NATIONALE WET 
MEERDERJARIG OP HET TIJDSTIP VAN DE 
DEBATTEN- TOEPASSELIJKE REGELS. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN 
STRAFZAKEN - JEUGDBESCHERMING - MIN
DERJARIGE VAN MEER DAN ZESTIEN JAAR EN 
MINDER DAN VOLLE ACHTTIEN JAAR OUD OP 
HET OGENBLIK VAN DE FElTEN- MINDERJA
RIGE VAN VREEMDE NATIONALITEIT- MIN
DERJARIGE VERDACHT VAN OVERTREDING 
VAN DE BEPALINGEN VAN DE WETTEN EN 

REGELING VAN RECHTSGEBIED VERORDENINGEN BETREFFENDE HET WEG-
VERKEER - STRAFVORDERING AANHANGIG 

STRAFZAKEN- BESCHIKKING VAN DE RAAD- BIJ HET GEMEENRECHTELIJK GERECHT -
KAMER WAARBIJ EEN VERDACHTE NAAR DE MINDERJARIGE MEER .DAN VOLLE ACHTTIEN 
CORRECTIONELE RECHTBANK IS VERWEZEN 1------------------

(2) Zie Cass., 5 jan. 1976 (A.C., 1976, 516), 
(1) Zie Cass., 25 april 1977 (A.C., 1977, 877) 17 mei en 14 juni 1978 (ibid., 1978, 1102 en 

en 14 feb. 1979 (ibid., 1978-79, 708). 1209) en 8 nov. 1978 (ibid, 1978-79, 295). 
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JAAR OUD EN VOLGENS ZIJN NATIONALE WET 
MEERDERJARIG OP HET TIJDSTIP VAN DE 
DEBATTEN- TOEPASSELIJKE REGELS. 

1 o en 2° Het onderzoek van de vervolgin
gen welfre ten laste van een beklaagde 
van vreemde nationaliteit, die meer 
dan zestien jaar en minder dan valle 
achttien jaar oud was op het ogenblik 
van de feiten, voor de gemeenrechte
Jijke gerechten worden ingesteld in de 
bij artikel 36bis Jeugdbeschermings
wet bepaalde gevallen, o.a. in geval 
van overtreding van de wetten en 
verordeningen betreffende het wegver
keer, heeft plaats in raadkamer, zelfs 
indien de beklaagde op het tijdstip 
van de debatten meer dan voile acht
tien jaar oud en volgens zijn nationale 
wet meerderjarig is (1). (Art. 36bis 
J eugdbeschermingswet.) 

(E ... M ... , E ... D ... , P ... D ... T. ALTUN) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 30 mei 1979 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Antwerpen; 

· terie en op de door de eisers tegen 
verweerder ingestelde civielrechte
lijke vorderingen : 

Over het eerste middel, ... 

Dat het middel niet kan aangeno
men worden; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 96, eerste 
lid, van de Grondwet, 36bis, tweede lid, 
van de wet van 8 april 1965 betreffende 
de jeugdbescherming, zoals ingevoegd 
bij de wet van 9 mei 1972, 3, derde lid, 
van het Burgerlijk Wetboek en 11 van 
het Turkse Burgerlijk Wetboek, 

doordat het vonnis, na de vordering 
van het openbaar ministerie tegenover 
eiser E ... M ... op 16 mei 1979 in raadka
mer te hebben behandeld, de feiten te 
zijnen laste bewezen verklaart en hem 
veroordeelt, 

terwijl, volgens de toepasselijke 
Turkse wetgeving, E... M... op 18 jaar 
meerderjarig geworden was, zodat hij, 
geboren zijnde op 23 september 1960, ?P 
de terechtzitting van 16 mei 1979 met 
meer minderjarig was en de zaak der
halve in openbare terechtzitting had 
moeten behandeld worden : 

I. In zoverre de voorziening Overwegende dat, krachtens arti-
.gericht is tegen de beslissing op de kel 36bis van de genoemde wet van 
tegen verweerder ingestelde straf- 8 april 1965, de gerechten, bevoegd 
vordering : op grond van het gemeen recht, 

kennis nemen van de vorderingen 
Overwegende dat noch eerste van het openbaar ministerie jegens 

eiser, als beklaagde, noch tweede minderjarigen die meer dan zestien 
·c::~ser, als ~ivielrechtelijk a.ansprake-~ jaar en minder dan volle achttien 
hJke ya;rtiJ voor eerst~. eiser, ~<?ch jaar oud zijn op het ogenblik van de 
d~ e~ser~, als burgerhJ~e partiJen .feiten en vervolgd worden wegens 
die met m kosten van die strafvor- overtreding van de wetten en veror
de:ing zijn veroordeeld, hoedan.ig- deningen betreffende het wegver
heid. ~ebben o~ tegen. zodamge keer, en, in zodanig geval, de debat
beshssmg cassatieberoep m te stel- ten plaatshebben in raadkamer; 
len· 

' . . . Overwegende dat, blijkens de 
Dat de .:'o<?rziemng derhalve met vaststellingen van het vonnis, eerste 

ontvankehJk Is; eiser werd geboren op 23 septem
ber 1960 en van Turkse nationaliteit 

II. In zoverre de voorziening is, de ten laste gelegde feiten over
gericht is tegen de beslissing op de tredingen zijn van de wetten en 
tegen eerste eiser ingestelde straf- verordeningen betreffende het weg
vordering, op de tegen tweede eiser, verkeer en .zich voordeden· op 
als civielrechtelijk aansprakelijke 14 juni 1977, dit is toen eerste eiser 
partij, voor eerste eiser, ingestelde geen volle achttien jaar oud was; 
vordering van het openbaar minis- dat het derhalve, voor de toepassing 

van genoemd artikel 36bis, zonder 
(1) Zie Cass., 28 okt. 1974 (A.C., 1975, 268). belang was dat eerste eiser bij de 
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behandeling van de zaak op 
16 mei 1979 meer dan volle achttien 
jaar oud was en volgens de bepalin
gen van het Turkse Burgerlijk Wet
hoek meerderjarig was; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat,. wat de tegen 
eerste eiser ingestelde strafvorde
ring betreft, de substantiele of op 
straffe van nietigheid voorgeschre
ven rechtsvormen in acht zijn gena
men en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 

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

12 februari 1980 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Boon -
Gelijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Houtekier en De Gryse. · 

Nr. 366 

keerswet voorgeschreven kennisgeving 
werd gedaan (1). (Art. 97 Gw.; artt. 28, 
47 en 48, 2", Wegverkeerswet.) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL 
T.ARNAUTS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 31 augustus 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering ten laste van ver
weerder ter zake van de telastleg
ging A: 

Overwegende dat de substanWHe 
of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in ach.t zijn 
genomen en de beslissing overeen
komstig de wet is gewezen; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering ten laste van ver
weerder ter zake van de telastleg
ging B: 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van de artikelen 97 van 

2• KAMER -12 februari 1980 de Grondwet, 28, 47 en 48, 2", van de 

WEGVERKEER - BESTUREN VAN EEN 
. Wegverkeerswet: · 

VOERTUIG OP DE OPENBARE WEG IN WEER- 0verwegende dat het VOnnis Ver
WIL VAN EEN VERVALLENVERKLA.RING VAN weerder veroordeelt onder meer 
HET RECHT TOT STUREN - BEKLAAGDE DIE wegens « inbreuk Op artikel 48.2 
DE OJ;>GELEGDE GESCHIKTHEIDSONDERZOE- K.B. 16 maart 1968, gew. wet 
KEN NIET MET GOED GEVOLG HEEFT ONDER- 9 juni 1975, wet betreffende de 
GAAN- MOTIVERING. politie over het wegverkeer (motor-

Niet regelmatig met redenen omkleed is voertuig te hebben bestuurd zonder 
het arrest waarbij een /;Jeklaagde ver- het voorgeschreven onderzoek met 
oordeeld wordt ter zake van, ria het gunstig gevolg te hebben onder
verstrijken van de termijn van verval gaan) >>; 
van het recht tot sturen, een motor-
voertuig te hebben bestuurd op de Overwegende dat het vonnis niet 
openbare weg terwijl hij het bij art. 47 het bestaan · vaststelt van . een in 
van de Wegverkeerswet bepaald kracht van gewijsde gegane beslis
onderzoek dat hem was opgelegd, niet sing waarbij aan eiser een verval
met goed gevolg had ondergaan, maar lenverklaring van het recht tot het 
waarbij niet tevens wordt vastgesteld besturen van een motorvoertuig 
dat de vervallenverklaring 'uitgespro- werd opgelegd, met verplichting na 
ken werd bij een 'in kracht van b · d · · 
gewijsde gegane rechterlijke beslissing 

1 
__ e_,e,..I_n_. _ig_1,....n_g __ v_a_n __ h_e_t __ v_e_rv_a_l...,.._e_e_n 

noch precies vermeld wordt welke de 
duur van het verval was en op welke 
datum de bij art. 40 van de Wegver-

(1) Zie Cass., 12 sept. en 6 nov. 1979 (A.C., 
}979-80, nrs. 21 en 154). 
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onderzoek te ondergaan, en noch de 
duur van het verval vermeldt, noch 
de datum waarop de bij artikel 40 
van de Wegverkeerswet voorge
schreven kennisgeving aan eiser 
werd gedaan; 

Dat het vonnis aldus het Hof in 
de onmogelijkheid stelt de wettig
heid van de beslissing na te gaan; 

Om die redenen, en ongeacht het 
door eiser in verband met de on
wettige straf aangevoerde middel, 
dat niet tot ruimere cassatie aanlei
ding zou kunnen geven, vernietigt 
het bestreden vonnis in zoverre het 
uitspraak doet over de telastlegging 
B en over de kosten; verwerpt de 
voorziening voor het overige; 
beveelt dat melding van dit arrest 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Leuven, zitting houdende in . 
hoger beroep. 

12 februari 1980 - 2• kamer -
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Boon -
Gelijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts, advocaat-generaal. 

Nr. 367 

2• KAMER- 13 februari 1980 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING CONCLUSIE VAN DE 
BEKLAAGDE WAARIN EEN VERWEERMIDDEL 
IS GEGROND OP EEN VASTSTELLING IN DER 
MINNE VAN HET ONGEVAL- VEROORDELING 
WAARBIJ ZONDER MEER DIE VASTSTELLING 
BUITEN BESCHOUWING WORDT GELATEN -
NIET REGELMATIG MET REDENEN OMKLEDE 
BESLISSING (1). 

2° VOORZIENING IN CASSATIE -
AFSTAND - STRAFZAKEN - VOORZIENING 
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSIN
GEN OP DE STRAFVORDERING EN DE BUR-

(1) Zie Cass., 20 dec. 1977 (A.C., 1978, 489). 

GERLIJKE RECHTSVORDERING - AFSTAND 
VAN DE VOORZIENING TEGEN DE BESLISSING 
OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING -
AFSTAND DIE NIET ALS EEN BERUSTING KAN 
WORDEN UITGELEGD- GEVOLG. 

3° CASSATIE - OMVANG - STRAFVORDE
RING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING -
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 (2). 

2" Wanneer een beklaagde zich in cassa
tie heeft voorzien tegen de beslissin
gen op de tegen hem ingestelde straf
vordering en burgerlijke rechtsvorde
ring en hij vervolgens van zijn voor
ziening afstand heeft gedaan in 
zoverre deze gericht was tegen de 
beslissing op de burgerlijke rechtsvor
dering, om de enkele reden dat die 
beslissing geen eindbeslissing is in de 
zin van art. 416 Sv., kan die afstand 
niet als een berusting worden uitge
legd en verleent het Hot daarvan geen 
afstand indien het vaststelt dat die 
beslissing een eindbeslissing is (3). 

(BERLER T. c EAGLE STAR-C.B. • N.V. EA.) 

ARREST ( verta]ing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 2 oktober 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brussel; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van_ artikel 97 van de Grond
wet, 

doordat het vonnis de beslissing be
vestigt waarbij de eerste rechter eiser 
veroordeelt tot een straf, op de gronden 
« dat appellant Berler zijn normale 
plaats in het verkeer niet opnieuw had 
ingenomen, nadat hij achteruit was 
gereden en hoewel hij, volgens zijn 
versie van de feiten, daarna enkele 
meter vooruit was gereden; dat hij bij 

(2) Cass., 31 jan. 1978 (AC., 1978, 644). 

(3) Cass., 4 jan. 1977 (A.C., 1977, 472). 
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het zien van het naderend voertuig van ontwijken hindernis vormde voor ieder 
de heer Clip zijn voertuig niet opnieuw normaal voorzichtig en oplettend wegge-
in beweging had mogen brengen », bruiker »; 

terwijl het vonnis met die grond noch 
met enige andere regelmatig antwoordt 
op de verweermiddelen waarbij eiser in 
zijn conclusie in hoger beroep omstandig 
aanvoerde • dat hij, na achteruit te zijn 
gereden tot in het midden van de 
rijbaan, zijn voertuig opnieuw in bewe
ging bracht in de richting van de· 
Louizapoort; ... dat hij reeds enkele 
meter op die laan had gereden en zijn 
plaats in het normale wegverkeer 
opnieuw had ingenomen, toen zijn voer
tuig aan de rechter achterkant werd 
geraakt door de linker voorkant van het 
door Clip bestuurde voertuig; dat con
eluant niet aileen de door Clip gegeven 
versie van het gebeurde maar tevens de 
situatietekening betwist, welke door de 
verbalisanten volgens zijn aanwijzingen 
was opgemaakt; dat die tekening duide
lijk in tegenspraak is met die welke 
voorkomt in de vaststelling in der minne 
van het ongeval, welke door alle betrok
ken partijen was ondertekend; dat blij
kens die vaststelling het voertuig van 
concluant op het ogenblik van het onge
val zijn plaats in het normale wegver
keer reeds opnieuw had ingenomen; dat 
uit die vaststelling, die door Clip was 
ondertekend, tevens blijkt dat het onge
val zich heeft voorgedaan ter hoogte van 
nr. 342 van de Louizalaan, hetgeen alle 
grond ontneemt aan het argument 
waarop Clip meent zich te kunnen 
beroepen, namelijk dat concluant v66r 
de botsing onmogelijk enkele meters op 
de Louizalaan kon hebben gereden; ... 
dat de verklaringen van Clip, welke zijn 
opgenomen in die vaststelling in der 
minne van het ongeval, zeer duidelijk in 
tegenspraak zijn met de door hem voor 
de verbalisanten afgelegde verklaringen; 
... dat Clip in die vaststelling van het 
ongeval immers verklaarde : " Ik reed op 
de Louizalaan ... richting Louizapoort, 
toen ik plots stond voor het voertuig dat 
juist uit de parkeerplaats in het midden. 
van de Louizalaan kwam gereden; in een 
poging om dat voertuig te ontwijken ben 
ik opgereden tegen de voertuigen A 
en C"; ... dat uit die verklaring en uit de 
in die vaststelling in der minne opge
maakte situatietekening blijkt dat Berler 
op het ogenblik van de botsing zijn 
maneuver, namelijk het verlaten van de 
parkeerplaats, volledig had uitgevoerd en 
zijn plaats in het wegverkeer opnieuw 
had ingenomen zodat zijn voertuig een 
duidelijk zichtbare, te voorziene en te 

Overwegende dat eiser, die ver
volgd werd wegens overtreding van 
artikel 12.4 van het Wegverkeersre
glement, in zijn conclusie in hoger 
beroep de aanwijzingen en de ver
klaringen van verweerder Clip aan
voerde welke voorkomen in de door 
verweerder en eiser ondertekende 
vaststelling in der minne van het 
ongeval, ten betoge dat hij op het 
ogenblik van de botsing zijn maneu
ver volledig had uitgevoerd en zijn 
plaats in het normale wegverkeer 
opnieuw had ingenomen; 

Overwegende dat het vonnis ter 
veroordeling van eiser zich ertoe 
beperkt dat verweermiddel tegen te 
spreken, nu het beslist dat eiser zijn 
normale plaats in het verkeer niet 
opnieuw had ingenomen nadat hij 
achteruit was gereden en hoewel hij 
volgens zijn versie van het gebeurde 
daarna enkele meter vooruit was 
gereden, zonder dat het vonnis hier
bij gewag maakt van de vaststelling 
in der minne van het ongeval die 
dat feit nochtans uitsluit; 

Overwegende dat het vonnis niet 
aangeeft om welke reden het de 
gegevens van de vaststelling in der 
minne verwerpt of, zonder ze te 
verwerpen, oordeelt dat ze niet in 
strijd zijn met het ten laste gelegde, 
zodat het niet antwoordt op de in 
het middel aangegeven conclusie 
van eiser en zijn beslissing niet 
regelmatig met redenen omkleedt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

Overwegende dat eiser verklaart 
afstand te doen van zijn voorzie
ning, in zoverre die gericht is tegen 
de beslissingen op de burgerlijke 
rechtsvorderingen tegen hem inge
steld door de verweerders, de perso
nenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid Caroloue en de 
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naamloze vennootschap Patroonkas, 
op de enkele grond dat die beslis
singen geen eindbeslissingen zijn in 
de zin van artikel 416 van het 
Wetboek van Strafvordering en 
onder voorbehoud dat hij opnieuw 
cassatieberoep zal instellen nadat 
een eindbeslissing over die rechts
vorderingen zal zijn gewezen; 

Overwegende dat het vonnis eiser 
veroordeelt om aan beide verweer
sters de door hen gevorderde voor
lopige vergoedingen te betalen; dat 
het tevens vaststelt dat diezelfde 
verweersters het door hen gevor
derd bedrag begroten op respectie
velijk 50.000 en 80.000 frank; 

Dat de rechter hiermede, nu hij 
niet verklaart iets aan te houden 
waarover hij later uitspraak zal 
moeten doen, de grenzen van zijn 
rechtsmacht heeft bereikt; dat die 
beslissingen eindbeslissingen zijn in 
de zin van artikel 416 van het 
Wetboek van Strafvordering en 
daartegen onmiddellijk cassatiebe
roep openstaat zodat geen akte 
dient te worden verleend van de 
afstand, vermits hij door dwaling 
blijkt te zijn aangetast en niet als 
een berusting kan worden uitgelegd; 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de strafvorde
ring jegens eiser leidt tot vernieti

. ging van de beslissingen op de 
tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvorderingen, welke het gevolg 
zijn van de eerste beslissing en 
waartegen hij zich regelmatig in 
cassatie heeft voorzien; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede en derde middel die niet 
zouden kunnen leiden tot ruimere 
cassatie of tot cassatie zonder ver
WlJzmg, vernietigt het bestreden 
vonnis, in zoverre daarbij uitspraak 
wordt gedaan over de strafvordering 
en de burgerlijke rechtsvorderingen 
van de verweerders jegens eiser, 
behalve in zoverre wordt beslist dat 
verweerder Clip voor ten minste een 
vierde aansprakelijk is voor het 

ongeval en de gevolgen ervan; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis

. sing; veroordeelt de verweerders, 
ieder van hen, in een achtste van de 
kosten; laat de overige kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Nijvel, zitting hou
dend in hoger beroep. 

13 februati 1980 - 2• kamer - Voor
zitter : baron Richard - Verslaggever : 
de h. Stranard - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Charles, eerste advocaat
generaal - Advocaat : mr. Simont. 

Nr. 368 
2• KAMER- 13 febru.ari 1980 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - BRAND - BRAND
WEERMAN SLACHTOFFER VAN VERWONDIN
GEN EN VAN EEN DODELUK ONGEVAL -
SCHADE - OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN 
FOUT EN SCHADE- SCHADE WAARVAN DE 
OORZAAK illTSLUITEND TE VINDEN IS IN DE 
UITVOERING VAN EEN WETIELIJKE OF REGE
LENDE VERBINTENIS- DODELIJK ONGEVAL 
EN VERWONDINGEN OP ZICHZELF GEEN 
SCHADE TE. WIJTEN AAN DE SCHULD VAN 
EEN DERDE DIE BRAND HEEFT GESTICHT (1). 

(STAD LUIK, ONDERLINGE MAATSCHAPPIJ DER 
OPENBARE BESTUREN E.A. T. TERNEVEN, BEDA, 

VERSCHUEREN EA.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest op 15 juni 1979 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

I. Op de voorzieningen van de 
stad Luik en van de Onderlinge 
Maatschappij der Openbare Bestu
ren, burgerlijke partijen : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet 
en, voor zoveel nodig, 418 van het 
Strafwetboek, 

(1) Zie Cass., 26 sept. "1979 (A.C., 1979-80, 
nr. 58); 28 april 1978 (ibid., 1978, 1004), als
mede de cone!. van proc.-gen. Dumon, toen 
eerste adv.-gen., voor dat arrest; Cass., 25 okt. 
1974 (ibid, 1975, 265). 
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doordat, na te hebben vastgesteld dat 

« het aan verweerder Drijkoningen ten 
laste gelegde gebrek aan voorzichtigheid 
en voorzorg bewezen is » en « aan de 
oorsprong ligt van de brand », dat « het 
aan Janssen te verwijten onmiskenbaar 
gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg 
erin bestaat de reservefles in hetzelfde 
lokaal te hebben laten staan als de 
gebruikte fles met het gevolg dat de 
reservefles warm werd, en dat niet 
wordt betwist dat, op 26 september 1972, 
toen de verwarmingsinstallateur Drijko
ningen de brander die hij moest gebrui
ken, had aangestoken, brand is ontstaan 
in het lokaal waar acetyleenflessen 
waren opgeslagen; dat die brand het 
ingrijpen van de brandweer van de stad 
Luik noodzakelijk maakte en de ontplof
fing van een reservefles veroorzaakte 
waarbij sergeant-brandweerman Thome 
om het Ieven kwam, verschillende perso
nen gewond raakten en aanzienlijke 
materiele schade werd aangericht, en 
ten slotte dat de naamloze vennootschap 
Amelinckx burgerrrechtelijk aansprake
lijk is voor de foutieve handelingen van 
Drijkoningen en Janssen », de beslissing 
de respectieve rechtsvorderingen van de 
eiseressen tot vergoeding van hun 
schade afwijst, op de gronden dat de 
hierboven omschreven fouten van Drij
koningen en Janssen niet << de noodza
kelijke oorzaak vormen van de dood van 
brandweerman Thome en van de door 
zijn werkmakkers geleden verwondin
gen, maar dat die schade het gevolg is 
van de wettelijke verplichting van de 
gemeente om de brand te bestrijden, van 
het zelfstandig optreden van de brand
weerlieden, van het feit dat zij de leiding 
hebben, van het bestaan van de gevaren 
die nu eenmaal eigen zijn aan brandbe
strijding en van hun statuut van 
brandweerman », 

terwijl, eerste onderdeel, het tegen
strijdig is te beslissen, enerzijds, dat de 
fout van Drijkoningen aan de oorsprong 
ligt van de brand die het ingrijpen van 
de brandweerlieden noodzakelijk maakte 
en dat het overlijden of de verwondin
gen van de brandweerlieden waren ver
oorzaakt door de ontploffing van een 
acetyleenfles die zich daar ter plaatse 
bevond door de fout van Janssen, ander
zijds, dat die foutieve handelingen niet 
de noodzakelijke oorzaak zijn van het 
overlijden van brandweerman Thome en 
van de door zijn werkmakkers geleden 
verwondingen, welke tegenstrijdigheid 
gelijkstaat met het ontbreken van moti
vering en een schending inhoudt van 
artikel 97 van de Grondwet; 

tweede onderdeel, het oorzakelijk ver
band tussen fout en schade wettelijk pas 
kan worden uitgesloten als wordt vastge
steld dat de schade, zoals die is ontstaan, 
zich zonder die fout niet zou hebben 
voorgedaan zodat de feitenrechter, die 
ten deze niet heeft vastgesteld dat het 
overlijden van sergeant-brandweerman 
Thome en de verwondingen van zijn 
werkmakkers zich ook zonder de fou
tieve handelingen van Drijkoningen en 
Janssen zouden hebben voorgedaan 
(vaststelling die onmogelijk is gelet op 
de gegevens welke door de bestreden 
beslissing als vaststaand werden aange
nomen), zijn beslissing niet wettelijk 
heeft verantwoord en derhalve de in het 
middel vermelde artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek en, 
voor zoveel nodig, de artikelen 418 van 
het Strafwetboek en 97 van de Grondwet 
schendt; 

derde onderdeel, het oorzakelijk ver
band tussen de fout en de schade 
bestaat zodra de schade zoals die is 
ontstaan zich zonder de fout niet zou 
hebben voorgedaan, zodat de bestreden 
beslissing, na uitdrukkelijk te hebben 
vastgesteld dat de fouten van Drijkonin
gen en Janssen aan de oorsprong lagen 
van de brand en de ontploffing hadden 
veroorzaakt waardoor sergeant-brand
weerman Thome om het Ieven kwam en 
zijn werkmakkers gewond raakten, niet 
zonder schending van de in het middel 
vermelde artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek kon beslissen dat 
een dergelijke oorzaak niet de noodza
kelijke oorzaak is van die schadelijke 
gevolgen, op de enkele grond dat deze 
het gevolg zijn van de wettelijke ver
plichting van de gemeente om de brand 
te bestrijden, van het zelfstandig optre
den van de brandweerlieden, van het feit 
dat zij de Ieiding hebben, van het 
bestaan van het gevaar dat nu eenmaal 
eigen is aan brandbestrijding en van 
hun statuut van brandweerman : 

W at bet eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest, zon

.der in tegenstrijdigheid te vervallen, 
beslist, enerzijds, dat de door de 
verweerders Drijkoningen en J ans
sen begane fouten het ongeval heb
ben veroorzaakt en, anderzijds, dat 
het ongeval, zoals het zich heeft 
toegedragen, niet de oorzaak is van 
het overlijden van brandweerman 
Thome en van de door diens werk
makkers opgelopen verwondingen, 



-704-
vermits het erop wijst dat die 
schade « het gevolg is van de 
wettelijke verplichting van de 
gemeente om de brand te bestrij
den, van het zelfstandig optreden 
van de brandweerlieden, van het 
feit dat zij de leiding hebben, van 
het bestaan van de gevaren die nu 
eenmaal eigen zijn aan brandbe
strijding en van hun statuut van 
brandweerman »; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist; 

Wat het tweede en derde onder
dee! samen betreft : 

Overwegende dat het arrest, door 
te beslissen « dat het ongeval zoals 
het zich heeft toegedragen ... niet 
de noodzakelijke oorzaak is van 
het overlij den van brandweerman 
Thome en van de verwondingen van 
diens werkmakkers, maar dat deze 
het gevolg zijn van de wettelijke 
verplichting van de gemeente om de 
brand te bestrijden, van het zelf
standig optreden van de brandweer
lieden, van het feit dat zij de leiding 
hebben, van het bestaan van de 
gevaren die nu eenmaal eigen zijn 
aan de brandbestrijding en van hun 
statuut van brandweerman », zijn 
beslissing tot verwerping van de 
rechtsvorderingen van de eiseressen 
wettelijk verantwoordt; 

Overwegende dat er geen oorza
kelijk verband in de zin van 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wet
boek tussen fout en schade bestaat 
wanneer die schade, zoals het arrest 
erop wijst, « uitsluitend haar oor
zaak vindt » in een verplichting op 
grond van een wet of een regle
ment; 

Dat het tweede en derde onder
dee! van het middel niet kunnen 
worden aangenomen; 

II. Op de voorzieningen van 
Lucien Hild en Jules Beyer, burger
lijke partijen : 

voorziening hebben doen betekenen 
aan de partijen tegen wie zij gericht 
zijn; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn; 

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

13 februari 1980 - 2• kamer - Voor
zitter : baron Richard - Verslaggever : 
de h. Screvens - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Charles, eerste advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en 
Dassesse. 

Nr. 369 

2• KAMER - 13 februari 1980 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - BESLISSING VAN DE 
BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE
RAAD OVER EEN BEZWAAR TEGEN EEN AAN
SLAG IN EEN DIRECTE GEMEENTEBELASING 
- BESLISSING WAARIN ENKEL WORDT VER
WEZEN NAAR DE REDENEN VAN EEN ADVIES 
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
SCHEPENEN WNDER DIE REDENEN WEER TE 
GEVEN- GEBREK AAN REDENEN. 

Niet met redenen omkleed is de beslis
sing van de bestendige deputatie van 
een provincieraad die een bezwaar 
tegen een aanslag in een directe 
gemeentebelasting zonder meer ver
werpt « om de redenen vermeld in het' 
besluit van het college van burgemees
ter en schepenen » {1). 

(CNOCKAERT T. STAD CHATELET) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 9 augustus 
1979 door de bestendige deputatie 
van de provincieraad van Henegou
wen genomen; 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te ~ 
slaan, niet blijkt dat de eisers hun (1) Cass., 26 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 229). 
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Over het middel, ambtshalve afgeleid 

uit de schending van artikel 97 van de 
Grondwet: 

Overwegende dat de bestendige 
deputatie van de provincieraad, bij 
wie eisers bezwaar aanbangig was 
tegen de gemeentebelasting, voor 
bet dienstjaar 1977, op de inrijpoor
ten en inritten voor karren, over
eenkomstig artikel 136 van de 
Gemeentewet, bet advies van de 
stad Cbatelet beeft gevraagd en dan 
eisers bezwaar beeft verworpen « op 
de bierbij in bet besluit van bet 
scbepencollege van die stad ver
melde gronden » zonder die motie
ven, al ware bet ten dele, over te 
nemen; 

Overwegende dat een beslissing 
van de bestendige deputatie die, tot 
staving van baar bescbikkende 
gedeelte, enkel verwijst naar de 
motieven van bet advies van een 
college van burgemeester en scbe
penen, zonder die motieven weer te 
geven en zonder aan te geven welke 
motieven uit dat advies tot zijn 
beslissing leiden, niet met redenen 
is orrikleed; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de 
door eiser voorgedragen middelen, 
die niet zouden kunnen leiden tot 
ruimere cassatie of tot cassatie zon
der verwijzing, vernietigt de bestre
den beslissing; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerster 
in de kosten; verwijst de zaak naar 
de bestendige deputatie van de pro
vinderaad van Brabant. 

13 februari 1980 - 2• kamer - Voor
zitter : baron Richard - Verslaggever : 
de h. Sace - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Charles, eerste advocaat
generaal. 

Nr. 370 

1• KAMER -14 februari 1980 

OVEREENKOMST - GEVOLG TUSSEN 
PARTLJEN - GEVALLEN WAARIN DE OVER
EENKOMST TEN BEHOEVE VAN EEN DERDE 
EEN RECHT DOET ONTSTAAN. 

· Een overeenkomst heeft in de regel 
alleen gevolgen voor de contracterende 
partijen; zij kan ten behoeve van een 
derde enkel dan een recht doen ont
staan, indien zij een beding ten 
behoeve van een derde bevat of een 
bijzondere wetsbepaling dat gevolg 
eraan verbindt (1). (Artt. 1165 en 
1121 B.W.) 

(VIROU:X, VAN HOLE, VAN REETH, COLIN 
'l'. COURBET) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op bet bestre
den arrest, op 6 december 1978 door 
bet Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1119, 1134, 1165, 
1317, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest beslist dat • de 
eerste rechter de stelling van appellant 
(verweerder) heeft verworpen, op grond 
dat de tekst van artikel 6, § 2, van de 
overeenkomst duidelijk is en het saldo, 
indien het negatief is, de kopers (eisers) 
aanrekent en niet de vennootschap; dat 
de tekst evenwel niet zegt, hetgeen 
duidelijk zou geweest zijn, dat de verko
per het negatief saldo aan de kopers 
(eisers) verschuldigd zal zijn, doch dat 
dit laatstgenoemden zal " aangerekend " 
worden; dat die bepaling dient vergele
ken te worden met die van het eerste lid 
van de genoemde § 2; dat die bepalin
gen wegens het bestaand parallellisme 
op dezelfde wijze moeten uitgelegd 
worden : de aanrekening aan de ene of 
andere partij van het saldo van de 
eindafrekening moet door tussenkomst 
van de vennootschap gebeuren; dat dus 
blijkt dat het saldo, indien het negatief 
is, door de vennootschap aan appellant 
(verweerder) verschuldigd is; dat de 

(1) Cass., 17 okt, 1968 (A.C., 1969, 189); zie 
Cass., 10 dec, 1971 (ibid., 1972, 360); 27 sept. 
1974 (ibid., 1975, 125) en 21 nov. 1975 (ibid., 
1976, 375). 
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ge!ntimeerden ( eisers) ten ontechte 
opwerpen dat de litigieuze bepaling een 
beding van prijsherziening zou zijn; dat 
men in dat geval niet inziet waarom de 
algemene vergadering voor de toepas
sing van dit beding zou moeten tussen
komen; dat de artikelen 5 en 6, § 2, de 
bescherming beogen van de partijen 
tegen het risico dat voortvloeit uit het 
feit dat de overdracht van de deelbewij
zen plaatsvindt tijdens een boekjaar 
gedurende hetwelk een van de partijen, 
appellant, als zaakvoerder tot op het 
ogenblik van de overdracht, dus van 
1 juli tot 31 oktober, het beheer heeft 
gevoerd; dat het normaal is dat de 
vennootschap schuldenaar of schuldeiser 
is jegens appellant van het positief of 
negatief saldo van de eindafrekening 
waarvan sprake in artikel 5, daar dit 
saldo voortvloeit uit de invordering van 
schuldvorderingen en de betaling van de 
schulden van de vennootschap en de 
uittredende zaakvoerder haar voor die 
bewerkingen rekenschap is verschul
digd » en bijgevolg beslist dat de eisers 
niet bevoegd waren om van verweerder 
het negatief saldo te vorderen, 

terwijl de overeenkomsten aileen 
gevolgen hebben tussen de contracte
rende partijen, zij aan derden geen 
nadeel berokkenen en hun slechts tot 
voordeel strekken in het geval van een 
beding ten voordele van derden of wan
neer een bijzondere wetsbepaling hun 
dit gevolg toekent; de vennootschap geen 
partij was bij de · tussen de eisers en 
verweerder gesloten overeenkomst en 
artikel 6, § 2, van die overeenkomst 
bepaalde dat « het saldo van de bij 
artikel 5, § 2, bedoelde eindafrekening, 
in zoverre het meer dan 600.000 Belgi
sche frank bedraagt, rechtstreeks aan de 
verkoper (verweerder) als gratificatie zal 
worden toegekend. De kopers ( eisers) 
verbinden zich ertoe om op de eerstko
mende algemene vergadering van ·de 
vennoten een beraadslaging te laten 
goedkeuren waarbij de nettowinsten van 
het boekjaar 1975-76 worden aangere
kend overeenkomstig de bepalingen van 
dit artikel en de aldus aan de verkoper 
toegekende gratificatie te betalen met 
een storting d.d. 25 november 1975. In 
zoverre het saldo van diezelfde eindafre
kening negatief is, zal het de kopers 
(eisers) aangerekend worden en door de 
verkoper betaald worden met een stor
ting d.d. 25 november 1975 », 

daaruit volgt dat, eerste onderdeel, de 
contracterende partijen de tussenkomst 
van de vennootschap slechts hadden 

voorzien indien het saldo van eindafre
kening positief was, hetgeen niet bete
kent dat de vennootschap « schulde
naar » werd jegens verweerder en dat, 
door te beslissen dat de vennootschap 
niet enkel schuldenaar doch ook 
schuldeiser van verweerder was gewor
den bij een negatief saldo, en dit zonder 
het bestaan van een beding ten voordele 
van derden vast te stellen, het arrest ten 
onrechte beslist dat de tussen de par
tijen gesloten overeenkomst, waarmee 
de vennootschap niets te maken had, 
haar tot voordeel strekte en aldus het 
beginsel van de betrekkelijke uitwerking 
van de overeenkomsten schendt (schen
ding van al de in het middel aange
voerde artikelen, inzonderheid van de 
artikelen 1119 en 1165 van het Burgerlijk 
Wetboek), 

tweede onderdeel, ... 

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

te steunen op het parallellisme tus
sen de bepalingen van de twee 
leden van artikel 6, § 2, van de in 
het middel bedoelde overeenkomst, 
die overeenkomst uitlegt in de zin 
dat « de aanrekening aan de een of 
andere partij van het saldo van de 
eindafrekening moet gebeuren door 
tussenkomst van de vennootschap » 
en dus beslist dat verweerder het 
bedrag van het saldo, indien het 
negatief is, aan de vennootschap 
verschuldigd is; 

Overwegende dat een overeen
komst, zo zij gevolgen heeft tus
sen de contracterende partijen, in 
beginsel, enkel een recht kan doen 
ontstaan ten voordele van een 
derde, indien zij een beding ten 
voordele van derden bevat; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het niet vaststelt dat de overeen
komst een dergelijk beding bevat 
ten voordele van de vennootschap 
die geen partij is bij de overeen
komst, of dat de overeenkomst 
krachtens een bijzondere wetsbepa
ling een recht ten voordele van een 
derde zou doen ontstaan, zijn 
beslissing niet naar recht verant
woordt; 

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

14 februari 1980- 1• kamer- Voor
zitter en verslaggever : ridder de Schaet
zen, afdelingsvoorzitter Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Simont en VanRyn. 

Nr. 371 

1• KAMER -14 februari 1980 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN- MIDDEL DAT HET HOF ERTOE 
ZOU VERPLICHTEN FEITELIJKE GEGEVENS NA 
TE GAAN- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (1). 

2° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFT -
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN- BURGER
LIJKE ZAKEN - BEGRIP. 

2° De bewijskracht van een huurcontract 
wordt niet miskend door de rechter 
die beslist dat de in die akte vastge
stelde huurovereenkomst in werkelijk
heid een geveinsde overeenkomst is 
en dat de werkelijke bedoeling van 
partijen was een koop te sluiten (2). 

(GEIGER, BOUILWN 
T. FLAMEND, VANDE MOORTELE) 

ARREST ( verta]ing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 november 1978 
door de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Dinant in hoger beroep gewe
zen; 

(1) Cass., 6 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1177). 

(2) Zie Cass., 19 okt. 1979 (A.C., 1979-80,. 
nr. 124), alsmede • De motivering van de 
vonnissen en arresten en de bewijskracht van 
de akten •, plecht. openingsrede van proc.-gen. 
Dumon, toen eerste adv.-gen., voor het Hof 
van 1 sept. 1978, nrs. 15 en 16. 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1103, 1108, 1134, 
1135, 1168, 1181, 1182, 1319, 1320, 1322, 
1582, 1583, 1584 en 1589 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, met 
wijziging van het beroepen vonnis, de 
rechtsvordering van de eisers afwijst die 
strekte tot geldigverklaring van de 
opzegging van de huurovereenkomst die 
bij brief van 5 september 1974 ter kennis 
van de verweerders werd gebracht, hen 
in de kosten van beide instanties veroor
deelt en, op de tegenvordering van de 
verweerders, voor recht zegt dat de 
partijen over het litigieuze terrein geen 
huur- doch een koopovereenkomst heb
ben gesloten en dat de eisers de authen
tieke verkoopakte binnen een maand na 
de uitspraak van het vonnis zullen 
moeten verlijden, zulks op grond « dat 
het vaststaat dat de gei:ntimeerden 
(thans eisers) de bedoeling hadden het 
perceel aan de gei:ntimeerden (thans 
verweerders) te verkopen; dat die bedoe
ling uit de briefwisseling tussen de 
partijen blijkt; dat overigens uit de brief 
van 20 december 1965 van mevrouw 
Yvette Bouillon aan de appellanten dui
delijk blijkt dat zij de bedoeling had de 
appellanten een geveinsde huurovereen
komst te laten ondertekenen om de 
toestand ten aanzien van het kadaster te 
regulariseren; dat op die huurovereen
komst van 1 mei 1966 de geschreven 
vermelding voorkomt, nopens de prijs 
van de eventuele aankoop van het per
ceel, overeengekomen prijs 15 frank per 
vierkante meter; dat in elke overeen
komst de wil van de partijen moet 
nagegaan worden; dat die duidelijk uit
gedrukt werd en dat uit de voorgelegde 
documenten blijkt dat de partijen het 
eens waren zowel over de verkoop van 
het perceel als over de prijs; ... dat het 
nutteloos is de opportuniteit van een 
koop te onderzoeken wanneer deze wer
kelijk is tot stand gekomen », 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
haar brief van 20 december 1965 aan de 
verweerders schreef : « ... op dit ogenblik 
kunnen wij onmogelijk het voor u 
bestemde perceel verkopen. Wij hebben 
inderdaad bij de oprichting van ons 
gebouw een lening aangegaan en hebben 
onze goederen als zekerheid gesteld, de 
kredietinstelling verbiedt ons echter te 
verkopen. Overigens kregen wij het 
bezoek van de inspecteur van het kadas
ter en aangezien wij geen chalet mogen 
Iaten bouwen op een terrein dat niet 
werd verhuurd, moeten wij, om in orde 
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te zijn, u voor het chalet en wij voor de 
grond, een huurovereenkomst opmaken 
... Die huurovereenkomst is vanzelfspre
kend slechts een middel om jegens de 
overheid van het kadaster in orde te zijn 
... en zodra het terrein onbezwaard is, 
zal uw perceel u, zoals overeengekomen, 
worden verkocht »; uit de bewoordingen 
van dat geschrift blijkt dat de eisers het 
bewuste terrein onmogelijk konden ver
kopen en dat een huurovereenkomst 
werd gesloten, niet om een reeds geslo
ten koop te verdoezelen, doch om ten 
aanzien van de administratie van het 
kadaster de aanwezigheid van een chalet 
op het terrein te regulariseren en terwijl 
dus, door te zeggen dat « uit de briefwis
seling tussen de partijen » en « uit de 
neergelegde documenten », dus in feite 
aileen uit de brief van 20 december 1965 
van eiseres aan de verweerders en uit de 
huurovereenkomst, blijkt dat tussen de 
partijen een koopovereenkomst over het 
terrein zou gesloten zijn en dat de 
litigieuze huurovereenkomst, zoals de 
eisers zelf bekenden, « een geveinsde 
huurovereenkomst » was die een werke
lijke koop verborg, het bestreden vonnis 
zowel aan de genoemde brief van 
20 december 1965 als aan de huurover
eenkomst zelf een zin en een draag
wijdte toekent die onverenigbaar zijn 
met de bewoordingen van die geschrif
ten en aldus de bewijskracht van de 
akten schendt (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de verweerders 
krachtens de slotbepaling van de liti
gieuze huurovereenkomst een voorkeur
recht hadden bij de aankoop van het 
terrein tegen de prijs van 15 frank per 
vierkante meter, « in het geval van 
tegeldemaking » van het genoemd ter
rein; uit een dergelijk beding niet kan 
afgeleid worden dat de partijen reeds· 
een koop hadden gesloten en dus het 
bestreden vonnis, door te beslissen dat 
de genoemde overeenkomst waarbij het 
voorkeurrecht werd toegekend, moet 
beschouwd worden als een koop << die 
werkelijk werd gesloten », de bindende 
kracht van de werkelijk tussen de par
tijen gesloten overeenkomst miskent 
( schending van de artikelen 113.!1, 
il35 en 1589 van het Burgerlijk Wet
hoek); door bovendien, niettegenstaande 
de bewoordingen van de huurovereen
komst en van het voormeld slotbeding, 
te zeggen dat de partijen over het 
verhuurde terrein een verkoopovereen
komst hebben gesloten, het bestreden 

vonnis de wettelijke bewijswaarde van 
genoemd slotbeding van de huurover
eenkomst en van de huurceel zelf 
schendt (schending van de arti
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger
lijk Wetboek); 

derde onderdeel, de actuele en weder
kerige toestemming over de zaak en de 
prijs niet volstaat voor de koop, er ook 
instemming moet zijn over de koopover
eenkomst zelf; in dat opzicht het beding 
van een huurovereenkomst dat de huur
der in het geval van tegeldemaking van 
het genoemd gebouw de voorkeur krijgt 
om het gehuurde gebouw te kopen, een 
overeenkomst is waarbij een voorkeur
recht wordt toegekend en geen koop, 
niettegenstaande de bepaling van een 
verkoopprijs, nu de verhuurder zich 
enkel verbindt om het gebouw aan de 
huurder over te dragen indien hij beslist 
het te verkopen; daaruit volgt dat het 
bestreden vonnis, zonder miskenning 
van het bestaan en de gevolgen van de 
genoemde opschortende voorwaarde en 
van de voorwaarden voor het sluiten van 
een koopovereenkomst, niet wettig voor 
recht kon zeggen dat de partijen over 
het litigieuze terrein een koopovereen
komst hebben gesloten, op grond dat in 
de huurovereenkomst een prijs werd 
vastgesteld voor « de eventuele aankoop 
van het perceel » en dat de partijen het 
eens waren « zowel over de verkoop van 
het perceel als over de prijs » (schending 
van de artikelen 1103, 1108, 1168, 1181, 
1182, 1582, 1583, 1584 en 1589 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat het vonnis erop 
wijst dat de verweerders betoogden 
dat de eisers hun het litigieuze 
terrein hadden verkocht en dat 
zij die aanspraak steunden « op 
verschillende documenten en 
briefwisselingen » en vaststelt dat 
de bedoeling van de eisers het 
perceel aan de verweerders te ver
kopen, va~tstaat en « volgt ~it de 
briefwisselmg tussen de partiJen »; 
dat het verder zegt « dat uit de 
neergelegde documenten blijkt dat 
de partijen zowel over de verkoop 
van het perceel als over de prijs een 
overeenkomst hebben gesloten »; 
dat het eveneens zegt dat 
« overigens » uit de brief van 
20 december 1965 van eiseres aan 
de verweerders duidelijk de bedoe
ling blijkt hen een « geveinsde 
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huurovereenkomst » te Iaten onder- · 
tekenen « om de toestand ten aan

verkoopprijs, ook als was die prijs, 
volgens de bewoordingen van de 
fictief verklaarde akte, enkel 
bepaald in het kader van een aan 
de verweerders gegeven voorkeur
recht bij de eventuele tegeldema
king van het goed; 

zien van het kadaster te regu-
lariseren »; 

Overwegende dat, enerzijds, de 
rechter, om te beslissen dat de 
eisers het litigieuze goed aan de 
verweerders hebben verkocht, aldus 
niet enkel heeft gesteund op de in 
het middel weergegeven brief van 
20 december 1965 en op de bewoor
dingen van de huurceel die, naar hij 
zegt, een geveinsd stuk is, doch op 
het geheel van de briefwisseling 
tussen de partijen en op de aan de 
rechtbank voorgelegde stukken, 
waarvan hij de wettelijke bewijs
waarde beoordeelt; 

Dat door die uitspraak het vonnis, 
dat niet uit dit beding aileen het 
bestaan van een koopovereenkomst 
afleidt, zijn wettige uitwerking ver
leent aan die overeenkomst waar
van het de werkelijkheid vaststelt, 
de wettelijke bewijswaarde van de 
huurceel en van het beding in 
die akte over de verkoopprijs niet 
miskent en geen van de in het 
middel aangevoerde wetsbepalingen 

Overwegende dat het onderzoek schendt; 
van de bewering van de eisers, Dat het middel, in zoverre het 
volgens welke de briefwisseling tus- ontvankelijk is, niet kan worden 
sen de partijen en de neergelegde aangenomen; 
stukken slechts de brief van 
20 december 1965 en de huurover-
eenkomst zouden bevatten, het Hof Om die redenen, verwerpt de 
zou nopen feiten na te gaan; voorziening; veroordeelt de eisers in 

de kosten. 
Dat het middel dienaangaande 

niet ontvankelijk is; 
Overwegende dat, anderzijds, een 

beslissing dat de bewoordingen van 
een akte niet overeenstemmen met 
de werkelijke bedoeling van de 
ondertekenaars, daardoor de bewijs
kracht van die akte niet miskent; 
dat, door uit de briefwisseling af te 

14 februari 1980 - 1• kamer - Voor
zitter : ridder de Schaetzen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : baron Vin
!;Otte - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Declercq, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. De Bruyn. 

leiden dat beide partijen de bedoe- Nr. 372 ling hadden een koopovereenkomst 
te sluiten en dat de in de huurceel 
vastgelegde huurovereenkomst fic

1• KAMER -14 februari 1980 

tief is, het vonnis geenszins zegt dat 1° OPENBAAR MINISTERIE- BURGER-
die akte niet vermeldt dat een LIJKE ZAKEN- AMBTSHALVE OPI'REDEN VAN 
huurovereenkOm$t werd gesloten en HET OPENBAAR MINISTERIE BIJ WEGE VAN 
dus de bewijskracht van die akte RECHTSVORDERING - GERECHTELIJK WET-
niet miskent; BOEK, ART. 138, TWEEDE LID - VOORZIENING 

IN CASSATIE - ONAFHANKELIJKE VORDE-
Overwegende ten slotte dat de 

rechter, nu hij aldus de werkelijke 
wil van de partijen heeft bepaald en 
beslist heeft dat de huurovereen-

RING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE, 
ZOWEL T.O.V. DE MACHT VAN DE MINISTER 
VAN JUSTITIE, BEOOELD IN ART. 1088 GER.W., 
ALS T.O.V. DE UITOEFENING DOOR DE BELGI-

komst geveinsd is, kon beslissen dat SCHE STAAT, OA. VERTEGENWOORDIGD DOOR 
de geschreven vermelding in de DE MINISTER VAN JUSTITIE, VAN HET RECHT 

OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN ALS 
huurceel, waarin een verkoopprijS PARTIJ IN EEN GESCHIL DAT AANLEIDING 
van 15 frank per vierkante meter is HEEFI' GEGEVEN TOT DE BESLISSING WAAR-
overeengekomen, aantoont dat de VOOR HET OPENBAAR MINISTERIE AMBTS-
partijen het eens waren over die HALVE OPI'REEDT- BEGRIP. 
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2° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -
ART. 5.4 - RECHT VOORZIENING TE VRAGEN 

BLJ DE RECHTER OPDAT DEZE BESLIST OVER 
DE WETTIGHEID VAN DE GEVANGENHOUDING 
- OPDRACHT VAN DE RECHTER- BEG RIP. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR
GERLLJKE ZAKEN - BESLISSING VAN DE 
HOGE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPPLJ "WAARBLJ EEN BESLISSING 
TOT INVRLJHEIDSTELLING OP PROEF VAN EEN 
GEINTERNEERDE WORDT GEWLJZIGD 
ARREST VAN EEN HOF VAN BEROEP WAARBLJ, 
OP GROND VAN EEN OMSTANDIGHEID VAN NA 
DE BESLISSING VAN DE HOGE COMMISSIE, 
WORDT BESLIST DAT DIE GEWLJZIGDE BESLIS
SING VOLLEDIGE UITWERKING MOET KRLJGEN 
- MISKENNING VAN DE KRACHT EN HET 
GEZAG VAN GEWLJSDE - MACHTSOVER
SCHRLJDING. 

4° RECHTERLIJK GEWIJSDE - BUR

GERLLJKE ZAKEN - BESLISSING VAN DE 
HOGE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE 
MAATSCHAPPLJ WAARBLJ EEN BESLISSING 
TOT INVRLJHEIDSTELLING OP PROEF VAN EEN 
GEINTERNEERDE WORDT GEWLJZIGD 
ARREST VAN EEN HOF VAN BEROEP WAARBLJ, 
OP GROND VAN EEN OMSTANDIGHEID VAN NA 
DE BESLISSING VAN DE HOGE COMMISSIE, 
WORDT BESLIST DAT DIE GEWLJZIGDE BESLIS
SING VOLLEDIGE UITWERKING MOET KRLJGEN 
- MIS KENNING VAN DE KRACHT EN HET 
GEZAG VAN GEWLJSDE - MACHTSOVER
SCHRLJDING. 

5° TUSSENKOMST BURGERLLJKE 
ZAKEN - CASSATIEGEDING - VORDERING · 
TOT BINDENDVERKLARING VAN HET ARREST 
DOOR EEN ElSER IN CASSATIE INGESTELD -
CASSATIEBEROEP VAN DE IN HET GEDING 
BETROKKEN PARTLJ TEGEN HET DOOR DIE 
ElSER BESTREDEN ARREST - SAMENVOE
GING VAN DE CASSATIEBEROEPEN - EEN 
ENKELE UITSPRAAK VAN HET HOF OVER 
BEIDE CASSATIEBEROEPEN - VORDERING 
TOT BINDENDVERKLARING VAN EEN ARREST 
ZONDER BELANG. 

1 o Het staat uitsluitend aan het open
baar ministerie en niet aan de Belgi
sche staat, al is deze vertegenwoordigd 
door de minister van Justitie, om met: 
toepassing van art. 138, tweede lid, 
Ger. W: een arrest of een vonnis aan 
het toezicht van het Hof van Cassatie 
te onderwerpen; noch het recht dat 
art. 1088 Ger. W: aan de minister van 
Justitie verleent om door de procu
reur-generaal in het Hof van Cassatie, 
bij dat Hof de handelingen aan te 

· brengen waarbij o.a. de rechters hun 
bevoegdheid mochten hebben over
schreden, noch het recht van de Belgi
sche Staat, o.m. veJ"tegenwoordigd 
door die minister, als partij in een 
burgerlijke zaak, om zich in cassatie 
te voorzien tegen een of meer beschik
kingen van de beslissing waardoor een 
vordering, als bedoeld in art. 138, 
tweede lid, is ingesteld, kan het open
baar ministerie vrijstellen van de hem 
bij die wetsbepaling opgelegde ver
plichtingen. 

2o Art. 5.4 Europees Verdrag Rechten 
van de Mens bepaalt dat « een ieder, 
die door arrestatie of gevangenhou
ding van zijn vrijheid is beroofd, heeft 
het recht voorziening te vragen bij de 
rechter opdat deze op korte termijn 
beslist over de wettigheid van zijn 
gevangenho'uding en zijn invrijheid
stelling beveelt, indien de gevangen
houding onrechtmatig is » en draagt 
aldus aan de rechter op na te gaan of 
de vrijheidsberoving wettig is met 
toepassing hetzij van de regels van 
nationaal recht hetzij van de regels 
van internationaal recht; die bepaling 
bevat zelf geen regel waardooz· kan 
worden uitgemaakt of een vrijheidsbe
roving al dan niet wettig is. 

3° en 4° Een hof van beroep eigent zich 
een macht {m een bevoegdheid toe die 
geen enkele wetsbepaling toekent en 
miskent het gezag en de kracht van 
gewijsde zowel van het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling, 
waarbij met toepassing van de Wet 
Bescherming Maatschappij de interne
ring van een verdachte wordt gelast, 
als van de beslissing van de Hoge 
Commissie tot Bescherming van de 
Maatschappij, waarbij een beslissing 
tot invrijheidstelling wordt gewijzigd, 
wanneer het op grond o.m. van een 
omstandigheid van na de uitspraak 
van die Hoge Commissie beslist dat 
deze uitspraak onwettig is vanaf die 
omstandigheid en dat de gewijzigde 
beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij vol
Jedige uitwerking moet krijgen. 

(PROCUREUR-GENERAAL BLJ HET HOF VAN 
BEROEP TE BERGEN, BELGISCHE STAAT - MIN. 

V. JUSTITIE T. WUILCOT) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 februari 1979 door 
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het Hof van Beroep te Bergen 
gewezen; 

Overwegende dat de voorzienin
gen, die op de algemene rol zijn 
ingeschreven onder de nrs. 6017, 
6056 en 6067 tegen hetzelfde arrest 
zijn gericht; dat er grond bestaat tot 
voeging; 

Overwegende dat uit het bestre
den arrest blijkt, enerzijds, dat, 
nadat bij arrest van 15 februari 1977 
de kamer van inbeschuldigingstel
ling van het Hof van Beroep te 
Bergen de internering van verweer
der had gelast op grond van de wet 
tot bescherming van de maatschap
pij, de commissie tot bescherming 
van de maatschappij van de psy
chiatrische afdeling van de gevange
nis te Bergen op 21 november 1977 
besliste de gei:nterneerde op proef 
in vrijheid te stellen, anderzijds, dat 
de Hoge Commissie tot Bescher
ming van de Maatschappij op 
16 december 1977 de beslissing van 
21 november 1977 wijzigde op grond 
van de overweging dat de geestes
toestand van de gei:nterneerde niet 
verbeterd was, en dat het Hof van 
Cassatie in het arrest van 8 februari 
1978 de voorziening van die gei:nter
neerde tegen de beslissing van 
genoemde Hoge Commissie ver
wierp, ten slotte dat de Correctio
nele Rechtbank te Doornik op 
11 mei 1978 besliste dat de akte 
waarbij het verzet van de procureur 
des Konings tegen de beslissing van 
21 november 1977 werd betek(md 
een valsheid in geschrifte oplevert, 
voor zover daarin wordt verklaard 
dat dokter Cnapkens de akte van 
verzet van de procureur des 
Konings te Bergen op 22 november 
1977 aan eiser heeft betekend; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest oordeelt « dat de vrijheidsbe
roving van appellant (thans ver
weerder) onrechtmatig geworden is 
vanaf de dag waarop het op tegen
spraak gewezen vonnis van 11 mei 
1978 in kracht van gewijsde is 
gegaan, dus op 27 mei 1978 », 
waarna het, enerzijds, « voor recht 
zegt dat de vrijheidsberoving van 

appellant vanaf 27 mei 1978 
onrechtmatig is in de zin van 
artikel 5, lid 4, van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van 
de Mens, en dat bijgevolg de beslis
sing van de commissie tot bescher
ming van de maatschappij, waarbij 
de invrijheidstelling van Wuilcot 
wordt gelast, volledige uitwerking 
moet krijgen » en, anderzijds, « de 
Belgische Staat veroordeelt om een 
frank als provisionele schadevergoe
ding te be tal en aan appellant »; 

I. Betreffende de voorziening 
nr. 6017 van de procureur-generaal 
bij het Hof van Beroep te Bergen : 

Over het door Wuilcot tegen de voor
ziening opgeworpen middel van · niet
ontvankelijkheid, hieruit afgeleid dat, 
hoewel de zaak de openbare orde raakt, 
de openbare orde nochtans niet in 
·gevaar wordt gebracht door een toestand 
die nodig moet verholpen worden en dat 

. derhalve de voorziening, die gegrond is 
op artikel 138, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, niet ontvankelijk 
is; dat immers de Belgische Staat, ver
tegenwoordigd door de minister van 
Justitie, in deze zaak elm van de geding
voerende partijen was; het is duidelijk 
dat men de openbare orde ten deze niet 
als bedreigd kan beschouwen doordat 
deze minister in dat opzicht blijk zou 
hebben gegeven van onverschilligheid; 
zodanige vrees onverenigbaar zou zijn 
met de geest van artikel 1088 van het 
Gerechtelijk Wetboek dat aan die mi
nister opdraagt erop toe te zien dat 
de openbare orde wordt gehandhaafd 
in geval van machtsoverschrijding door 
magistraten of door de tuchtoverheid; 
weliswaar artikel 1088 ten deze niet van 
toepassing was, doch de minister van 
Justitie, die de Belgische Staat als partij 
in het geding vertegenwoordigt, zich 
niettemin tegen het bestreden arrest in 
cassatie kon v:oorzien; er derhalve ten 
deze niet valt te vrezen dat een zaak die 
de openbare orde raakte, niet zou wor
den voorgelegd aan het Hof omdat de 
openbare orde de betrokken partijen 
onverschillig zou hebben gelaten; slechts 
in dat geval, nu eiser had kunnen 
oordelen dat de openbare orde zijn 
tusssenkomst in deze burgerlijke zaak 
vergde, daar de minister van Justitie 
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zich in cassatie kon voorzien tegen het 
gehele beschikkende gedeelte van het 
bestreden arrest : 

Overwegende dat enkel het open
baar ministerie en niet de Belgische 
Staat, ook al wordt hij vertegen
woordigd door de minister van 
Justitie, een arrest of een vonnis 
met toepassing van artikel 138, 
tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek aan het toezicht van het 
Hof van Cassatie vermag te onder
werpen; 

Overwegende dat artikel 1088 van 
het Gerechtelijk Wetboek de minis
ter van Justitie weliswaar het recht 
veileent om door tussenkomst van 
de procureur-generaal de handelin
gen aan te brengen bij het Hof 
waarbij onder meer de rechters hun 
bevoegdheid mochten hebben over
schreden; 

Dat deze bevoegdheid, welke aan 
de minister van Justitie en niet aan 
de Belgische Staat als partij in een 
rechtsgeding is toegekend, het 
openbaar ministerie in deze zaak al 
evenmin als in alle andere zaken 
ontslaat van de hem op grond van 
artikel 138, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek opgelegde 
plichten; 

Dat het middel van niet-ontvan
kelijkheid faalt naar recht; 

Over de eerste twee middelen samen, 
het eerste afgeleid uit de schending van 
de artikelen 5, lid 4, van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 26, 
28 van het Gerechtelijk Wetboek, 7, 18, 
19 van de wet van 9 april 1930 tot 
bescherming van de maatschappij, ver
vangen door de wet van 1 juli 1964, en 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest enerzijds beslist dat 
de vrijheidsberoving van Wuilcot niet 
onrechtrnatig was van 23 november 1977 
tot 27 mei 1978, op grond dat de 
beslissing van 16 december 1977 van de 
Hoge Commissie tot Bescherming van de 
Maatschappij niet onwettig was, al even
min trouwens als het arrest van het Hof 
van Cassatie van 8 februari 1978, en, 
anderzijds, dat die vrijheidsberoving 
onrechtmatig geworden is op 27 mei. 
1978, op grond dat uit een op die dag in 

kracht van gewijsde gegane vonnis van 
de Correctionele Rechtbank te Doornik 
volgt dat de akte, waarbij het verzet van 
de procureur des Konings werd bete
kend, vals is daar het geenszins aan 
Wuilcot werd betekend, dat er derhalve 
geen verzet van de procureur des 
Konings is geweest binnen de bij 
artikel 19 van de wet tot bescherming 
van de maatschappij bepaalde termijn, 
zodat de beslissing van 21 november 
1977, waarbij de invrijheidstelling op 
proef van W-qilcot werd gelast, volledige 
uitwerking moet krijgen, 

terwijl, eerste onderdeel, de voorzie
ning die gegrond is op artikel 5, lid 4, 
van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens tot doel heeft van 
de rechtbank uitspraak te bekomen over 
de wettigheid, dat wil zeggen de over
eenstemming met de wet, van elke 
arrestatie of gevangenhouding, en de 
rechter die van zodanige vordering ken
nis neemt enkel mag nagaan of de 
vrijheidsberoving in overeenstemming is 
met de wet, dat wil zeggen of zij ten 
deze steun vindt in een uitvoerbare 
beslissing van de bevoegde gerechten, 
zonder dat de rechter, voor wie de 
vordering is ingesteld, zich in de plaats 
van die gerechten mag stellen om de 
gegrondheid van hun beslissing na te 
gaan en ze in voorkomend geval te 
verbeteren; het Hof dus de bepaling van 
artikel 5, lid 4, van het Verdrag schendt 
doordat het, na de wettigheid te hebben 
.aangenomen van de beslissingen krach
tens welke Wuilcot van zijn vrijheid was 
beroofd, niettemin heeft geoordeeld dat 
het verder mocht gaan, toezicht mocht 
uitoefenen op de wettige en uitvoerbare 
beslissingen die de vrijheidsberoving 
verantwoordden en zijn eigen beslissing 
in de plaats mocht stellen van de in 
kracht van gewijsde gegane beslissing 
van de Hoge Commissie tot Bescherming 
van de Maatschappij, 

tweede onderdeel, de beslissing van 
21 november 1977 van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij, welke 
de titel vormde voor de invrijheidstelling 
op proef, teniet werd gedaan door de in 
kracht van gewijsde gegane beslissing 
van 16 december 1977 van de Hoge 
Commissie tot Bescherming van de 
Maatschappij en deze laatste beslissing, 
zolang zij niet vernietigd was, het gezag 
van gewijsde erga omnes bezat dat haar 

. toekwam en dat van openbare orde is, 
derde onderdeel, het tegenstrijdig is te 

beslissen dat een vrijheidsberoving wet-. 
tig is gedurende een bepaalde periode 
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maar dat niet meer is vanaf een 
bepaalde datum, hoewel de in kracht 
van gewijsde gegane beslissingen 
waarop de wettigheid van deze vrijheids
beroving berust, niet werden gewijzigd 
of vernietigd; immers, de omstandigheid, 
dat uit een andere rechterlijke beslissing 
blijkt dat geen verzet is gedaan tegen de 
beslissing tot invrijheidstelling, geen 
invloed heeft op het bestaan, de wettig
heid en de uitvoerbare kracht, zowel van 
het arrest van het hof van beroep dat de 
internering gelast als van de beslissing 
van de Hoge Commissie tot Bescherming 
van de Maatschappij waarin wordt vast
gesteld dat de voorwaarden voor invrij
heidstelling op proef niet zijn vervuld; 

het tweede, uit de machtsoverschrij
ding en de schending van de bevoegd
heidsregels, neergelegd onder meer in de 
artikelen 568, 577, 602, 608 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 407, 441, 442, 
443 van het Wetboek van Strafvordering, 
de schending van de artikelen 8, 97 van 
de Grondwet, 18 en 19 van de wet van 
9 april 1930 tot bescherming van de 
maatschappij, 

doordat het arrest voor recht zegt dat 
de beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij van 
de psychiatrische afdeling te Bergen van 
21 november 1977, waarbij de invrijheid
stelling van Wuilcot wordt gelast, volle
dige uitwerking moet krijgen op grond 
« dat er geen rechtsmiddel is wanneer er 
geen is betekend geworden » en dat het 
sinds 27 mei 1978 vaststond « dat de 
procureur des Konings geen verzet heeft 
ingesteld binnen de bij artikel 19 van de 
wet tot bescherming van de maatschap
pij bepaalde termijn », 

terwijl niet kan worden ontkend, in 
feite, dat de procureur des Konings in 
verzet is gegaan tegen de tenuitvoerleg
ging van de beslissing van 21 no
vember 1977 vermits, enerzijds, de direc
teur van de inrichting tot bescherming 
van de maatschappij de volgende dag, 
22 november 1977, in het bezit was van 
een stuk « Verzet van de procureur des 
Konings tegen de beslissing tot invrij
heidstelling van een gei:ntimeerde », in 
welk stuk de beslissing van de procureur 
des Konings vermeld was, en tevens van 
een vordering waarin de directeur werd 
gelast dat verzet te betekenen aan de 
ge!nterneerde en, anderzijds, de secreta
ris van de commissie tot bescherming 
van de maatschappij van dit verzet in 
kennis werd gesteld en het dossier heeft 
doorgezonden aan het secretariaat van 

de Hoge Commissie tot Bescherming van 
de Maatschappij; aldus een rechtsmiddel 
tegen de beslissing van 21 november 
1977 bij genoemde commissie aanhangig 
was gemaakt; de Hoge Commissie tot 
Bescherming van de Maatschappij 
krachtens artikel 19 van de wet tot 
bescherming van de maatschappij de 
enige rechterlijke overheid is die 
bevoegd is om uitspraak te doen zowel 
'over de ontvankelijkheid als over de 
gegrondheid van dit verzet; anderzijds, 
enkel het Hof van Cassatie volgens de 
regels van onze rechterlijke organisatie 
bevoegd is om uitspraak te doen over de 
voorzieningen tegen de beslissingen in 
laatste aanleg of om de in kracht van 
gewijsde gegane rechterlijke beslissin
gen te vernietigen; het hof van beroep 
zich bijgevolg het recht heeft toegeei
gend om zelf de voorwaarden te beoor
delen voor de ontvankelijkheid van een 
verzet tegen de tenuitvoerlegging van 
een beslissing van de commissie tot 
bescherming van de maatschappij alsook 
het recht om over die ontvankelijkheid 
uitspraak te doen, hoewel de Hoge 
Commissie tot Bescherming van de 
Maatschappij dienaangaande reeds uit
spraak had gedaan bij een in kracht van 
gewijsde gegane beslissing, het Hof 
aldus zijn bevoegdheden heeft over
schreden en de bevoegdheidsregels en 
de artikelen van de Grondwet en van de 
in het middel vermelde wetten heeft 
geschonden : 

Wat de eerste twee onderdelen 
van het eerste middel en het tweede 
middel betreft : 

Overwegende dat artikel 5, lid 4, 
van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden bepaalt 
dat « een ieder, die door arrestatie 
of gevangenhouding van zijn vrij
heid is beroofd, het recht heeft 
voorziening te vragen bij de rechter 
opdat deze op korte termijn beslist 
over de wettigheid van zijn gevan
genhouding en zijn invrijheidstel
ling beveelt, indien de gevangen
houding onrechtmatig is » en aldus 
de rechter opdraagt na te gaan of de 
vrijheidsberoving wettig is met toe
passing hetzij van de regels van 
nationaal recht hetzij van de regels 
van internationaal recht; 



-714-
Dat artikel 5, lid 4, zelf geen regel 

bevat aan de hand waarvan kan 
worden bepaald of zodanige vrij
heidsberoving al dan niet wettig is 
en de « rechter », bedoeld in het 
artikel, niet toestaat over de 
« wettigheid » van een vrijheidsbe
roving uitspraak te doen met mis
kenning van de in overeenstemming 
met de Grondwet en de internatio
nale rechtsregels uitgevaardigde 
nationale rechtsregels, vermits op 
grond van die regels moet worden 
beslist of een arrestatie of gevan
genhouding wettelijk verantwoord 
is; 

Overwegende dat het arrest niet
temin « voor recht beslist » dat de 
door Wuilcot ondergane vrijheidsbe
roving « vanaf 27 mei 1978 onrecht
matig is in de zin van artikel 5, 
lid 4, van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de 
Mens»; 

Overwegende dat het Hof, door 
aldus te beslissen, niet alleen het 
gezag en de kracht van het gewijsde 
miskent van het arrest van 
15 februari 1977 van de kamer van 
inbeschuldigingstelling van het Hof 
van Beroep te Bergen en van de 
beslissing van 16 december 1977 van 
de Hoge Commissie tot Bescher
ming van de Maatschappij, maar 
zich bovendien bevoegdheid en 
machten toeeigent welke geen 
enkele wetsbepaling hem toekent; 

invrijheidstelling op proef van Wuilcot 
gelastte; dat laatstgenoemde dus door 
die wijziging een nadeel heeft geleden 
dat in noodzakelijk oorzakelijk verband 
staat met de fout van de geneesheer
directeur van de inrichting tot bescher
ming van de maatschappij, 

terwijl, eerste onderdeel, Wuilcot niet 
onrechtmatig van zijn vrijheid was 
beroofd vermits hij gei:nterneerd was op 
grond van regelmatige, in kracht van 
gewijsde gegane beslissingen en hij bij
gevolg geen nadeel heeft geleden wegens 
onrechtmatige gevangenhouding, 

tweede onderdeel, zelfs al zou de 
beslissing van de Hoge Commissie tot 
Bescherming van de Maatschappij als 
nietig en ongedaan moeten worden 
beschouwd vanaf een bepaalde datum, 
de aan de geneesheer-directeur van de 
inrichting tot bescherming van de maat
schappij verweten fout op zich zelf niet 
van die aard was dat Wuilcot erdoor 
benadeeld werd : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, in strijd met 
wat het arrest beslist, de handha
ving van de internering van ver
weerder, zelfs na 27 mei 1978, wettig 
was vermits zij berustte op de in 
kracht van gewijsde gegane beslis
singen van de kamer van inbeschul
digingstelling en van de Hoge Com
missie tot Bescherming van de 
Maatschappij; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

II. Betreffende de voorziening van 
de Belgische Staat, minister van 

Over het derde middel, afgeleid uit de Justitie, tegen Christian Wuilcot : 
schending van de artikelen 1382 en 

Dat de middelen gegrond zijn; 

1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het hof _ van beroep, op de 

tweede vordering van Wuilcot, de Belgi-. 
sche Staat veroordeelt om hem een 
frank als voorlopige schadevergoeding te 
betalen, op grond dat zonder de valse 
akte, opgemaakt door de directeur van 
de inrichting tot bescherming van de 
maatschappij, die een orgaa:n is' ·van de 
Staat, de Hoge Commissie tot Bescher
ming van de Maatschappij niet had 
kunnen oordelen dat een voorziening 
rechtsgeldig bij haar was ingesteld en 
derhalve de beslissing niet had kunnen 
wijzigen waarbij de commissie tot 
bescherming van de maatschappij de 

Ove1· het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1350, a·, 1382 tot 
1386 van het Burgerlijk Wetboek, 
19 tot 22, 23 tot 28 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 7, 8, 9, 12, 13, 18, 19 van de wet 
van 1 juli 1964 tot bescherming van de 
maatschappij tegen de abnormalen · en 
de gewoontemisdadigers, 5, leden 1, 
inzonderheid a en e, en 4, van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, goedgekeurd bij de Belgische 
wet van 13 mei 1955, van het algemeen 
rechtsbeginsel betreffende het gezag van 
het gewijsde in strafzaken, van het 
algemeen rechtsbeginsel « de middelen 
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van nietigheid kunnen niet worden inge
roepen tegen vonnissen » en van 
artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na vaststelling van 
schuld aan de zijde van dokter Cnap
kens, die als orgaan van eiser optrad, 
laatstgenoemde veroordeelt tot het beta
len van een frank als voorlopige schade
vergoeding wegens het nadeel dat ver
weerder zogezegd zou geleden hebben 
ten gevolge van de onrechtmatig geachte 
gevangenhouding, 

terwijl, in de zin van de artikelen 1382 
tot 1386 van het Burgerlijk Wetboek, de 
schade moet bestaan in de schending 
van een recht of van een wettig belang; 
verweerder gevangen werd gehouden op
grond van wettige titels, namelijk het 
arrest van het Hof van Beroep te Bergen 
van 15 februari 1977 en de beslissing van 
de Hoge Commissie tot Bescherming van 
de Maatschappij van 16 december 1977 
(artikel 5, leden 1 en 4, van het in het 
middel vermelde Verdrag) en het arrest 
het gezag van het gewijsde van die 
beslissingen miskent door te beslissen 
dat de gevangenhouding onrechtmatig 
was geworden (schending van alle in het 
middel vermelde bepalingen met uitzon
dering van de artikelen 1382 tot 1386 van 
het Burgerlijk Wetboek); verweerder 
rechtmatig werd gevangen gehouden en 
dus niet in- zijn rechten of wettige 
belangen kon zijn geschaad en geen 
schade kon hebben geleden die kan 
worden vergoed in de zin van 
artikelen 1382 en volgende van het 
Burgerlijk Wetboek; waaruit volgt dat 
het arrest op onrechtmatige wijze eiser 
in beginsel veroordeelt om op grond van 
de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek het door verweerder 
wegens diens gevangenhouding geleden 
nadeel te vergoeden (schending van aile 
in h.et middel vermelde bepalingen en 
in:Zonderheid van de artikelen 1382 tot 
1386 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat uit het ant
woord op het derde middel van de 
voorziening nr. 6017 volgt dat het 
middel gegrond is; 

III. Betreffende de voorziening 
nr. 6067 van de procureur-generaal 
bij het Hof van Beroep te Bergen : 

Overwegende dat het verzoek
schrift getiteld « voorziening in I 
cassatie », dat aan de Belgische 

Staat werd betekend, in werkelijk
heid een vordering tot tussenkomst 
is; 

Dat de Belgische Staat zich .reeds 
voorheen in cassatie heeft voorzien 
zodat die vordering geen bestaans
reden meer heeft; 

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 hierover door de feitenrechter 
zou worden beslist; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

. 14 februari 1980 - 1• kamer -
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : de h. 
Meeus - Gelijkluidende cor,clusie (1) 
van de h. Dumon, procureur-generaal -
Advocaten : mrs. Bayart en De Gryse. 

Nr. 373 

1 • KAMER - 15 februari 1980 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - BESLISSING VAN 
DE STRAFRECHTER DAT ER TUSSEN DE FOU
TEN VAN EEN BEKLAAGDE EN VAN EEN.DER 
SLACHTOFFERS ENERZIJDS EN DE DOOR 
DEZE LAATSTE GELEDEN SCHADE ANDER
ZIJDS EEN OORZAKELIJK VERBAND BESTAAT 
- GEEN BESLISSING DIE ENIG OORZAKELIJK 
VERBAND IMPLICEERT TUSSEN DE FOUT VAN 
DAT SLACHTOFFER EN DE DOOR ANDERE 
SLACHTOFFERS GELEDEN SCHADE. 

Wanneer de strafrechter, uitspraak 
doende op de strafvordering ten laste 
van de beklaagde alleen en op de 
burgerlijke rechtsvorderingen tegen 
die beklaagde, beslist heeft dat deze 
zekere burgerlijke partijen volledig 
dient te vergoeden enerzijds en dat 
een andere burgerlijke partij maar 
recht heeft op een gedeeltelijke scha
devergoeding omdat zij ten dele aan
sprakelijk is voor de door haar opgelo
pen schade anderzijds, kan de burger
Jijke rechter, die achteraf kennis 

(1) Verschenen in Bull. en Pas., 1980, I, 701. 
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neemt van de vordering van de verze
keraar van de beklaagde die in de 
rechten is getreden van volledig ver
goede burgerlijke partijen, tegen de 
gedeeltelijk vergoede burgerlijke par
tij, niet wettig beslissen dat de uit
spraak van de strafrechter gezag van 
gewijsde heeft m.b.t. de aansprakelijk
heid van die Jaatste burgerlijke partij 
voor de schade die de andere burger
lijke partijen hebben geleden. 

(VAN HERLE E.A. T. ROYALE BELGE N.V.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 27 november 1975 
en 4 januari 1978 door het Hof van 
Beroep te Brussel gewezen; 

Over de grond van niet-ont
vankelijkheid van de voorziening in 
zoverre zij tegen het arrest van 
27 november 1975 is gericht : 

Overwegende dat het arrest van 
27 november 1975 zich ertoe beperkt 
de heropening van de debatten te 
bevelen en geen beslissing over de 
aanspraken van de partijen bevat; 

Dat de grond van niet-ont
vankelijkheid gegrond is; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 23 tot en met 
28 van het Gerechtelijk Wetboek, 9 van 
de wet van 1 juli 1956 betreffende de 
verplichte verzekering van de aanspra
kelijkheid inzake motorrijtuigen, 3, 
4 van de wet van 17 april 1878, houdende 
de voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering, 360 van het Wetboek 
van Strafvordering, 1235, 1249, 1250, 1251, 
1376 tot en met 1380 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat op de vordering van verweer
ster, handelend als gesubrogeerde in de 
rechten van de slachtoffers Dams en 
Geyskens en van de Landsbond der 
Christelijke Mutualiteiten, strekkend tot 
de terugbetaling van de helft van de 
door haar betaalde vergoedingen aan de 
hierboven aangeduide personen en 
gericht tegen de rechtsopvolgers van 
wijlen Briers Rosalie en op de vordering 
van de vierde eiseres strekkende tot 
terugbetaling van 120.811 frank door 
deze laatste in hoedanigheid van fami
liale verzekeraar van de echtgenoten 
Van Herle-Briers vrijwillig betaald aan 
verweerster, het arrest van 27 november 

1975, waarvan de motieven door het 
arrest van 4 januari 1978 hernomen 
worden, in antwoord op het middel van 
de eisers, afgeleid uit de niet tegenstel
baarheid van de burgerrechtelijke 
beschikkingen van het op 24 maart 1969 
door de Correctionele Rechtbank te Leu
ven uitgesproken vonnis, oordeelt dat 
« de strafrechter, die tegelijkertijd recht 
doet over de publieke vordering en over 
de eisen van de burgerlijke partijen, niet 
alleen op strafgebied zetelt, daar de 
vordering van de burgerlijke partijen 
een burgerlijke zaak uitmaakt, hoewel 
ze door de strafrechter samen met een 
strafvordering behandeld wordt » en dat 
« dit principieel tot gevolg heeft dat de 
burgerlijke beschikkingen van het von
nis van de strafrechter maar een betrek
kelijke kracht van gewijsde hebben ten 
overstaan van degenen die niet partij ter 
zake of niet vertegenwoordigd waren », 
en het arrest van 4 januari 1978, na te 
hebben vastgesteld dat de naamloze 
vennootschap Royale Belge de leiding 
van het correctionele geding op zich had 
genomen met het gevolg dat « het 
gewijsde zich in een dergelijk geval 
opdringt, wat betreft de rechtsbetrekkin
gen tussen de benadeelde(n), de verze-. 
kerde en de verzekeraar en deze laatste 
derhalve het recht heeft dit jegens de 
eerste(n) in te roepen » bij herneming 
van de motieven van het beroepen 
vonnis beslist dat de eerste rechter 
terecht de oorspronkelijke vordering 
tegen de eerste drie eisers gegrond heeft 
verklaard en dat de eis tot terugbetaling 
van de laatste eiseres dient te worden 
verworpen, 

terwijl, eerste onderdeel, nu het von
nis van 24 maart 1969 gewezen, door de 
Correctionele Rechtbank te Leuven, de 
genaamde Lornoy, bestuurder van het 
door verweerster verzekerde voertuig, 
veroordeelde wegens onopzettelijke 
doding van Briers en onopzettelijke 

. slag en en verwondingen aan Dams en 
Geyskens, en nu dit vonnis enerzijds, op 
de uitsluitend tegen Lornoy gerichte 
burgerlijke rechtsvorderingen van Dams, 
Geyskens en de Landsbond der Christe
lijke Mutualiteiten, Lornoy veroordeelde. 
tot betaling van de in deze vorderingen 
geeiste bedragen en anderzijds, op de 
burgerlijke rechtsvordering van de con
sorten Van Herle besliste dat het onge
val veroorzaakt werd door de samenlo
pende verkeersfouten van Lornoy en van 
Briers en dat het past de burgerrechte
lijke aansprakelijkheid voor de helft op 
het slachtoffer (Briers) te leggen, deze 
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laatste beslissing enkel gezag van 
gewijsde kan hebben in de rechtsbetrek
kingen tussen Lornoy en eventueel ver
weerster als zijn verzekeraar enerzijds 
en de consorten Van Herle anderzijds, 
doch geenszins tussen deze laatsten en 
de andere burgerlijke partijen of een in 
hun rechten gesubrogeerde derde, ten 
deze verweerster, zoals aangenomen 
door de bestreden arresten (schending 
van de artike!en 23 tot en met 28 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 9 van de wet 
van 1 juli 1956, 1249, 1250 en 1251 van 
het Burgerlijk Wetboek), die derhalve 
niet mochten beslissen dat de vordering 
van Eagle Star, gegrond op een onver
schuldigde betaling, diende verworpen te 
worden (schending van dezelfde beschik
kingen en van de artikelen 1235, 1376 tot 
en met 1380 van het Burgerlijk Wet
hoek), 

tweede onderdeel, het motief van de 
eerste rechter hernomen door het arrest 
van 4 januari 1978 dat « het te vellen 
vonnis dan ook, gezien het hier een
zelfde voorwerp betreft, dient overeen te 
stemmen met de beslissing die op straf
gebied geveld werd » het dispositief niet 
vermag te rechtvaardigen vermits het 
gezag van een strafrechterlijke beslis
sing aileen verbonden is aan wat zeker 
en noodzakelijk gevonnist is en de 
vaststelling door de strafrechter van een · 
fout van het slachtoffer geen gezag erga 
omnes heeft (schending van de 
artikelen 3 en 4 van de wet van 
17 april 1878 en 360 van het Wetboek 
van Strafvordering) : 

Overwegende dat uit het overge
legde correctionele vonnis van 
24 maart 1969 blijkt : 1° dat de 
consorten Van Herle enerzijds, en 
respectievelijk Geyskens Petrus, 
Dams Henri en de Landsbond der 
Christelijke Mutualiteiten ander
zijds zich burgerlijke partijen heb
ben gesteld tegen de verzekerde van 
verweerster (Lornoy Guido), die 
vervolgd was uit hoofde van onop
zettelijke doding van Briers Rosalia, 
rechtsvoorganger van de consorten 
Van Herle, en van onopzettelijke 
slagen of verwondingen aan voor
noemden Geyskens en Dams; 2° dat 
Lornoy op strafgebied werd ver
oordeeld; 3° dat, rechtdoende op 
civielrechtelijk gebied, voormeld 
vonnis oordeelt dat Briers voor de 
helft aansprakelijk was voor het 

ongeval en dienvolgens aan de con
sorten Van Herle slechts de helft 
van de door hen gevorderde schade
vergoeding toekent; dat het de eis 
van de andere burgerlijke partijen, 
strekkende tot betaling van een 
voorschot, volledig inwilligt; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest van 

4 januari 1978, na te hebben vastge
steld dat verweerster voor de straf
rechtbank in feite de leiding van 
het geding op zich heeft genomen, 
oordeelt dat, bij toepassing van 
artikel 9 van de wet van 1 juli 1956, 
« het gewijsde zich in een dergelijk 
geval opdringt wat betreft de 
rechtsbetrekkingen tussen de bena
deelde(n), de verzekerde en de ver
zekeraar en deze laatste derhalve 
het recht heeft dit jegens de eer
ste(n) in te roepen »; 

Overwegende dat het correctio
nele vonnis geen enkele veroorde
ling van de rechtverkrijgenden van 
Briers, ten deze de consorten Van 
Herle, ten voordele van Dams, 
Geyskens en de Landsbond der 
Christelijke Mutualiteiten heeft uit
gesproken, daar deze laatsten voor 
de strafrechter slechts tegen Lornoy 
zijn opgetreden, en deze rechter, 
met betrekking tot de vergoeding 
van hun schade, die volledig ten 
laste van Lornoy werd gelegd, niet 
heeft beslist dat de consorten Van 
Herle, als rechtsopvolgers van 
Briers, erin eventueel moesten bij
dragen wegens de medeaansprake
lijkheid van Briers voor het onge
val; 

Overwegende dat daaruit volgt 
dat wanneer verweerster in onder
havig geding tegen de consorten 
Van Herle optreedt om terugbeta
ling te bekomen van de helft van de 
vergoedingen die zij aan de bena
deelden Dams, Geyskens en de 
Landsbond der Christelijke Mutuali
teiten betaalde, en als gesubro
geerde in de rechten van deze 
laatsten handelt, zij derhalve slechts 
.hun eventuele rechten tegen voor
melde consorten kan doen gelden; 
dat, zoals hierboven aangetoond, 
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bedoelde benadeelden, op de enige 
grond van het gewijsde van het 
correctionele vonnis, · geen rechten 
tegen de consorten Van Herle bezit
ten, zodat deze laatsten ten aanzien 
van die benadeelden de aansprake
lijkheid van Briers bij het ongeval 
opnieuw ter sprake kunnen bren
gen; 

Overwegende dat de door arti
kel 9 van de wet van 1 juli 1956 
bepaalde tegenstelbaarheid daaraan 
niets kan wijzigen; dat deze tegen
stelbaarheid geldt in de uit de door 
ieder benadeelde gestelde eis ont
stane rechtsbetrekkingen die door 
de rechter werden vastgesteld, ten 
deze, eensdeels, in de rechtsbetrek
kingen tussen de consorten Van 
Herle, Lornoy en verweerster en, 
anderdeels, in de .rechtsbetrekkin
gen tussen respectievelijk Dams, 
Geyskens en de Landsbond der 
Christelijke Mutualiteiten, Lornoy 
en verweerster, maar niet in al deze 
rechtsbetrekkingen onderling; 

Dat het onderdeel, wat de consor
ten Van Herle betreft, gegrond is; 

Overwegende dat de afwijzing van 
de eis van de vennootschap Eagle 
Star, strekkende tot terugbetaling 
door verweerster van een onver
schuldigde betaling van 120.811 
frank, op andere gronden stoelt dan 
die welke het onderdeel kritiseert; 

Dat het arrest van 4 januari 1978 
dienaangaaride immers vaststelt dat 
de vennootschap Eagle Star het 
bedrag, dat zij thans terugvordert, 
vrijwillig, op grond van de burger
rechtelijke beschikkingen van het 
correctionele vonnis, aan verweer
ster, « omniumverzekeraar van Van 
Reusel Pierre, eigenaar van het 
aanrijdend voertuig, en . in diens 
rechten gesubrogeerd heeft betaald, 
wat meteen een onyerschuldigde 
betaling uitsluit, die een bij vergis
sing omtrent de oorzaak van beta
ling verrichte uitkering veronder
stelt »; 

Dat het onderdeel, wat de ven
nootschap Eagle Star betreft, niet 
ontvankelijk is; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het strafrechte
lijk gewijsde zich enkel uitstrekt tot 
wat zeker en noodzakelijk door de 
strafrechter op strafgebied werd 
beslist; dat de ten laste van het 
slachtoffer Briers gelegde gedeelte
lijke aansprakelijkheid · geen zeker 
en noodzakelijk gegeven is van de 
strafrechtelijke veroordeling van 
Lornoy; 

Overwegende dat de door het 
arrest overgenomen bekritiseerde 
considerans van het beroepen von
nis impliceert dat de re'chters oorde
len dat de verdeling van aansprake
lijkheid tussen Briers en Lornoy 
een noodzakelijk element van de 
beslissing op strafgebied uitmaakt; 
dat het arrest zodoende de 
artikelen 3 en 4 van de wet van 
17 april 1878 schendt; 

Dat het onderdeel, wat betreft de 
eisers, de consorten Van Herle, 
gegrond is; 

Overwegende echter dat het 
onderdeel, wat betreft eiseres, .de 
vennootschap Eagle Star, om 
dezelfde reden als die in het ant
woord op het eerste onderdeel vet
meld, niet ontvankelijk is; 

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

doordat om de eis gericht tegen de 
eerste drie eisers gegrond te verklaren 
en -de eis van de vierde eiseres te 
verwerpen het arrest van 4 januari 1978 
oordeelt « dat de eerste rechter derhalve, 
na vastgesteld te hebben dat in het op 
24 maart 1969 door de Correctionele 
Rechtbank te Leuven gewezen vonnis, 
de samenlopende verkeersfouten van de 
beklaagde Lornoy en van het slachtoffer 
(de voetgangster Briers, echtgenote Van 
Herle) als oorzaak van het ongeval 
werden aangehouden en de aansprake
lijkheid bij helften werd verdeeld, op 
grond van pertinente, door het hof van 
beroep .beaamde en door de conclusies 
niet weerlegde motieven, de rechtsheb
benden van wijlen Briers ... heeft ver
oordeeld tot betaling van een provisio
nele vergoeding ten bedrage van 
282.800 frank», 
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terwijl noch die motieven noch het feit 

ingeroepen door de eerste rechter dat de 
beslissing op strafgebied hetzelfde voor
werp had als het te wijzen vonnis van 
die burgerlijke rechtsvordering een ant
woord zijn op het middel van de conclu
sie waarin de eisers tot staving van de 
bewering dat « het vonnis van de 
Correctionele Rechtbank te Leuven van 
24 maart 1969 tegenover derden slechts 
kracht van gewijsde heeft in de mate 
waarin Lornoy, de verzekerde van La 
Royale Belge, strafrechtelijk veroordeeld 
werd; het dispositief, wat betreft de 
burgerrechtelijke verdeling van de aan
sprakelijkheid, geen kracht van gewijsde 
heeft tegenover derden; de motieven die 
in verband staan met dit deel van het 
dispositief dus evenmin », voorhielden 
dat « het beroepen vonnis ten onrechte 
aanstipt dat ·de huidige vordering het
zelfde voorwerp heeft; de huidige vorde
ringen namelijk andere vergoedingen tot 
voorwerp hebben; evenmin hetgeen op 
burgerlijk gebied werd gevonnist door 
de correctionele rechtbank in deze 
gedingen tegenwerpelijk is, daar deze 
gedingen tussen andere partijen werden 
gevoerd; de vordering tegen de erfgena
men Van Herle en tegen Eagle Star ook 
een andere oorzaak heeft dan de vorde
ring die door de correctionele rechtbank 
werd beslecht, in het eerste geval de 
oorzaak de beweerde fout van Rosalia 
Briers is, en in het tweede geval de fout 
van Lornoy " (schending van artikel 97 
van de Grondwet) : 

Overwegende dat het middel geen 
belang meer vertoont voor de con
sorten Van Herle; 

Overwegende dat, . nu het arrest 
de motieven van de eerste rechter 
niet o:verneemt ten opzichte van de 
vennootschap Eagle Star en de 
afwijzing van haar eis op andere 
gronden stoelt, de rechters geen 
verplichting hadden dit verweer van 
deze vennootschap nader te beant
woorden, dat niet meer ter zake 
dienend was; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening in zoverre zij gericht is 
tegen het arrest van 27 novem
ber 1975; verwerpt de voorziening 

van de vennootschap « Eagle Star 
Insurance Company Limited »; ver
nietigt het bestreden arrest van 
4 januari 1978, doch enkel in 
zoverre het uitspraak doet over de 
eis van verweerster tegen de eerste 
drie eisers, de consorten Van Herle, 
en over de kosten; beveelt dat 
melding van onderhavig arrest zal 
worden gemaakt op de kant van de 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
veroordeelt de vennootschap << Eagle 
Star Insurance Company Limited » 
in de helft van de kosten; houdt de 
overige kosten aan en zegt dat 
erover door de feitenrechter zal 
worden beslist; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Antwerpen. 

15 februari 1980 - 1• kamer - Voor
zitter : de h. Wauters, eerste voorzitter 
- Verslaggever : de h. Sury - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Das
sesse en De Bruyn. 

Nr. 374 
1• KAMER -15 februari 1980 

INKOMSTENBELASTINGEN WET-

BOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN -
K.B. 4 MAART 1965, ART. 66 - BUITEN

LANDSE INRICHTING VAN EEN IN BELGIE 
GEVESTIGDE ONDERNEMING- BEGRIP. 

Wett~lijk verantwoord is het arrest 
waarbij wordt beslist dat de door een 
in Belgie gevestigde vennootschap ont
vangen huur voor een haar toebeho
rend onroerend goed in Duitsland niet 
als winst uit een haar toebehorende 
buitenlandse inrichting kan worden 
beschouwd, in de zin van art. 66 KB. 
4 maart 1965 ter uitvoering van W.LB., 
als in het arrest wordt vastgesteld dat 
die vennootschap in dat pand geen 
werkzaamheden uitoefent en dat niet 
is aangevoerd dat zij zich geheel of 
ten dele bezighield met het verhuren 
van onroerende goederen (1). 

(1) Zie Cass., 22 okt. 1957 (Bull. en Pas., 
1958, I, 161 en 163, 2 arresten); 14 feb. 
1961 (ibid., 1961, I, 645); 16 feb. 1966 (ibid., 
1966, I, 778); 16 jan. 1968 (A.C., 1968, 
670 en 676, 2 arresten); 21 maart 1974 (ibid., 
1974, 805). 
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(BELGISCHE STAAT- MIN. V. OPENBARE WER-. deeld in functie van de Duitse 

KENT. DUMONT-WYCKHUYSE N.V.) vennootschap in plaats van in func-
ARREST tie van verweerster; 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 juni 1978 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 66 van het koninklijk 
besluit van 4 maart 1965 tot uitvoeri_ng 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, 

doordat het arrest, toepassing makend 
van dit artikel en na te hebben vastge
steld dat er een verlies is in de inrich
ting van verweerster in Nederland, 
beslist dat dit verlies niet moet worden 
aangerekend op de winst bestaande uit 
de huursommen door de Duitse vennoot
schap betaald voor het gebruik van de 
gebouwen waarvan verweerster eigena
res is, zulks omdat bezwaarlijk kan 
worden aangenomen dat deze Duitse 
vennootschap een inrichting van ver
weerster in Duitsland is en omdat de 
door deze Duitse vennootschap uitgege~ 
ven sommen geen winst kunnen zijn van 
deze beweerde inrichting, 

terwijl de voor de toepassing van 
artikel 66 van voormeld koninklijk 
besluit noodzakelijke kwalificatie van de 
feiten (de voor het gebruik van het 
onroerend goed betaalde huursommen) 
als « winst van een inrichting » diende te 
geschieden niet in functie van de Duitse 
vennootschap en van de door haar 
betaalde sommen, maar in functie van 
de genieter van de inkomsten (dit wil 
zeggen verweerster) en van de werke
lijke oorsprong ervan (het onroerend 
goed dat een vaste inrichting van pro
ductieve aard is), zodat het arrest, door 
middel van deze verkeerde kwalificatie 
van de feiten ten onrechte weigert 
voormeld artikel 66 toe te passen op de 
feiten die, indien ze juist waren gekwali
ficeerd, wel onder toepassing van 
artikel 66 dienden te vallen : 

Overwegende dat eiser in de eer
ste plaats het arrest verwijt door de 
in het middel aangehaalde zinsnede, 
volgens welke « de door deze Duitse 
vennootschap uitgegeven sommen 
geen winst kunnen zijn van deze 
beweerde inrichting », de aard van 
de betwiste winst te hebben beoor-

Overwegende dat het arrest welis
waar onderzoekt of, wegens de 
nauwe banden die tussen verweer
ster en de Duitse firma, haar huur
der, bestaan- blijkende uit andere 
door het hof van beroep behan
delde, maar thans door de voorzie
ning niet meer ter sprake gebrachte 
geschilpunten tussen partijen - de 
Duitse firma zou kunnen doorgaan 
als een vaste inrichting van ver
weerster, waarin zij rechtstreeks 
haar bedrijfsactiviteiten zou uitoefe
nen; dat het deze vraag negatief 
beantwoordt; dat het echter niet op 
deze motieven steunt om zijn inter
pretatie van artikel 66 waarvan de 
schending wordt ingeroepen, te sta
ven; dat het arrest geenszins het 
begrip « winst van een inrichting » 
interpreteert in functie van de 
Duitse vennootschap, maar wei in 
functie van verweerster; 

Dat het middel op dit punt feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende dat eiser vervolgens 
het arrest verwijt de werkelijke 
oorsprong van de door verweerster 
ge!nde bedragen verkeerd te hebben 
gepreciseerd; 

Overwegende dat, luidens arti
kel 66 van het koninklijk besluit 
van 4 maart 1965 tot uitvoering van 
het Wetboek van de Inkonistenbe
lastingen, de Belgische vennoot
schap, die haar winsten volgens hun 
oorsprong onderverdeelt in « Belgi
sche winst » en « bij verdrag 
vrijgestelde winst », vooraf de ver
liezen van het belastbare tijdperk, 
geleden in een of meer 
« inrichtingen » waarover zij in het 
buitenland beschikt, op het totale 
bedrag van de winst der « andere 
inrichtingen » aanrekent, zulks 
wanneer de verliezen geleden wor
den in een land waarvoor de 
winsten bij verdrag vrijgesteld zijn, 
eerst op de bij verdrag vrijgestelde 
winst, daarna, indien die winst 
ontoereikend is, op de Belgische 
winst; 
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Overwegende dat het arrest uit

eenzet : dat de tussen de partijen 
gerezen betwisting betrekking heeft 
op de betekenis die moet worden 
gegeven aan de in de zoeven aange
haalde bepaling voorkomende term 
« inrichting »; dat, volgens verweer
ster, het gaat om een « vaste 
inrichting », in de zin van artikel 5 
van het Belgisch-Duits verdrag van 
11 april 1967, dit wil zeggen een 
vaste bedrijfsinrichting waarin de 
vennootschap haar werkzaamheden 
geheel of gedeeltelijk uitoefent, ter
wijl eiser deze verwijzing naar het 
verdrag betwist, « hetgeen op niets 
anders kan uitlopen dan te beweren 
dat de betekenis van de term 
inrichting die is welke hij in het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen heeft, te weten (zie artikel 140), 
zetels van werkelijk bestuur, bijhui
zen, fabrieken, werkhuizen, werk
plaatsen, agenturen, magazijnen, 
burelen, laboratoria, aan- en ver
koopkantoren, depots, zomede alle 
vaste inrichtingen van produktieve 
aard »; 

Overwegende dat het arrest deze 
betwisting << ijdel » noemt, en oor
deelt dat de beide uitleggingen op 
hetzelfde neerkomen, « doch anders 
uitgedrukt » en beslist « dat der
halve, voor de toepassing van 
artikel 66 van het koninklijk besluit, 
als inrichting die de vennootschap 
bezit, dient beschouwd te worden 
die welke het karakter van een 
vaste bedrijfsinstelling van de ven
nootschap draagt »; 

Overwegende dat de schending 
van artikel 140 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen niet wordt 
aangevoerd tegen de beslissing die 
aldus oordeelt dat met de daarin 
vermelde « alle vaste inrichtingen 
van produktieve aard » eveneens 
bedoeld worden die vaste inrichtin
gen « waarin de vennootschap haar 
werkzaamheden geheel of gedeelte
lijk uitoefent »; dat evenmin wordt 
aangevoerd dat voor de feitenrech-' 
ter werd gesteld dat de activiteiten 

van verweerster geheel of gedeelte
lijk zouden bestaan in het verhuren 
van onroerende goederen; 

Overwegende dat het arrest door 
deze motieven zijn beslissing wette
lijk rechtvaardigt dat de door ver
weerster voor haar in Duitsland 
gelegen onroerend goed ontvangen 
huurgelden niet als « winsten » 
van een haar toebehorende buiten
landse inrichting mogen worden 
beschouwd in de zin van voornoemd 
artikel 66; 

Dat het middel op dit punt niet 
kan worden aangenomen; 

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

15 februari 1980 - 1• kamer - Voor
zitter : de h. Wauters, eerste voorzitter 
- Verslaggever : de h. Versee - Gelijk
luidende conclusie van de h. Krings, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Delafontaine, Kortrijk. 

Nr. 375 
3• KAMER - 18 februari 1980 

ARBEIDSOVEREENKOMST - BEDIEN
DEN - ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR EEN 
BEPAALDE TLJD - OVEREENKOMST DIE KAN 
WORDEN GESLOTEN TLJDENS DE PROEFTLJD 
VASTGESTELD IN EEN TUSSEN PARTLJEN 
BESTAANDE OVEREENKOMST VOOR ONBE
PAALDE TLJD. 

De partijen bij een voor onbepaalde tijd 
gesloten arbeidsovereenkomst voor 
bedienden kunnen tijdens de in die 
overeenkomst vastgestelde proeftijd 
een overeenkomst voor een bepaalde 
tijd sluiten, die aanvangt bij het ver
strijken van die proeftijd (1). (Artt. 
2 en 2bis Arbeidsovereenkomstenwet 
Bedienden.) 

(C.P. BOURG N.V. T. RENARD) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 januari 1979 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

(1) Zie Cass., 20 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 
321). 
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Over het middel, afgeleid uit de schen

ding van de artikelen 1, 2, inzonderheid 
eerste lid, 2bis, 14, 15, 20 van de op 
20 juli 1955 gecoordineerde wetten 
betreffende de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden, welke artikelen 1, 2, 
15 en 20 respectievelijk gewijzigd zijn bij 
de artikelen 29, 30, 44 en 49 van de wet 
van 21 november 1969, en welk arti
kel 2bis in voormelde gecoordineerde 
wetten is ingevoegd bij artikel 31 van de 
wet van 21 november 1969, van de 
artikelen 97 van de Grondwet en, voor 
zoveel nodig, 7, 9, 10, 32, 37, 39 en 
133 van de wet van 3 juli 1978 betref
fende de arbeidsovereenkomsten, 

doordat, na erop gewezen te hebben : 
a) dat eiseres verweerder in dienst had 
genomen krachtens een arbeidsovereen
komst voor onbepaalde tijd, ingaande op 
1 maart 1976, en met een proeftijd van 
zes maanden; b) dat de partijen op 
17 mei 1976, dit is ongeveer in het 
midden van die proeftijd, een arbeids
overeenkomst voor bedienden van een 
jaar hebben gesloten met ingang van 
1 september 1976, dit is de dag na het 
verstrijken van de proeftijd, en met als 
einde 31 augustus 1977; dat eiseres op 
16 mei 1977 verweerder meedeelde dat 
die overeenkomst zou eindigen op 
31 augustus 1977 en erop geen arbeids
overeenkomst voor onbepaalde tijd zou 
volgen, het arrest het beroepen vonnis 
bevestigt voor zover het eiseres had 
veroordeeld tot betaling van een opzeg
gingsvergoeding en, om aldus te beslis
sen, hoofdzakelijk hierop steunt dat, 
sedert de wet van 21 november 1969 op 
20 januari 1970 in werking is getreden, 
de combinatie van de nieuwe artikelen 2 
en 2bis van de gecoordineerde wet-ten 
betreffende de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden de opeenvolging, zonder 
onderbreking, onmogelijk maakt van 
overeenkomsten voor een bepaalde tijd; 
dat de overeenkomst voor een bepaalde 
tijd van 17 mei 1976 werd gesloten 
terwijl de reeds tussen partijen be
staande arbeidsverhouding nog steeds 
voortduurde; dat er dus zonder onder
breking opeenvolging van overeenkom
sten is geweest; dat de overeenkomst die 
is aangegaan terwijl verweerder reeds in 
dienst van eiseres was, ontegenzeglijk is 
gesloten met miskenning van een van de 
essentiiHe voorwaarden van artikel 2 van 
de gecoordineerde wetten; dat derhalve 
irrelevant zijn de beschouwingen van 
eiseres die betoogde dat zij de bepalin
gen betreffende de opzegging niet heeft 
trachten te ontduiken, dat de aard van 

het aan verweerder toevertrouwde 
bepaald werk rechtvaardigde dat een 
overeenkomst voor een bepaalde tijd 
werd gesloten en dat verweerder hierin 
een merkelijk grotere bezoldiging werd 
toegekend dan in de eerste overeen
komst waarin een proeftijd was bepaald; 
dat een overeenkomst van 17 mei 1976 
wegens haar ongeoorloofd karakter niet 
tot gevolg kon hebben een tussen par
tijen bestaande overeenkomst voor 
onbepaalde tijd door een overeenkomst 
voor een bepaalde tijd te vervangen, 

terwijl, door te bepalen dat de arbeids
overeenkomst voor een bepaalde tijd 
voor iedere bediende afzonderlijk schrif
telijk moet worden vastgesteld « uiterlijk 
op het tijdstip waarop de bediende in 
dienst treedt », artikel 2 van de gecoordi
neerde wetten, gewijzigd bij de wet van 
21 november 1969, alleen verlangt dat 
het geschrift wordt opgemaakt uiterlijk 
op het tijdstip van de inwerkingtreding 
van de overeenkomst die erin wordt 
vastgesteld; artikel 2bis van dezelfde 
wetten enkel doelt op het geval dat de 
partijen hun contractuele betrekkingen 
na het verstrijken van de overeengeko
men termijn voortzetten zonder regel
matig een nieuwe overeenkomst te heb
ben gesloten; die wettelijke bepalingen, 
afzonderlijk of samen genomen, zich er 
echter niet tegen verzetten dat een 
overeenkomst voor een bepaalde tijd 
wordt gesloten door een werkgever en 
een bediende die nog door een vorige 
overeenkomst gebonden zijn en dus 
reeds een arbeidsverhouding hadden tot 
stand gebracht, en evenmin dat een 
overeenkomst voor een bepaalde tijd, 
zonder onderbreking, volgt op een soort
gelijke overeenkomst of op een overeen
komst voor onbepaalde tijd of op een 
proeftijd, zodat het arrest, door aileen te 
steunen op de omstandigheid dat de 
voorheen door de partijen geschapen 
arbeidsverhouding nog steeds bestond 
toen zij, op 17 mei 1976, de overeen
komst voor een bepaalde tijd hebben 
gesloten met inwerkingtreding op 1 sep
tember daaropvolgend, om te beslissen 
dat die overeenkomst niet regelmatig 
werd gesloten en dat de overeenkomst 
van verweerder geacht wordt voor onbe
paalde tijd te zijn aangegaan, de in het 
middel vermelde bepalingen en in
zonderheid de artikelen 2 en 2bis 
van voormelde gecoordineerde wetten 
schendt: 

Overwegende dat artikel 2, eerste 
lid, van de bij koninklijk besluit van 
20 juli 1955 gecoordineerde wetten 
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betreffende de arbeidsovereenkomst 
voor bedienden, dat ten deze van 
toepassing is zoals het luidde na de 
wijziging bij artikel 30 van de wet 
van 21 november 1969, bepaalde dat 
de arbeidsovereenkomst voor een 
bepaalde tijd of voor een bepaald 
werk voor iedere bediende afzon
derlijk schriftelijk moet worden 
vastgesteld uiterlijk op het tijdstip 
waarop de bediende in dienst 
treedt; 

Overwegende dat deze bepaling 
aileen betekende dat de schriftelijke 
vaststelling, voor elke overeenkomst 
voor een bepaalde tijd of voor een 
bepaald werk, moest gedaan worden 
voordat die overeenkomst een aan
vang nam; dat ze zich er niet tegen 
verzette dat die vaststelling plaats
had tijdens de uitvoering van een 
vorige arbeidsovereenkomst voor 
bedienden, ook al ging het om een 
overeenkomst voor onbepaalde tijd, 
op voorwaarde dat de werkgever 
daarmee niet de bedoeling had de 
dwingende bepalingen van de wet te 
ontduiken; dat artikel 2bis van 
dezelfde gecoordineerde wetten, lui
dende « zo na het verstrijken van de 
termijn de partijen de uitvoering 
van de overeenkomst voortzetten, 
worden zij geacht de verbintenis 
voor een onbepaalde tijd te willen 
vernieuwen », doelde op het geval 
dat de partijen de uitvoering voort
zetten van een reeds verstreken 
overeenkomst voor een bepaalde 
tijd en niet van toepassing was 
wanneer een nieuwe overeenkomst 
werd gesloten ter vervanging van 
een lopende arbeidsovereenkomst 
voor bedienden; 

Overwegende dat de uit de 
arbeidsovereenkomsten voor be
dienden voortspruitende verbinte
nissen een einde kunnen nemen 
overeenkomstig de ·algemene wijzen 
waarop de verbintenissen teniet 
gaan; dat in beginsel voor de par
tijen bij die overeenkomsten geen 
verbod bestaat om die overeenkom
sten in gemeen overleg tijdens hun 
uitvoering te vervangen door 
nieuwe en andere arbeidsovereen-

komsten voor bedienden, zonder 
rekening te houden met de formali
teiten die in acht genomen moeten 
worden in geval van eenzijdige 
beeindiging van de overeenkomst; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiseres verweerder aanvan
kelijk als accountant voor onbe
paalde tijd in dienst heeft genomen 
met een proeftijd van zes maanden; 
dat de partijen, ongeveer in het 
midden van die proeftijd, een 
arbeidsovereenkomst voor bedien
den van een jaar hebben gesloten 
met verandering van de werkzaam
heden van verweerder en ingaande 
bij het verstrijken van de in de 
oorspronkelijke overeenkomst be
paalde proeftijd; 

Dat het arbeidshof op grond van 
die vaststellingen niet wettig beslist 
dat de nieuwe overeenkomst onge
oorloofd is en dat deze de tussen de 
partijen bestaande overeenkomst 
voor onbepaalde tijd niet kon ver
vangen door een overeenkomst voor 
een bepaalde tijd; 

Dat het middel gegrond is; 

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

18 februari 1980 - 3' kamer - Voor
zitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : baron Vinl(otte -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Duchatelet, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Simont en De Bruyn. 

Nr. 376 

3' KAMER - 18 februari 1980 

ARBEIDSONGEVALLEN - OPENBARE 

SECTOR - PERSONEELSLEDEN VAN DE 
GESUBSIDIEERDE ONDERWIJSINRICHTINGEN 
EN VAN DE GESUBSIDIEERDE PSYCHO
MEDISCH-SOCIALE CENTRA EN DIENSTEN 
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VOOR STUDIE- EN BEROEPSORIENTERING -
RENTE EN VERGOEDING TEN LASTE VAN DE 
OPENBARE SCHATKIST. 

De renten en vergoedingen voor arbeids
ongevallen en ongevallen op de weg 
van en naar het werk verschuldigd 
aan de personen, bedoeld in de artt. 
1.2" en 2.3" KB. van 24 jan. 
1969 betreffende de schadevergoeding 
voor arbeidsongevallen ten gunste van 
de personeelsleden der rijksbesturen 
en der andere rijksdiensten, van som
mige Jeden van het personeel der 
gesubsidieerde onderwijsinrichtingen 
en der gesubsidieerde psycho
medisch-sociale centra en diensten 
voor studie- en beroepsorientering, 
komen ten Jaste van de Openbare 
Schatkist. (Art. 24 K.B. 24 jan. 1969.) 

(STAD LillK T. GAILLOT) 

18 februari 1980 - 3• kamer - Voor
zitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Mahillon -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Duchatelet, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Simont. 

Nr. 377 

3" KAMER - 18 februari 1980 

ARBEIDSOVEREENKOMST - BEDIEN

DEN - ONTSLAG ZONDER OPZEGGING 
WEGENS DRINGENDE REDENEN - c FElT 
SEDERT TEN MINSTE DRIE DAGEN BEKEND • 
-BEGRIP. 

Onder het feit, dat inzake arbeidsover
eenkomsten voor bedienden ontslag 
zonder opzegging zou verantwoorden, 
maar dat, om te mogen worden aange
voerd, niet sedert meer dan drie dagen 
aan de partij, die ontslag geeft, bekend 
mag zijn, wordt verstaan het feit met 
inachtneming van aile omstandighe
den die er het kenmerk van dringende 
reden aan kunnen geven (1). (Art. 
18 Arbeidsovereenkomstenwet Be
dienden.) 

(1) Cass., 16 juni 1971 (A.C., 1971, 1045); zie 
Cass., 2 april 1965 (Bull. en Pas., 1965, I, 827) 
en 24 sept. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 50). 

(ASPHALTCO N.V. T. VAN NECHEL) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op '20 december 1978 
door het Arbeidshof te Brussel 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 18, inzonderheid eerste en tweede 
lid, van de wetten betreffende het 
bediendencontract gecoordineerd bij 
koninklijk besluit van 20 juli 1955, gewij
zigd bij de artikelen 48 van de wet van 
21 november 1969 en 34 van de wet van 
10 december 1962, 

doordat het arrest, nadat het had 
beslist dat de grieven van eiseres tegen 
verweerder niet in aanmerking konden 
genotnen worden als redenen voor een 
onmiddellijk ontslag, welke grieven 
betrekking hadden, in de eerste plaats, 
op een schending van het beroepsge
heim, ten tweede, op een nalatigheid bij 
het toezicht op de fabriek te Asse, en, 
ten derde, op de overschrijding van het 
budget dat bestemd was voor de investe
ringen in de opslagplaats te Asse en de 
burelen te Brussel, zulks op grond dat, 
zelfs in de onderstelling dat de fei
ten bewezen zijn, die feiten voor 
16 november 1976, datum waarop ver
weerder werd ontslagen, meer dan drie 
dagen bekend waren aan eiseres, even
eens beslist dat niet als grief in aanmer
king kon genomen worden het feit dat 
door eiseres als vierde punt werd aange
voerd en dat betrekking had op verweer
ders kleingeestige pesterijen die de ont
regeling van de diensten beoogden, zulks 
op grond dat dit feiten zijn die bezwaar
'lijk als ernstige tekortkomingen kunnen 
beschouwd worden en dat die feiten 
blijkbaar aan eiseres ter kennis werden 
gebracht toen ze plaatsgrepen, dus meer 
dan drie dagen v66r verweerders ont
slag, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
om, op grond van artikel 18, eerste lid, 
van de gecoordineerde wetten betref
fende het bediendencontract, de vierde 
grief van eiseres te verwerpen, had 
moeten beslissen dat het geen ernstige 
tekortkoming betrof in de zin van die 
wettelijke bepaling, en niet enkel kon 
oordelen dat de in die grief bedoelde 
feiten bezwaarlijk als ernstige tekortko
mingen konden beschouwd worden, 
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tweede onderdeel, het arrest om, op 

grond van artikel 18, eerste lid, van de 
gecoordineerde wetten betreffende het 
bediendencontract, de vierde grief van 
eiseres te verwerpen, had moeten beslis
sen dat het was aangetoond dat de feiten 
waarvan sprake is in die grief meer dan 
drie dagen v66r verweerders ontslag ter 
kennis van eiseres werden gebracht en 
niet enkel kon oordelen dat zulks blijk
baar het geval was geweest, 

derde onderdeel, nu eiseres de boven
vermelde vier grieven niet enkel elk 
afzonderlijk had aangevoerd doch 
bovendien, zoals het arrest vaststelt, had 
betoogd dat bij de beoordeling van hun 
dringend karakter overeenkomstig arti
kel 18, eerste lid, van de genoemde 
gecoordineerde wetten en om overeen
komstig artikel 18, tweede lid, van de 
genoemde wetten uitspraak te doen over 
het laattijdig karakter van het ontslag, 
die verschillende ontslagredenen in hun 
geheel moesten beoordeeld worden, en 
dat die grieven, hoewel bepaalde ervan 
sedert meer dan drie dagen gekend 
waren, toch konden aangevoerd worden 
wegens de herhaling van de feiten en 
van de ernstige nalatigheden, de juiste 
toepassing van artikel 18, eerste en 
tweede lid, van de gecoordineerde wet
ten betreffende · het bedi(mdencontract 
'en een pas send antwoord, als vereist bij 
artikel 97 van de Grondwet, verhinderen 
dat het arrest, zoals het heeft gedaan, 
zich ertoe zou kunnen bepalen elke van 
die vier grieven te verwerpen op grond 
van motieven die uitsluitend betrekking 
hebben op die grieven afzonderlijk : 

Wat de eerste twee onderdelen 
betreft: 

Overwegende dat bet arrest ter 
verwerping van de vierde grief van 
eiseres tegen verweerder niet enkel 
erop wijst dat die feiten bezwaarlijk 
als ernstige tekortkomingen kunnen 
beschouwd worden, doch beslist dat 
die feiten blijkbaar ter kennis van 
eiseres werden gebracht op bet 
ogenblik dat ze zich voordeden en 
dienaangaande verwijst naar de 
brief van 27 oktober 1976 aan de 
adjunct-directeur-generaal van eise
res met de vermelding « afschrift de 
h. Lemoine », waarbij wordt gepre
ciseerd dat de laatstgenoemde 
directeur-generaal was; 

Overwegende dat bet arrest in 
zijn context en met verwijzing naar 
de bovenvermelde brief vaststelt dat 
de aangevoerde tekortkoming, zelfs 
indien ze bewezen was, sedert 
oktober 1976 aan eiseres bekend 
was, dus meer dan drie dagen v66r 
verweerders afdanking op 26 no
vember 1976; 

Dat bet arrest aldus zijn beslis
sing wettelijk verantwoordt; 

Dat bet tweede onderdeel van bet 
middel niet kan worden aangeno
men en dat bet eerste onderdeel 
dus bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk is; 

W at bet derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat bet feit dat bet 

ontslag zonder opzegging rechtvaar
digt, bet feit is met inachtneming 
van alle omstandigheden die er bet 
kenmerk van een dringende reden 
aan kunnen geven; 

Dat de rechter, bij de beoordeling 
van die omstandigheden, niettemin 
moet vaststellen dat ten minste een 
daarvan de werkgever minder dan 
drie dagen voor de afdanking van 
de werknemer ter kennis is geko
men; 

Dat, in dat geval, de andere 
feitelijke omstandigheden die vroe
ger gekend waren, opnieuw kunnen 
aangevoerd worden en in hun 
geheel ontslag zonder opzegging 
kunnen rechtvaardigen; daaren
tegen dat, wanneer alle aangevoerde 
omstandigheden buiten de bij 
artikel 18, eerste lid, van de gecoor
dineerde wetten betreffende de 
arbeidsovereenkomst voor bedien
den vastgestelde termijn van drie 
dagen plaatsgegrepen hebben, zij 
een ontslag zonder opzegging niet 
wettelijk kunnen verantwoorden; 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van bet arrest volgt dat bet 
de vier in bet middel bedoelde 
grieven verwerpt op grond dat die 
grieven sedert meer dan drie dagen 
v66r verweerders afdanking aan 
eiseres bekend waren; 
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Dat het arrest aldus zijn beslis

sing regelmatig motiveert en wettig 
verantwoordt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
niet kan aangenomen worden; 

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

18 februari 1980 - 3• kamer - Voor
zitter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzit
ter - Verslaggever : de h. Closon -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Bayart. 

Nr. 378 

2• KAMER - 19 februari 1980 

HOGER BEROEP- STRAFZAKEN- BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING - INCIDEN
TEEL BEROEP - ONTVANKELIJKHEIDSVER
EISTE. 

Luidens art. 203, § 4, Sv. kan de 
gedaagde, in aile gevallen waarin de 
burgerlijke rechtsvordering gebracht 
wordt voor de rechter in hoger beroep, 
bij een op de terechtzitting genomen 
conclusie incidenteel beroep instellen 
tegen de beslissing betreffende de 
partij op wier hoger beroep zij is 
gedaagd, zolang de debatten niet 
fiesloten zijn (1). 

(MERCATOR N.V. T. BERT) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 5 december 1978 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Veurne; 

Over het middel, hieruit afgeleid dat 
het bestreden vonnis het incidenteel 
hoger beroep, door eiseres ingesteld 
tegen verweerder, appellant van het 
vonnis gewezen door de politierechter te 
Diksmuide op 25 september 1978, niet 
ontvankelijk verklaart op grond dat : 
« in eerste aanleg de naamloze vennoot
schap Mercator (thans eiseres) zich 

(1) Zie Cass., 27 jum 1978 (A.C., 1978, 1264). 

enkel burgerlijke partij stelde tegen Bert 
{thans verweerder); toen deze Devis
schere rechtstreeks dagvaardde, de 
naamloze vennootschap Mercator haar 
vordering niet uitbreidde tot de partij 
Devisschere en ook geen rechtstreeks 
beroep instelde; ... anderzijds moet opge
merkt worden dat het ter zake een 
nieuwe eis betreft, voor het eerst gesteld 
in hoger beroep; de naamloze vennoot
schap Mercator immers geen burgerlijke 
vordering instelde tegen Devisschere in 
eerste aanleg »; 

terwijl eiseres bij conclusie incidenteel 
beroep heeft ingesteld tegen verweerder, 
die zowel op civielrechtelijk als op 
strafrechtelijk gebied principaal hoger 
beroep had ingesteld, en als derde bena
deelde van verweerder de volledige ver
goeding van haar schade vorderde, 
waarvan de eerste rechter haar de helft 
had ontzegd, zodat het zonder belang 
was dat eiseres zich geen burgerlijke 
partij had gesteld tegen Devisschere, 
haar incidenteel beroep ontvankelijk 
was en geen nieuwe eis betrof : 

Overwegende dat, in alle gevallen 
waarin de burgerlijke rechtsvorde
ring gebracht wordt voor de rechter 
in hoger beroep, de gedaagde, lui
dens artikel 203, § 4, van het · 
Wetboek van Strafvordering, bij een 
op de terechtzitting genomen con
clusie incidenteel beroep kan instel
len zolang de debatten niet gesloten 
zijn; 

Dat, nu uit de stukken van de 
rechtspleging blijkt zowel dat ver
weerder hoger beroep heeft inge
steld onder meer tegen de beslissing 
op de tegen hem door eiseres inge
stelde burgerlijke rechtsvordering, 
als dat eiseres overeenkomstig de 
aangehaalde wetsbepaling inciden
teel beroep heeft ingesteld tegen 
verweerder, het vonnis dit beroep 
niet wettig onontvankelijk kon ver
klaren op grond dat er geen vorde
ring was ingesteld tegen Devis
schere; 

Overwegende voorts dat, nu eise
res voor de eerste rechter volledige 
vergoeding van de door haar gele
den schade heeft gevorderd tegen 
verweerder, dezelfde eis, gesteld 
voor de rechter in hoger beroep, 
geen nieuwe eis kon uitmaken; 
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Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis in zoverre het 
incidenteel beroep van eiseres niet 
ontvankelijk verklaart en zich onbe
voegd verklaart om ervan kennis te 
nemen; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; veroordeelt verweerder 
in de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te leper, zitting hou
dende in hoger beroep. 

19 februari 1980 - 2• kamer - Voor
.zitter : baron Richard - Verslaggever : 
de h. Soetaert - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Krings, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Maurice en Pierre 
Debra, Veurne. 

Nr. 379 

2• KAMER - 19 februari 1980 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING- SCHULDIGVERKLARING- FEl
TEN OMSCHREVEN IN DE BEWOORDINGEN 
VAN DE ~ EN BEWEZEN VERKLAARD -
GEEN CONCLUSIE - REGELMATIG GEMOTI
VEERDE BESLISSING (1). 

2° BEWIJS - STRAFZAKEN - GEVALLEN 
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER BEWIJS
MIDDEL VOORSCHRIJFT - BEWIJSWAARDE 
VAN DE GEGEVENS WAAROP DE FEITENRECH
TER ZIJN BESLISSINGEN DOET STEUNEN -
GEGEVENS WAAROMTRENT PAR:riJEN VER
WEER HEBBEN KUNNEN VOEREN - ONAAN
TASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEI

TENRECHTER (2). 

3° RECHTERLIJK GEWIJSDE - STRAF
ZAKEN- GEZAG VAN GEWIJSDE- BESLIS
SING VAN HET ONDERZOEKSGERECHT OVER 
DE VOORLOPIGE HECHTENIS EN OVER DE 
VERWIJZING VAN DE VERDACHTE NAAR DE 

GEWIJSDE VOOR HET VONNISGERECHT TEN 
AANZIEN VAN DE GEGRONDHEID VAN DE 
TELASTLEGGING. 

4° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
- NIEUW MIDDEL- MISKENNING VAN HET 
RECHT VAN VERDEDIGING- MIDDEL VOOR 
HET EERST VOOR HET HOF VOORGEDRAGEN 
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (3). 

5° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - MOTIVE

RINGSVERPLICHTING - VORMVEREISTE -
DRAAGWIJDTE. 

6° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- STRAFVORDERING - MIDDEL DAT ENKEL 
BETREKKING HEEFT OP HET VOORONDER
ZOEK - MIDDEL DAT GEEN BETREKKING 
HEEFT OP DE BEVOEGDHEID- NIET ONTVAN
KELIJK MIDDEL. 

7° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN 
- HOOFDELIJKE VEROORDELING VAN TWEE 
BEKLAAGDEN IN DE KOSTEN VAN BEIDE 
INSTANTIES- KOSTEN OP HET VERZET T.A.V. 
EEN DER BEKLAAGDEN GEWEZEN VERSTEK
VONNIS- HOOFDELIJKE VEROORDELING VAN 
DE ANDERE BEKLAAGDE IN DIE KOSTEN -
ONWETTIGHEID. 

3" De beslissingen van de onderzoeksge
rechten betreffende de voorlopige 
hechtenis, waarbij aileen uitspraak 
wordt gedaan over de indicien van 
schuld en van de redenen voor voorlo
pige hechtenis, en die betreffende de 
verwijzing van de zaak naar het von
nisgerecht, waarbij alleen wordt 
beslist dat er bezwaren bestaan, heb
ben geen gezag van gewijsde ten 
aanzien van de gegrondheid van de 
telastlegging en doen derhalve geen 
afbreuk aan de bevoegdheid van het 
vonnisgerecht om de feiten vrij te 
beoordelen. 

5" Een verkeerde beoordeling van de 
feiten door de rechter kan geen schen
ding uitmaken van het vormvereiste 
van artikel 97 Gw. 

6" Niet ontvankelijk tot staving van een 
cassatieberoep tegen de beslissing van 
het vonnisgerecht is het middel dat 
uitsluitend betrekking heeft op het 
vooronderzoek en niet op de bevoegd
heid (4). 

FEITENRECHTER GEEN GEZAG VANI-----------------------------------

(1) Cass., 11 jan. 1977 (A.C., 1977, 528). 

(2) Cass., 28 feb. 1978 (A.C., 1978, 763). 

(3) Zie Cass., 20 maart 1977 (A.C., 1977, 820); 
2 mei 1977 (ibid., 1977, 895). 

(4) Cass., 13 dec. 1976 (A.C., 1977, 413). 
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7" Niet naar recht verantwoord ·is het 

arrest waarbij het de eiser in cassatie, 
beklaagde, hoofdelijk met twee andere 
beklaagden, wegens hetzelfde misdrijf, 
veroordeelt in de kosten van eerste 
aanleg en van hager beroep, met 
inbegrip van de kosten van betekening 
van het t.a. v. de twee andere beklaag
den gewezen verstekvonnis. 

(DE SCHUYTER) 

ARREST 

. HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 oktober 1979 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Gent; 

Over het eerste en het tweede middel 
samen, het eerste afgeleid uit de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet en 
van de regels van het bewijs in strafza
ken, 

doordat het arrest de vrijspraak van 
verzoeker teniet doet, op grond dat : 
« het bewezen voorkomt, op grond van 
de eensluidende verklaringen van de 
beklaagden Vandale en Gillade, evenals 
op grond van de verklaringen , van 
Hemelsoet Roman (stuk 37), dat hij, 
samen met de twee andere beklaagden, 
zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal 
van het autovoertuig », 

terwijl deze eenvoudige verwijzing 
zonder verdere motivering in strijd is 
met de gegevens van het dossier en van 
de voorafgaande rechtspleging, inhou
dende met name : 1 • het bevel tot 
aanhouding ten laste van verzoeker door 
de onderzoeksrechter, verleend op 
10 februari 1978, gemotiveerd als volgt : 
« gelet op het feit dat verdachte, die 
reeds zeer zware gevangenisstraffen 
wegens diefstallen heeft opgelopen, 
thans door twee personen beschuldigd 
wordt van autodiefstal; dat tot confron
tatie dient te worden overgegaan, en 
bijgevolg, voor de noodwendigheden van 
het onderzoek, verdachte in voorhech
tenis dient te verblijven », waarna door 
dezelfde onderzoeksrechter op 11 fe
bruari 1978 een apostil uitgeschreven 
werd tot het nagaan van de verblijf
plaats der voornoemde twee verdachten, 
die door de Nederlandse politiediensten 
verhoord waren op 30 januari 1978 en 
nadien in vrijheid gesteld, zonder ooit 
teruggevonden te zijn; 2" het vonnis van 
opheffing van de aanhouding van eiser, 
gewezen door de raadkamer van de 
Correctionele Rechtbank te Brugge op 

7 maart 1978, overwegende dat « het 
onderzoek, behoudens een confrontatie 
met de medeverdachten, welke nog 
steeds niet kunnen gevonden worden, 
praktisch beeindigd is; er ter zake geen 
ernstige en uitzonderlijke omstandighe
den meer zijn, welke, eigen aan de zaak 
en de persoonlijkheid van de verdachte,' 
diens verdere aanhouding kunnen recht
vaardigen; er geen gevaar is dat ver
dachte zich aan verdere strafvervolging 
zou onttrekken », 

en doordat het arrest aldus naar 
verklaringen wijst waaromtrent zowel de 
onderzoeksrechter als de raadkamer, bij 
een in kracht van gewijsde gegaan 
vonnis, definitief en uitdrukkelijk geoor
deeld hebben dat de juistheid of geloof
waardigheid ervan geenszins als vast
staande aangenomen kon worden tot 
afsluiting van het onderzoek, tenzij na 
confrontatie, 

terwijl deze confrontatie tot op heden 
nooit heeft kunnen plaatsvinden nu de 
betrokken beweerde mededaders spoor
loos verdwenen zijn en, zowel voor de 
eerste rechter, als in hoger beroep 
verstek hebben laten gaan, zodat hun 
verklaringen nooit aan die van verzoeker 
getoetst konden worden, 

en doordat het arrest aldus op formele 
wijze verwijst naar en de hervorming 
van het eerste vonnis uitdrukkelijk 
gegrond blijkt op verklaringen waarvan 
zonder meer de juistheid aanvaard 
wordt, tegen de volgehouden formele 
betwisting van eiser in (zie onder meer 
verklaring voor de onderzoeksrechter 
van 10 februari 1978), alsof het strafon
derzoek voorafgaandelijk toegelaten had 
de waarde van beide af te wegen na 
confrontatie, 

terwijl ditzelfde onderzoek in werke
lijkheid steeds onafgewerkt gebleven is, 
in acht genomen de maatregelen in dit 
opzicht in het vooruitzicht gesteld door. 
de onderzoeksrechter en de raadkamer 
bij uitdru~kelijk gemotiveerde akten van 
rechtspleging, 

en doordat het arrest aldus op voorba
rige wijze verklaringen in acht neemt, 
waarvan de waarde voordien bij speci
fiek gemotiveerde gerechtelijke beslis
singen, waartegen geen hoger beroep 
was ingesteld, was afgewezen in functie 
van de schuldvraag ten aanzien van 
eiser, 

terwijl eiser zich ingevolge deze stand 
der zaak, en het onderzoek, terecht 
mocht beroepen op het hem even terecht 
uitdrukkelijk toegekende voorbehoud 
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omtrent de stand van het strafonderzoek men van de wet; dat het aldus de 
wat hem betreft, ten gevolge waarvan schuldigverklaring van eiser regel
deze niet voor een Belgisch gerecht matig motiveert; 
afgelegde, en niet aan een confrontatie 
onderworpen verklaringen, geen enkel Dat de middelen in zoverre feite-
definitief ver;worven dossiergegeven te lijke grondslag missen; 
zijnen laste konden uitmaken; Overwegende dat de rechter, in 

het tweede middel, afgeleid uit de strafzaken, wanneer zoals ten deze 
schending van artikel 97 van de Grond- de wet geen bijzonder bewijsmiddel 
wet en van het beginsel van de eerbiedi- oplegt, de bewijswaarde van de 
ging van de rechten van de verdediging, gegevens op grond waarvan hij tot 

doordat het arrest het ingevolge de zijn overtuiging komt en waarom
hierboven geschetste gerechtelijke trent partijen verweer hebben kun
beslissingen verkregen recht van eiser nen voeren, in feite en derhalve op 
op een confrontatie met zijn beweerde onaantastbare wijze beoordeelt; 
mededaders over het hoofd zag, voor de Dat het eerste middel, in zoverre 
uitoefening van welk recht eiser uiter- het tegen die beoordeling opkomt, 
aard hun opsporing door het openbaar 
ministerie diende af te wachten, niet ontvankelijk is; 

terwijl ook artikel 6.3, d, van het Overwegende dat de beschikkin-
Verdrag van 4 november 1950-20 maart gen van het onderzoeksgerecht 
1952 tot Bescherming van de Rechten · betreffende de voorlopige hechtenis 
van de Mens en de Fundamentele Vrij- · van de verdachte, waarbij aileen 
heden, goedgekeurd bij de Belgische wet uitspraak wordt gedaan over het 
van 14 juni 1955, uitdrukkelijk het recht bestaan van bezwaren en van rede
van iedere beklaagde erkent tot oproe- nen voor voorlopige hechtenis, en 
ping en ondervraging van de getuigen die betreffende de verwijzing van de 
ten laste, aan welk essentieel recht van zaak naar de strafrechter, waarbij 
verdediging niet werd voldaan, niet- aileen wordt beslist dat het onder
tegenstaande het uitdrukkelijk en 
ondubbelzinnig in het vooruitzicht was zoek wordt afgesloten en dat er 
gesteld bij niet in het huidig arrest bezwaren en eventueel verzach
bestreden gerechtelijke beslissingen : tende omstandigheden bestaan, 

Overwegende dat de middelen 
erop neerkomen te steilen dat, nu 
eiser door de raadkamer in voorlo
pige hechtenis was behouden onder 
meer omdat een confrontatie met de 
andere twee verdachten voor het 
onderzoek nodig bleek, en nu hij 
naderhand naar de correctionele 
rechtbank was verwezen onder 
meer op grond dat het onderzoek 
voltooid was behoudens de voor
melde confrontatie, de strafrechter 
eiser niet wettig kon veroordelen, 
wegens de ten laste gelegde feiten, 
zolang de bedoelde confrontatie niet' 
was geschied en, door zulks toch te 
doen, de voormelde grondwette
lijke bepaling, verdragsbepaling en 
rechtsbeginselen schendt; 

Overwegende dat het arrest, bij 
afwezigheid van conclusie van eiser, 
onder meer de feiten ten laste van 
eiser bewezen verklaart in de ter-

geen gezag van gewijsde hebben ten 
aanzien van de gegrondheid van de 
telastlegging en derhalve geen 
afbreuk doen aan de bevoegdheid 
van het vonnisgerecht om de feiten 
vrij te beoordelen; 

Dat de middelen, in zoverre ze 
voorhouden dat de rechter de zaak 
niet vermocht te beslissen zonder 
voorafgaande confrontatie van eiser 
met de twee andere verdachten, 
derhalve falen naar recht; 

Overwegende dat het arrest ten 
slotte, door de feiten bewezen te 
verklaren op grond van de verkla
ringen van de twee andere verdach
ten en van het getuigenis van 
Hemelsoet Roman, te kennen geeft 
dat nadere onderzoeksmaatregelen 
overbodig waren; 

Dat eiser, blijkens de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, voor de rechter niet heeft 
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opgeworpen dat zijn recht van ver
dediging in gevaar kwam, indien de 
confrontatie niet plaatshad; 

Dat hij zulks niet voor het eerst 
in cassatie kan opwerpen waaruit 
volgt dat het tweede middel, in 
zoverre het op miskenning van het 
recht van verdediging steunt, nieuw 
en niet ontvankelijk is; 

Over het derde middel, afgeleid uit de· 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest, naast het voor
melde, ook verwijst naar de verklaring 
van zekere Hemelsoet Roman, waardoor 
zou bewezen worden dat hij, samen met 
de andere beklaagden, zich schuldig 
heeft gemaakt aan de diefstal van het 
autovoertuig, 

terwijl dit stuk geen enkele betrek
king heeft op de verzoeker ten laste 
gelegde feiten als dusdanig, doch enkel 
een verklaring inhoudt : · 

dat ci.eze Hemelsoet de eerste twee 
beklaagden in de gevangenis had leren 
kennen; 

dat de drie beklaagden hem ongeveer 
twintig maanden voor de feiten zouden 
zijn komen opzoeken; 

dat de tweede beklaagde, Van Daele, 
hem vroeg te helpen aan drugs te 
geraken; 

dat dezelfde tweede beklaagde hem bij 
die gele~enheid vroeg of hij geen gesto
len auto s uit Belgie kon gebruiken en of 
hij die dan niet kwijt kon, waarop de 
getuige Hemelsoet zou geantwoord heb
ben dat hij het niet deed en dat daar 
geen handel in zat; 

dat de tweede beklaagde en zijn bijzit, 
derde beklaagde, hem enige tijd later 
opnieuw zouden opgezocht hebben en 
gesproken hebben over drugs en even
tueel te stelen wagens, waarop hij niet is 
ingegaan; 

dat hij op dinsdagmorgen 24 ja
nuari 1978 een Citroen op zijn hof heeft 
zien staan, welke wagen echter weggere
den is zonder dat hij iemand heeft 
gezien; 

en doordat de loutere en eenmalige 
beweerde aanwezigheid van eiser, bij 
een gesprek over het eventueel verhan
delen van de te stelen wagens, voldoende 
geacht wordt om eiser schuldig te achten 
aan een later gepleegd misdrijf van 
dezelfde aard, 

terwijl een getuigenis betreffende een 
eventuele realisatie van een mogelijke 
misdadige intentie van een derde, in 
aanwezigheid van eiser geuit, zo.nder 
enige aanduiding van enigerlei betrok
kenheid van deze laatste ter zake, voor 
eiser dan ook geen enkel schuldelement 
ten laste kan uitmaken : 

Overwegende dat een in de moti
vering van de beslissing uitgedrukte 
verkeerde beoordeling van feiten 
door de rechter geen schending kan 
uitmaken van het vormvereiste van 
artikel 97 van de Grondwet; dat het 
middel in zoverre faalt naar recht; 

Overwegende dat het middel er 
voor het overige op neerkomt de 
beoordeling van de feiten door de 
rechter te betwisten en in zoverre 
niet ontvankelijk is; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 39 van het Wetboek van Strafvorde
ring en van het beginsel van de eerbie
diging van de rechten van de verdedi
ging, 

doordat het arrest nalaat uitdrukkelijk 
te verklaren geen rekening te houden 
met de gegevens verzameld bij de 
onwettige huiszoeking, ten huize van 
eiser uitgevoerd op 16 januari (lees 
februari) 1978, ingevolge beschikking 
van de onderzoeksrechter « ten einde 
voorwerpen, afkomstig van de diefstal of 
die gediend hebben om diefstallen te 
plegen, op te sporen en in beslag te 
nemen » (het desbetreffende stuk 
51 vermeldt : dringend - aangehouderi), 

terwijl artikel 39 van het W etboek van 
Strafvordering bepaalt dat dergelijke 
verrichtingen geschieden in aanwezig
heid van de verdachte indien hij aange
houden is, hetgeen blijkens het strafdos
sier reeds het geval was vanaf 
9 februari 1978 om 19.30 uur, waarna op 
10 februari 1978 het bevel tot aanhou
ding van de onderzoeksrechter uitging, 
en in casu betreffende de huiszoeking 
van 16 februari 1978 het proces-verbaal 
de aanwezigheid van eiser niet vermeldt, 
die overigens niet aanwezig was, en 
uitdrukkelijk aangeeft dat toegang tot 
het appartement van eiser werd verkre
gen bij middel van een reservesleutel ter 
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beschikking gesteld door de verhuurster, 
hetgeen de rechten van de verdediging 
kan schenden : 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het schending van artikel 97 
van de Grondwet aanvoert, zoals in 
het antwoord op het eerste en het 
tweede middel is gezegd, feitelijke 
grondslag mist; 

Dat het, in zoverre het een 
onwettigheid van het vooronderzoek 
aanvoert, nu deze onwettigheid niet 
voor de feitenrechter is opgeworpen 
en niet de bevoegdheid betreft, niet 
ontvankelijk is; 

het, in zoverre het miskenning 
van de rechten van de verdediging 
mogelijk acht, niet ontvankelijk is, 
nu eiser zich ten gronde heeft 
verdedigd, de bedoelde miskenning 
niet voor de feitenrechter heeft 
opgeworpen, en deze niet voor het 
eerst in cassatie kan worden aange
voerd; 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit een schending van artikel 187 van 
het Wetboek van Strafvordering : 

Overwegende dat het arrest eiser 
samen met twee andere beklaagden 
solidair veroordeelt wegens het
zelfde misdrijf en bovendien in de 
kosten van . beide instanties, waar
onder 914 frank wegens kosten van 
betekening van het verstekvonnis; 
dat het beroepen vonnis evenwel 
ten aanzien van eiser op tegen
spraak is gewezen; 

Overwegende dat artikel 187, laat
ste lid, van het Wetboek van Straf
vordering bepaalt dat de door het 
verzet veroorzaakte kosten en uitga
ven, met inbegrip van de kosten van 
uitgifte en betekening van het von
nis, ten laste blijven van de eiser in 
verzet, indien het verstek aan hem 
te wijten is; · 

Overwegende dat het arrest, dat 
vaststelt dat eiser geen verstek 
heeft laten gaan, hem op die enkele 
grond niet wettig heeft kunnen 
veroordelen in de kosten veroor-

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

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis in zoverre het 
eiser veroordeelt in de kosten geval
len op het verstekvonnis; verwerpt 
de voorziening voor het overige; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; veroordeelt eiser in vier vijfde 
van de kosten; laat de overige 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Antwerpen. 

19 februari 1980 - 2• kamer - Voor
zitter : baron Richard - Verslaggever : 
de h. Soetaert - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Krings, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. Nolf, Brugge. 

Nr. 380 

2• KAMER - 19 februari 1980 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- MIDDEL DAT SLECHTS BETREKKING HEEFI' 
OP DE RECHTSPLEGING IN EERSTE AANLEG 
EN NIET OP DE BEVOEGDHEID - MIDDEL 
NIET VOORGELEGD AAN DE RECHTER IN 
HOGER BEROEP- NIET ONTVANKELIJK MID
DEL (1). 

2° DAGV AARDING - STRAFZAKEN -
BETEKENING VAN DE DAGVAARDING- TOE
PASSELIJKE WETSBEPALINGEN EN RECHTS
REGELS - NIETIGHEID VAN DE DAGVAAR
DING- VOORWAARDE. 

3° DAGV AARDING - STRAFZAKEN -
OMSTANDIGE OPGAVE VAN DE KOSTEN VAN 
DE AKTE- SANCTIE. 

4° CASSATIEMIDDELEN -. NIEUW MID
DEL- BETEKENING VAN DE DAGVAARDING
EXCEPTIE VAN NiETIGHEID. 

zaakt door het verstek van de twee 1------------_;_ __ _ 
medebeklaagden; (1) Cass., 3 mei 1977 (A.C., 1977, 903). 
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5° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- VAAG MIDDEL - NIET ONTVANKELIJK 
MIDDEL - BEGRIP. 

2°, 3° en 4° Zowel in strafzaken als 
in burgerlijke zaken kan niet
inachtneming van de voorschriften 
van de artt. 43, 6°, en 45 Ger. W. 
betreffende de betekening van explo
ten, krachtens art. 861 Ger. W., aileen 
dan nietigheid ten gevolge hebben als 
het aangeklaagde verzuim of de aan
geklaagde onregelmatigheid, zoals 
niet-vermelding van de omstandige 
opgave van de kosten van de akte, de 
belangen schaadt van de partij die de 
exceptie opwerpt; zulks kan niet voor 
het eerst voor het Hof worden gedaan 
(1) 

5° Niet ontvankelijk is het middel 
waarin nader wordt bepaald op welke 
vordering, verweer of exceptie de 
rechter niet zou geantwoord hebben 
(2) 

(DEVOS T. SANTAGATI E.A.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 21 september 1979 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Kortrijk; 

Overwegende dat het cassatiebe
roep enkel gericht is tegen de 
beslissing op de civielrechtelijke 
vordering; 

Over het eerste middel, hieruit afge
leid dat v66r of bij het wijzen van het 
beroepen vonnis (a) niet is overgegaan 
tot voorlezing van de processtukken door 
de griffier, (b) het zittingsblad een 
collage is en een verlengstuk bevat door 
het bijplakken van een papiertje waarop 
handtekeningen voorkomen die niet 
leesbaar zijn of waarvan de naam of 
hoedanigheid niet weergegeven wordt 
(schending van artikel 784 van het 
Gerechtelijk Wetboek), (c) door de bur
gerlijke partij conclusies werden geno
men en de politierechter de motivering 

(1) Zie Cass., 15 feb. 1977 (A.C., 1977, 661). 

(2) Zie Cass., 5 april 1978 (A.C., 1978, 895). 

van die conclusie niet beantwoordt in 
het vonnis (schending van artikel 780, 3°, 
van het Gerechtelijk Wetboek) : 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis op eigen beweegredenen 
stoelt en niet op het onderzoek van 
de eerste rechter; 

Dat het middel, in zoverre het 
enkel gericht is tegen onregelmatig
heden van de rechtspleging in eer
ste aanleg, nu deze niet in hoger 
beroep zijn opgeworpen en niet de 
bevoegdheid betreffen, niet ontvan
kelijk is; 

Overwegende dat het middel, in 
zoverre het gericht is tegen het 
eerste vonnis, opkomt tegen een 
beslissing waartegen het cassatiebe
roep niet is gericht, en derhalve 
evenmin ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, hieruit afge
leid dat de akte van hoger beroep van 
het openbaar ministerie, namelijk de 
dagvaarding in hoger beroep, vermeldt 
dat het openbaar ministerie hoger 
beroep heeft ingesteld « enkel op burger
lijk gebied », hetgeen zeker niet behoort 
tot de bevoegdheid van het openbaar 
ministerie; en tevens hieruit dat het 
exploot van dagvaarding, betekend aan 
eiser, op straffe van nietigheid alle 
vermeldingen van het origineel moet 
bevatten (artikel 45 van het Gerechtelijk 
Wetboek), en bovendien een omstandige 
opgave van de kosten moet vermelden 
(artikel 43, 6°, van het Gerechtelijk 
Wetboek), hetgeen niet het geval is : 

Overwegende dat, nu eiser zelf in 
hoger beroep is gekomen en de 
kosten van het hoger beroep van 
het openbaar ministerie hem niet 
ten laste zijn gelegd, de omstandig
heid dat het openbaar ministerie· 
hoger beroep zou ingesteld hebben 
« enkel op burgerlijk gebied », 
zonder belang is; 

Overwegende dat de nietigheid 
verbonden aan de in het middel 
vermelde voorschriften betreffende 
de betekening van exploten, krach
tens artikel 861 van het Gerechtelijk 
Wetboek aileen dan kan worden 
uitgesproken indien het aangeklaag
de verzuim of de aangeklaagde 
onregelmatigheid de belangen 
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schaadt van de partij die de excep
tie opwerpt; dat eiser, die volgens 
de stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, de exceptie niet heeft 
opgeworpen voor de feitenrechter, 
zulks niet voor het eerst voor het 
Hof kan doen; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is;~ 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 780, 3°, van het 
Gerechtelijk W etboek, 

doordat het bestreden vonnis geen 
antwoord geeft op de conclusies of 
middelen van partijen, hoewel eiser de 
conclusie had hervat die hij voor de 
eerste rechter had genomen : 

Overwegende dat, nu eiser niet 
aanwijst op welke eis, exceptie of 
verweer het vonnis niet antwoordt, 
het middel bij gebrek aan nauwkeu
righeid niet ontvankelijk is; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de wet van 15 juni 
1935 op het taalgebruik in gerechts
zaken, 

doordat artikel 34 van die wet bepaalt 
dat zowel op de zittingsbladen als in de 
vonnissen de gekozen of gebruikte taal 
moet worden vermeld, terwijl artikel 41 
voorschrijft dat alle artikelen van die 
wet, in toepassing op de rechtspleging, 
dienen te worden vermeld; hetgeen op 
de stukken van het dossier niet altijd 
het geval is : 

Overwegende dat, nu eiser niet 
aanwij st op welke stukken en van 
welke wetsartikelen de voorgeschre
ven vermelding ontbreekt, het mid
del bij gebrek aan nauwkeurigheid 
niet ontvankelijk is; 

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

19 februari 1980 - 2' kamer -
Voorzitter : baron Richard 
Verslaggever : de h. Soetaert - Gelijk
luidende conclusie van de h. Krings, 
advocaat-generaal. 

Nr. 381 

1' KAMER - 20 februari 1980 

VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM - DIREcrE GEMEENTEBELASTING -
GEMEENTE, EISERES - VOORZIENING INGE
STELD DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEE
STER EN SCHEPENEN- MACHTIGING VAN DE 
GEMEENTERAAD NIET VOORGELEGD BINNEN 
DE TERMIJN VAN ART. 420BIS SV. - NIET 
ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP (1}. 

(GEMEENTE SINT-PIETERS-LEEUW 
T. DE LANDTSHEER) 

20 februari 1980 - 1' kamer - Voor
zitter : de h. Wauters, eerste voorzitter 
- Verslaggeve.r : de h. Chatel - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Charles, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Van Meulder, Brussel. 

Nr. 382 

1 • KAMER - 20 februari 1980 

1° WISSELCONTROLE- VERBEURDVER
KLARING - BESLUITWET VAN 6 OKT. 
1944 BETREFFENDE DE CONTROLE OP DE 

WISSEL, ARTT. 5 EN 6 - VERBEURDVERKLA
RING DIE ENKEL HET KENMERK HEEFT VAN 
EEN BIJKOMENDE STRAF. 

2° STRAF - VERBEURDVERKLARING 
BESLUITWET VAN 6 OKT. 1944 BETREFFENDE 
DE CONTROLE OP DE WISSEL, ARTT. 5 EN 6 -
VERBEURDVERKLARING DIE ENKEL HET KEN
MERK HEEFT VAN EEN BIJKOMENDE STRAF. 

3° STRAF - VERBEURDVERKLARING -
ZAKEN WAARVAN DE WET VERBEURDVERKLA
RING VOORSCHRIJFT - GELDSOMMEN DIE 
NIET KUNNEN WORDEN GE'iNDIVIDUALISEERD 

VERBEURDVERKLARING VAN WELKE 
GELDSOM DAN OOK UIT HET VERMOGEN VAN 
DE VEROORDEELDE. 

1 o en 2° De verbeurdverklaring waarvan 
sprake is in de artt. 5 en 8 KB. van 
8 okt. 1944 betreffende de controle op 
de wissel, vervangen bij de artt. 2 en 
3 K.B. van 4 juni 1948, heeft enkel het 

(1) Cass., 10 rnaart 1976 (A.C., 1976, 798). 
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kenmerk van een bijkomende straf; zij 
vertoont, zelfs niet gedeeltelijk, het 
kenmerk van een vergoeding {1). 

3" Wanneer een verbeurdverklaring 
betrekking heeft op geldsommen, die, 
behoudens uitzonderlijke omstandig
heden, met andere geldsommen in een 
vermogen worden vermengd en der
halve niet kunnen worden gelndivi
dualiseerd, kan de beslissing die de 
verbeurdverklaring uitspreekt, worden 
uitgevoerd op welke geldsom dan ook 
uit het vermogen van de veroordeelde, 
oak al wordt de eigendomsoverdracht 
ten gevolge van de verbeurdverklaring, 
wegens de aard zelf van de verbeurd
verklaarde zaken, in een gewone 
schuldvordering omgezet (2). 

(CARRYN M. - ONTVANGER DER REGISTRATIE 
NAMENS BELGISCHE STAAT T. MRS. VAN 

MALLEGHEM EN CARNEWAL Q.Q.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 november 1976 
door het Hof van Betoep te Gent 
gewezen; 

Over het eerste middel, ... 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 5 en 6 van 
de besluitwet van 6 oktober 1944 betref
fende de controle op de wissel, vervan
gen bij de artikelen 2 en 3 van de 
besluitwet van 4 juni 1946, en 42 van het 
Strafwetboek, 

doordat het arrest aan de litigieuze 
verbeurdverklaringen een gemengd 
karakter, namelijk bestraffend en tevens 
vergoedend, ontzegt, 

terwijl deze verbeurdverklaringen, 
zowel wat betreft de sommen die het 
voorwerp van het misdrijf hebben uitge
maakt als wat betreft de uit de misdrij
ven gehaalde winsten, niet enkel een 
bestraffend doch tevens ook een indem-

(1) Verbeurdverklaring is in de regel een 
straf; aileen een van de regel afwijkende 
wetsbepaling kan verbeurdverklaring van een 
andere aard voorschri.)ven. (Zie dienaangaande 
voetnoot 2 P.M. onder het cassatiearrest van 
19 dec. 1966 (A.C., 1967, 500). 

(2) Zie Cass., 6 maart 1950 (Bull. en Pas., 
1950, I, 471). 

nitair karakter dragen, en voor een deel 
tot doel en betekenis hebben dat zij de 
door de Belgische Staat geleden schade 
moeten vergoeden, met het gevolg dat de 
daaruit gebleken schending van de 
artikelen 5 en 6 van de hoven aange
haalde besluitwet van 6 oktober 1944 
( artikelen 2 en 3 van de besluitwet van 
4 juni 1946) ook de schending mede
brengt van artikel 42 van het Strafwet
boek, dat in algemene termen het toe
passingsgebied van de bijzondere ver
beurdverklaring omschrijft : 

Overwegende dat uit de tekst van 
de artikelen 5 en 6 van de besluit
wet van 6 oktober 1944 betreffende 
de wisselcontrole, zoals zij bij de 
artikelen 2 en 3 van de .besluitwet 
van 4 juni 1946 werden vervangen, 
noch uit het verslag aan de Regent 
dat aan deze besluitwetten vooraf
gaat, kan worden afgeleid dat de 
opgelegde verbeurdverklaring be
stemd is tot herstel van een door de 
Belgische Staat geleden schade en 
dan ook, zelfs gedeeltelijk, een ver
goedend karakter heeft; 

Dat het arrest derhalve wettelijk 
beslist dat bedoelde verbeurdverkla
ring enkel het kenmerk van een 
bijkomende straf vertoont en dat zij 
essentieel een straf . is en geen 
veroordeling tot betaling van een 
geldsom; 

Dat het middel naar recht faalt; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 5 en 6 van de 
besluitwet van 6 oktober 1944 betref
fende de controle op de wissel, vervan
gen bij de artikelen 2 en 3 van de 
besluitwet van 4 juni 1946, en 42 van het 
Strafwetboek, 

doordat het arrest beslist dat de ver
beurdverklaring van gelden krachtens de 
vermelde wetsbepalingen, die het karak
ter van een bijkomende straf draagt, de 
Staat enkel toelaat de verbeurdver
klaarde goederen in specie te revindice
ren voor zover de reele identiteitsvast
stelling of herkenning van de verbeurd
verklaarde goederen mogelijk is, en 
buiten deze revindicatie geen aanleiding 
kan geven tot een schuldvordering tot 
beloop van de tegenwaarde ervan, 

terwijl een dergelijke beperking op 
geen uitdrukkelijke wettekst steunt, van 
de door de wetgever opgelegde verbeurd-
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verklaring een dode letter maakt in de 
gevallen waarin, zoals ten deze, de 
verbeurdverklaring een geldsom tot 
voorwerp heeft, en het desbetreffend 
voorschrift, tegen de wil van de wetgever 
in, van alle werkelijke betekenis berooft, 
met het gevolg dat de daaruit gebleken 
schending van de artikelen 5 en 6 van de 
boven aangehaalde besluitwet van 6 ok
tober 1944 (artikelen 2 en 3 van de 
besluitwet van 4 juni 1946) ook de 
schending medebrengt van artikel 42 
van het Strafwetboek, dat in algemene 
termen het toepassingsgebied van 
de bijzondere verbeurdverklaring om
schrijft : 

Overwegende dat, in strijd met de 
aanvoering van de verweerders, het 
middel het arrest ook bestrijdt in 
zoverre het beslist dat ten deze het 
revindicatierecht niet in een schuld
vordering kan worden omgezet; 

Overwegende dat wanneer, zoals 
ten deze, de verbeurdverklaring op 
geldsommen slaat, die behoudens 
uitzonderlijke omstandigheden in 
een vermogen met andere geldsom
men worden vermengd en derhalve 
niet kunnen worden geindividuali
seerd, de beslissing, die de ver
beurdverklaring uit.~>preekt, kan 
worden uitgevoerd op eender welke 
geldsommen, die zich in het vermo
gen van de veroordeelde bevinden, 
al heeft zulks tot gevolg dat de door 
de verbeurdverklaring gerealiseerde 
eigendomsoverdracht, wegens de 
aard zelf van de verbeurdverklaarde 
goederen, in een schuldvordering 
wordt omgezet; 

Dat het middel gegrond is; 

20 februari 1980 - 1• kamer - Voor
zitter : de h. Wauters, eerste voorzitter 
- Verslaggever : de. h. Sury - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Biitzler en De Gryse. 

Nr. 383 

1• KAMER- 20 februari 1980 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN MIDDEL VAN NIET-
ONTVANKELIJKHEID TEGEN EEN CASSATIE
MIDDEL OPGEWORPEN EN HIERUIT AFGELEID 
DAT DIT MIDDEL, NU HET GERICHT IS TEGEN 
EEN BESLISSJNG VAN HET APPELGERECHT 
TOT BEVESTIGING VAN EEN NIET VOOR 
HOGER BEROEP VATBARE BESLISSING VAN 
DE EERSTE RECHTER, NIET ONTVANKELIJK IS 
BIJ GEBREK AAN BELANG- BESLISSING VAN 
DE RECHTER IN HOGER BEROEP DIE ALLEEN 
DOOR EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN 
BESTREDEN- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL 
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID. 

2° CASSATIE- OMVANG- BURGERLIJKE 
ZAKEN - VERNIETIGING GEGROND OP DE 
TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN TWEE BESLIS
SINGEN VAN EEN ARREST - VERNIETIGJNG 
SLAAT OP BEIDE BESLISSINGEN (1). 

1• Niet ontvankelijk is het middel van 
niet-ontvankelijkheid dat tegen een 
cassatiemiddel is opgeworpen en hier
uit afgeleid dat het cassatiemiddel van 
belang is ontbloot omdat de bestreden 
beslissing een niet voor hoger beroep 
vatbare beslissing van de eerste rech
ter bevestigt en de eiser er geen 
belang bij heeft te weten of die 
beslissing van de eerste rechter 
gehandhaafd wordt omdat het hoger 
beroep niet ontvankelijk is of omdat 
die beslissing door het appelgerecht 
wordt bevestigd, als het enige rechts
middel dat openstaat tegen de beslis
sing van het appelgerecht, waarbij het 
hager beroep ontvankelijk en gegrond 
is verklaard, het cassatieberoep is. 

(WUWETTE T. WUWETTE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 november 1978 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, behalve in zoverre 
het hoger beroep wordt ontvangen; 
beveelt dat melding van onderhavig 
arrest zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat erover door de feitenrech
ter zal worden beslist; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof 1----------------
van Beroep te Antwerpen. (1) Cass., 11 mei 1977 (A.C., 1977, 932). 
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Over het middel, afgeleid uit de schen

ding van de artikelen 8, 700, 702, 3", 741, 
746, 807, 822, 1042, 1068, 1138, 2", van het 
Gerechtelijk Wetboek, 827, 883, 890, 1134, 
1135 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 4, 
10 van de wet van 10 mei 1900 op de 
kleine nalatenschappen, gewijzigd bij de 
wet van 20 december 1961 en het 
koninklijk besluit van 21 augustus 1962, 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, enerzijds, de door 
verweerster gevorderde vereffening en 
verdeling beveelt van de onroerende 
goederen afhangende van de nalaten
schappen van Louwette Theophile en 
Festraets Marie en de verdeling beveelt 
van de roerende goederen van deze 
nalatenschappen en, anderzijds, de door 
eiser ingestelde tegeneis tot overneming 
naar schatting van het landbouwbedrijf 
ongegrond verklaart op grond : dat, 
krachtens artikel 10 van de wet van 
16 mei 1900, het hoger beroep in begin
sel niet toelaatbaar zou zijn, ware het 
niet dat dit beroep niet steunde op de 
schending van de wet op de kleine 
nalatenschappen maar op de gebreken 
van het terecht als onbegrijpelijk 
bestempeld vonnis als dusdanig; dat de 
eerste rechter, door de tegenvordering 
tot overneming ongegrond te verklaren 
met de overweging dat geen akkoord 
kon worden bereikt in verband met de 
overneming wanneer beide partijen bij 
conclusie met de overneming hadden 
ingestemd, en slechts de tegenvordering 
inzake het uitgestelde loon in betwisting 
bleef, aldus de conclusies van beide · 
partijen heeft miskend; dat de onroe
rende goederen definitief geschat wer
den op 27 februari 1974 en het deskun
digenverslag neergelegd werd op 
5 maart 1974; dat, naar algemene 
bekendheid, de waarde van de onroe
rende goederen inmiddels merkelijk is 
gestegen; dat ter zitting van het hof van 
beroep van 18 oktober 1978 de behande
ling van de zaak werd uitgesteld ten 
einde een eventueel akkoord van eiser 
tot overneming tegen de huidige -
eventueel te herschatten - waarde te 
vragen; dat de advocaten van de partijen 
ter zitting van 31 oktober 1978 monde
ling voor het hof van beroep hebben 
verklaard dat dit akkoord niet kon 
worden bereikt; dat, waar eiser zelf niet 
vreemd is aan het aanslepen van het 
geding en de daarmee gepaard gaande 
prijsstijging, hem geen overneming aan 
de voorbijgestreefde prijs kan worden 
toegestaan, 

terwijl, ... 

tweede onderdeel, het arrest enerzijds 
het hoger beroep van eiser ontvankelijk 
verklaart omdat het niet steunt op de 
schending van de wet op de kleine 
nalatenschappen, maar anderzijds het 
hoger beroep van eiser verwerpt, steu
nende op de bepalingen van dezelfde 
wet; dergelijke beslissing tegenstrijdig 
en duister is en het arrest ten onrechte 
uitspraak doet, in hoger beroep, over een 
be~isting betreffende het recht tot 
overneming en meer bepaald over de 
schatting van de goederen (schending 
van de artikelen 97 van de Grondwet, 4, 
leden 4 en 5, 10 van de wet van 
10 mei 1900 en 1068 van het Gerechtelijk 
Wetboek); 

Nopens het middel van niet
ontvankelijkheid door verweerster 
tegen het cassatiemiddel opge
worpen: 

Overwegende dat het middel 
enkel gericht is tegen de beslissing 
over de overneming, bedoeld in de 
wet op de kleine nalatenschappen; 
dat de rechtbank van eerste aanleg 
de vraag tot overneming door eiser 
van de hand wees en het arrest 
deze beslissing bevestigt; dat ver
weerster voorhoudt dat, wat de 
overneming aangaat, het hoger 
beroep niet ontvankelijk was; 

Overwegende dat verweerster de 
niet-ontvankelijkheid van het mid
del tegenwerpt omdat het voor eiser 
zonder belang zou zijn te weten of 
de beslissing van de rechtbank van 
eerste aanleg, waarin de overne
ming werd afgewezen, in stand blijft 
ingevolge de niet-ontvankelijkheid 
van het hoger beroep, dan wel 
ingevolge de bevestiging door het 
hof van beroep; 

Overwegende dat, nu het arrest 
het hoger beroep ontvankelijk en 
ongegrond verklaart, eiser nog 
aileen door de huidige voorziening 
deze beslissing kon aanvechten; dat 
zulks meteen zijn belang aantoont; 

Dat het middel van niet-ont
vankelijkheid niet kan worden aan
genomen; 
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Nopens het cassatiemiddel zelf : 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest het 
hoger beroep ontvankelijk verklaart 
« omdat het niet steunt op de 
schending van de wet op de kleine 
nalatenschappen », maar betrekking 
heeft op de door eiser ingestelde 
tegenvordering inzake uitgesteld 
loon, die de eerste rechter met de 
vordering tot overneming heeft ver
ward; 

Dat, door nadien te verzuimen 
over bedoelde tegenvordering uit
spraak te doen, en te beslissen dat 
aan eiser << geen overneming aan de 
voorbijgestreefde prijs kan worden 
toegestaan », het arrest, dat aldus 
toch toepassing maakt van voor
melde wet, door tegenstrijdigheid is 
aangetast; 

Dat het onderdeel, in zoverre het 
de schending aanvoert van arti
kel97 van de Grondwet, gegrond is; 

En overwegende dat cassatie op 
grond van tegenstrijdigheid tussen 
twee beslissingen van een zelfde 
arrest zowel op de ene als bp de 
andere beslissing slaat; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, inclusief waar het 
eisers hoger beroep ontvankelijk 
verklaart; beveelt dat van het thans 
gewezen arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; houdt de kosten 
aan en zegt dat de feitenrechter 
erover zal uitspraak doen; verwijst 
de zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

20 februari 1980- 1• kamer - Voor
zitter : de h. Wauters, eerste voorzitter 
- Verslaggever : de h. Chatel, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 

I Nr. 384 

2• KAMER - 20 februari 1980 

HUUR VAN GOEDEREN - PACHT 
VERKOOP VAN EEN PACHTGOED AAN EEN 
OPENBAAR BESTUUR OF EEN PUBLIEKRECH
TELIJKE PERSOON - AANKOOP VOOR DOEL
EINDEN VAN ALGEMEEN BELANG - GEEN 
VERKOOPRECHT VAN DE PACHTER. 

De pachter heeft geen voorkooprecht in 
geval van verkoop van het goed aan 
een openbaar bestuur of een publiek
rechtelijke persoon, wanneer het goed 
gekocht wordt om voor doeleinden van 
algemeen belang te worden aange
wend; verwezenlijking van die doe
Jeinden binnen een bepaalde tijd is 
door de wet niet vereist (1). (Pachtwet, 
art. 52, 3•.) 

(STAD EN OPENBAAR CENTRUM 
VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN EUPEN 

T. DEDERICKS) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; Gelet op de 
beschikking van 10 januari 1980 van 
de heer eerste voorzitter waarbij 
deze zaa:k aan de tweede kamer van 
het Hof wordt toegewezen; 

Gelet op het bestreden vonnis, op 
4 december 1978 in hoger beroep 
gewezen door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Verviers; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 47, 48.1, 49, 
50, 51, 52, inzonderheid 52.3•, van afde
ling III van boek III, titel VIII van 
het Burgerlijk Wetboek (wet van 
4 november 1969, artikel 1), 1 van het 
koninklijk besluit van 25 juli 1972 waar
bij de beslissing van 6 april 1970 van de 
gemeenteraad van Eupen wordt goedge
keurd, strekkende tot de onderhandse 
verwerving voor de totale prijs van 
6.752.000 frank, van onroerende goederen 
gelegen te Eupen, kadastraal bekend 
sectie I, nr. 1977/539 en andere in 
genoemde beslissing opgenomen en aan
gewezen goederen, groot 26 ha 55 a 
33 ca, met het oog op de vestiging van 
nieuwe industriebedrijven of voor de 
uitbreiding van bestaande ondernemin
gen en waarbij die aankoop wordt 
erkend van openbaar nut te zijn, 

van mevr. Liekendael, advocaat-generaal ----------------
- Advocaten : mrs. Houtekier en van 
Heeke. 

(1) Zie Cass., 15 dec. 1972 (A.C., 1973, 387) 
i.v.m. ruil. 
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doordat het vonnis beslist dat ver

weerders rechtsvordering gegrond is en 
verklaart · dat verweerder in de rechten 
van eiseres is getreden, zoals die rechten 
voortvloeien uit de verkoopakte van 
11 januari 1973 en betrekking hebben op 
die percelen onder de in genoemde akte 
aangewezen percelen, welke aan ver
weerder op grond van eenpachtovereen
komst in pacht waren gegeven, de par
tijen bijgevolg verwijst naar een notaris 
voor het opmaken van de akte van 
indeplaatsstelling en beslist dat het von
nis zal gelden als aide van indeplaats
stelling voor het geval dat die akte niet 
binnen de opgelegde termijn wordt ver
leden; het vonnis voorts aan verweerder 
akte verleent van diens voorbehoud voor 
eventuele schadevergoeding en de eisers 
in de kosten veroordeelt, zulks op grond 
dat de in de verkoopakte van 11 ja
nuari 1973 aangewezen goederen niet 
binnen een « normale termijn » werden 
aangewend voor de doeleinden van 
openbaar nut waartoe die goederen door 
eiseres waren aangekocht, dat de bekri
tiseerde verkoop waartoe in 1970 was 
besloten, werd gesloten in 1973, dat de 
aangekochte goederen nog niet werden 
aangewend in het openbaar belang, dat 
het openbaar gezag over een gepaste 
termijn beschikt om zijn verplichtingen 
na te komen, welke termijn ten deze 
« reeds verstreken » is, 

terwijl, in geval van verkoop van een 
landeigendom aan een openbaar bestuur 
of aan een publiekrechtelijke persoon, 
die het goed aankoopt om het voor 
doeleinden van algemeen belang aan te 
wenden, de pachter geen recht van 
voorkoop heeft, de wet, in het geval 
bedoeld in artikel 52.3" van de afdeling 
van het Burgerlijk Wetboek, waarin de 
regels zijn neergelegd betreffende de 
pacht in het bijzonder, expliciet noch 
impliciet een termijn voorschrijft binnen 
welke dat goed moet zijn aangewend 
voor de doeleinden van algemeen nut 
waartoe het werd aangekocht door het 
openbaar bestuur of de belanghebbende 
publiekrechtelijke persoon, en evenmin 
in enige sanctie voorziet voor het geval 
dat het onder die voorwaarden gekochte 
goed niet binnen een bepaalde termijn 
wordt bestemd of aangewend voor de 
voorgeschreven doeleinden, het derhalve 
niet de taak van de rechter kan zijn die 
termijn vast te stellen of te beslissen 
dat, vermits het goed niet binnen een 
door hem normaal of gepast geachte 
termijn voor de genoemde doeleinden 
van algemeen belang werd aangewend, 

de pachter het recht heeft, op grond van 
artikel 51 van de afdeling van het 
Burgerlijk Wetboek waarin de regels 
zijn neergelegd betreffende de pacht in 
het bijzonder, te eisen in de plaats te 
worden gesteld van de koper; waaruit 
volgt dat, nu het ten deze werkelijk gaat 
om een geval van verkoop aan een 
publiekrechtelijke persoon die regelma
tig een geheel van landeigendommen 
ondershands koopt om die aan te wen
den voor doeleinden van algemeen 
belang, de beslissing, door op de hier
boven aangegeven gronden en met toe
passing van genoemd artikel 51 te ver
klaren dat verweerder ten dele in de 
rechten is getreden van eiseres, zoals die 
rechten voortvloeien uit de aangeklaagde 
verkoopakte van 11 januari 1973, een 
schending begaat zowel van aile hier
boven aangegeven regels betreffende de 
pacht in het bijzonder als van artikel 1 
van genoemd koninklijk besluit van 
25 juli 1972, waarbij de beslissing van 
eiseres wordt goedgekeurd en de landei
gendommen, waarvoor genoemde ver
koopakte van 11 januari 1973 werd 
opgemaakt, ondershands aan te kopen 
met het oog op de vestiging van nieuwe 
industriebedrijven of voor de uitbreiding 
van bestaande ondernemingen en waar
bij uitdrukkelijk wordt verklaard dat die 
aankoop << het openbaar nut » tot doel 
heeft: 

Overwegende dat het in het mid
del aangehaalde artikel 52, 3", vervat 
in artikel I van de wet van 
4 november 1969, die afdeling III 
van boek III, titel VIII, hoofdstuk II 
van het Burgerlijk Wetboek vormt 
en als titel heeft « regels betref
fende de pacht in het bijzonder », 
bepaalt dat de pachter geen recht 
van voorkoop heeft in geval van 
verkoop van het goed aan een 
openbaar bestuur of een publiek
rechtelijke persoon, wanneer het 
goed wordt gekocht om voor doel
einden van algemeen belang te 
worden aangewend; 

Overwegende dat, krachtens deze 
wetsbepaling, het nodig doch vol
doende is dat het goed door een 
openbaar bestuur of een publiek
rechtelijke persoon wordt aange
kocht om het voor doeleinden van 
algemeen belang aan te wenden, 
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opdat de pachter het recht van 
voorkoop niet zou hebben; dat de 
wet niet vereist dat het goed ook 
binnen een bepaalde termijn voor 
dat doel wordt aangewend; 

Overwegende dat het vonnis niet 
vaststelt dat de eerste eiseres de 
litigieuze percelen voor andere doel
einden dan voor het algemeen 
belang heeft gekocht; 

Dat het vonnis, door niettemin 
het recht van voorkoop aan ver
weerder toe te kennen op grond dat 
de publiekrechtelijke personen over 
een gepaste termijn beschikken om 
hun verplichting na te komen en 
dat ten deze zodanige termijn reeds 
verstreken is, het recht van voor
koop onderwerpt aan een voor
waarde die de wet niet voorschrijft 
en aldus de in het middel vermelde 
wetsbepalingen 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 opdat hierover door de feiten
rechter zou worden beslist; verwijst 
de zaak naar de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Luik,, zitting hou
dend in hoger beroep. 

20 februari 1980 - 2" kamer -
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : mevr. Raymond
Decharneux - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Colard, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. De Bruyn en Simont. 

Nr. 385 

2" KAMER - 20 februari 1980 

1° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - MID
DEL OAT EEN VERSCHRIJVING AANVOERT 
ALSOOK SCHENDING VAN EEN WETTELIJKE 
BEPALING DIE GEEN BETREKKING HEEFT OP 
DE GRIEF- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL (1). 

(1) Zie Cass., 3 okt. 1979 (A.C., 1979-80, 
nr. 75); zie Cass., 1 juni 1964 (Bull. en Pas., 
1964, I, 1028) : een vergissing bij de bereke
ning leidt niet tot cassatie. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST)- OMVANG VAN DE 
SCHADE - VERGOEDENDE RENTE - AAN
VANGSPUNT - ONAANTASTBARE BEOORD~ 
LING VAN DE FEITENRECHTER. 

2" De rechter oordeelt op onaantastbare 
wijze en in feite, binnen de perken 
van de conclusie van de partijen, hoe 
groat de schade is, veroorzaakt door 
een onrechtmatige daad, of daarvoor 
als aanvullende vergoeding een ver
goedingsrente moet worden toegekend 
en van wanneer die rente begint te 
]open (2). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(LEDENT T. BIERSET) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 oktober 1979 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

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

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grand
wet, 

doordat het arrest, na de winstderving 
van verweerder tijdens de jaren 1971 tot 
1973 op een totaal bedrag van 
410.301 frank te hebben begroot, over
weegt dat bij de raming van de door 
verweerder geleden schade tevens reke
ning moet worden gehouden met de 
waardevermindering van de munt, die 
vooral na 1974 merkbaar is geworden, en 
;dat het dan ook « billijk is voor die jaren 
'een gemiddelde verhoging van 25 % toe 
te passen wegens de waardeverminde
ring van de frank », waarna het arrest 
beslist dat het bedrag van de schade 
« dus 410.301 frank + 25 % = 
512.876 frank is » en, na erop te hebben 
gewezen dat de door het ziekenfonds 
aan verweerder uitbetaalde vergoedin
gen van 62.999 frank van dat bedrag 
moeten worden afgetrokken, eiser tot 
cassatie ten slotte veroordeelt om voor 
'die schadepost een op 449.879 frank 
vastgestelde vergoeding aan verweerder 
te betalen, 

terwijl het tegenstrijdig is enerzijds te 
beslissen dat het bedrag van de winst
derving van verweerder over de periode 

(2) Cass., 19 april 1978 (A.C., 1978, 952), en 
24 jan. 1980 (ibid., 1979-80, nr. 311). 
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van 1971 tot 1973 met 25 % moet worden 
verhoogd wegens de waardeverminde
ring van de munt, die is opgetreden 
tussen dat tijdstip en de datum van het 
bestreden arrest, en anderzijds dezelfde 
verhoging van 25 % niet toe te passen 
op de door verweerders ziekenfonds toen 
uitgekeerde vergoedingen, hoewel door 
de uitbetaling ervan de omvang van de 
geleden schade werd beperkt; het arrest 
op kennelijk tegenstrijdige of althans 
dubbelzinnige gronden steunt en mits
dien artikel 97 van de Grondwet 
schendt: 

Overwegende dat het arrest, dat 
de winstderving van verweerder tij
dens de jaren 1971 tot 1973 op het 
bedrag van 410.301 frank heeft 
geraamd en daarbij heeft aangeno
men dat hij in de loop van die jaren 
voor diezelfde schade een vergoe
ding van 62.999 frank had ontvan
gen van zijn ziekenfonds, een 
rekenfout begaat waar het die ver
goeding pas van het bedrag van 
410.301 frank aftrekt nadat het dit 
laatste bedrag met 25 % heeft 
verhoogd wegens de waardevermin
dering van de munt en niet voordat 
het die verhoging heeft toegepast; 

Overwegende dat het arrest ten 
gevolge van die rekenfout aan ver
weerder weliswaar een hogere ver
goeding voor winstderving toekent 
dan de schade die hij werkelijk 
heeft geleden, doch geen tegenstrij
digheid bevat; 

Dat het middel enkel de schen
ding van artikel 97 van de Grondwet 
aanvoert en niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1147, 1149, 
1153, 1154, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na de door ver
weerder tijdens de jaren 1971 tot 
1976 geleden materiEHe schade te hebben 
geraamd op 772.796 frank waarbij de 
waardevermindering van de munt tussen 
het tijdstip waarop de schade werd 
geleden en de dag van de uitspraak van 
het hof van beroep in aanmerking werd 
genomen, vermeldt dat de compensatoire 
en moratoire interesten « niet samenval
len met de ten gevolge van de waarde
vermindering van de munt toegepaste 
verhoging, vermits deze haar verant-

woording vindt in het feit dat de rechter 
de schade noodzakelijkerwijze moet 
ramen op de dag zelf van zijn 
uitpsraak », en op die gronden beslist 
dat « de compensatoire en moratoire 
interesten tegen de verschillende wette
lijke interestpercentages verschuldigd 
zijn ingevolge vertraging bij de betaling 
en {aldus) een vergoeding zijn voor het 
derven van de huurprijs van dit geld 
tijdens de gehele periode dat de vergoe
dingen nog niet werden uitbetaald », 

terwijl, eerste onderdeel, de rechter 
geen interest op de door hem vastge
stelde vergoeding mag toekennen met 
ingang van een vroeger tijdstip dan de 
dag van zijn beslissing, tenzij die inte
rest bedoeld is als vergoeding van de 
schade welke het gevolg is van het 
uitblljven van vergoeding tussen het 
ogenblik waarop de schade wordt 
geraamd en de dag van de beslissing 
waarbij de vergoeding wordt vastgesteld, 
zodat het hof van beroep, dat de schade 
raamt op de dag van de uitspraak van 
het arrest en bovendien op de vergoe
ding interest toekent vanaf een tijdstip 
v66r het arrest, zijn beslissing op tegen
strijdige gronden heeft laten steunen 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet); 

tweede onderdeel, het arrest het 
bedrag van de vergoeding tot volledig 
herstel van de door verweerder geleden 
schade vaststelt op 772.796 frank, nadat 
het de door verweerder tijdens de jaren 
1971 tot 1976 geleden materiele schade 
heeft geraamd op de dag van de uit
spraak, zodat het arrest, nu het op de 
vergoeding tot volledig herstel van de 
schade « compensatoire en moratoire » 
interest toekent vanaf een tijdstip v66r 
de dag waarop de schade werd geraamd, 
eiser veroordeelt om aan verweerder een 
boger bedrag te betalen dan het bedrag 
tot volledig herstel van de schade en 
aldus aile in het middel vermelde wets
bepalingen schendt : 

Over beide onderdelen samen : 

Overwegende dat de rechter, bin
nen de perken van de conclusies' 
van de partijen, de omvang van de 
door een misdrijf veroorzaakte 
schade vrij beoordeelt, · beslist of 
compensatoire interest als aanvul
lende vergoeding dient te worden 
toegekend en oordeelt van welk 
ogenblik af die interest begint te 
lopen; 
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Overwegende dat het arrest, na 

het door verweerder tijdens de 
jaren 1971 tot 1976 geleden inkom
stenverlies te hebben berekend met 
inaanmerkingneming, doch enkel 
voor de jaren 1971 tot 1973, van de 
waardevermindering van de munt, 
aan verweerder het bedrag van 
772.796 frank toekent dat overeen
komt met de totale hoofdsom van de 
aldus geleden schade, zoals die 
geraamd werd op de dag van de 
uitspraak; 

Overwegende dat dit bedrag 
slechts overeenkomt met de 
hoofdsom van de schade ten gevolge 
van het inkomstenverlies, zodat het 
arrest er benevens de moratoire 
interest wettig ook compensatoire 
interest aan toevoegt met ingang 
van 1 juli 1974 als gemiddelde 
datum, welke interest dient om de 
bijkomende schade te vergoeden 

. welke verweerder geleden heeft ten 
gevolge van het feit dat die 
hoofdsom op de vervaldag niet werd 
uitbetaald; 

Dat het arrest aldus niet lijdt aan 
de in het eerste onderdeel van het 
middel aangeklaagde tegenstrijdig
heid en evenmin een schending 
inhoudt van de in het tweede 
onderdeel vermelde wetsbepalingen; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist en 
het tweede onderdeel faalt naar 
recht; 

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

20 februari 1980 - 2• kamer 
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Legros, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Colard, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. VanRyn. 

Nr. 386 

2" KAMER - 20 februari 1980 

1° VREEMDELINGEN K.B. VAN 

21 DEC. 1965 BETREFFENDE DE VOORWAAR
DEN WAARONDER DE VREEMDELINGEN BEL-

GIE MOGEN BINNENKOMEN, ER VERBLIJVEN 
EN ER ZICH VESTIGEN, ART. 26 - OVERTRE
DING VAN DIT ARTIKEL- TOE TE PASSEN 
STRAF. 

2° STRAF - K.B. 21 DEC. 1965 BETREF
FENDE DE VOORWAARDEN WAARONDER DE 
VREEMDELINGEN BELGIE MOGEN BINNENKO
MEN, ER VERBLIJVEN EN ER ZICH VESTIGEN, 
ART. 26- OVERTREDING VAN DIT ARTIKEL
TOE TE PASSEN STRAF. 

3° CASSATIE - VOORZIENING IN CASSATIE 
VAN DE PROCUREUR-GENERAAL- STRAFZA
KEN - WETBOEK VAN STRAFVORDERING, 
ART. 441 - VONNIS VAN DE POLITIERECHT
BANK TOT VEROORDELING VAN DE 
BEKLAAGDE TOT EEN STRAF DIE HET WETTE
LIJKE MAXIMUM TE BOVEN GAAT -
VERNIETIGING (1). 

4° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAF

VORDERING - VEROORDELING BIJ VERSTEK 
- VERJARING VERKREGEN BIJ GEBREK AAN 
BETEKENING VAN DIE BESLISSING V66R HET 
VERSTRIJKEN VAN DE VERJARINGSTERMIJN 
VAN DE STRAFVORDERING . 

5° VERWIJZING NA CASSATIE - CAS

SATIEBEROEP VAN DE PROCUREUR
GENERAAL- STRAFZAKEN- WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING, ART. 441 - VERNIETIGING 
VAN EEN VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK 
- VASTSTELLING DOOR HET HOF DAT DE 
STRAFVORDERING DOOR VERJARING IS VER
VALLEN CASSATIEBEROEP ZONDER 
VERWIJZING (2). 

1 • en 2" Overtredingen van art. 26 KB. 
21 dec. 1965 betreffende de voorwaar
den waaronder de vreemdelingen in 
Belgie mogen binnenkomen, er ver
blijven en er zich vestigen, kunnen 
niet gestraft worden met een geld
boete van meer dan 25 frank (3). (Art. 
6 wet van 2 juni 1856 betreffende de 
algemene volkstellingen en de bevol
kingsregisters.) 

4" T.a. v. de beklaagde is de strafvorde
ring verjaard, wanneer de beslissing, 
waarbij hij bij verstek is veroordeeld, 
hem niet is betekend v66r het verstrij
ken van de verjaringstermijn van het 
misdrijf (4). (Artt. 151, 187, 188 en 
208 Sv.; artt. 22, 23 en 25 wet van 
17 april 1878.) 

(1) en (3) Cass., 5 okt. 1977 (A.C., 1978, 161). 

(2) Zie Cass., 7 feb. 1978 (A.C., 1978, 674). 

(4) Zie Cass., 7 jan. 1975 (A.C., 1975, 515) en 
7 maart 1978 (ibid., 1978, 784). 
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(PROC.-GEN. IN HET HOF VAN CASSATIE 

T. SALGUES) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de hierna 
volgende vordering van de procu
reur-generaal in het Hof van Cassa
tie : 

« Aan de tweede kamer van het 
Hof van Cassatie. 

» De ondergetekende procureur
generaal heeft de eer hierbij uiteen 
te zetten dat de minister van Justi
tie hem bij schrijven van 12 no
vember 1979, Bestuur der Wetge
ving, nr. 7/130.836/405 Pourv. 
PD/JD, bevel heeft gegeven bij het 
Hof, overeenkomstig artikel 441 van 
het W etboek van Strafvordering, 
aangifte te doen van het in kracht 
van gewijsde gegane vonnis van 
10 december 1976 van de Politie
rechtbank te Nijvel waarbij Salgues 
Jacques, Fram;ois, Aime, schilder, 
geboren te Saint-Laurent-Salange· 
(Frankrijk) op 14 december 1930, 
vreemdeling, verblijvend te Braine
l'Alleud, avenue du 112e de 
Ligne 49, veroordeeld wordt tot een 
geldboete van vijftig frank wegens 
overtreding van artikel 26, § 2 (en 
niet § 3), van het koninklijk besluit 
van 21 december 1965 betreffende 
de voorwaarden waaronder vreem
delingen Belgie mogen binnenko
men, er verblijven en er zich vesti
gen, welk feit in Nijvel gepleegd 
werd op 1 juni 1976 maar vastge
steld werd op 29 juni daaropvol
gend. 

» Voormelde overtreding van het 
koninklijk besluit van 21 decem
ber 1965, dat is genomen met name 
ter uitvoering van de wet van 
2 juni 1856 op de algemene volkstel
lingen en de bevolkingsregisters, · 
mag luidens artikel 6 van genoemde 
wet niet worden gestraft met een 
geldboete die hoger ligt dan vijfen
twintig frank, zodat de uitgesproken 
straf onwettelijk is. 

1977 betekend zodat de strafvorde
ring op dat ogenblik reeds verjaard 
was vermits meer dan een jaar was 
verlopen sinds het ogenblik waarop 
de overtreding werd begaan. 

» Om die redenen, vordert de 
ondergetekende procureur-generaal 
dat het den Hove behage het aange
geven vonnis te vernietigen, te 
bevelen dat van zijn arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de vernietigde beslissing en te 
beslissen dat er geen grond is tot 
verwijzing. 

» Brussel, 16 november 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 10 december 
1976 van de Politierechtbank te 
Nijvel waarbij Jacques Salgues ver
oordeeld wordt tot een geldboete 
van vijftig frank; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; beslist dat er geen grond 
is tot verwijzing. 

20 februari 1980 - 2• kamer -
Voorzitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Screvens - Gelij
kluidende conclusie van de h. Colard, 
advocaat-generaal. 

Nr. 387 

2• KAMER - 20 februari 1980 

NAAM - HANDELSRECHT - VRIJ GEBRUIK 
VAN EEN HANDELSNAAM - TWEE CONCUR
RENTEN MET DEZELFDE NAAM- VOORWAAR
DEN VOOR HET GEBRUIKSRECHT. 

» Bovendien waren de feiten In beginsel kan iedere koopman vrij 
gepleegd in juni 1976 en werd het gebruik maken van zijn familienaam 
verstekvonnis pas op 3 augustus en als twee kooplieden die concurren-
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ten zijn:. dezelfde naam hebben, 
mogen ZIJ die naam gebruiken, doch 
op voorwaarde dat hij, die zich het 
laatst als koopman heeft gevestigd, het 
nodige doet om alle verwarring te 
vermijden {1). (Impliciet.) (Artt. 20, 3", 
en 55, b, wet van 14 juli 1971 betref
fende de handelspraktijken.) 

(ANDRE MARECHAL - CENTRE LIEGEOIS DE 
HAUTE FIDELITE P.V.BA. T. CENTRE HI-FI 

APPAREILS DE HAUTE FIDELITE N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; Gelet op de 
bescbikking van 10 januari 1980 van 
de beer eerste voorzitter waarbij 
deze zaak aan de tweede kamer van 
bet Hof wordt toegewezen; 

Gelet op bet bestreden arrest, op 
22 november 1978 door bet Hof van 
Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 20, 3", 55, b, van de 
wet van 14 juli 1971 betreffende de 
handelspraktijken en 97 van de Grond
wet, 

doordat bet arrest, na te hebben 
vastgesteld, enerzijds, dat de verwerende 
vennootschap « Centre Hi-Fi >>, bij over
eenkomst van 10 juni 1976, van de 
curatoren van de failliete personenven
nootschap met beperkte aansprakelijk
heid « Marechal et fils » de handelszaak 
van deze vennootschap rechtmatig heeft 
overgenomen met inbegrip van de han
delsnaam « Centre Hi-Fi Marechal », die 
deze vennootschap sedert 1971 gebruikte 
en, anderzijds, dat de eisende vennoot
schap ( « Andre Marechal, Centre liegeois 
de haute fidelite •) pas in 1973 werd 
opgericht, de beroepen beslissing teniet 
doet waarbij verweerster bet verbod 
werd opgelegd de familienaam Marechal 
te gebruiken in de akten die haar handel 
betreffen, tenzij zij daarin de nodige 
precisering aanbracht om elke verwar
ring met de handel van eiseres uit te 
sluiten, waarna bet arrest beslist dat 
verweerster zich niet schuldig heeft 
gemaakt aan oneerlijke mededinging, de 
door eiseres ingestelde vordering tot 
staking afwijst, haar veroordeelt om aan 
verweerster een vergoeding van 
5.000 frank te betalen wegens roekeloos 
en tergend geding en haar veroordeelt in 

(1) Cass., 4 mei 1962 (Bull. en Pas., 1962, I, 
987) en de noot. 

de kosten, op grond dat eiseres « zich als 
handelaar bet laatst heeft gevestigd •, 
hetgeen meebrengt dat « de gegevens 
waarvan (eiseres) gewag maakt en waar
mee ze poogt aan te tonen dat (verweer
ster) daden van oneerlijke mededinging 
heeft verricht niet meer ter zake die
nend zijn », 

terwijl eiseres, om aan te tonen dat 
verweerster daden van die aard had 
verricht, in haar conclusie in boger 
beroep onder meer de volgende gegevens 
aanvoerde : « (verweerster) heeft zich 
wel degelijk schuldig gemaakt aan 
oneerlijke mededinging toen zij besliste 
de naam Marechal te gebruiken also£ die 
behoorde tot haar handelsnaam en zon
der de aandacht van bet publiek te 
vestigen op bet feit dat bet bier bet 
vroegere huis Marechal betrof »; er v66r 
de overdracht van de handelszaak door . 
de curatoren geen sprake was van enige 
verwarring of van enige daad van oneer
lijke mededinging, vermits iedere broer 
Marechal zijn familienaam gebruikte, 
zoals hij daartoe gerechtigd was, met 
toevoeging van zijn voornaam en andere 
woorden om zijn naam te onderscheiden 
van die van zijn broers; de toestand 
veranderd is en aanleiding heeft gegeven 
tot geschillen toen derden, die niet tot 
de familie Marechal behoorden, een 
vennootschap met een andere naam 
hebben opgericht en daarbij de naam 
Marechal gebruikten zonder te doen 
uitkomen dat er geen band meer bestaat 
met genoemde familie; verweerster « ten 
aanzien van bet publiek een verwarring 
in stand houdt met aile concurrerende 
firma's die door de familie Marechal 
beheerd werden en inzonderheid met 
haar voornaamste concurrent, de perso
nenvennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid (thans eiseres); nu laatstge
noemde vennootschap opgericht werd 
in 1973, terwijl de naamloze vennoot
schap Hi-Fi Center pas in 1976 is 
opgericht en na die datum de naam 
Marechal is gaan gebruiken, bet, gelet 
op de gegevens eigen aan de zaak, wei 
degelijk deze vennootschap is die de 
schadelijke verwarring heeft doen ont
staan »; artikel 20, 3", van de in bet 
middel vermelde wet van 14 juli 1971 
elke handelspubliciteit verbiedt die gege
vens bevat waardoor verwarring kan 
ontstaan met een andere handelaar, zijn 
produkten of zijn werkzaamheid; bet 
arrest uit de enkele vaststelling dat de 
vennootschap van eiseres na de perso
nenvennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid Marechal et fils werd opge-
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richt, dat deze laatste voor eiseres de 
handelsnaam Centre Hi-Fi Marechal 
heeft gebruikt en die naam aan verweer
ster heeft overgedragen, niet wettig kon 
afleiden dat verweerster die wetsbepa
ling niet overtrad door die handelsnaam 
in haar publiciteit te gebruiken; die 
bepaling de rechter gebiedt in feite na te 
gaan welke concurrent de verwarring 
heeft geschapen en niet voorschrijft dat 
het eerder gebruik van de handelsnaam 
een omstandigheid is die elke daad van 
oneerlijke mededinging waardoor ver
warring ontstaat, uitsluit; waaruit volgt 
dat het arrest de artikelen 20, 3", en 55, 
b, van de in het middel bedoelde wet 
van 14 juli 1971 schendt en niet passend 
antwoordt op de conclusie van eiseres 
(schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat het arrest de 
door eiseres ingestelde vordering tot 
staking, welke steunt op artikel 20, 
3", van de wet van 14 juli 1971 
betreffende de handelspraktijken, 
afwijst op grond dat de handels
naam « Centre Hi-Fi Marechal », die 
deel uitmaakte van het actief van 
de failliete personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid 
Marechal et fils, rechtmatig werd 
overgedragen; dat, voor het ove
rige, de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Mare
chal et fils die handelsnaam reeds 
sedert 1971, toen de vennootschap 
werd opgericht, geregeld gebruikte, 
... dat bijgevolg gei:ntimeerde niet 
het eerder gebruik had zoals de 
eerste rechter heeft beslist, nu 
genoemde vennootschap eerst in 
1973 werd opgericht; dat in werke
lijkheid dus appellante zich << als 
handelaar het laatst heeft geves
tigd »; dat uit de voorgaande over
wegingen volgt dat de gegevens 
waarvan gei:ntimeerde gewag maakt 
in haar conclusie en waarmee zij 
poogt aan te tonen dat appellante 
daden van oneerlijke mededinging 
heeft verricht, niet meer ter zake 
dienend zijn; 

Overwegende dat het hof van 
beroep aldus beslist dat de handels
publiciteit van verweerster geen 
enkel gegeven bevatte waardoor 

verwarring had kunnen ontstaan 
met de eisende vennootschap, op 
grond van de enkele omstandigheid 
dat niet verweerster zich als hande
laar het laatst had gevestigd vermits 
zij rechtmatig de handelsnaam had 
overgenomen van de failliete perso
nenvennootschap met beperkte aan
sprakelijkheid Marechal et fils, die 
deze naam reeds sedert 1971 
gebruikte, dus v66r de oprichting 
van de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Andre 
Marechal (thans eiseres); dat het 
hof van beroep daarbij evenwel niet 
nagaat of de in 1976 opgerichte 
verwerende vennootschap, door in 
haar handelsnaam en publiciteit de 
naam Marechal te gebruiken, geen 
verwarring deed ontstaan met 
andere handelaars of ambachtslie
den, in dit geval met de eisende 
vennootschap, die deze naam 
gebruikten omdat het hun familie
naam was, zodat het hof zijn beslis
sing niet wettelijk verantwoordt; 

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 voor 
uitspraak door de feitenrechter; ver
wijst de zaak naar het Hof van 
Beroep te Bergen. 

20 februari 1980 - 2• kamer - Voor
zitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : mevr. Raymond
Decharneux - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Colard, advocaat-generaal -
Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Bayart. 

Nr. 388 

2• KAMER - 20 februari 1980 

CASSATIE - STRAFZAKEN - CASSATIEBE

ROEP VAN DE PROCUREUR-GENERAAL- WET
BOEK VAN STRAFVORDERING, ART. 441 -
BESCHIKKING VAN BUITENVERVOLGINGSTEL
LING- ARREST VAN DE KAMER VAN INBE
SCHULDIGINGSTELLING, WAARBIJ, OP HET 
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VERZET VAN DE BURGERLJJKE PARTJJ, EEN 
AANVULLEND ONDERWEK WORDT BEVOLEN, 
OPDAT DOOR DE PROCUREUR-GENERAAL BJJ 
HET HOF VAN BEROEP ZAL WORDEN GEVOR
DERD ALS NAAR RECHT - TWEEDE BESCHIK
KING VAN BillTENVERVOLGINGSTELLING VAN 
DE RAADKAMER - VERNIETIGING VAN DIE 
TWEEDE BESCHIKKING EN VERWJJZING VAN 
DE ZAAK NAAR DE PROCUREUR-GENERAAL 
BJJ HET HOF VAN BEROEP. 

Wanneer de kame1· van inbeschuldi
gingstelling, op het verzet van de 
burgerlijke partij tegen een beschik
king van buitenvervolgingstelling, een 
aanvullend onderzoek beveelt en 
beslist dat, na uitvoering van die 
onderzoeksverrichtingen, inzage van 
de gedingstukken zal worden verleend 
aan de procureur-generaal bij het hoi 
van beroep, opdat door hem zal wor
den gevorderd en door de kamer van 
inbeschuldigingstelling uitspraak zou 
worden gedaan als naar recht, vernie
tigt het Hot, op het cassatieberoep van 
de procureur-generaal ingesteld met 
toepassing van art. 441 Sv., de tweede 
beschikking van buitenvervolgingstel
Jing van de raadkamer over dezeUde 
zaak en verwijst het de zaak naar de 
procureur-generaal bij het hoi van 
beroep. 

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

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de hierna 
volgende vordering van de procu
reur-generaal in het Hof van Cassa
tie : 

« Aan de tweede kamer van het 
Hof van Cassatie. 

» De ondergetekende procureur
generaal heeft de eer hierbij uiteen 
te zetten dat de minister van Justi
tie hem bij schrijven van 
27 november 1979, Bestuur der Wet
geving, nr. 7/130.836/411 AP/Pourv. 
PD/JD, bevel heeft gegeven bij het 

op de burgerlijke partijstelling van 
Droogmans Yvan (personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijk
heid. Drosico) werd beslist dat geen 
vervolging diende te worden inge
steld wegens huisdiefstal tegen 
Geirnaert Robert, Jean, Joseph, 
Emile, handelsbediende, geboren te 
Schaarbeek op 26 oktober 1949, 
wonende te Sint-Agatha-Berchem, 
Gentsesteenweg 1335. 

» Deze beschikking werd gegeven 
hoewel een eerste beschikking van 
buitenvervolgingstelling op 30 mei 
1978 door dezelfde raadkamer gege
ven, op het verzet van de burger
lijke partij, het voorwerp had uitge
maakt van een op 14 september 
1978 door de kamer van inbeschul
digingstelling van het Hof van 
Beroep te Brussel gewezen arrest 
waarbij een aanvullend onderzoek 
werd bevolen. 

» Dit arrest beslist dat, na uitvoe
ring van de onderzoeksverrichtin
gen die het bepaalt, de gedingstuk
ken aan de procureur-generaal zul
len worden meegedeeld opdat door 
hem zal worden gevorderd en door 
de kamer van inbeschuldigingstel
ling van het hof uitspraak zou 
worden gedaan als naar recht. 

» Door de beschikking van 
30 mei 1978 was de rechtsmacht van 
de raadkamer uitgeput en was de 
zaak derhalve definitief aan haar 
onttrokken. 

» Bijgevolg is de beschikking van 
24 januari 1979 onwettig daar ze de 
artikelen 128, 135, 218, 228, 229 en 
230 van het Wetboek van Strafvor
dering schendt. 

Hof, overeenkomstig artikel 441 van » Om die redenen, vordert de 
het Wetboek van Strafvordering, ondergetekende procureur-generaal 
aangifte te doen van de op dat het den Hove behage de aange-
24 januari 1979 door de raadkamer geven beschikking te vernietigen, te 
van de Rechtbank van Eerste Aan- bevelen dat van zijn arrest melding 
leg te Brussel gegeven beschikking I zal worden gemaakt op de kant van 
van buitenvervolgingstelling waarbij de vernietigde beslissing en de zaak 
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te verwijzen naar de procureur
generaal bij het Hof van Beroep te 
Brussel. 

» Brussel, 3 december 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 de 
aangegeven beschikking die op 
24 januari 1979 door de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Brussel werd gewezen; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de vernietigde beslissing; verwijst 
de zaak naar de procureur-generaal 
bij het Hof van Beroep te Brussel. 

20 februari 1980 - 2• kamer - Voor
zitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Bosly - Gelijklui
dende conclusie van de h. Colard, advo
caat-generaal. 

Nr. 389 

2" KAMER - 20 februari 1980 

BEWIJS - STRAFZAKEN - BEKLAAGDE DIE 
OMSTANDIGHEDEN AANVOERT WAARDOOR 
HET TE ZIJNEN LASTE GELEGDE MISDRIJF 
WORDT UITGESLOTEN - VONNIS TOT VER
OORDELING OP GROND ALLEEN DAT DE 
BEKLAAGDE NIET DADELIJK OP DIE OMSTAN
DIGHEDEN HEEFT GEWEZEN EN DAT EEN 
DESBETREFFEND ONDERZOEK DUS NIET 
MEER MOGELIJK IS- MISKENNING VAN DE 
WETTELIJKE REGELS IN ZAKE BEWIJS
LAST (1). 

(FLAME NT) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 september 1979 
door het Militair Gerechtshof gewe
zen; 

(1) Cass., 29 nov. 1977 (A.C., 1978, 358). 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 28, 45 van 
het Militair Strafwetboek, 154, 189 van 
het Wetboek van Strafvordering en 
97 van de Grondwet, 

doordat het arrest eiser tot een enkele 
straf veroordeelt uit hoofde van desertie 
in vredestijd en ter zake dat hij zich met 
opzet ervan onthouden heeft de bevelen 
van zijn oversten uit te voeren, op grond 
dat, wat de eerste tenlastelegging 
betreft, « het geneeskundig attest voor 
de periode van 4 tot 7 januari 1979 door 
beklaagde niet verzonden werd naar zijn 
eenheid maar door hem eerst werd 
vertoond bij zijn terugkeer naar zijn 
eenheid op 9 januari 1979; dat eiser 
aldus elk toezicht op de echtheid van het 
geneeskundig attest onmogelijk heeft 
gemaakt, doordat hij niet is kunnen 
gaan naar de geneesheer van zijn een
heid; dat dit attest derhalve niet in 
aanmerking kan worden genomen en 
dat bijgevolg de termijn van desertie 
niet werd geschorst wegens overmacht 
tijdens de periode van 4 tot 
7 januari 1979 »; dat, wat de tweede 
tenlastelegging betreft, << niet wordt 
betwist dat de beklaagde kennis heeft 
genomen van het telegram waarbij hem 
het bevel werd gegeven zich bij zijn 
eenheid te vervoegen op 4 januari 1979 
's morgens, dat hij op dat ogenblik nog 
niet gedekt was door een geneeskundig 
attest en derhalve onverwijld naar zijn 
eenheid diende terug te keren; dat hij 
pas na kennisneming van dat telegram 
zich een geneeskundig attest heeft doen 
afgeven met de bedoeling zich te ont
trekken aan zijn verplichting om zich 
onverwijld bij zijn eenheid te vervoegen; 
dat hij bovendien dit attest niet naar 
zijn eenheid heeft verzonden maar het 
aan zijn eenheid enkel heeft vertoond 
bij zijn terugkeer; dat het hof, gelet op 
voormelde gegevens, dat attest als ongel
dig beschouwt en oordeelt dat de 
beklaagde daardoor niet was ontslagen, 
op grond van overmacht, van de ver
plichting om gehoor te geven aan het 
bevel om zich onverwijld bij zijn een
heid te vervoegen », 

terwijl, eerste onderdeel, die gronden 
geen antwoord zijn op eisers conclusie 
ten betoge dat hij, enerzijds, van 4 tot en 
met 7 januari 1979 zich wegens ziekte in 
de onmogelijkheid bevond zich bij zijn 
eenheid te vervoegen, welke onmogelijk
heid vastgesteld werd door dokter Cro
quet die eiser tijdens die periode vrijge
steld heeft en die in een bij het dossier 
gevoegde verklaring dat attest beves-
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tigde, zodat eiser niet met opzet meer 
dan acht dagen van zijn eenheid verwij
derd is gebleven vermits zijn vier dagen 
durende ziekte een geval van overmacht 
oplevert, en de hem ten laste gelegde 
desertie dus niet vaststaat, dat hij, 
anderzijds, eerst op 4 januari 1979 ken
nis heeft genomen van het hem door 
zijn commandant overgezonden tele
gram, dat hij van 4 januari tot 7 januari 
ziek was en zich in de onmogelijkheid 
bevond om zich bij zijn eenheid te 
vervoegen en dat eerst kon doen op 
9 januari, vermits de ijzel de wegen 
onberijdbaar maakte; eiser bijgevolg, 
zodra hij daartoe de mogelijkheid had, 
gehoor heeft gegeven aan het bevel om 
zich bij zijn eenheid te vervoegen en 
zich niet met opzet ervan onthouden 
heeft dat bevel op te volgen; 

tweede onderdeel, het arrest, door op 
de hierboven aangegeven gronden het 
geneeskundig attest te verwerpen, de 
bewijslast omkeert : 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat eiser ziekte als 

rechtvaardigingsgrond aanvoerde 
die de hem ten laste gelegde mis
drijven uitsloot; 

Overwegende dat het arrest, door 
het op 4 januari 1979 door dokter 
Croquet opgemaakte geneeskundig 
attest te verwerpen, op de enkele 
grond dat eiser het toezicht op de 
echtheid van dat geneeskundig 
attest onmogelijk heeft gemaakt, de 
regel inzake de bewijslast in straf
zaken miskent, nu het aldus niet 
vaststelt dat eisers beweringen alle 
geloofwaardigheid missen; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het eerste onderdeel van 
het eerste middel, noch op het 
tweede middel, die niet zouden kun
nen leiden tot ruimere cassatie of 
tot cassatie zonder verwijzing, ver
nietigt het bestreden arrest; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing; laat de 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de zaak naar het anders 
samengestelde Militair Gerechtshof. 

20 februari 1980 - 2• kamer - Voor
zitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Kreit - Gelijklui
dende conclusie van de h. Colard, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Dehe
selle, Gent. 

Nr. 390 

2• KAMER - 20 febmari 1980 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - CONCLU
SIE - VONNIS W AARIN OP DIE CONCLUSIE 
ENKEL MET DUBBELZINNIGE REDENEN EN 
BESCHOUWINGEN VAN ALGEMENE AARD EN 
VAAG WORDT GEANTWOORD - NIET GEMOTI
VEERDE BESLISSING (1). 

(DUTROUX T. DE MATTEIS, GROEP JOSI N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 16 oktober 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Charleroi; 

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

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

doordat het vonnis waarbij eiser, met 
bevestiging van de beslissing van de 
eerste rechter, veroordeeld wordt we gens 
overtreding van de artikelen 420 van het 
Strafwetboek en 15.2, eerste lid, van 
het Wegverkeersreglement (koninklijk 
besluit van 1 december 1975) overweegt 
dat « uit de synthese en de vergelijking 
van de gegevens van het dossier, inzon
derheid de sporen en de doorslagge
vende materiele aanwijzingen, de plaats
gesteldheid, de door de voertuigen 
gevolgde richting, de aard en de plaats 
van de schade aan de voertuigen en hun 
positie na de botsing, alsmede uit het 
onderzoek ter terechtzitting blijkt dat, 
gelet op de precieze toedracht van het 
ongeval, de noodzakelijke en recht
streekse oorzaak van de botsing te 
vinden is in de duidelijke tekortkoming 
van (eiser) aan zijn wettelijke en regle
mentaire verplichtingen, nu hij zichzelf 
heeft gewerkt in de toestand waarop hij 

(1) Zie Cass., 20 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 731). 
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paradoxaal genoeg een beroep doet en 
dat hij duidelijk niet naar behoren heeft 
kunnen reageren op een maneuver dat 
nochtans gewoon is in bet normale 
verkeer; dat de eerste rechter terecht en 
op grond van een grotendeels passende 
motivering, die de rechtbank overneemt, 
aldus uitspraak heeft gedaan zowel op 
strafrechtelijk gebied als betreffende de 
raming van de schadevergoeding », 

terwijl, eerste onderdeel, de rechter in 
boger beroep noch door zijn eigen over
wegingen noch door verwijzing naar de 
gronden van de eerste rechter antwoord 
geeft op de conclusie in zoverre eiser 
daarbij de hem ten laste gelegde feiten 
betwistte, onder aanvoering van welbe
paalde gegevens die volgens hem aanto
nen dat de botsing enkel aan de fout van 
verweerder te wijten was; eiser met 
name steunde op bet feit dat geen 
rekening mag worden gehouden met een 
<< schuifspoor », dat uiteraard eerst na de 
botsing ontstaat, en dat enkel mag 
worden gelet op de plaats waar zijn 
voertuig op de rijbaan had gestaan op 
bet ogenblik dat hij de fout van de 
andere bestuurder had opgemerkt, eiser 
voor het overige wees op de« positie van 
de voertuigen zoals aangegeven op de 
situatietekening ,, en op de plaats van de 
schade, uit welke gegevens volgens hem 
kon worden afgeleid dat het ongeval 
aileen aan de fout van verweerder te 
wijten was; daaruit volgt dat het vonnis 
niet regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 97 van de Grond
wet); 

tweede onderdeel, het vonnis verklaart 
« een grotendeels passende motivering , 
van de eerste rechter over te nemen; uit 
het vonnis niet met zekerheid kan 
worden opgemaakt welke gronden van 
de eerste rechter het vonnis als passend 
heeft willen overnemen en welke het als 
niet passend heeft willen weren; daaruit 
volgt dat het vonnis wegens die dubbel
zinnigheid evenmin regelmatig met 
redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

Over beide onderdelen samen : 
Overwegende dat het vonnis, door 

de « grotendeels passende » motive
ring van de eerste rechter over te 
nemen, niet nauwkeurig aangeeft 
welke gronden het overneemt en 
welke het verwerpt; 

Overwegende dat de andere in 
het middel weergegeven gronden 
van het vonnis in algemene bewoor-

dingen gestelde consideransen 
bevatten, welke wegens hun vaag
heid geen antwoord vormen op de 
omstandige conclusie van eiser; 

Dat het middel gegrond is; 

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

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de strafvorde
ring jegens eiser leidt tot de vernie
tiging van de beslissingen op de 
burgerlijke rechtsvorderingen je
gens eiser, welke het gevolg zijn 
van de eerste 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 
laste van de Staat; verwijst de zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Bergen, zitting houdend in hoger 
beroep. 

20 februari 1980- 2' kamer- Voor
zitter : baron Richard, voorzitter -
Verslaggever : de h. Kreit - Gelijklui
dende conclusie van de h. Colard, advo
caat-generaal- Advocaat: mr. Simont. 

Nr. 391 

1' KAMER - 21 februari 1980 

1° BORGTOCHT - BORGSTELLING DOOR 
VERSCHILLENDE PERSONEN - SCHULD VOL
DAAN DOOR EEN VAN DE BORGEN - VER
HAAL VAN DIE BORG OP DE ANDEREN BOR
GEN- SPLITSING VAN HET VERHAAL, ZELFS 
IN GEVAL VAN HOOFDELIJKE BORGTOCHT. 

2° BORGTOCHT - HOOFDELIJKE BORG
STELLING - BORGSTELLING DOOR VERSCHIL
LENDE PERSONEN - SCHULD VOLDMN DOOR 
EEN VAN DE BORGEN- BORG DIE BIJ OVER
EENKOMST IN DE RECHTEN VAN DE 
SCHULDEISER TREEDT - VERHAAL VAN DE 
BORG, DIE DE SCHULD HEEFT VOLDAAN, OP 
DE OVERIGE BORGEN- SPLITSING VAN HET 
VERHAAL. 
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3° INDEPLAATSSTELLING - HOOFDE- delijk en ondeelbaar borg hebben 

LIJKE BORGSTELLING - BORGSTELLING gesteld VOOr aile verbintenissen van de 
DOOR VERSCHILLENDE PERSONEN - SCHULD twee vennootschappen jegens een bank; 
VOLDAAN DOOR EEN VAN DE BORGEN - b) dat lsraiH Krauskopf, die de effecten 
BORG DIE BIJ OVEREENKOMST IN DE RECH- aan de bank in pand had gegeven met 
TEN vAN DE SCHULDEISER TREEDT - het recht om die effecten te verkopen 
VERHAAL VAN DE BORG DIE DE SCHULD nadat de hoofdschuldenaars hun verbin
HEEFT VOLDAAN OP DE OVERIGE BORGEN - tenissen niet waren nagekomen, toen 
INDEPLAATSSTELLING ZONDER INVLOED OP met haar was overeengekomen dat zij 
DE VERPLICHTING VAN DIE BORG OM ZIJN van de opbrengst van die verkoop geen 
VERHAAL TE SPLITSEN. bedrag mocht afnemen, behoudens 

1 • Wanneer verschillende person en zich 
hebben borg gesteld voor dezelfde 
schuldenaar en voor dezelfde schuld 
kan de borg, die de schuld heeft 
voldaan, zich verhalen op de overige 
borgen ieder voor zijn aandeel; oak bij 
hoofdelijke borgstelling moet het ver
haal van de borg die de schuld heeft 
voldaan, worden gesplitst. (Art. 2033, 
eerste lid, B.W.) 

2" en 3" Wanneer verschillende personen 
zich hebben borg gesteld voor dezelfde 
schuldenaar en voor dezelfde schuld 
kan de hoofdelijke borg, nadat hij de 
schuld heeft voldaan in een van de 
gevallen van art. 2032 B. W., en bij 
overeenkomst in de rechten is getre
den van de schuldeiser, zich verhalen 
op de overige borgen ieder voor zijn 
aandeel; de indeplaatsstelling heeft 
geen invloed op de verplichting van de 
hoofdelijke borg, die de schuld heeft 
voldaan, om zijn verhaal op de ove
rige hoofdelijke borgen te splitsen. 
(Art. 2033, eerste lid, B.W.) 

gelijktijdige indeplaatsstelling in al haar 
rechten en waarborgen tegen de andere 
hoofdelijke schuldenaars; c) dat hij had 
gevraagd eiser en verweerster te veroor
delen om hem hoofdelijk, of althans 
ieder voor zijn deel, het bedrag van 
887.747 frank te betalen, zijnde twee 
derde van de opbrengst van de verkoop 
van de effecten die hem persoonlijk 
hadden toebehoord, vervolgens, met 
bevestiging van het beroepen vonnis, 
eiser en verweerster veroordeelt om aan 
verweerder, als curator in de onbeheerde 
nalatenschap van Israel Krauskopf, 
hoofdelijk het genoemde bedrag te beta
len, oordeelt dat wijlen Krauskopf, door 
de bank toe te staan zijn eigen bezittin
gen te gelde te maken om het deficit van 
de hoofdschuldenaars gedeeltelijk aan te 
zuiveren, zijn verbintenissen als hoofde
lijke borg nakwam, en aldus de schuld 
van aile medeschuldenaars met zoveel 
verminderde, dat wanneer verschillende 
personen zich voor dezelfde schuldenaar 
en voor dezelfde schuld hebben borg 
gesteld, de borg die de schuld heeft 
voldaan, verhaal heeft op de overige 
borgen, ieder voor zijn aandeel, wan

(JONES T. BANK NAGELMACKERS FILS & C', neer, zoals ten deze, zij in rechte werden 
MR. JAKHIAN Q.Q., LOUCKX EA.) vervolgd wegens de insolvabiliteit van de 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 juni 1978 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

hoofdschuldenaar, dat Krauskopf, die 
met anderen en voor anderen tot beta
ling van « de voiledige schuld was 
gehouden, de medeschuldenaars ten 
belope van het verschuldigde bedrag 
heeft bevrijd, zodat hij van rechtswege 
over de actio de in rem verso beschikte, 
dat de bank door wijlen Krauskopf in 

II. In zoverre 
gericht is tegen 
verweerders : 

haar rechten te doen treden de toestand 
de voorziening van de partijen Jones en Louckx ten 
de eerste drie aanzien van eerstgenoemde niet heeft 

Over het eerste middel, ... 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 1250, 1", 
1251, 3", 2021, 2026, 2033 van het Burger
lijk Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, na te hebben 
vastgesteld : a) dat Israel Krauskopf, 
eiser, en verweerster Louckx zich hoof-

gewijzigd; dat de tegeldemaking van de 
in pand gegeven portefeuille-effecten de 
gemeenschappelijke schuld heeft ver
minderd; dat de curator in de onbe
heerde nalatenschap van wijlen Kraus
kopf van de andere hoofdelijke borgen 
de terugbetaling mag eisen van hetgeen 
voor hen werd betaald », 

tezwijl, eerste onderdeel, ... 
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tweede onderdeel, de regel waarvan 

sprake is in het arrest, luidens welke, 
wanneer verscheidene personen zich 
hebben borg gesteld voor dezelfde schul
denaar en voor dezelfde schuld, de borg 
die de schulden betaald heeft op de 
overige borgen verhaal heeft << ieder voor 
zijn aandeel », hem ertoe verplicht die 
vordering over de andere borgen te 
verdelen tot beloop van het aandeel van 
elke borg, en bijgevolg belet dat zij 
hoofdelijk zouden gehouden zijn tot 
terugbetaling van hetgeen hijzelf heeft 
betaald (schending van artikel 2033 van 
het Burgerlijk Wetboek); de verplichting 
voor de borg, die heeft betaald, zijn 
verhaal te splitsen zelfs blijft bestaan 
wanneer een hoofdelijke borgtocht is 
bedongen, nu dat beding enkel aan de 
borgen het voorrecht van uitwinning of 
het voorrecht van schuldsplitsing ont
neemt dat zij tegen de hoofdschuldeiser 
hadden kunnen opwerpen, en zelfs wan
neer de borg die betaald heeft in de 
rechten van de schuldeiser treedt, aan
gezien die conventionele indeplaatsstel
ling, zoals het arrest vaststelt, de onder
linge betrekkingen tussen de borgen niet 
wijzigt; het arrest, door eiser en ver
weerster hoofdelijk te veroordelen tot 
betaling van het bedrag dat wordt gevor
derd door de borg die de schuld heeft 
voldaan, bijgevolg de in het middel 
bedoelde bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek en inzonderheid artikel 2033 
van dat wetboek schendt; 

Wat bet tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat, enerzijds, ar
tikel 2033, eerste lid, van het Bur
gerlijk Wetboek bepaalt dat, wan
neer verschillende personen zich 
hebben borg gesteld voor dezelfde 
schuldenaar en voor dezelfde 
schuld, de borg die de schuld vol
daan heeft, verhaal heeft op de 
overige borgen ieder voor zijn aan
deel; 

Dat in die bepaling geen onder
scheid wordt gemaakt tussen een 
gewone borgtocht en een hoofde
lijke borgtocht; 

Overwegende dat, anderzijds, 
indien de borg die betaald heeft 
krachtens overeenkomst in de rech
ten van de schuldeiser treedt, dit 
beding geen wijziging meebrengt, 
zoals trouwens door bet arrest 

wordt opgemerkt, van de toestand 
van de andere borgen ten aanzien 
van hem die heeft betaald, wat 
betreft de omvang van bet verhaal 
van laatstbedoelde; dat de toestand 
van de borg in dat geval onmogelijk, 
met afwijking van de regel vastge
legd in artikel 2033, eerste lid, van 
bet Burgerlijk Wetboek, voordeliger 
kan zijn ten aanzien van zijn mede
borgen dan die, vastgelegd in 
artikel 1214 van hetzelfde wetboek, 
van de medeschuldenaar van een 
hoofdelijke schuld die deze heeft 
betaald; 

Dat bet arrest, door eiser hoofde
lijk met een andere borg te veroor
delen tot betaling van bet volledige 
bedrag dat wijlen Krauskopf mocht 
vorderen wegens de betaling die hij 
als borg had gedaan,. de in bet 
middel aangevoerde wetsbepalingen 
schendt; 

Dat bet middel gegrond is; 
Overwegende dat bet arrest bin

dend moet verklaard worden voor 
de partijen de vennootschap Disko 
en voor mr. Thomas als curator in 
bet faillissement van de vennoot
schap Garage Saint-Gillois; 

Om die redenen, en zonder bet 
eerste onderdeel van het tweede 
middel te moeten onderzoeken dat 
tot geen ruimere cassatie kan lei
den, vernietigt bet bestreden arrest 
in zoverre bet eiser, hoofdelijk met 
verweerster Louckx, veroordeelt om 
aan mr. Jakhian, als curator in de 
onbeheerde nalatenschap van Israel 
Krauskopf, een bedrag van 887.747 
frank vermeerderd met de intrest te 
betalen, en uitspraak doet over de 
kosten, behalve die van de oproe
ping-dagvaarding van 5 en 6 april 
1978; verwerpt de voorziening voor 
bet overige; verklaart bet arrest 
bindend voor de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijk
heid Disko alsook voor mr. Thomas, 
als curator in bet faillissement van 
de naamloze vennootschap Garage 
Saint-Gillois; beveelt dat van dit 
arrest melding wordt gemaakt op de 
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kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat de feitenrechter erover zal 
beslissen; ve:fwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Bergen. 

21 februari 1980- 1• kamer- Voor
zitter : ridder de Schaetzen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Meeus 
- Gelijkluidende conclusie (1) van mevr. 
Liekendael, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Biitzler. 

Nr. 392 

1 e KAMER - 21 februari 1980 

1° HUUR VAN GOEDEREN- HANDELS
HUUR - HANDELSHUURWET, ART. 25, 4° -
HUURHERNIEUWING GEWEIGERD - VERGOE
DING VERSCHULDIGD AAN DE AFGEWEZEN 
HUURDER DIE EEN ERNSTIG AANBOD HEEFI' 
GEDAAN - ERNST VAN HET AANBOD -
BEWIJSLAST. 

2° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - HUUR 
VAN GOEDEREN - HANDELSHUUR - HAN

DELSHUURWET, ART. 25, 4° - HUURHERNIEU

WING GEWEIGERD - VERGOEDING VER
SCHULDIGD AAN DE AFGEWEZEN HUURDER 
DIE EEN ERNSTIG AANBOD HEEFT GEDAAN -
ERNST VAN HET AANBOD- BEWIJSLAST. 

3° HUUR VAN GOEDEREN - HANDELS

HUUR - HANDELSHUURWET, ART. 25, 4° -
HUURHERNIEUWING GEWEIGERD - VERGOE
DING VERSCHULDIGD AAN DE AFGEWEZEN 
HUURDER DIE EEN ERNSTIG AANBOD HEEFI' 
GEDAAN - ERNST VAN HET AANBOD -
BEG RIP. 

1° en 2o De huurder die regelmatig zijn 
wil heeft te kennen gegeven om 
gebruik te maken van het recht op 
hernieuwing van een handelshuur, 
doch wiens aanbod is afgewezen ten 
gevolge van het aanbod van een meer
biedende derde, en beweert recht te 
hebben op de vergoeding waarin 
art. 25, 4°, Handelshuurwet voorziet 
voor de huurder die een ernstig aan
bod heeft gedaan, moet bewijzen dat 
hij de wettelijke voorwaarden vervult; 
hij moet in geval van betwisting a.m. 
aantonen dat zijn aanbod ernstig is. 

(1) Zie cone!. van het O.M. in Bull. en Pas., 
1980, I, 754. 

3° Om ernstig te zijn, in de zin van 
art. 25, 4°, Handelshuurwet, moet het 
aanbod van de huurder die zijn recht 
op huurhernieuwing wil uitoefenen, 
niet enkel oprecht zijn, doch oak 
objectief redelijk, gelet op de beoorde
lingscl'iteria van de artt. 18 en 19 van 
dezelfde wet, zodat het in beginsel in 
ovenveging kan worden genomen. 

(BRESGEN, BROUWERIJ HAELTERMAN N.V. 
T. MUSIC SHOP P.V.BA.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 26 oktober 1978 door 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Luik in hoger beroep gewezen; 

Over het eerste en het tweede middel 
samen, het eerste afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1315 van het 
Burgerlijk Wetboek, 14, 23 en 25, 4°, 
vervat in de wet van 30 april 1951 op de 
handelshuurovereenkomsten en 870 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis het 
beroepen vonnis bevestigt dat, enerzijds, 
de rechtsvordering van de eiseressen 
had afgewezen die ertoe strekte voor 
recht te doen zeggen dat verweerster 
geen aanspraak kon maken op een 
vergoeding wegens uitzetting omdat zij 
geen ernstig aanbod had gedaan en, 

. bij gevolg, verweerster te veroordelen om .. 
de gehuurde plaatsen bij het verstrij
ken van de huurovereenkomst op 
30 november 1978 te ontruimen, en, 
anderzijds, op verweersters tegenvorde
ring, de eiseressen had veroordeeld om 
haar 2.880.000 frank vergoeding wegens 
uitzetting te betalen, op grond dat, in 
strijd met de stelling van de eiseressen, 
« de verhuurder en de derde, die de 
uitzettingsvergoeding verschuldigd zijn, 
moeten bewijzen dat het aanbod tot 
hernieuwing niet ernstig is; dat immers 
als regel is aangenomen dat aan de. 
uitgezette huurder een vergoeding 
wegens uitzetting wordt toegel{er,d; dat 
zij die de vergoeding wegens uitzetting 
verschuldigd zijn feiten moeten aanvoe
ren die hen van die verplichting vrijstel
len; dat het feit dat de huurder een 
nieuwe huurovereenkomst had aange
vraagd t~gen lichtere voorwaarden dan 
die van de lopende huurovereenkomst 
op zichzelf niet aantoont dat het aanbod 
niet ernstig was », 
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terwijl in geen enkele bepaling van de 

wet van 30 april 1951 op de handelshuur
overeenkomsten als regel is aangenomen 
dat aan die uitgezette huurder een 
vergoeding wordt toegekend; artikel 23, 
vervat in de genoemde wet, integendeel 
enkel spreekt van het « eventuele recht » 
van de huurder op een vergoeding 
wegens uitzetting als bepaald in 
artikel 25; genoemd artikel 25 aan de 
huurder trouwP-ns slechts een dergelijk 
recht toekent « in de hierna bepaalde 
gevallen », zoals onder meer het geval 
sub quarto wanneer « de huurder die 
een ernstig aanbod heeft gedaan, is 
afgewezen ten gevolge van het aanbod 
van een meerbiedende derde, overeen
komstig artikel 23 »; verweerster, die 
beweerde recht te hebben op een ver
goeding wegens uitzetting, derhalve het 
bestaan van de voor haar recht op een 
dergelijke vergoeding vereiste voorwaar
den moest aantonen, en dat de eiseres
sen, wanneer niet was vastgesteld dat zij 
daartoe verplicht waren, « geen feiten 
moesten aanvoeren die hen (daarvan) 
vrijstelden »; het vonnis dus aile in 
het middel bedoelde wetsbepalingen 
schendt; 

het tweede, afgeleid uit de schending 
van de artikelen 14, 25, 4", vervat in de 
wet van 30 april 1951 op de handelshuur
overeenkomsten en 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis het 
beroepen vonnis bevestigt dat, enerzijds, 
de rechtsvordering van de eiseressen 
had afgewezen die ertoe strekte voor 
recht te doen zeggen dat verweerster 
geen aanspraak kon maken op een 
vergoeding wegens uitzetting omdat zij 
geen ernstig aanbod had gedaan en, 
bijgevolg, verweerster te veroordelen om 
de gehuurde plaatsen bij het verstrij
ken van de huurovereenkomst op 
30 november 1978 te ontruimen en, 
anderzijds, op verweersters tegenvorde
ring, de eiseressen had veroordeeld om 
haar 2.880.000 frank vergoeding wegens 
uitzetting te betalen, op grond dat, wat 
betreft de betekenis van de bewoordin
gen « offre sene use » ( « ernstig 
aanbod ») van artikel 25, 4", vervat in 
de wet van 1951, het bijvoeglijk naam
woord « serieux » ( ernstig) in het 
juridisch taalgebruik volgens het woor
denboek van de Franse taal van Emile 
Littre betekent « wat niet voorgewend of 
geveinsd is », en dat « de wet om de 
strakke en formalistische hernieuwings
wijze te versoepelen en het gevaar voor 
misbruik en speculatie af te wenden 
verschillende controles op de oprecht-

heid instelt die uitgeoefend worden op 
de weigering tot huurhernieuwing van 
de verhuurder op grond van -een wettige 
reden, op het aanbod van een derde, op 
het aanbod van de huurder in de 
onderstelling van artikel 25, 4" », 

terwijl de wetgever, nu hij een onder
scheid heeft gemaakt tussen de bewoor
dingen « ernstig » en « oprecht », 
daaraan een verschillende draagwijdte 
heeft verleend; zo de bewoording 
« oprecht » een subjectieve beoordeling 
behelst van het feit of de partij haar 
uitgedrukte bedoelingen niet heeft 
geveinsd, de bewoording « ernstig » 
daarentegen een objectieve beoordeling 
van het aangevoerde motief of het 
gedane aanbod behelst; door bijgevolg te 
beslissen dat de bewoording << ernstig » 
van artikel 25, 4", vervat in de wet van 
30 april 1951 op de handelshuurovereen
komsten, betekent « wat niet is voorge
wend of geveinsd », het vonnis die 
wetsbepaling schendt; bovendien, nu het 
motief van het vonnis, dat steunt op de 
door de wetgever ingestelde controles op 
de oprechtheid van de weigering tot 
hernieuwing van de verhuurder en op 
het aanbod van een meerbiedende derde, 
niets uitstaande heeft met de beoorde
ling van het ernstig karakter van het 
aanbod van de huurder, het vonnis niet 
passend met redenen is omkleed (schen
ding bovendien van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat ingevolge arti
kel 25, 4", vervat in de wet van 
30 april 1951 op de handelshuur
overeenkomsten, de huurder die 
regelmatig zijn wil heeft te kennen 
gegeven om van zijn recht op her
nieuwing van de huurovereenkomst 
gebruik te maken en die een ernstig 
aanbod heeft gedaan doch is afge
wezen ten gevolge van het aanbod 
van een meerbiedende derde, recht 
heeft op een vergoeding gelijk aan 
een jaar van de in de nieuwe 
huurovereenkomst bepaalde huur, 
indien de bedoelde derde in het 
goed een andere handel drijft dan 
de vroegere huurder; 

Overwegende dat de huurder die 
beweert recht te hebben op die 
vergoeding, overeenkomstig de 
artikelen 1315 van het Burgerlijk 
W etboek en 870 van het Gerechte
lijk W etboek, moet aantonen dat hij 
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de voorwaarden vervult die de wet 
stelt om dat recht te genieten; dat 
hij bijgevolg bij betwisting dienaan
gaande moet aantonen dat zijn aan
bod ernstig is; 

Overwegende dat, in strijd met de 
beslissing van het vonnis, niet nood
zakelijk een ernstig aanbod is in de 
zin van de wet op de handelshuur
overeenkomsten, elk aanbod van de 
huurder « dat niet voorgewend of 
geveinsd is », wat enkel impliceert 
dat die huurder werkelijk een 
nieuwe huurovereenkomst wil slui
ten wanneer de door hem voorge
stelde voorwaarden worden aan
vaard; 

Dat, hoewel een onoprecht aan
bod niet ernstig kan zijn, het aan
bod van de uitgezette huurder om 
recht te hebben op de in artikel 25, 
4•, van de wet op de handelshuur
overeenkomsten bedoelde vergoe
ding, ook objectief redelijk moet 
zijn gelet op de beoordelingscriteria 
van de artikelen 18 en 19 van 
dezelfde wet, zodat het in beginsel 
in overweging kan worden geno
men; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis weliswaar, benevens zijn in 
het middel weergegeven motieven, 
ook nog zegt « dat de eerste rechter 
terecht erop heeft gewezen dat 
de door (verweerster) aangeboden 
voorwaarden uitgingen van een 
voorafgaande studie over de waarde 
van het goed die zij door een 
bevoegde deskundige had laten uit
voeren; dat het voorstel tot ophef
fing van de persoonlijke en hoofde
lijke waarborg van de heren Leo
pold en Clement Maghuin, overdra
gers van de huurovereenkomst, 
helemaal niet onredelijk was nu de 
hoofdelijkheid van de oorspronke
lijke huurders voor de verplichtin
gen van de overnemers eindigt met 
de hernieuwing van de huurover
eenkomst; dat het aanbod van (ver
weerster) dus ernstig lijkt en dat zij 
terecht aanspraak maakt op een 
vergoeding wegens uitzetting »; 

Doch overwegende dat, enerzijds, 
de omstandigheid dat verweersters 
aanbod steunde op de besluiten van 
een studie, die zij eenzijdig aan een 
bevoegde deskundige had toever
trouwd, op zichzelf niet noodzake
lijk betekent dat dit aanbod ernstig 
was in de zin van de wet op de 
handelshuurovereenkomsten; dat, 
anderzijds, het vonnis, gelet op de 
betekenis die het hecht aan het 
woord « ernstig » in die wet, niet 
duidelijk maakt of het, door aan te 
nemen dat verweersters aanbod 
ernstig lijkt, beslist dat dit aanbod 
objectief redelijk was, of enkel dat 
het oprecht was; dat de bovenver
melde overweging van het vonnis 
aldus, in strijd met wat verweerster 
betoogt, het beschikkende gedeelte 
van het vonnis niet wettig verant
woordt; 

Dat de middelen gegrond zijn; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat van 
dit arrest melding wordt gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat de feitenrechter erover zal 
beslissen; verwijst de zaak naar de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hoei, zitting houdende in hoger 
beroep. 

21 februari 1980 - 1" kamer - Voor
zitter : ridder de Schaetzen, afdelings
voorzitter - Verslaggever : baron Vin
~otte - Gelijkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, advocaat-generaal -
Advocaten: mrs. Dassesse en VanRyn. 

Nr. 393 

1" KAMER- 22 februari 1980 

HUUR VAN GOEDEREN - HANDELS-· 
HUUR- HANDELSHUURWET 1951, ART. 1-
KLEINHANDEL- BEGRIP. 

Zo de huur van onroerende goederen of 
gedeelten van onroerende goederen 
waarin een handelaar een activiteit 
uitoefent, bestaande in het leveren van 
prestaties, in het toepassingsgebied 
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van de handelshuurwet kan vallen, 
tach is daarloe althans vereist dat die 
activiteit in hoofdzaak overeenstemt 
o.m. met die van een kleinhandel, 
d.w.z. dat de huurder of de onderhuur
der in hoofdzaak zijn prestaties in het 
klein verstrekt aan het publiek, m.a. w. 
dat zijn clienteel in hoofdzaak tot 
stand komt door contact met het 
publiek (1). (Art. 1 Handelshuurwet 
1951.) 

(VAN BECKEVOORT, VAN BEUGHEM 
T. DERIDDER) 

ARREST 

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

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1 van de· wet van 
30 april 1951 op de handelshuurovereen
komsten met het oog op de bescherming 
van het handelsfonds, die, gewijzigd 
door de wet van 29 juni 1955, afdeling 
Ilbis van het hoofdstuk II van titel VIII 
van boek III van het Burgerlijk Wetboek 
vormt, 1, 2, tweede tot en met zesde lid, 
22, 23, 24 van het Wetboek van Koophan
del, gewijzigd door de wetten van 
3 juli 1956 en 17 juli 1975, 1134, 1135, 
1315, 1736, 1737, 1738, 1739, 1743, 1748, 
1762 van het Burgerlijk Wetboek, gewij
zigd door de wet van 4 november 1969, 
870, 871 van het Gerechtelijk Wetboek, 
38, § 1, 40 van de wet van 30 maart 1976 
betreffende de economische herstelmaat
regelen, 5, 9 van de wet van 
24 november 1976 betreffende het 
behoud van. de tewerkstelling, de koop
kracht en het concurrentievermogen van 
de economie, 1, 5, § 1, van de wet van 
27 december 1977 tot regeli):lg voor 
1978 van de huur- en de andere overeen-

komsten die het genot van een onroe
rend goed verlenen, voor zoveel als 
nodig zoals gewijzigd door de wet van 
13 november 1978, 6, 9, 11 van het 
koninklijk besluit van 22 augustus 
1934 houdende nieuwe maatregelen om 
bedrog in zake douane en accijnzen te 
beteugelen, en 97 van de Grondwet, en 
van het algemeen rechtsbeginsel van de 
eerbiediging van de rechten van de 
verdediging, 

doordat het vonnis de door de eisers 
ingestelde vordering tot geldigverklaring 
van de door hen aan verweerder gegeven 
opzegging van de verhuring van de 
gelijkvloerse verdieping en de kelders 
van het huis gelegen te Oostende, 
E. Beernaertstraat 32, ongegrond ver
klaart op deze gronden : verweerder 
exploiteert een douaneagentschap, doch 
de eisers houden voor dat zulks de 
toepassing van de handelshuurwet niet 
meebrengt. Ten deze weze vooraf opge
merkt dat, binnen het toepassingsgebied 
van de handelshuurwet, ook het leveren 
van prestaties begrepen wordt. Ten 
onrechte menen de eisers dat verweer
der aileen « in het groot » prestaties 
levert. Het leveren van prestaties kan 
immers niet worden vergeleken met de 
koop-verkoop van koopwaren in het 
groot of in het klein. Het is dan ook niet 
omdat verweerder veel klienteel zou 
vinden bij industrielen en handelaars, 
en dienvolgens met grote hoeveelheden 
zou inklaren, dat hij per se « prestaties 
in het groot » zou leveren. In casu 
worden immers geen prestaties in het 
groot geleverd, maar een prestatie, klant 
per klant, waarvan de ene belangrijker 
kan zijn dan de andere. In dit opzicht 
dient verweerder ook te worden 
beschouwd als huurder die aan private 
klanten in het klein prestaties verstrekt. 
Met de eerste rechter moet overigens 
aangenomen worden dat een groot deel 

------------------1 van de handelsactiviteit er in bestaat 
klienteel te ontvangen en er besprekin
gen mede te voeren, inlichtingen te 
verstrekken en omtrent contracten en 
documenten overleg te plegen. Deze 
activiteit grijpt plaats in de burelen ... Uit 
dit alles blijkt dat de huurovereenkomst 
tussen de eisers en verweerder onder de 
bepalingen valt van de handelshuurwet
geving... Bij dit alles dient daarenboven 
te worden opgemerkt dat, na het vonnis 
van de eerste rechter, de eisers a an 
verweerder een schriftelijk voorstel 
deden om een handelshuurovereenkomst 
te sluiten. Aile voorwaarden, behoudens 
de huurprijs, zouden dezelfde blijven. 

(1) Parlementaire voorbereiding van de wet 
30 april 1951 (o.a. St., Kamer, zitting 1947-1948, 
N. 20, 7; Par!. St., Senaat, zitting 1949-1950, 
N. 36, 4; Par!. Hand., Senaat, zitting 1949-1950, 
vergadering van 20 dec. 1949, 90 en 100; Par!. 
St., Senaat, zitting 1949-1950, N. 214, 4 en 5; 
Pari. Hand., Senaat, buitengew. zitting 1950, 
vergadering van 7 nov. 1950, 561; Pari. St., 
Kamer, zitting 1950-1951, N. 124, 4-5; Par!. St., 
Kamer, zitting 1950-1951, N. 185, 1, art. 1; Pari. 
St., Senaat, zitting 1950-1951, N. 233, 2; Par!. 
Hand., Senaat, zitting 1950-1951, vergadering 
van 24 april 1951, 1260); Les Novelles, Dr. civ., 
t. VI, vol. II, uitg. 1970, nrs. 1380 en 1387 tot 
1396; Alg. Prakt. Rechtsverz., tw. Handelshuur, 
uitg. 1971, nrs. 15 en 24 tot 35. 
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Dit schrijven geeft zeker een aanwijzing 
van het feit dat de eisers zelf de 
handelshuur in het kader van de activi
teit van verweerder kunnen brengen, 

terwijl, eerste onderdeel, de eisers in 
hun akte van boger beroep en in hun 
conclusie staande hielden dat de door 
verweerder gehuurde plaatsen door hem 
niet hoofdzakelijk gebruikt werden voor 
het uitoefene.n van een kleinhandel daar 
verweerder als grensexpediteur of 
douaneagent hoofdzakelijk contact heeft 
met industrielen, handelaars en profes
sionele in- en uitvoerders en niet met 
een privaat klienteel of met het publiek; 
bet vonnis bet tegendeel daarvan geens
zins inhoudt en dan ook ten onrechte 
toepassing maakt van de handelshuur
wet, en de wettelijkheid van de beslis
sing niet kan worden nagegaan (schen
ding van de artikelen 1 van de wet van 
30 april 1951 en 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het klienteel van 
verweerder bestaat uit handelaars en 
nijveraars die zich beroepsmatig tot hem 
wenden en zulks geen privaat klienteel 
van verbruikers is, zodat verweerder 
geen kleinhandel drijft; noch het feit dat 
het leveren van prestaties niet kan 
vergeleken worden met verkopingen, 
noch het feit dat verweerder de zaken 
van zijn klanten geval per geval afhan
delt, noch bet feit dat de kern van zijn 
klienteel zou bestaan uit lokale en 
regionale klanten die de ligging van zijn 
burelen, alwaar contacten gebeuren, 
goed kennen, tot gevolg hebben dat het 
klienteel van handelaars en nijveraars 
daardoor een klienteel van private ver
bruikers zou worden, waarmede ver
weerder rechtstreeks in contact staat; de 
motieven van het arrest tegenstrijdig en 
duister zijn daar bet niet is omdat 
nijveraars « klant per klant » behandeld 
worden dat zij verbruikers zijn; een 
groothandelaar zijn klanten-winkeliers 
ook per klant behandelt en de vergelij
king met de verkoop dus wei opgaat 
(schending van de artikelen 1 van de wet 
van 30 april 1951, 1, 2, tweede tot en met 
zesde lid, van het Wetboek van Koop
handel, en 97 van de Grondwet), 

derde onderdeel, de eisers staande 
hielden dat de activiteit van verweerder 
als grensexpediteur, douaneagent hoofd
zakelijk, zo niet uitsluitend, door hem 
gevoerd werd met een klienteel van 
handelaars en industrielen· en omzeg
gens nooit met private personen; de 
eisers stelden dat verweerder, die de 
toepassing van de handelshuurwet 
inriep, het tegendeel moest bewijzen en 

hem aanmaanden zijn boeken over te 
leggen; bet vonnis ten onrechte het 
tegendeel heeft aangenomen zonder het 
bewijs ervan aan verweerder op te 
leggen en daardoor de rechten van de 
verdediging van de eisers heeft miskend 
(schending van de artikelen 1 van de wet 
van 30 april 1951, 1315 van bet Burger
lijk Wetboek, 870, 871 van bet Gerechte
lijk Wetboek, 22, 23, 24 van bet Wetboek 
van Koophandel, 6, 9 en 11 van het 
koninklijk besluit van 22 augustus 1934, 
en van het algemeen rechtsbeginsel), 

vierde onderdeel, het feit dat de eisers 
in de loop van de procedure een schrif
telijk voorstel deden om een handels
huur te sluiten geenszins inhoudt dat de 
betwiste verhuring als dusdanig onder 
toepassing van de handelshuur valt daar, 
enerzijds, partijen conventioneel de toe
passing van de wet kunnen uitbreiden 
en, anderzijds, dit voorstel door verweer
der niet werd aanvaard; dit motief de 
beslissing niet wettelijk verantwoordt 
(schending van de artikelen 1134, 
1135 van bet Burgerlijk Wetboek, 1 van 
de wet van 30 april 1951 en 97 van de 
Grondwet), 

vijfde onderdeel, bet vonnis ten 
onrechte weigert recht te doen op de 
door eiser gegeven opzegging om de 
reden dat de verhuring onderworpen 
was aan de handelshuurwet (schending 
van de artikelen 1 van de wet van 
30 april 1951, 1736, 1737, 1738, 1739, 1743, 
1748, 1762 van het Burgerlijk Wetboek, 
38, § 1, 40 van de wet van 30 maart 1976, 
5, 9 van de wet van 24 december 1976, 
1 en 5, § 1, van de wet van 
27 december 1977) : 

Wat het eerste, het tweede en het 
vijfde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, zo de huur van 
onroerende goederen of gedeelten 
van onroerende goederen waarin 
een handelaar een activiteit uitoe
fent, bestaande in het leveren van 
prestaties, in het toepassingsgebied 
van de handelshuurwet kan vallen, 
dan vereist is dat de bedoelde 
activiteit in hoofdzaak overeenstemt 
met die van een kleinhandel, dit wil 
zeggen dat de betrokkene in hoofd
zaak zijn prestaties in het klein 
verstrekt aan het publiek; 

Overwegende dat het vonnis ver
meldt dat het niet is omdat 
verweerder, exploitant van een 
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douaneagentschap en in het han
delsregister ingeschreven als grens
expediteur of douaneagent, veel 
klienteel zou vinden bij industrielen 
en handelaars, en dienvolgens met 
grote hoeveelheden zou inklaren, 
dat hij per se « prestaties in het 
groot » zou leveren; het vervolgens 
oordeelt dat ten deze immers geen 
« prestaties in het groot » worden 
geleverd, maar een prestatie klant 
per klant, waarvan de ene belangrij
ker is dan de andere, en dat << in dit 
opzicht gei:ntimeerde ( thans ver
weerder) ook dient te worden 
beschouwd als huurder die aan 
private klanten in het klein presta
ties verstrekt »; 

Overwegende dat de vaststelling 
dat verweerder, in de beoogde 
gevallen, prestaties << klant per 
klant » verricht, nochtans het 
besluit niet verantwoordt dat het 
klienteel van industrielen en hande-
laars, waarover de rechters het tot 
dan toe steeds hebben, moet worden 
beschouwd als een klienteel dat in· 
hoofdzaak tot stand komt door con
tact met het publiek; 

Overwegende dat, in zoverre het 
vonnis oordeelt dat << met de eerste 
rechter overigens moet aangenomen 
worden dat een groot deel van de 
handelsactiviteit (van verweerder) 
er in bestaat klienteel te ontvangen 
en er besprekingen mede te voeren, 
inlichtingen te verstrekken en 
omtrent contracten en documenten 
overleg te plegen " en " deze acti
viteit in de burelen plaats
grijpt », zulks nochtans evenmin. 
mogelijk maakt vast te stellen dat 
de aldus bedoelde klienteel in 
hoofdzaak tot stand komt door con
tact met het publiek; 

Overwegende dat, nu uit de 
beschouwingen van het vonnis niet 
blijkt dat de door verweerder in de 
verhuurde lokalen uitgeoefende 
activiteit in. hoofdzaak bestaat in 
het verstrekken van prestaties aan 
het publiek, de rechters hun beslis

Dat in zoverre de onderdelen 
gegrond zijn; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat mel
ding van dit arrest zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; houdt de kosten 
aan opdat- erover door de feiten
rechter zou worden beslist; verwijst 
de zaak · naar de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Kortrijk, zitting 
houdende in hoger beroep. 

22 februari 1980- 1• kamer- Voor
zitter en verslaggever : raadsheer Ver
see, wnd. voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Tillekaerts, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Houte
kier. 

Nr. 394 

1 • KAMER - 22 februari 1980 

1° TUSSENKOMST BURGERLIJKE 
ZAKEN - VRAAG VAN EEN PARTIJ TOT ONT
TREKKING VAN DE ZAAK AAN DE RECHTER 
WEGENS WETTIGE VERDENKING - ANDERE 
PARTIJ IN HET BODEMGESCHIL DIENT EEN 
VERZOEKSCHRIFT TOT TUSSENKOMST IN -
VERZOEK TOT TUSSENKOMST ONTVANKELIJK. 

2° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE - ONT
TREKKING WEGENS WETTIGE VERDENKING
BURGERLIJKE ZAKEN - VRAAG VAN EEN 
PARTIJ TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK 
AAN DE RECHTER WEGENS WETTIGE VER
DENKING - ANDERE PARTIJ IN HET BODEM
GESCHIL DIENT EEN VERZOEKSCHRIFT TOT 
TUSSENKOMST IN - VERZOEK TOT TUSSEN
KOMST ONTVANKELIJK. 

3° VERWIJZING VAN EEN RECHT
BANK NAAR EEN ANDERE - ONT
TREKKING WEGENS WETTIGE VERDENKING
BURGERLIJKE ZAKEN - VERZOEKSCHRIFI' 
WAARIN GEGEVENS WORDEN AANGEVOERD 
DIE LOUTER OP EEN VERONDERSTELLING 
ZIJN GEGROND - VERWERPING VAN HET 
VERZOEKSCHRIFI' (1). 

sing niet wettelijk verantwoorden. ---------------
dat de kwestieuze huur onder toe
passing valt van de handelshuurwet; 

(1) en (2) Raadpl. Cass., 30 mei 1978 (A.C., 
1978, 1154). 
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40 VERWIJZING VAN EEN RECHT- Gelet op het verzoekschrift tot 

BANK NAAR EEN ANDERE - ONT- tussenkomst, op 22 januari 1980 ter 
TREKKING WEGENS WETTIGE VERDENKING- griffie van het Hof ingediend door 
BURGERLIJKE ZAKEN - VERZOEKSCHRIFT mr. Biitzler, advocaat bij het Hof, 
WAARIN GRIEVEN WORDEN AANGEVOERD DIE namens de naamloze vennootschap 
NIET AANTONEN DAT DE RECHTER DE ZAAK B.S.L.; 
NIET MET DE NODIGE SERENITEIT EN ONPAR
TIJDIGHEID KAN BEOORDELEN - VERWER
PING VAN HET VERZOEKSCHRIFT (2). 

1 • en 2• Wanneer in burgerlijke zaken bij 
het Hof het verzoek van een partij tot 
onttrekking van de zaak aan de rech
ter wegens wettige verdenking aan
hangig is, kan een verzoek tot tussen
komst ontvankelijk zijn dat wordt 
ingediend door een andere in het 
bodemgeschil betrokken partij (3). 
(Artt. 15, 16, 648, 650, 653, 655 tot 
657 en 812 Ger.W.) 

(SOCIETE EN NOM COLLECTIF « UGHA GROUP > 

EN CONSORTEN IN ZAKE NAAMWZE VENNOOT
SCHAP « ALGEMENE ONDERNEMINGEN EN 

STUDIEBUREEL B.S.L. >) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het met 
redenen omklede · en ondertekende 
verzoekschrift, op 19 december 1979 
ter griffie van het Hof ingediend 
door mr. De Gryse, advocaat bij het 
Hof, waarbij namens de verzoekers 
wordt gevraagd dat een procedure, 
die aanhangig is voor de Rechtbank 
van Koophandel te Hasselt en die 
strekt tot het bekomen van een 
gerechtelijk akkoord voor de naam
loze vennootschap « Algemene 
Ondernemingen en Studiebureel 
B.S.L. >>, aan voornoemde rechtbank 
zou worden onttrokken wegens wet
tige verdenking; 

(3) Raadpl. • Optreden van het Hof van 
Cassatie bij onttrekking van de zaak aan de 
rechter en verwijzing van een rechtbank naar 
een andere •, rede uitgesproken door procu
reur-generaal Delange op de plechtige ope
ningszitting van het Hof op 2 sept. 1974, nr. 14, 
Rechtsk. Weekbl. 1974-1975, kol. 463 en 464, en 
de noot onder Cass., 18 mei 1972 (A.C, 1972, 
869). Zo het aangewezen is aan de partij in het 
bodemgeschil, die niet de onttrekking van de 
zaak aan de rechter heeft gevraagd, medede
ling te doen van de vordering tot onttrekking 
van de zaak zodra niet blijkt dat uit die 
onttrekking voor haar generlei nadeel kan 
voortvloeien, is er zonder twijfel geen reden 
om haar tussenkomst af te wijzen wanneer zij 
zich vrijwillig aanmeldt. 

W at de ontvankelijkheid van het 
verzoek tot tussenkomst betreft : 

Overwegende dat, nu de naamloze 
vennootschap B.S.L. partij is in het 
voor de feitenrechter aanhangige 
bodemgeschil en nu zij tevens in de 
thans behandelde procedure tot out
trekking van de zaak aan de rechter 
een partij is die bij eventuele toe
passing van de artikelen 656 en 
657 van het Gerechtelijk Wetboek 
voor het Hof zou kunnen worden 
opgeroepen ten einde in de laatst
bedoelde procedure . te worden 
gehoord, haar verzoek tot tussen
komst ontvankelijk is; 

Wat de vordering tot onttrekking 
van de zaak betreft : 

Overwegende dat door de naam
loze vennootschap B.S.L. op 16 ok
tober 1979 ter griffie van de Recht
bank van Koophandel te Hasselt 
een verzoekschrift werd ingediend 
tot het bekomen van een gerechte
lijk akkoord; dat deze rechtbank op 
8 november 1979 een vonnis wees 
waarbij wordt verklaard dat de 
rechtspleging kan worden vervolgd 
en waarbij plaats, dag en uur wordt 
bepaald voor de vergadering van de 
schuldeisers; dat deze vergadering 
plaatsgreep en de zaak werd gesteld 
op 20 december 1979 om uitspraak 
te doen over de geschillen en over 
de homologatie; dat de procedure 
werd geschorst ten gevolge van 
het indienen van het thans behan
delde verzoekschrift tot onttrekking 
van de zaak aan de rechter; 

Overwegende dat de verzoekers 
1,1iteenzetten dat zij in het kader van 
ae concordaatsprocedure diverse 
schuldvorderingen tegen de naam
loze vennootschap B.S.L. hebben 
ingediend uit hoofde van schade 
geleden wegens het niet naleven 
van haar contractuele verplichtin
gen door die vennootschap; dat hun 
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gezamenlijke vorderingen ettelijke anderzijds, op de omstandigheden 
miljarden Belgische frank belopen, die geleid hebben tot de aanvraag 
die door de naamloze vennootschap van het gerechtelijk akkoord; 
B.S.L. op de concordataire vergade
ring integraal werden betwist; 

Overwegende dat het verzoek
schrift van 19 december 1979 steunt 
op volgende feiten : 

1. zowel Demot, die vroeger afge
vaardigde-beheerder was van de 
naamloze vennootschap, als Hen
drickx, die er technisch directeur 
was, waren tot op 19 december 1979 
rechter in handelszaken te Hasselt. 
Demot was persoonlijk betrokken in 
de zaak die ten grondslag ligt aan 
het geschil tussen de vennootschap 
en de verzoekers, maar hij is thans 
zelf in .een proces gewikkeld tegen 
de naamloze vennootschap B.S.L. 
voor de arbeidsgerechten. De ver
zoekers zijn ervan overtuigd dat er 
zowel een materiiHe als een morele 
onmogelijkheid bestaat voor de 
Rechtbank van Koophandel te Has
selt om in alle onpartijdigheid de 
concordaatsaanvraag van B.S.L. te 
behandelen, vermits die rechtbank 
een oordeel moet vellen over het 
gedrag van twee rechters in han
delszaken aldaar. Inzonderheid, 
gezien de grote publiciteit en de 
perscampagnes die met deze betwis
ting gepaard gingen, is het niet 
uitgesloten dat de betrokken rech
ters reeds expliciet of impliciet hun 
oordeel te kennen hebben gegeven 
over de gerezen betwistingen, zon
der dat het beginsel van het contra
dictoir karakter van het debat werd 
gewaarborgd; 

2. deze vermoedens worden nog · 
versterkt door de omstandigheid dat 
de verzoekers klacht hebben neer
gelegd voor de onderzoeksrechter te 
Hasselt, wegens lasterlijke aangifte, 
laster en eerroof, valsheid in 
geschriften en frauduleus faillisse
ment. Het gerechtelijk onderzoek 
heeft betrekking, enerzijds, op stuk
ken die beslissend zijn voor de 
geldigheid van de verbintenissen 
van de naamloze vennootschap 
B.S.L. tegenover de verzoekers, en, 

3. toen de verzoekers einde 
februari 1979 een vordering in kort 
geding hebben ingeleid voor de 
rechtbank te Hasselt tegen de 
naamloze vennootschap B.S.L., heeft 
deze laatste de onder 1 uiteenge
zette middelen zelf ingeroepen om 
de zaak in onderling overleg naar 
een andere rechtbank te verwijzen : 

Overwegende dat, blijkens het 
Belgisch Staatsblad van 19 decem
ber 1979, bij koninklijk besluit van 
10 december 1979, op hun verzoek, 
aan Demot en Hendrickx ontslag is 
verleend uit hun ambt van rechter 
in handelszaken in de Rechtbank 
van Koophandel te Hasselt; 

Overwegende dat de verzoekers 
het voor mogelijk houden dat de 
bedoelde gewezen rechters in han
delszaken hun mening zouden heb
ben doen kennen over de gerezen 
betwistingen; dat deze veronderstel
ling echter op geen enkel concreet 
gegeven steunt en geen kracht 
wordt bijgezet door het feit dat deze 
aangelegenheid in de pers druk 
werd besproken of door de omstan
digheid dat de verzoekers klachten 
hebben aanhangig gemaakt bij de 
onderzoeksrechter te Hasselt; 

Overwegende dat het louter feit 
dat een persoon die vroeger beheer
der was bij de naamloze vennoot
schap B.S.L. en een andere, die er 
technisch directeur is, tot voor korte 
tijd rechters waren in handelszaken, 
geen voldoende grond oplevert om 
te doen vermoeden dat de rechters 
in de Rechtbank van Koophandel te 
Hasselt en de rechters in handelsza
ken aldaar zich, bij het onderzoek 
van de hun onderworpen vraag tot 
homologatie van het gerechtelijk 
akkoord van de naamloze vennoot
schap B.S.L., w~arbij de belangen 
van zeer talrijke personen betrok
ken zijn, door andere gevoelens 
zouden laten leiden dan de zin voor 
rechtvaardigheid; 
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Overwegende dat de bewering, 

volgens welke de naamloze vennoot
schap B.S.L. bij een vroeger rechts
geding, als verweerster in kort 
geding, zelf een houding heeft aan
genomen die met de huidige ziens
wijze van de verzoekers zou over
eensternrnen, in de thans behan
delde procedure niet dienend is; 

Overwegende dat de in het ver
zoekschrift aangevoerde · feiten niet 
van die aard zijn dat ze tegen de 
Rechtbank van Koophandel te Has
selt een verdenking doen ontstaan, 
en zij derhalve geen voldoende 
grond opleveren om de zaak te 
onttrekken aan de leden van de 
rechtbank voor wie zij aanhangig is; 

Om die redenen, ontvangt het 
verzoek tot tussenkomst; verwerpt 
het verzoek tot onttrekking van de 
zaak aan de Rechtbank van Koop
handel te Hasselt; veroordeelt de 
verzoekers tot onttrekking van de 
zaak in de kosten behalve die van 
het verzoek tot tussenkomst welke 
ten laste blijven van de naamloze 
vennootschap B.S.L. 

22 februari 1980 - 1• kamer- Voor
zitter en verslaggever : raadsheer Ver
see, wnd. voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Tillekaerts, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Gryse en Biitzler. 

Nr. 395 

3• KAMER (VOLTALLIGE ZITTING) 

25 februari 1980 

WORDEN GEBRACHT - MIDDEL NIET AAN DE 
FEITENRECHTER VOORGELEGD - NIET
ONTVANKELIJK MIDDEL (1). 

3° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - ONDERNEMING -
TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID - VER
SCHILLENDE JURIDISCHE ENTITEITEN -
VOORWAARDEN OM ALS TECHNISCHE 
BEDRIJFSEENHEID TE KUNNEN WORDEN 
BESCHOUWD. 

4° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - ONDERNEMING -
TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID - VER
SCHILLENDE JURIDISCHE ENTITEITEN · -
VOORWAARDEN OM ALS TECHNISCHE 
BEDRIJFSEENHEID TE KUNNEN WORDEN 
BESCHOUWD. 

1 o Tegen de beslissing van de werkge-
ver omtrent het aantal technische 
bedrijfseenheden en/of juridische 
entiteiten waarvoor een onderne
mingsraad of een veiligheidscomite 
moet worden opgericht, kan beroep 
worden ingesteld met toepassing van 
art. 7 KB. 18 okt. 1978, ook al is die 
beslissing niet schriftelijk ter kennis 
gebracht overeenkomstig het bepaalde 
in art. 8 van hetzelfde besluit (2). 
(Impliciet.) 

3° Verschillende juridische entiteiten die 
niet voldoen aan aile voorwaarden, 
gesteld door de artt. 14, § 2, b, wet 
20 sept. 1948 en 1, § 4, b, 2, tweede lid, 
wet 10 juni 1952, om te worden 
vermoed een technische bedrijfseen
heid te vormen, kunnen niettemin op 
grond van feitelijk te beoordelen eco
nomische en sociale criteria als tech-
nische bedrijfseenheid worden be
schouwd (3). (Wet 20 sept. 1948, 
art. 14, § 1, tweede lid, 1°; wet 
10 juni 1952, art. 1, § 4, b, 1, tweede lid, 
10.) 

4° Opdat verschillende juridische entitei-

1 

ten voor de toepassing van de wetge
ving op de ondernemingsraden en de 
veiligheidscomites als een technische 

1° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG- bedrijfseenheid kunnen worden 
HEIDSCOMITE OPRICHTING beschouwd, is niet vereist dat die. 
BESLISSING OMTRENT HET AANTAL TECHNI- entiteiten worden opgericht met de 
SCHE BEDRIJFSEENHEDEN EN/OF JURIDI
SCHE ENTITEITEN- BEROEP- PROCEDURE. 

2° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - MIDDEL HIERUIT AFGELEID 
DAT DE VORDERING NIET BIJ VERZOEK
SCHRIFT KAN WORDEN INGELEID, MAAR BIJ 
DAGVAARDING VOOR DE RECHTER MOET 

(1) Cass., 26 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 197). 

(2) In dezelfde zin : Cass., 12 nov. 1979 (A.C., 
1979-80, nr. 167); vgl. Cass., 24 dec. 1979 (A.C., 
1979-80, nr. 262). 

(3) Cass., 12 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 167) 
(tweede zaak). 
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bedoeling de genoemde wetgeving te 
omzeilen (1). (Wet 20 sept. 1948, art. 14, 
§ 1, tweede lid, 1 "; wet 10 juni 1952, 
art. 1, § 4, b, 1, tweede lid, 1".) 

(POLYFIL N.V. T. GEWESTELLJK VERBOND DER 
CHRISTELLJKE V AKVERENIGINGEN) 

Advocaat-generaal Lenaerts heeft in 
substantie het volgende gezegd : 

De arbeidsrechtbank beslist dat de 
acht eiseressen, hoewel verschillende 
juridische entiteiten, maar een techni
sche bedrijfseenheid vormen voor de 
toepassing van de wetgeving op de 
ondernemingsraden. 

Het eerste middel komt op tegen de 
beslissing dat het beroep van de ver
weerders ontvankelijk is met toepassing 
van artikel 7 van het koninklijk besluit 
van 18 oktober 1978. 

Volgens de eiseressen mocht de door 
dit artikel ingestelde bijzondere proce
dureregeling ten deze niet worden toege
past. 

Luidens artikel 8 van het genoemde 
koninklijk besluit vangt de verkiezings
procedure voor de samenstelling van de 
ondernemingsraden en de veiligheidsco
mites aan met de aanplakking van een 
bericht waarbij de datum van de verkie
zingen wordt aangekondigd. Uiterlijk de 
60e dag v66r die aankondiging moet de 
werkgever, krachtens artikel 4, 1", o.m. 
het aantal technische eenheden of juri
dische entiteiten vaststellen waarvoor 
een ondernemingsraad of een veilig
heidscomite moet worden opgericht. 
Uiterlijk de 35e dag v66r diezelfde 
datum moet hij, luidens artikel 6, die 
beslissing schriftelijk ter kennis brengen 
van de leden van de raad of het comite 
of van de vakbondsafvaardiging. Artikel 
7 ten slotte bepaalt dat, binnen 7 dagen 
die volgen op de voornoemde 35e dag, 
beroep kan worden ingesteld, volgens de 
in dit artikel bepaalde procedure, « tegen 
de in artikel 6 vermelde beslissingen ». 

Kernvraag in onderhavig geschil is nu 
of artikel 7 aileen toepassing vindt, 
wanneer de werkgever het bepaalde in 
artikel 6 in acht heeft genomen. 

Indien de eiseressen gelijk hebben en 
artikel 7 ten deze dus niet toepasselijk 
is, zijn hun voorzieningen evenwel niet 
ontvankelijk. Want dan staat tegen de 
bestreden vonnissen van de arbeids

indien artikel 7 inderdaad toepasselijk 
is, aangezien dit stelt dat de beslissing 
niet vatbaar is voor beroep. 

Zo heeft het Hof bij arrest van 
24 december 1979 (2) de voorziening. 
tegen een vonnis van de arbeidsrecht
bank inzake sociale verkiezingen niet 
ontvankelijk verklaard, omdat het niet 
ging om een geschil waarvoor een bij
zondere procedureregeling is uitgevaar
digd door artikel 7 of enige andere 
bepaling van het koninklijk besluit van 
18 oktober 1978. Het betrof in die zaak 
echter helemaal niet de vraag die thans 
aan de orde is, m.n. of verschillende 
juridische entiteiten al dan niet een 
technische bedrijfseenheid vormen. 

Gaat het daarentegen wel om zulk 
geschil, dan heeft de Nederlandse afde
ling van de Hie kamer reeds impliciet 
beslist dat artikel 7 in elk geval toepas
selijk is, ook indien de werkgever de 
door artikel 6 voorgeschreven vormen 
niet in acht heeft genomen. 

In de zaak waarover het Hof bij arrest 
van 12 november 1979 (3) uitspraak heeft 
gedaan, had de vakorganisatie oorspron
kelijk gevorderd dat de rechtbank de 
werkgevers zou bevelen de nodige mede
deling aan het veiligheidscomite te doen 
« omtrent het aantal technische bedrijfs
eenheden en/of juridische entiteiten », 
d.i. precies hetgeen artikel 6 voorschrijft. 
Het lijdt dus geen twijfel dat de werkge
vers hieraan niet hadden voldaan. En 
toch heeft het Hof de voorziening onder
zocht, zonder ze niet ontvankelijk te 
verklaren op grond dat tegen het vonnis 
geen hoger beroep was ingesteld. 

Het staat de kamer thans in voltallige 
zitting te beslissen of er aanleiding is 
om deze impliciete rechtspraak te beves
tigen. 

Mij komt ze gegrond voor en ik meen 
derhalve ambtshalve geen grond van 
niet-ontvankelijkheid tegen de onderha
vige voorzieningen te moeten opwerpen. 

* 
* * 

Artikel 7 van het koninklijk besluit 
van 18 oktober 1978 bepaalt dat beroep 
kan worden ingesteld tegen « de in 
artikel 6 vermelde beslissingen ». 

rechtbank hoger beroep open. Zij zijn 1-----------------
immers aileen in laatste aanleg gewezen, 

(1) Raadpl. het in noot 3 vermelde arrest. 

(2) A.C., 1979-80, nr. 262. 

(3) A.C., 1979-80, nr. 168. 
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De in dit artikei 6 genoemde beslissin

gen zijn die « aangaande : 
1 o het aantai technische bedrijfseenhe

den en/of juridische entiteiten waarvoor 
organl!m moeten worden opgericht, met 
hun beschrijving; 

2° de functies van het Ieidinggevend 
personeei ». 

In artikei 6 wordt evenwei niet gezegd 
dat de werkgever die beslissingen moet 
nemen; het bepaait aileen dat hij daar
van kennis moet geven en hoe, wanneer 
en aan wie die kennisgeving moet 
gebeuren. Dat die beslissingen moeten 
worden genomen - en wanneer -
wordt bepaaid in artikei 4. 

Wanneer in artikei 6 dan nog eens 
herhaaid wordt over weike besiissingen 
het gaat, is het omdat dit artikei 6 maar 
betrekking heeft op twee van de beslis
singen die in artikei 4 worden opgesomd. 
De beslissingen die in artikei 6 worden 
vernoemd en waarvan dit artikei aileen 
de kennisgeving regeit, zijn dus die 
weike de werkgever krachtens artikei 4 
moet nemen. 

Dit artikei 4 bepaait immers dat de 
werkgever, uiterlijk de 60e dag v66r de 
aankondiging van de verkiezingsdatum, 
o.m. het aantai technische eenheden of 
juridische entiteiten moet vaststeilen, 
waarvoor een ondernemingsraad of een 
veiligheidscomite moet worden opge
richt, en dit « voigens de bij artikei 5 
voorgeschreven prodecure ». · 

Nu blijkt wei uit artikei 5 dat de 
desbetreffende beslissing niet noodzake
lijk meteen wordt genomen, maar dat de 
vaststelling van het aantai technische 
eenheden of juridische entiteiten, 
60 dagen v66r de aankondiging van de 
verkiezingsdatum, siechts een eerste 
fase is in de totstandkoming van de 
definitieve beslissing. Luidens artikei 5, 
a, is de werkgever immers, wanneer het 
om de eerste verkiezing in de onderne
ming gaat, ertoe gehouden, tijdens de 
periode van die 60e dag tot de 35e dag 
v66r de aankondiging van de verkie
zingsdatum, de vakbondsafgevaardigde 
« in te Iichten en te raadplegen over de 
aard, de gebieden en de graad van 
zelfstandigheid en afhankelijkheid van 
de zetei ten aanzien van de juridische 
entiteit », en dit om de technische 
bedrijfseenheid nauwkeurjg te kunnen 
bepaien, wanneer de juridische entiteit 
niet ermee overeenstemt. 

aantai technische eenheden en juridi
sche entiteiten moet Ieiden, achteraf 
worden gevoigd : de vaststelling moet 
immers gebeuren ten Iaatste op de 
60e dag v66r de genoemde aankondiging, 
terwiji de informatie en raadpleging van 
de vakbondsafvaardiging moet plaats
hebben tussen de 60e en de 35e dag v66r 
dezelfde aankondiging. 

De enige redelijke uitiegging van deze 
weinig coherente bepalingen lijkt wei 
dat de werkgever zijn oorspronkelijke 
beslissing nog mag aanpassen en wijzi
gen ais gevolg van opmerkingen van de 
vakbondsafvaardiging. Die beslissing 
moet eerst definitief zijn de 35e dag v66r 
de aankondiging van de verkiezingsda
tum, aangezien zij aisdan moet medege
deeld zijn overeenkomstig artikel 6. 

Ik zou uit de besproken bepalingen 
echter niet durven concluderen dat de 
werkgever noodzakelijk twee beslissin
gen moet nemen omtrent de technische 
eenheden en juridische entiteiten - een 
eerste krachtens artikel 4 en een tweede 
krachtens artikei 6 - met het gevoig dat 
artikei 7 aileen toepassing vindt, wan
neer de tweede beslissing overeenkom
stig artikel 6 is genomen. De volgende 
argumenten pleiten naar mijn mening 
tegen zulke interpretatie : 

1 o De procedure van artikei 5, a, is niet 
in elk geval toepasseiijk, maar aileen 
« wanneer het om de eerste verkiezing 
gaat »; bij de voigende verkiezingen 
geldt de procedure bepaald in artikei 5, 
b, die geen termijn voorschrijft en 
zonder enige moeilijkheid de beslissing 
overeenkomstig artikel 4 kan vooraf
gaan; 

2° Artikel 5, a, bepaalt ook niet dat de 
werkgever aan de vakbondsafvaardiging 
een beslissing moet voorleggen en dat 
daarop een tweede moet voigen; en 
artikei 6 schrijft evenmin voor dat een 
beslissing moet worden genomen, maar 
regelt, zoals reeds gezegd, aileen de 
kennisgeving. In het besluit is dus 
nergens sprake van twee beslissingen; 

3° Het ministerieel rondschrijven van 
16 november 1978 (1) dat de verkiezings
procedure voor de praktijk nader toe-· 
Iicht, maakt evenmin gewag van twee 
beslissingen. Het erin opgenomen tijd
schema van de kiesverrichtingen ver
meldt overigens uitdrukkelijk dat de vier 
in artikel 4 genoemde beslissingen wor
den genomen 60 dagen v66r de aankon
diging van de verkiezingsdatum en laat Wanneer men de artikelen 4, 1°, en 5, 

a, naar de letter toepast, moet de 1-------------------
procedure die tot de vaststelling van het · (1) Belgisch Staatsblad 6 december 1978. 
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daarop oniniddellijk volgen, als kiesver
richting die 35 dagen v66r dezelfde 
datum moet plaatshebben : « schrifte
lijke mededeling door de werkgever ... 
van de keuze die hij heeft gemaakt » 
inzake o.m. het aantal technische eenhe
den en juridische entiteiten (1). Het 
advies nr. 568 van deNationale Arbeids
raad van 19 december 1977 is in dezelfde 
zin. Dit spreekt zelfs van « aanvang van 
de procedure . tot 1 o vaststelling van het 
aantal technische en/of juridische 
eenheden », 60 dagen v66r de aankondi
ging van de verkiezingsdatum (2). In de 
opvatting van de Nationale Arbeidsraad 
vormen de artikelen 4 en 5 kennelijk 
een verrichting, die eerst de 60e dag 
moet aanvangen, hoewel artikel 4 de 
aanvang v66r die dag plaatst. 

Nu wil ik graag toegeven dat de 
besproken bepalingen zeker plaats Iaten 
voor twijfel omtrent hun juiste samen
hang en draagwijdte. Maar hoe men ze 
ook interpreteert, ik meen dat het zou 
indruisen tegen de opzet van artikel 5, 
zo men daaruit een argument zou halen 
tegen de toepassing van artikel 7. 

Artikel 5 van het koninklijk besluit 
van 18 oktober 1978 is bijna letterlijk 
overgenomen uit artikel 1, § 2, van de 
vorige verkiezingsbesluiten van 18 fe
bruari 1971, gewijzigd bij de koninklijke 
besluiten van 24 januari 1975 en 
8 december 1976. Dit laatste besluit 
voerde de termijn in van de 60e tot de 
30e (thans 35e) dag voor de aankondi
ging van de verkiezingsdatum op voor
stel van de Nationale Arbeidsraad. Deze 
verantwoordde dit voorstel o.m. als 
volgt : « Bovendien zou de invoering van 
dergelijke periode het de partijen 
gemakkelijker maken om, in geval men 
niet tot een akkoord komt, eventueel 
beroep te doen op de arbeidsrecht
banken » (3). 

Bedoeling-is dus kenneiijk de onmid
dellijke beslechting van het geschil te 
vergemakkelijken, omdat de verkiezings
procedure haar normaal verloop zou 
hebben; en dat is nu precies wat in het 
thans geldende besluit van 18 okto
ber 1978 wordt bereikt door de toepas
sing van artikel 7; deze uitschakelen 

o.w.v. het bepaalde in artikel 5, a, zou tot 
het tegenovergestelde resultaat leiden 
van hetgeen oorspronkelijk werd beoogd. 

Om alle voornoemde redenen meen ik 
dat het in de artikelen 4 en 6 om 
dezelfde beslissingen gaat : artikel 4 
schrijft voor dat de werkgever ze moet 
nemen - en dit wat de onder 
1 o bedoelde beslissingen betreft volgens 
de in artikel 5 bepaalde procedure -, 
terwijl artikel 6 de kennisgeving van 
sommige van de in artikel 4 genoemde 
beslissingen re~elt, met name die 
genoemd in het 1 en het 4°. 

Hieruit volgt dat, wanneer artikel 7 
het heeft over « de in artikel 6 vermelde 
beslissingen », er even goed kan worden 
gelezen « de in artikel 4, 1° en 4°, 
vermelde beslissingen ». Tenminste wijst 
dit erop dat de in artikel 7 gebruikte 
woorden « de in artikel 6 vermelde 
beslissingen » niet betekenen dat die 
beslissingen moeten ter kennis gebracht 
zijn overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 6 - er staat trouwens niet « de 
overeenkomstig artikel 6 genomen 
beslissingen », maar « de in artikel 6 
vermelde beslissingen », m.a.w. de 
beslissingen waarvan sprake in artikel 6. 

Dit houdt in dat voor de toepassing 
van artikel 7 niet in aanmerking komt 
hoe de beslissing tot stand gekomen is 
- o.m. al dan niet met inachtneming 
van de in artikel 5 voorgeschreven 
procedure - en evenmin of zij overeen
komstig artikel 6 schriftelijk ter kennis 
is gebracht. In aanmerking komt alleen 
of er een beslissing is genomen, om het 
even hoe, mondeling of schriftelijk, 
impliciet of uitdrukkelijk. 

In de praktijk komt dat hierop neer 
dat artikel 7 toepassing vindt, telkens als 
tussen de werkgever en de werknemers 
of de werknemersorganisaties een 
betwisting bestaat over het aantal tech

'nische bedrijfseenheden en/of juridische 
i entiteiten, waarvoor een ondernemings
raad of een veiligheidscomite moet wor
den opgericht. Want dat veronderstelt 
een minstens impliciete beslissing van 
de werkgever waartegen de werknemers 
of hun organisaties opkomen. En dat is 
ook het geval, wanneer de werkgever 
gewoonweg niet met de verkiezingspro
cedure van wal steekt, omdat in elk van 
de betrokken vennootschappen niet het 

(1) Hoofdstuk V, afdeling 1, nr. 5, biz. 15118. vereiste aantal werknemers tewerkge
steld is, terwijl dit wel het geval zou zijn 

(2) Zie Verslag van de Secretaris van de indien het aantal werknemers van die 
Nationale Arbeidsraad, 1976-1977, biz. 159. vennootschappen worden samengeteld. 

(3) Advies nr. 519 van 26 mei 1976, Verslag Want dan ligt aan die houding noodza-
van de Secretaris, 1976-1977, biz. 140. . kelijk een beslissing ten grondslag dat 
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de verschillende juridische entiteiten 
niet als . een technische bedrijfseenheid 
kunnen worden beschouwd. 

Zijn de werknemers of hun organisa
ties het daarmee niet eens, dan kunnen 
zij beroep bij de arbeidsrechtbank 
instellen met toepassing van artikel 7. 

* 
* * 

Het komt mij overigens voor dat deze 
uitlegging van artikel 7 ook beter strookt 
met de opzet van de procedureregeling 
dan de erg formalistische interpretatie, 
die als voorwaarde stelt dat aan de 
vormvereisten van artikel 6 - en mis
schien dan ook aan die van artikel 5 -
moet voldaan zijn om beroep te kunnen 
instellen overeenkomstig de bijzondere, 
korte en vereenvoudigde procedure. 

Het ganse besluit van 18 oktober 1978 
is immers erop gericht de sociale verkie
zingen binnen een bepaalde tijdsspanne 
te doen verlopen, zodat alle onderne
mingsraden en veiligheidscomites tijdig 
kunnen worden samengesteld. Om die 
reden wordt ook bepaald dat de geschil
len die in de loop van de verkiezingspro
cedure kunnen rijzen, onmiddelijk wor
den berecht, zodat het normale verloop 
van de verkiezingen niet wordt ver
traagd. Daarom moeten de beroepen, 
waarvan sprake in de artikelen 7, 
30 en 38, ingesteld worden binnen een 
zeer korte termijn van 7 of 5 dagen, is 
geen voorafgaande verzoening voorge
schreven, kan het beroep zelfs monde
ling worden ingesteld, · moet de arbeids
rechtbank binnen 7, 14 of 23 dagen 
uitspraak doen, kan ertegen geen hoger 
beroep worden ingesteld en wordt de 
beslissing onmiddellijk ter kennis van de 
betrokkenen gebracht. 

Wanneer nu artikel 7 niet toepasselijk 
zou zijn, indien de werkgever de door 
artikel 6 voorgeschreven vormvereisten 
niet naleeft, zouden de werknemers of 
hun organisaties verplicht zijn de 
gewone procedure te volgen om op te 
komen tegen de weigering van de werk
gever een ondernemingsraad of een 
veiligheidscomite op te richten. Oordeelt 
de arbeidsrechtbank alsdan dat de werk
gever toch verkiezingen moet organise
ren, dan kan het door het koninklijk 
besluit opgestelde tijdschema niet meer 
in acht worden genomen. Stelt de werk
gever dan nog hoger beroep in, dan 
zullen de verkiezingen eerst ettelijke 
maandan later kunnen plaatshebben en 
bestaat intussen geen ondernemingsraad 
of veiligheidscomite. · 

Nu kan de werkgever er misschien 
voordeel in zien de oprichting van die 
organen zo lang mogelijk uit te stellen. 
Niet aileen ontsnapt hij alzo tijdelijk aan 
inspraak in zijn ondernemingsbeleid en 
de vele verplichtingen die daaraan voor 
hem verbonden zijn. Maar bovendien 
voorkomt hij dat er onder zijn personeel 
een aantal beschermde werknemers zijn, 
die hij nog maar zeer moeilijk kan 
ontslaan, behoudens ten koste van zeer 
hoge vergoedingen. En dat kan bij 
sommige werkgevers misschien wel 
meespelen, wanneer men bedenkt dat 
niet alleen de verkozenen maar alle 
kandidaten die bescherming genieten 
vanaf de 30e dag v66r de aankondiging 
van de verkiezingsdatum (1). In een 
onderneming met 101 werknemers telt 
de personeelsafvaardiging in de onder
nemingsraad en in het veiligheidscomite 
elk 6 leden en 6 plaatsvervangende leden 
(2). 0p elke kandidatenlijst mag het 
aantal kandidaten gelijk zijn aan het 
aantal gewone en plaatsvervangende 
kandidaten (3), in het gegeven voorbeeld 
dus 12. Dienen de drie representatieve 
vakorganisaties voor beide organen vol
ledige lijsten in, dan maakt dat 
72 beschermde werknemers op de 
101 personeelsleden. En dat betekent 
toch een belangrijk gegeven in het 
personeelsbeleid van een onderneming 
- zelfs nog afgezien van het feit dat de 
bijzondere vergoeding die verschuldigd 
is in geval van onregelmatig ontslag van 
een beschermd werknemer, sedert de 
wijziging van de wetgeving bij konink
lijk besluit nr. 4 van 11 oktober 1978, 
kan oplopen tot acht jaar loon (4). 

Ik kan mij voorstellen dat sommige 
werkgevers - en vermoedelijk niet de 
meest sociaal voelenden - het Hof zeer 
erkentelijk zouden zijn, zo zijn recht
spraak hen zou inspireren bij het uit
denken van vertragingsmaneuvers om de 
oprichting van een ondernemingsraad 
en/of een veiligheidscomite in hun 
onderneming zo lang mogelijk uit te 
stellen. 

(1) Wet van 20 september 1948, art. 21, §§ 3 
en 4; wet van 10 juni 1952, art. 1bis, §§ 3 en 4. 

(2) ·K.B. 18 okt. 1978, art. 19 (de Neder
Jandse versie van het artikel maakt bij vergis
sing aileen melding van de ondernemings
raad). 

(3) Ibid, art. 33. 

(4) Wet van 20 sept. 1948, art. 21, § 7; wet 
van 10 juni 1952, art. 1bis, § 7. 
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En het lijdt geen twijfel dat de 

rechtspraak die vertraging zeer zou ver
gemakkelijken, zo zij de eiseressen zou 
volgen in hun uitlegging van artikel 7. 
De werkgevers zouden dan volstaan hun 
weigering een ondernemingsraad of een 
veiligheidscomite op te richten, niet op 
de voorgeschreven manier ter kennis te 
brengen om de vakorganisaties ertoe te 
verplichten de gewone rechtspleging -
met mogelijkheid van hoger beroep - te 
volgen. In die opvatting zou dus in de 
wetgeving zelf een doeltreffend vertra
gings- en sabotagemechanisme inge
bouwd zijn : van meet af aan elke 
medewerking weigeren om zo lang 
mogelijk aan de toepassing te ontsnap
pen. Dan valt toch moeilijk te rijmen 
met de opzet van het koninklijk besluit 
van 18 oktober 1978. 

• 
* * 

Zowel uit de tekst als uit de ratio van 
artikel 7 moet dus worden afgeleid dat 
deze bepaling toepassing vindt op elke 
beslissing van de werkgever omtrent het 
aantal technische bedrijfseenheden 
en/of juridische entiteiten waarvoor een 
ondernemingsraad of een veiligheidsco
mite moet worden opgericht, ook al gaat 
het om een impliciete beslissing en is zij 
niet schriftelijk ter kennis gebracht 
overeenkomstig het bepaalde in ar
tikel 6. 

Om die reden zijn de bestreden von
nissen in laatste aanleg gewezen en is er 
dus geen aanleiding om een grond van 
niet-ontvankelijkheid tegen de voorzie
ningen op te werpen. 

Maar om dezelfde reden zijn de beroe
pen van de verweerders terecht bij 
verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank 
ingesteld en vervalt dus de basis waarop 
de eiseressen hun argumentatie tegen de 
aangevochten beslissingen hebben opge
bouwd. 

Conclusie : verwerping. 

ARREST ( vertaling) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 19 januari 1979 door 
de Arbeidsrechtbank te Kortrijk, 
afdeling Roeselare, in laatste aanleg 
gewezen: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 24, 1" en 3", 
van de wet van 20 september 1948 
houdende organisatie van het bedrijfsle-

ven, gewijzigd door de wet van 
23 januari 1975 en het koninklijk besluit 
nr. 4 van 11 oktober 1978, 1, § 4, h, 
1 • en 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 de werk
plaatsen, gewijzigd door de wet van 
23 januari 1975 en het koninklijk besluit 
nr. 4 van 11 oktober 1978, 700, 704, 582, 
3" en 4", van het Gerechtelijk Wetboek, 6, 
7 van het koninklijk besluit van 
18 oktober 1978 betreffende de onderne
mingsraden en de comites voor veilig
heid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis, na vastgesteld te 
hebben « dat de opgeroepen vennoot
schappen, als werkgeefsters, niet hebben 
voldaan aan de voorschriften van 
artikel 6 van het bovenvermeld konink
lijk besluit van 18 oktober 1978; dat zij 
namelijk de vakbondsafvaardiging niet 
op schriftelijke wijze in kennis hebben 
gesteld van hun beslissing » met betrek
king tot « het aantal technische bedrijfs
eenheden en/of juridische entiteiten 
waarvoor organen moeten worden 
opgericht », het verzoekschrift van ver
weerder niettemin ontvankelijk ver
klaart op grond : dat « uit deze negatieve 
houding mag besloten worden dat elk 
van deze vennootschappen als rechtsper
soon-werkgeefster van oordeel was dat 
zij zelf als juridische entiteit een afzon
derlijke bedrijfseenheid uitmaakte die 
niet voldeed aan 'de voor het houden van 
verkiezingen gestelde norm inzake per
soneelsaantal, dat blijkt uit het verzoek
schrift en uit de uiteenzetting ter zitting 
dat door de heer Roger De Clerck, die 
namens de vennootschappen (thans eise
ressen) als gesprekspartner-werkgever 
optrad, inderdaad aan de vakbondsaf
vaardiging mondelirig werd meegedeeld 
dat de verschillende vennootschappen 
volgens hem als verschillende technische 
bedrijfseenheden zijn te aanzien, het
geen meebrengt dat geen ondernemings
raad zou worden opgericht; dat, hoewel 
niet schriftelijk meegedeeld, het aldus 
toch blijkt dat er wei degelijk een 
beslissing getroffen werd met betrekking 
tot het aantal technische bedrijfseenhe
den en/of juridische entiteiten, dat het 
tegen deze beslissing is dat door eiser 
als representatieve werknemersorganisa
tie, conform artikel 7 van hetzelfde 
koninklijk besluit van 18 oktober 1978, 
beroep werd ingesteld bij deze recht
bank bij middel van voormeld 
verzoekschrift », 
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terwijl, eerste onderdeel, het tegen

strijdig is te beslissen, enerzijds, dat de 
eiseressen « niet hebben voldaan aan de 
voorschriften van artikel 6 van het 
bovenvermeld koninklijk besluit van 
18 oktober 1978 » en, anderzijds, dat de 
vordering ingeleid krachtens artikel 7 
van hetzelfde koninklijk besluit - dat 
juist het beroep tegen de beslissing 
genomen als bepaald in artikel 6 van het 
koninklijk besluit regelt - ontvankelijk 
is; zodat het vonnis door tegenstrijdig
heid in de redengeving is aangetast, wat 
gelijkstaat met een gebrek aan motive
ring (schending van artikel 97 van de 
Grondwet), 

tweede onderdeel, de beslissing waar
tegen krachtens artikel 7 van voornoemd 
koninklijk besluit bij verzoekschrift 
ingesteld kan worden, enkel die beslis
sing is welke in het raam van de 
handelingen voorafgaand aan de verkie
zingsprocedure door de werkgever 
schriftelijk wordt meegedeeld uiterlijk 
op de 35e dag die de aanplakking van de 
verkiezingsdatum voorafgaat, en dus 
veronderstelt dat de werkgever reeds 
beslist heeft sociale verkiezingen te hou
den, en de handelingen voorafgaand aan 
de verkiezingsprocedure heeft ingezet en 
onder meer, conform artikel 4, 3", de 
datum van de aanplakking van het 
bericht waarin de verkiezingsdatum zal 
worden aangekondigd, reeds heeft mee
gedeeld; luidens het vonnis het ten deze 
slechts een mondelinge beslissing betrof, 
waarvan de datum niet gepreciseerd 
werd en die v66r de « handelingen 
voorafgaand aan de verkiezingsproce
dure » werd getroffen; zodat het vonnis, 
enerzijds, niet zonder de in het middel 
ingeroepen bepalingen - met uitzonde
ring van artikel 97 van de Grondwet -
te schenden, kan beslissen dat de 
bedoelde beslissing met toepassing van 
artikel 7 van het koninklijk besluit van 
18 oktober 1978 vatbaar was voor beroep 
bij verzoekschrift, en derhalve het ver
zoekschrift niet ontvankelijk had moeten 
verklaren en, anderzijds, door het niet 
vermelden van de datum van de beslis
sing waartegen het beroep werd inge
steld, het toezicht van het Hof van 
Cassatie op de regelmatigheid van het 
ingestelde beroep, en inzonderheid op 
het naleven van de op straffe van verval 
voorgeschreven termijn van beroep, 
onmogelijk heeft gemaakt en derhalve 
artikel 97 van de Grondwet schendt : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de aangevoerde 

tegenstrijdigheid de bewering impli-

ceert dat de niet schriftelijk mede
gedeelde beslissing van de eiseres
sen niet als een beslissing in de zin 
van de artikelen 6 en 7 van het 
koninklijk besluit van 18 oktober 
1978 kan worden beschouwd; 

Dat een dergelijke grief niets te 
maken heeft met de bepaling van 
artikel 97 van de Grondwet; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

In zoverre in het onderdeel wordt 
aangevoerd dat het vonnis het ver
zoekschrift niet ontvankelijk had 
moeten verklaren, nu tegen de 
beslissing van de eiseressen met 
toepassing van artikel 7 van het 
koninklijk besluit van 18 okto
ber 1978 geen beroep bij verzoek
schrift openstaat : 

Omtrent de grond 
ontvankelijkheid door 
opgeworpen en hieruit 
het middel nieuw is : 

van niet
verweerder 

afgeleid dat 

Overwegende dat de eiseressen 
voor de arbeidsrechtbank niet had
den doen gelden dat de vordering 
niet bij verzoekschrift kan worden 
ingeleid, maar bij dagvaarding voor 
de rechter moet worden gebracht; 

Dat het middel niet voor de eerste 
maal voor het Hof kan worden 
ingeroepen; 

In zoverre in het onderdeel wordt 
aangevoerd dat, nu het vonnis geen 
melding maakt van de datum van 
de beslissing waartegen het beroep 
is ingesteld, het Hof zijn toezicht 
niet kan uitoefenen op de regelma
tigheid van het beroep, inzonder
heid op de naleving van de op 
straffe van verval voorgeschreven 
termijn van beroep : 

Overwegende dat het beroep, 
geregeld door artikel 7 van het 
koninklijk besluit van 18 okto
ber 1978, moet worden ingesteld 
« binnen 7 dagen die volgen op de 
bij artikel 6 bedoelde 35e dag », dit 
is « de 35e dag die de aanplakking 
voorafgaat van het bericht waarin 
de datum van de verkiezingen wordt 
aangekondigd »; 
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Dat, nu de termijn niet begint te 

lopen vanaf de datum waarop de 
door het beroep aangevochten 
beslissing is genomen, het niet ver
eist is die datum te kennen om te 
kunnen nagaan of het beroep regel
matig is en inzonderheid binnen de 
voorgeschreven termijn is ingesteld; 

Dat de aangeklaagde onregelma
tigheid . derhalve niet tot cassatie 
kan leiden; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 14 van de 
wet van 20 september 1948 houdende 
organisatie van het bedrijfsleven, gewij
zigd door artikel 1, §: 3, van het konink
lijk besluit nr. 4 van 11 oktober 1978, 1, 
§ 4, b, 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, 
§ 5, van het koninklijk besluit nr. 4 van 
11 oktober 1978, 870 van het Gerechtelijk 
Wetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis oordeelt dat alle 
eiseressen samen een technische 
bedrijfseenheid vormen op grond dat 
aan de hand van · de in het vonnis 
vermelde vaststellingen « de rechtbank 
tot het besluit komt dat aile verwerende 
vennootschappen gezamenlijk een so
ciaal-economische exploitatie-eenheid 
vormen, die beantwoordt aan het begrip 
technische bedrijfseenheid als bepaald 
in artikel 14 van de wet van 
20 september 1948 », 

terwijl, eerste onderdeel, deze reden
geving in het midden laat of de beslis
sing gegrond is op het wettelijke ver
moeden ingevoerd door de in het middel 
vermelde bepalingen van het koninklijk 
besluit nr. 4 van 11 oktober 1978, volgens 
welke verscheidene j\]ridische entiteiten 
in bepaalde gevallen vermoed worden 
een technische bedrijfseenheid te vor
men, en dus op het besluit van de 
rechtbank dat de eiseressen aan de vier 
voorwaarden van dit vermoeden gelijk
tijdig voldeden, dan wei oP de algemene 
overweging dat, afgezien van dit vermoe
den, de eiseressen. als een sociaal
economische exploitatie-eenheid en dus 
als een technische beddjfseenheid dien
den te worden beschouwd, zodat het 
-vonnis, dat door een dergelijke dubbel
zinnigheid is aangetast, het toezicht door 

het Hof onmogelijk maakt en derhalve 
niet regelmatig gemotiveerd is (scherr
ding van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, zo het vonnis heeft 
willen oordelen dat de eiseressen tegelij
kertijd voldeden aan de vier voorwaar
den van het hoger genoemde wettelijk 
vermoeden en dat zij op grond van dit 
vermoeden moesten worden beschouwd 
als een technische bedrijfseenheid, het 
niet antwoordt op het door de eiseressen 
omstandig in conclusie uiteengezette 
middel, waarin zij staande hielden dat 
het vermoeden ten deze niet toepasselijk 
was daar het ging om nieuwe activitei
ten die in nieuwe juridische entiteiten 
werden ontwikkeld en niet op elkaar 
afgestemd waren, en omdat er ten deze 
geen sprake was van een kunstmatige 
splitsing, daar de oprichting van de 
eiseressen niet ontstaan was uit een 
splitsing, nog minder kunstmatig, maar 
dat zij alle gedifferentieerde entiteiten 
waren die nooit een firma hadden uitge
maakt, zodat het vonnis, door dit middel 
niet te beantwoorden, niet regelmatig 
gemotiveerd is (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

derde onderdeel, zo het vonnis heeft 
willen oordelen dat eiseressen tegelijker
tijd voldeden aan de vier voorwaarden 
van het hoger vermelde vermoeden, en 
onder meer dat de gebouwen of vaste 
werven van de eiseressen op 1 km of 
minder van de andere juridische entiteit 
gelegen waren, inzonderheid wat eerste 
en tweede eiseres betreft, op grond dat 
« weliswaar betwist wordt dat de ligging 
slechts 1 ·km zou verwijderd zijn, dat 
echter geen precieze afstandsbepaling 
wordt opgegeven », de beslissing de 
draagwijdte van het wettelijke vermoe
den en de in het middel aangehaalde 
regel dat de bewijslast rust op de partij 
die een feit aanvoert, miskent, nu het bij 
betwisting hierover aan verweerder toe
kwam te bewijzen dat de gebouwen en 
vaste werven van eerste en tweede 
eiseres zich op 1 km of minder van de 
andere juridische entiteit bevonden, 
zodat het vonnis alle in het mid
del ingeroepen wettelijke bepalingen 
schendt, inzonderheid artikel 870 van 
het Gerechtelijk Wetboek, met uitzonde
ring van artikel 97 van de Grondwet; 

vierde onderdeel, zo het vonnis heeft 
willen oordelen dat de eiseressen, buiten 
elk wettelijk vermoeden om, een techni
sche exploitatie-eenheid vormden, ver
scheidene juridische entiteiten slechts 
een technische exploitatie-eenheid of 
onderneming in de zin van de in het 
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middel vermelde bepalingen kunnen 
vormen, indien bewezen is dat de werk
gever, door de oprichting van verschei~ 
dene juridische entiteiten, de reglemen
tering inzake ondernemingsraden en 
comites voor veiligheid en hygiene heeft 
willen omzeilen, zodat het vonnis, door, 
buiten het wettelijke vermoeden om, te 
oordelen dat de eiseressen een juridi
sche entiteit vormden, zonder vast te 
stellen dat de onderscheiden juridische 
entiteiten opgericht werden om de wet
telijke bepalingen ter zake te omzeilen, 
de in het middel vermelde bepalingen 
betreffende de wettelijke begrippen 
« onderneming » en << technische 
exploitatie-eenheid » schendt (schending 
van de artikelen 14 van de wet van 
20 september 1948 en 1, § 4, b, van de 
wet van 10 juni 1952) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, de arbeids
rechtbank haar beslissing dat alle 
eiseressen slechts een technische 
bedrijfseenheid vormen, grondt op 
een uitvoerige reeks van nauwkeu
rig omschreven factoren, waaruit zij 
afleidt dat alle eiseressen « geza
menlijk een sociaal-economische 
exploitatie-eenheid vormen, die 
beantwoordt aan het begrip " tech
nische bedrijfseenheid ", als bepaald 
in artikel 14 van de wet van 
20 september 1948 »; 

Dat onder de in aanmerking 
genomen factoren weliswaar ook die 
voorkomen waaruit krachtens de 
wet het weerlegbare vermoeden kan 
worden afgeleid dat verschillende 
juridische entiteiten een technische 
bedrijfseenheid vormen; 

Dat de arbeidsrechtbank evenwel 
niet te kennen geeft dat zij op dit 
vermoeden steunt; dat uit het 
geheel van de redengeving van het 
vonnis, en inzonderheid uit het in 
aanmerking hemen van nog andere 
factoren dan die waaruit het ver
moeden kan worden afgeleid, 
integendeel blijkt dat de rechtbank 
tot het bestaan van een technische 
bedrijfseenheid besluit op grond 
van een geheel van economische en 
speciale criteria; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

Wat het tweede en het derde 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat, nu de onderde
len uitgaan van de veronderstelling 
dat de arbeidsrechtbank steunt op 
het wettelijke vermoeden, uit het 
antwoord op het eerste onderdeel 
volgt dat zij feitelijke grondslag 
missen; 

Wat het vierde onderdeel be
treft: 

Overwegende dat noch uit enige 
bepaling noch uit de opzet van de 
wetten op de ondernemingsraden en 
de veiligheidscomites volgt dat ver
schillende juridische entiteiten 
alleen dan als een technische 
bedrijfseenheid kunnen worden 
aangemerkt, wanneer die entiteiten 
werden opgericht met de bedoeling 
de genoemde wetgeving te omzeilen; 

Dat het onderdeel naar recht · 
faalt; 

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

25 februari 1980 - 3" kamer -
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Delva -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. L. De Gryse en R. Biitzler. 

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin 
gewezen op voorziening van dezelfde eiseres
sen tegen een beslissing op dezelfde datum en 
van dezelfde rechtbank in zake Algemeen 
Belgisch Vakverbond, gewestelijke afdeling 
Midden- en Zuid-West-Vlaanderen. 

Nr. 396 

3" KAMER - 25 februari 1980 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - ONDERNEMING -
TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID - VER
SCHILLENDE JURIDISCHE ENTITEITEN -
VERMOEDEN DAT EEN TECHNISCHE 
BEDRIJFSEENHEID WORDT GEVORMD -
VOORWAARDEN - VERSCHEIDENE PERSO
NEELSOVERPLAATSINGEN. 
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Uit de enkele vaststelling dat de ene 

vennootschap haar personeel heeft 
verkregen van de andere vennoot
schap toen zij ervan afsplitste, kan de 
rechter niet afleiden dat voldaan is 
aan een van de vier voorwaarden die 
gelijktijdig vervuld moeten zijn opdat, 
met het oog op de oprichting van een 
ondernemingsraad of een veiligheids
comite, verschillende juridische enti
teiten vermoed worden een technische 
bedrijfseenheid te vormen, m.n. dat 
verscheidene personeelsoverplaatsin
gen werden doorgevoerd binnen vier 
jaar v66r het inzetten van de proce
dure ter bepaling van het begrip 
technische bedrijfseenheid (1). (Wet 
20 sept. 1948, art. 14, § 2, b, eerste lid, 
3"; wet 10 juni 1952, art. 1, § 4, b.2, 
tweede lid, 3".) 

(HORMANN-BELGIE N.V., HORMANN VERKOOPS
ORGANISATIE N.V. T. CASTERMANS) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 januari 1979 in 
laatste aanleg gewezen door de 
Arbeidsrechtbank te Tongeren; 

personeelsoverplaatsingen tussen de 
twee vennootschappen werden door
gevoerd: 

Overwegende dat luidens de inge
roepen wetsbepalingen verschil
lende juridische entiteiten tot 
bewijs van het tegendeel vermoed 
worden een technische bedrijfseen
heid te vormen indien de vier in die 
bepalingen opgesomde voorwaarden 
gelijktijdig zijn vervuld; dat het 
middel de schending van die bepa
lingen aanvoert met betrekking tot 
de derde van die voorwaarden die is 
dat « meerdere personeelsoverplaat
singen in welke vorm ook werden 
doorgevoerd binnen vier jaar v66r 
het inzetten van de procedure ter 
bepaling van het begrip technische 
bedrijfseenheid ofwel dat arbeids
overeenkomsten in de mogelijkheid 
van dergelijke overplaatsingen voor
zien »; 

Overwegende dat het vonnis, na 
te hebben vastgesteld dat tweede 
eiseres de naamloze vennootschap 
Hormann Verkoopsorganisatie 

Over het middel, afgeleid uit de schen- « haar personeel bekwam op 
ding van de artikelen 14, inzonderheid · 1 januari 1978, wanneer zij af
§ 2, b, van de wet van 20 september 1948 splitste van de naamloze vennoot
houdende organisatie van het bedrijfsle- schap Hi:irmann-Belgie (thans eerste 
ven, gewijzigd door artikel 1, § 3, van het eiseres) », beslist dat ten deze de 
koninklijk besluit nr. 4 van 11 ok- derde voorwaarde vervuld is wegens 
tober 1978, en 1, § 3, van het koninklijk het enkele feit dat « het personeel is 
besluit nr. 4 van 11 oktober 1978, en 1, 
inzonderheid § 4, b.2, van de wet van verkregen door afsplitsing »; 
10 juni 1952 betreffende de gezondheid Dat uit deze redengeving niet 
en de veiligheid van de werknemers 
alsmede de salubriteit van het werk en blijkt dat is voldaan aan het wette
van de werkplaatsen, gewijzigd door lijk criterium van het doorvoeren 
artikel 9, § 3, van het koninklijk besluit van « meerdere personeelsoverplaat
nr. 4 van 11 oktober 1978, singen » binnen de zoeven vermelde 

doordat het vonnis, om te beslissen termijn van vier jaar; dat het vonnis 
dat de twee eiseressen samen een tech- derhalve de ingeroepen wetsbepa
nische bedrijfseenheid vormen, over- lingen schendt; 
weegt dat het personeel is verkregen Dat het middel gegrond is; 
door afsplitsing, 

terwijl het feit dat bij de oprichting 
van een afgesplitste vennootschap een 
dee! van het personeel van de vennoot- Om die redenen, vernietigt het 
schap waaruit de afsplitsing is gebeurd, bestreden vonnis; beveelt dat van 
naar de nieuwe vennootschap overgaat, 
de vervulling niet betekent van de wette- dit arrest melding zal worden 
lijke voorwaarde dat er verscheidene gemaakt op de kant van de vernie
----------------1 tigde beslissing; houdt de kosten 

(1) Raadpl. Cass., 12 nov. 1979, (A.C., 1979-80, 
nr. 168). 

aan en zegt dat erover door de 
feitenrechter zal worden beslist; 
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verwijst de zaak naar de Arbeids
rechtbank te Hasselt, zitting hou
dende in laatste aanleg. 

25 februari 1980 - 3' kamer -
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Delva 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. van Heeke. 

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin 
gewezen op voorziening van dezelfde eiseres
sen tegen een beslissing van dezelfde datum 
door dezelfde rechtbank in zake Kerremans. 

Nr. 397 

3' KAMER - 25 februari 1980 

BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - BEWIJS 
DOOR GETUIGEN - INDIRECT GETUIGENIS -
TOELAATBAARHEID. 

Geen wetsbepaling of rechtsbeginsel 
beperkt de toelaatbaarheid van het 
indirect getuigenis; de bewijswaarde 
ervan wordt aan het oordeel en het 
beleid van de rechter overgelaten (1). 

(COBEFA N.V. T. KUYCKX) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 december 1977 
door het Arbeidshof te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1316, 1341 van bet 
Burgerlijk Wetboek, 4 van de wet van 
10 maart 1900 op de arbeidsovereen
komst, 915, 917, 921, 934, 937, 946, 959, 
961, 992, 994, 998, 1000, 1001, 1042 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
om aan verweerder een bedrag van 
54.810 frank te betalen op grond : dat 
verweerder sedert meer dan drie jaar in 
_dienst was van eiseres, toen hem op 

(1) Raadpl. KLUYSKENS: Beginselen van Bur
gerlijk Recht- De verbintenissen, nr. 311; DE 
PAGE ; Traite eJementaire de droit civil beige, 
III, nr. 854, 4°; Cass. fr., 9 januari 1929, Pas., 
1930, II, 12; VIDAL : noot onder Cass. fr., 12 meii 
1971, in J.C.P., 1972, II, 17069. 

31 mei 1974 werd voorgesteld om vanaf 
3 juni 1974 te gaan arbeiden in de 
werkhuizen van de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
Tegero; dat verweerder beweert dat hem 
de verzekering werd gegeven dat deze 
overplaatsing slechts een voorlopig 
karakter had en zijn verworven rechten 
niet kon aantasten, maar eiseres voor
houdt dat het een definitieve en 
onvoorwaardelijke verandering van 
werkgever betrof; dat, zonder rekening 
te houden met de verklaringen van 
Leyssens Leopold en Quintens Andre, 
die heiden met eiseres in een identiek 
geschil betrokken zijn, het arbeidshof 
vaststelt dat de verklaring van Raymae
kers inhoudt dat uit de bewoordingen 
van directeur Hons bleek dat de over
plaatsing van verweerder naar de perso
nenvennootschap met beperkte aanspra
kelijkheid Tegero slechts een uitlening 
van werkkracht was met de belofte van 
terugkeer in de schoot van de onderne
ming, wat trouwens eerder reeds meer
maals gebeurd was; dat deze versie 
uitdrukkelijk bevestigd wordt door de 
verklaringen van de vakbondsafgevaar
digde Leo Dusoleil, die verklaart dat 
Hons zelf hem tijdens een onderhoud 
verzekerde dat de betrokken werkne
mers slechts voorlopig aan de personen
vennootschap met beperkte aansprake
lijkheid Tegero waren uitgeleend met 
behoud van aile rechten en zij derhalve 
ook na 3 juni steeds in dienst van 
eiseres waren gebleven; dat deze versie 
van de feiten wordt tegengesproken door 
Hons, die eveneens als getuige werd 
gehoord; dat in dit verband dient te 
worden vastgesteld dat Hons zichzelf als 
zaakvoerder van eiseres betitelt en de 
persoon is die de thans betwiste beslis
sing in naam van deze firma nam; dat 
hij derhalve de persoon zou geweest zijn 
die, in geval van een eventuele persoon
lijke verschijning van de partijen, met 
toepassing van artikel 994 van het 
Gerechtelijk Wetboek, voor eiseres zou 
zijn opgeroepen; dat zijn verklaringen 
ten deze niet opwegen tegen die van de 
voornoemde getuigen, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres bij 
conclusie staande hield dat getuige Ray
maekers altijd bij eiseres in de smidse 
heeft gewerkt, zodat hij gewoon de facto 
niets kon hebben gehoord van hetgeen 
Hons aan verweerder zou hebben 
gevraagd om bij de personenvennoot
schap met beperkte aansprakelijkheid 
Tegero te gaan werken; het arrest noch
tans het getuigenis van Raymaekers in 
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aanmerking neemt zonder op dit ver
weermiddel te antwoorden (schending 
van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de verklaringen van 
getuige Raymaekers, over feiten of 
gesprekken die hij zelf niet rechtstreeks 
heeft gehoord, slechts in bijzondere 
omstandigheden als bewijs in aanmer
king kunnen worden genomen, en bet 
arrest dergelijke omstandigheden geens
zins vermeldt; het gebrek aan motieven 
het daarbij niet mogelijk maakt vast te 
stellen of de verklaringen van Raymae
kers als rechtstreeks of als onrecbt
streeks beschouwd worden (schending 
van de artikelen 1316, 1341 van bet 
Burgerlijk Wetboek, 4 van de wet van 
10 maart 1900, 915, 917, 1042 van bet 
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de 
Grondwet); 

derde onderdeel, bet feit dat Hons als 
zaakvoerder van eiseres, in geval van 
persoonlijke verschijning, als orgaan of 
wettelijke vertegenwoordiger van eiseres 
zou opgeroepen geweest zijn, geenszins 
inhoudt dat zijn onder eed afgelegde 
verklaringen daarom niet tegen deze van 
de getuigen Raymaekers en Dusoleil 
zouden kunnen opwegen; deze motieven 
duister en dubbelzinnig zijn, daar er 
geen persoonlijk verboor als dusdanig 
gebeurd is (schending van de 
artikelen 1316, 1341 van het Burger
lijk Wetboek, 4 van de wet van 
10 maart 1900, 915, 917, 921, 934, 937, 946, 
959, 961, 992, 994, 998, 1000, 1001, 
1042 van het Gerechtelijk Wetboek en 
97 van de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiseres in haar 
conclusie in hoger beroep aanvoerde 
dat de getuige Raymaekers altijd bij 
eiseres in de smidse heeft gewerkt, 
zodat hij onmogelijk iets kan heb
ben gehoord van hetgeen genaamde 
Hons · aan verweerder zou hebben 
gevraagd om bij de personenven
nootschap met beperkte aansprake
lijkheid Tegero te gaan werken; 

Overwegende dat het arrest de 
verklaring van de getuige Raymae
kers aanneemt, met name op grond 
dat zij werd bevestigd door de 
getuige Dusoleil die een onderhoud 
met Hons heeft gehad; 

Dat het arbeidshof aldus de reden 
opgeeft waarom het, in weerwil van 
'het door eiseres bij conclusie aange
voerde bezwaar, de verklaring van 
getuige Raymaekers als geloofwaar
dig in aanmerking neemt; dat het 
zodoende de conclusie van eiseres 
beantwoordt; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat geen wetsbepa
ling of rechtsbeginsel de toelaat
baarheid van het onrechtstreeks 
getuigenis beperkt; dat de bewijs
waarde ervan wordt overgelaten aan 
het oordeel en aan het beleid van de 
rechter; 

Dat het arrest derhalve geen mel
ding dient te maken van bijzondere 
omstandigheden en uit de motieven 
ervan evenmin moet blijken of de 
verklaringen van Raymaekers als 
rechtstreeks of indirect getuigenis 
worden beschouwd; 

Dat het onderdeel naar recht 
faalt; 

W at het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat getuige Hons, die als zaak
voerder van eiseres de litigieuze 
beslissing nam, als orgaan of wette
lijke vertegenwoordiger van eiseres 
zou zijn opgeroepen in geval van 
persoonlijke verschijning, en daar
uit afleidt dat zijn verklaring niet 
kan opwegen tegen deze van de 
getuigen Raymaekers en Dusoleil; 

Dat het arbeidshof zodoende de 
respectieve bewijswaarde van de 
getuigenissen, rekening houdend 
met de omstandigheden van de 
zaak, op onaantastbare wijze beoor
deelt; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening, veroordeelt eiseres in 
de kosten. 
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25 februari 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. Houtekier en Bayart. 

Nr. 398 
2• KAMER - 26 februari 1980 

1° BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFr
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN- STRAFZA
KEN - PROCES-VERBAAL WAARIN DE VER
KLARING VAN DE BEKLAAGDE IS OPGENO
MEN - BESLISSING DIE AAN DEZE VERKLA
Rll'IG EEN DAARMEE VERENIGBARE DRAAG
WIJDTE TOEKENT- GEEN MISKENNING VAN 
DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN (1). 

2° VENNOOTSCHAP - VENNOOTSCHAP 
0P AANDELEN - VERBOD VOOR BEPAALDE 
VEROORDEELDEN DEEL TE NEMEN AAN HET 
BEHEER VAN EN HET TOEZICHT OP DE AAN
DELENVI!:NNOOTSCHAP - WERKELIJKE DEEL
NEMING - BEGRIP. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - VERZOEK 
OM EEN ONDERZOEKSMAATREGEL 
OPGAVE DOOR DE RECHTER VAN DE REDE
NEN WAAROM HIJ ZICH VOLDOENDE INGE
LICHT ACHT - GEMOTIVEERDE VERWERPING 

(2). 

2" Naar recht verantwoord is de veroor
deling van een beklaagde wegens 
overtreding van de artt. 1 en 4, KB. 
nr. 22 van 24 okt. 1934, wanneer het 
arrest vaststelt dat die beklaagde de 
functie van commissaris van een ven
nootschap op aandelen zonder enig 
voorbehoud heeft aanvaard, dat de 
beslissing van de algemene vergade
ring in het Belgisch Staatsblad is 
bekendgemaakt en dat de beklaagde 
eerst maanden na zijn verhoor door de 
gerechtelijke politie ontslag heeft 
gegeven. 

(AERTS) 

ARREST 

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

(1) Cass., 31 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 254). 

(2) Cass., 30 nov. 1976 (A. C., 1977, 362). 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 154, 
176, 189, 211 van het Wetboek van 
Strafvordering, 1, 4 van het koninklijk 
besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 · 
houdende verbod, ten opzichte van som
mige veroordeelden en van de gefailleer
den om deel te nemen aan het beheer 
van en het toezicht over de vennoot
schappen op aandelen, de personenven
nootschappen met beperkte aansprake
lijkheid, de cooperatieve vennootschap
pen en om het beroep van wisselagent 
uit te oefenen of de bedrijvigheid van 
depositobanken waar te nemen, gewij
zigd door de wetten van 16 maart 1972 
en 4 augustus 1978, en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest de ten laste van 
eiser gelegde feiten bewezen verklaart 
en hem veroordeelt op grond : dat eiser 
door de algemene vergadering van de 
naamloze vennootschap « Auto Parts 
Gebroeders Rosvelds » tot commissaris 
van deze vennootschap werd benoemd; 
dat deze beslissing in de bijlagen tot het 
Belgisch Staatsblad van 4 juli 1978 werd 
gepubliceerd; dat eiser, in zijn hoedanig
heid van commissaris, toezicht moest 
uitoefenen over het beheer van de ven
nootschap en een onbeperkt recht van 
.controle had op al haar handelingen; dat 
uit de eigen verklaring van eiser blijkt 
dat hij deze functie aanvaardde, wetende 
dat hij hiertoe niet in de wettelijke 
voorwaarden verkeerde; dat deze aan
vaarding, zonder enig voorbehoud, en 
het feit dat hij slechts ontslag nam 
maanden na zijn verhoor door de 
gerechtelijke politie, de overtuiging wet
tigen dat hij zijn wettelijk toezichtsman
daat heeft uitgeoefend, 

terwijl, eerste onderdeel, uit de eigen 
verklaring van eiser, afgelegd aan de 
gerechtelijke politie en opgenomen in 
het proces-verbaal van 6 november 1978 
(stuk 4 strafdossier), blijkt dat eiser deze 
functie van commissaris had aanvaard 
onder voorwaarde dat hij ze niet zou 
uitoefenen zolang hij zijn eerherstel niet 
bekomen had; het arrest, door te beslis
sen dat eiser deze functie zonder enig 
voorbehoud aanvaard zou hebben, de 
bewijskracht van dit proces-verbaal mis
kent (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

tweede onderdeel, nu eiser zijn benoe
ming tot commissaris slechts aanvaard 
had op voorwaarde dat hij de functies 
ervan niet behoefde uit te oefenen v66r 
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zijn eerherstel, het arrest ten onrechte 
uit het feit dat eiser slechts maanden na 
zijn verhoor ontslag nam, afleidt dat 
eiser deze functie daadwerkelijk zou 
uitgeoefend hebben (schending van de 
artikelen 1, 4 van het koninklijk besluit 
nr. 22 van 24 oktober 1934, 154, 176, 
189 en 211 van het Wetboek van Straf
vordering); 

derde onderdeel, eiser in zijn conclu
sies uitdrukkelijk staande hield dat 
zowel uit zijn eigen verklaring als uit die 
van de afgevaardigde-beheerder Ros
velds bleek dat hij nooit daadwerkelijk 
het ambt van commissaris in de ven
nootschap heeft uitgeoefend; het arrest 
onvoldoende op deze conclusie ant
woordt (schending van de artikelen 97 
van de Grondwet, 1 en 4 van het 
koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 
1934) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, zoals blijkt uit 

de context, met name uit de vermel
ding van de publikatie van de 
beslissing van de algemene vergade
ring in het Belgisch Staatsblad en , 
uit de vaststelling dat eiser inge
volge die beslissing gehouden was 
toezicht over het beheer van de 
vennootschap uit te oefenen, het 
arrest, door vast te stellen dat uit de 
eigen verklaring van eiser blijkt dat 
hij de functie van commissaris van 
de naamloze vennootschap Auto 
Parts Gebroeders Rosvelds « zonder 
enig voorbehoud >> aanvaard heeft, 
te kennen geeft dat hij de aanvaar
ding zelf van de functie niet heeft 
doen afhangen van enige ·voor
waarde; 

Overwegende dat die overweging 
van het arrest niet onverenigbaar is 
met de bewoordingen van eisers 
verklaring, volgens welke hij de 
« uitoefening » van de functie had 
doen afhangen van het bekomen 
van eerherstel; 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest, nu 
uit het antwoord op het eerste 
onderdeel blijkt dat het de bewijs
kracht van eisers verklaring niet 

miskent, uit de feitelijke vaststellin
gen die het doet, te weten : de 
aanvaarding van de functie zonder 
voorbehoud, de publikatie en het 
laattijdig ontslag, heeft kunnen 
afleiden dat eiser de functie van 
commissaris daadwerkelijk heeft 
uitgeoefend, zonder de in het onder
dee! vermelde bepalingen te schen
den; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiser in zijn 

conclusie had doen gelden « dat hij 
de functie (van commissaris) nooit 
daadwerkelijk had uitgeoefend, het
geen blijkt, zowel uit zijn eigen 
verklaring als uit die van de heer 
Marcel Rosvelds, afgevaardigde
beheerder van de betrokken naam
loze vennootschap ... dat de verkla
ring van de heer Rosvelds als 
getuige ter zitting weliswaar het 
tegendeel laat uitschijnen, doch dat, 
voor zover het hof van beroep zulks 
nodig zou achten, zich een nieuw 
verhoor van deze getuige opdringt, 
opdat het hof zich een genuanceerd 
en duidelijk oordeel over huidige 
aangelegenheid zou kunnen vor
men»; 

Overwegende dat het arrest 
oordeelt : dat de aanvaarding zon
der enig voorbehoud en het feit dat 
eiser slechts ontslag nam maanden 
na zijn verhoor door de gerechte
lijke politie de overtuiging wettigen 
dat hij zijn wettelijk toezichtsman
daat heeft uitgeoefend; dat Rosvelds 
door de eerste rechter als getuige 
werd gehoord en een nieuw verhoor 
niet van die aard zou zijn dat het 
tot de openbaring van de waarheid 
zou bijdragen; 

Overwegende dat het arrest door 
aldus, eensdeels, de reden aan te 
geven waarom het een nieuw ver
hoor van de getuige niet dienend 
acht en, anderdeels, de gegevens 
aan te wijzen waarop het hof van 
beroep zijn overtuiging grondt, de 
vraag om een nieuw getuigenver
hoor en de andere gegevens of de 
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gegevens die strijdig zijn met die 
welke door het arrest zijn aange
houden en waarop de conclusie was 
gegrond, verwerpt en derhalve de 
conclusie beantwoordt; 

voeders ten dele uit ingevoerde pro
dukten kunnen bestaan en dat de 
fabrikant verlies leed ten gevolge van 
het verbod van doorberekening of van 
onmiddellijke doorberekening van de 
prijzen van die ingevoerde produkten 
in zijn verkoopprijzen, hetgeen bena
deling van de invoer van produkten 
uit Lid-Staten van de Europese Eco
nomische Gemeenschap kan insluiten, 
en, anderzijds, wordt geoordeeld dat 
de ingevoerde produkten als " natio
nale produkten » moeten worden 
beschouwd, nadat zij in de samenstel
Jing van de veevoeders « verbruikt » 
zijn en dat de enkele vezplichting tot 
prijsverhogingsaangifte vooraf, in geen 
geval beschouwd kan worden als een 
maatregel van gelijke werking als een 
kwantitatieve invoerbeperking, in de 
zin van art. 30 E.E.G.-Verdrag. (Artt. 
30 E.E.G.-Verdrag en 1 M.B. houdende 
verplichting tot aangifte van de 
prijsverhogingen.) 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

En overwegende dat de substan
tiEHe 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. 

26 februari 1980 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Lebbe - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Ballet, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Houtekier. 

Nr. 399 

2• KAMER - 26 februari 1980 

1° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
- VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE 
EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP, 
ART. 30 MINISTERIEEL BESLUIT 
VAN 22 DEC. 1971 HOUDENDE VERPLICH
TING TOT AANGIFTE VAN DE PRLJSVERHO
GINGEN - MAATREGEL DIE KAN WORDEN 
BESCHOUWD ALS EEN MAATREGEL VAN 
GELLJKE WERKING ALS EEN KW ANTITATIEVE 
INVOERBEPERKING, IN DE ZIN VAN 
ART. 30 E.E.G.-VERDRAG. 

2° WAREN EN GOEDEREN - MISBRillK 
IN DE HANDEL VAN VEEVOEDER- VEEVOE
DER TEN DELE BESTAANDE UIT INGEVOERDE 
PRODUKTEN - ECONOMISCHE PRLJZENRE
GLEMENTERING - MINISTERIEEL BESLUIT 
VAN 22 DEC. 1971 HOUDENDE VERPLICHTING 
TOT AANGIFTE VAN DE PRLJSVERHOGINGEN
MAATREGEL DIE KAN WORDEN BESCHOUWD 
ALS EEN MAATREGEL VAN GELLJKE WERKING 
ALS EEN KWANTITATIEVE INVOERBEPERKING, 
IN DE ZIN VAN ART. 30 VAN HET 
E.E.G.-VERDRAG. 

1° en 2o Art. 30 E.E.G.- Verdrag wordt 
geschonden door de beslissing waarin, 
enerzijds, wordt aangenomen dat vee-

(DEPRE) 

ARREST 

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

Gelet op het arrest van het Hof 
van 9 januari 1979 (1); 

Gelet op het arrest van het Hof 
van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen van 6 november 
1979; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 en 
107 van de Grondwet, 30 van het Ver
drag van 25 maart 1957 tot oprichting 
van de Europese Economische Gemeen
schap, en 1 van de wet van 
2 december 1957 houdend goedkeuring 
van genoemd verdrag, 

doordat het arrest beslist dat er ( ... ) 
geen reden (is) om de zaak te verwijzen 
naar het Europees Gerechtshof, « op het 
punt te weten of de procedure van 
voorafgaande prijsverhogingsaangifte en 
de daarop volgende wachttijd al dan niet 
verenigbaar zijn met de bepalingen van 
het Verdrag van Rome, meer bepaald 
met artikel 30 " alsdan " deze procedure 
en wachttijd op dezelfde wijze toepasse
lijk zijn zowel op de ingevoerde produk
ten als op de nationale produkten », nu 

(1) A.C:, 1978-79, 514. 
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de bier beoogde produkten niet inge
voerd zijn, maar in hun samenstelling· 
gebeurlijk, niet noodzakelijk, in zekere 
mate ingevoerde grondstoffen verbruikt 
worden, die na conditionering nationale 
produkten opleveren; dat de vervolgin
gen enkel steunen op bet niet-naleven 
van de verplichting tot prijsverhogings
liJ.angifte; dat er geen vervolgingen inge
spannen zijn om eventueel een prijsver
hoging toegepast te hebben zonder de 
wachttijd te eerbiedigen, geval dat voor
zien is bij artikel 2 van bet ministerieel 
besluit (« of een prijsverhoging toepas
sen zonder de termijnen af te 
wachten » ), wanneer een aangifte 
gedaan werd; dat de huidige vervolgin
gen niet aangevallen kunnen worden 
door de kritiek die op bet stelsel slaat, 
dat uitgewerkt is ingeval aangifte 
gedaan werd en waarbij meer bepaald 
aan de minister de macht verleend 
wordt de prijsverhogingen al dan niet 
toe te staan, en doordat bet arrest, op 
grond van deze overwegingen, eiser ver
oordeelt wegens inbreuk op de 
artikelen 1 en 12 van bet ministerieel 
besluit van 22 december 1971 houdende 
verplichting tot aangifte van de prijsver
hogingen, 

terwijl artikel 30 van bet Verdrag van 
Rome elke maatregel verbiedt die een 
werking heeft die gelijk is aan een 
kwantitatieve beperking; de prijzenre
glementering inbreuk maakt op deze 
regel doordat zij aan de bedrijven zou 
opleggen op de Belgische markt de 
prijzen van de ingevoerde produkten en 
die van de nationale produkten op 
identieke wijze te verrekenen; derhalve 
de verplichting tot prijsverhogingsaan
gifte begrepen in artikel 1 van bet 
ministerieel besluit van 22 december 
1971, dat toepasselijk is zowel op de 
ingevoerde produkten als op de natio
nale produkten en dat op onafscheidbare 
wijze verbonden is aan bet naleven van 
deze wachttijd tijdens welke de prijzen 
geblokkeerd zijn, onverenigbaar is met 
artikel 30 van het Verdrag van Rome en 
dus onwettelijk is, daar bet krachtens 
deze verplichting aan de bedrijven ver
boden is de onmiddellijke druk van de 
prijsverhoging van de ingevoerde pro
dukten integraal in hun verkoopprijzen 
te verrekenen, zodat bet arrest deze 
bepaling niet kan toepassen om eiser te 
veroordelen (schending van de 
artikelen 107 van de Grondwet en 30 van 
bet Verdrag van Rome) : 

Overwegende dat het bestreden 
arrest de veroordeling van eiser 

wegens verzuim van prijsverho
gingsaangifte, bij overtreding van 
artikel 1 van het ministerieel besluit 
van 22 december 1971, in hoofdzaak 
laat steunen op de volgende 
consideransen : 

De beklaagde doet gelden dat, nu 
de procedure van voorafgaande aan
gifte noodzakelijk de eerbiediging 
inhield van een wachttijd van 2, 3, 
4 maanden, dit de onmiddellijke 
aanpassing van de prijzen aan de 
destijds geweldige stijging van 
de grondstoffenprijzen onmogelijk 
maakte en meteen verliezen moest 
veroorzaken; hij roept de noodto-3-
stand als rechtvaardigingsgrond in; 
... uit de gegevens blijkt niet dat het 
ongewijzigd behouden van de p>-ij
zen gedurende de wachttijd verile
zen zou teweegbrengen die zwaar 
genoeg zouden zijn en lang genoeg 
zouden duren om het bestaan van 
de onderneming in ernstig gevaar te 
brengen; de verstrekte gegevens 
laten, zonder gebeurlijk deskundi
genonderzoek, niet toe te besluiten 
dat de handel van (eiser) daardoor 
zou ten onder gaan; ... het lijkt 
vanzelfsprekend dat de wet in een 
aangifte met daaropvolgend onder
zoek van de prijsverhogingen voor
zag; ... er is geen reden om de zaak 
te verwijzen naar het Europees 
Gerechtshof, ... nu de hier beoogde 
produkten niet ingevoerd zijn, maar 
dat in hun samenstelling gebeurlijk, 
niet noodzakelijk, in zekere mate 
ingevoerde grondstoffen verbruikt 
worden, die na conditionering natio
nale produkten opleveren; de ver
volgingen zijn, vervolgens, enkel 
gegrond op het niet-naleven van de 
verplichting tot prijsverhogingsaan
gifte; ... de huidige vervolgingen 
kunnen niet aangevallen worden 
met de kritiek die op het stelsel 
slaat, dat uitgewerkt is ingeval aan
gifte werd gedaan en waarbij meer 
bepaald aan de minister de macht 
verleend wordt de prijsverhoging al 
dan niet toe te staan; 

Overwegende dat het voormelde 
arrest van het Hof van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen, op 
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de vraag gesteld bij cassatiearrest 
van 9 januari 1979, voor recht 
verklaart : « Een nationale prijsbe
heersingsregeling, als door de natio
nale rechter bedoeld, is te beschou
wen als een - in artikel 30 van het 
E.E.G.-Verdrag verboden- maatre
gel van gelijke werking als een 
kwantitatieve invoerbeperking, voor 
zover de afzet van uit een andere 
Lid-Staat herkomstige, ingevoerde 
produkten daardoor onmogelijk 
wordt of meer wordt bemoeilijkt 
dan die van nationale produkten, 
dan wel voor zover zij leidt tot een 
begunstiging van de afzet van natio
nale produkten ten koste van de 
ingevoerde produkten »; dat het Hof 
van Justitie hieraan toevoegt 
« Zulk een nationale regeling is 
voorts onverenigbaar met de 
gemeenschappelijke ordening der 
markten voor de sector granen, 
ingevoerd bij's Raads verordening 
nr. 120/67 van 13 juni 1967, voor 
zover zij voor het produktie- en 
groothandelsstadium van toepassing 
js op de prijzen der produkten, in 
die verordening bedoeld; ook is zij 
met die verordening onverenigbaar 
voor zover zij, toegepast op latere 
distributiestatia, naar het oordeel 
van de nationale rechter de doel
stellingen of de werking dier orde
ning in gevaar brengt »; 

Overwegende dat eiser bij conclu
sie, door verwijzing naar de aan de 
rechter overgelegde documentatie, 
had aangevoerd dat de door hem 
vervaardigde veevoeders hoofdzake
lijk samengesteld waren uit inge
voerde produkten, onder meer uit 
Lid-Staten van de Europese Eco
nomische Gemeenschap, en voorts 
had opgeworpen dat de verplichting 
tot prijsverhogingsaangifte, met het 
verbod van prijsverhoging of de 
onvermijdelijke vertraging bij de 
toepassing daarvan, in strijd kwam 
met artikel 30 vat?. het E.E.G.
Verdrag; 

Overwegende dat het arrest, door 
enerzijds aan te nemen dat de door 
eiser vervaardigde veevoeders ten 
dele uit ingevoerde produkten kun-

nen bestaan, die het « grondstoffen 
» noemt, en dat eiser verlies leed 
door het verbod van doorberekening 
of onmiddellijke doorberekening 
van de prijzen van die ingevoerde 
produkten in zijn verkoopprijzen, 
hetgeen benadeling van de invoer 
van produkten uit Lid-Staten van 
de Europese Economische Gemeen
schap kan insluiten, en anderzijds 
te oordelen dat de ingevoerde pro
dukten als « nationale produkten » 
moeten worden beschouwd nadat ze 
in de samenstelling van de veevoe
ders « verbruikt » zijn en dat de 
enkele verplichting tot prijsverho
gingsaangifte vooraf in geen geval 
beschouwd kan worden als een 
maatregel van gelijke werking als 
een kwantitatieve invoerbeperking 
in de zin van artikel 30 van het 
E.E.G.-Verdrag, deze verdragsbepa
ling schendt; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het uit
spraak doet op de strafvordering 
ingesteld tegen eiser; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; laat de 
kosten, met inbegrip van die geVal
len voor het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen waar
over nog niet is beslist, voor reke
ning van de Staat; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

26 februari 1980 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Soetaert -
Gelijkluidende conclusie van de h. Bal
let, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
Simont. 

Op dezelfde dag zijn vier arresten in 
dezelfde zin gewezen, op· voorziening van 
Huys, Ingelbrecht, Danis en Van de Ryse, 
tegen arresten van dezelfde datum van het 
Hof van Beroep te Gent. 

Nr. 400 
2• KAMER - 26 februari 1980 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
VORM - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE PAR
TIJ, EISERES - BETEKENING VAN DE VOOR-
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ZIENING- BETEKENING VAN HET VOLLEDIG 
AFSCHRIFT VAN DE VERKLARING VAN VOOR
ZIENING- BEWLJS VAN DIE BETEKENING
AUTHENTIEKE VASTSTELLING IN HET 
EXPLOOT VAN DE GERECHTSDEURWAARDER. 

9° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- BURGERLUKE RECHTSVORDERING - MID
DEL DAT KRITIEK OEFENT OP EEN TEN OVER
VLOEDE GEGEVEN REDEN- NIET ONTVANKE
LUK MIDDEL (4). 

2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 10o CASSATIEMIDDELEN _ STRAFZA
- BURGERLUKE RECHTSVORDERING - MID-
DEL DAT OP EEN ONJillSTE UITLEGGING VAN 
DE BESTREDEN BESLISSING BERUST - MID
DEL DAT FEITELUKE GRONDSLAG MIST (1). 

3° REDENEN VAN VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGER
LUKE RECHTSVORDERING - CONCLUSIE -
BESLISSING DIE OP GROND VAN BEPAALDE 
FEITELUKE GEGEVENS DAARMEE STRUDIGE 
OF ANDERE FEITELUKE GEGEVENS VAN DE 
CONCLUSIE VERWERPT - REGELMATIG MET 
REDENEN OMKLEDE BESLISSING (2). 

4° WATERLOPEN - BEVAARBARE EN 
VLOTBARE WATERLOPEN - BUZONDER RE
GLEMENT WAARBU DAT KENMERK AAN EEN 
WATERLOOP WORDT TOEGEKEND- INVLOED 
OP DE BURGERLUKE RECHTEN VAN DE 
OEVEREIGENAARS EN ANDERE BELANGHEB
BENDEN. 

5° ERFDIENSTBAARHEID - JAAGPAD 

EN VOETPAD - WATERLOPEN - BEVAAR
BAARHEID - BEVAARBARE WATERLOPEN
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. 

6° RECHTERLIJKE MACHT - GROND

WET, ART. 107 - MET EIGENLUKE RECHT
SPRAAK BELAST ORGAAN - MACHT EN VER
PLICHTING OM NA TE GAAN OF DE BESLUITEN 
EN VERORDENINGEN WAAROP DE RECHT~ 
VORDERING IS GEGROND MET DE WET OVER
EENSTEMMEN. 

7° GRONDWET- ARTIKEL 107- MACHT 

EN VERPLICHTING VAN HET MET EIGENLUKE 
RECHTSPRAAK BELAST ORGAAN OM NA TE 
GAAN OF DE BESLUITEN EN VERORDENINGEN 
WAAROP DE VORDERING IS GEGROND MET DE 
WET OVEREENSTEMMEN. 

8° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BURGER
LUKE RECHTSVORDERING - CONCLUSIE -
MIDDEL ZONDER BESTAANSREDEN WEGENS 
EEN BESLISSING VAN DE RECHTER- GEEN 
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER OP DIE 
CONCLUSIE TE ANTWOORDEN (3). 

KEN - BURGERLUKE RECHTSVORDERING -
MIDDEL TEN BETOGE DAT OP DE CONCLUSIE 
NIET IS GEANTWOORD, HOEWEL DAAROP WEL 
IS GEANTWOORD - MIDDEL DAT FEITELUKE 
GRONDSLAG MIST (5). 

1° Hoewel, overeenkomstig het vereiste 
van art. 418, eerste lid, Sv., een 
volledig afschrift van de verklaring 
van voorziening moet worden bete
kend aan de partij tegen wie de 
voorziening is gericht, moet het bewijs 
van die betekening niet noodzakelijk 
worden geleverd door overlegging van 
het betekende afschrift; het bewijs 
ervan kan blijken uit de vaststellingen 
van het exploot zelf(6). 

4° De administratieve rangschikking van 
een waterloop in de categorie der 
bevaarbare of vlotbare waterwegen 
verleent aan die waterloop niet op 
wettige wijze, ten nadele van de bur
gerlijke rechten van de oevereigenaars 
en andere belanghebbenden, het ken
merk van bevaarbaarheid of vlotbaar
heid, indien deze in werkelijkheid niet 
bestaat (7). (Art. 1 Deer. 22 jan. 1808; 
art. 92 Gw.) 

5° Bij strafrechtelijke vervolging oor
deelt de rechter in Ieite of een water
loop al dan niet bevaarbaar is; de 
administratieve rangschikking van een 
waterloop in de categorie van de 
bevaarbare waterwegen verleent aan 
die waterloop niet op wettige wijze het 
kenmerk van bevaarbaarheid, als hij 
in werkelijkheid niet bevaarbaar is, en 
de rangschikking kan op de erven van 
de oevereigenaars geen erfdienstbaar-

(4) Cass., 18 dec. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 246). 

(5) Cass., 26 sept. 1979 (A.C., 1979-80, 
nr. 60). 

(6) De onderhavige beslissing stemt overeen 
met de vroegere rechtspraak van het Hof 
(Cass., 25 maart 1847, Bull. en Pas., 1847, I, 384; 
Cass., 17 maart en 12 mei 1879, ibid., 1879, 

-------------------1 180 en 243), maar volgt de recht~praak niet die 
gold vanaf het arrest van 25 sept. 1967 (A.C., 
1968, 113) tot en met het arrest van 
18 april 1978 (ibid., 1978, 946). 

(1) Cass., 12 dec. 1979 (A.G;1 1979-80, nr. 239). 

(2) Cass., 25 sept. 1979 (A.C., 1979-80, 
nr. 53). 

(3) Cass., 13 dec. 1978 (A.C., 1978-79, 437). 
(7) en (8) Cass., 19 dec. 1955 (Bull. en Pas., 

1956, I, 382). 



-777-
heid van jaagpad en voetpad vestigen 
of in stand houden wanneer de wette
lijke voorwaarde daartoe, t. w. de 
bevaarbaarheid van de waterloop of 
van een dee] ervan, niet of niet meer 
aanwezig is {8). 

6" en 7" Ieder met eigenlijke rechtspraak 
belast orgaan kan en moet, oveJ·een
komstig art. 107 Gw., nagaan of de 
besluiten en verordeningen, waarop 
een vordering, weer of exceptie is 
gegrond, met de « wet » overeenstem
men {9). 

(VISTEELT- EN HENGELSPORTVERENIGINGEN 
DER PROVINCIE OOST-VLAANDEREN V.Z.W. 

T. COLLE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 22 juni 1979 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Oudenaarde; 

Gelet op het arrest door dit Hof 
gewezen op 21 november 1978 (10); 

Overwegende dat de voorziening 
aileen gericht is tegen de beschik
kingen van het bestreden vonnis, 
waarbij op de civielrechtelijke vor
dering van eiseres, verweerder niet 
schuldig wordt verklaard aan de 
misdrijven die hem zijn ten laste 
gelegd en het strafgerecht onbe
voegd wordt verklaard om van de 
rechtsvordering van eiseres kennis 
te nemen; dat verweerder vervolgd 
was om : A. bij overtreding van 
artikel 89, eerste lid, van het 
koninklijk besluit van 15 oktober 
1935, houdende het algemeen regle
ment der scheepvaartwegen van het 
Koninkrijk, op de langs bevaarbare 
en vlotbare rivieren gelegen gron
den die met een erfdienstbaarheid 
van jaag- en voetpad bezwaard zijn, 
werken of beplantingen te hebben 
uitgevoerd binnen de grenzen 

(9) Cass., 13 okt. 1965 (Bull en Pas., 1966, I, ! 

204); zie Cass., 12 okt. 1976 (A. C., 1977, 175). · 
«Wet • hier opgevat in ruime zin. Het omvat 
dus ook de Grondwet. Hierover leze men de 
plechtige openingsrede van 1 sept. 1977 van 
eerste adv.-gen. F. Dumon « Ontwerpen voor 
hervormingen en jurisdictionele functie », 
nr. 34. 

(10) A.C., 1978-79, 328. 

respectievelijk vastgesteld bij 
artikel 7 van titel XXVII van de 
verordening van ·13 augustus 
1669 en bij het koninklijk besluit 
van 4 november 1920, gewijzigd door 
het koninklijk besluit van 
12 november 1934 en door het 
besluit van de Regent van 
13 mei 1946, zonder dat daartoe 
vooraf de machtiging was bekomen 
van het ministerie van Openbare 
Wer ken; B. bij overtreding van 
artikel 90, derde lid, van het evenge
noemde koninklijk besluit van 
15 oktober 1935, op de kaaien en 
oevers, enige belemmering te heb
ben veroorzaakt van het verkeer op 
het jaagpad en op het voetpad; · 
C. Bij overtreding van artikel 91, 4", 
van het evengenoemde koninklijk 

· besluit, het verkeer op het jaagpad, 
de dijk of de vrije oever enigerwijze 
te hebben gehinderd en touwen te 
hebben vastgemaakt aan bomen, 
leuningen, palen der elektrische lij
nen, kilometerpalen, enz.; 

Over het middel van niet-ont
vankelijkheid, door verweerder aange
voerd tegen de voorziening en hieruit 
afgeleid dat, nu krachtens artikel 418 
van het W etboek van Strafvordering het 
beroep in cassatie moet worden bete
kend aan de partij tegen wie het gericht 
is en nu het uittreksel van de verklaring 
van voorziening, dat door eiseres samen 
met het exploot van betekening van die 
verklaring ter griffie van het Hof werd 
neergelegd, pas op 27 september 1979 
aan eiseres werd afgeleverd, en dit 
uittreksel derhalve niet dat is hetwelk 
bij het exploot van 4 en 5 juli 1979 aan 
verweerder werd betekend, eiseres niet 
binnen de bij artikel 420 bis van het 
W etboek van Strafvordering bepaalde 
termijn alle stukken heeft neergelegd 
waaruit de ontvankelijkheid van haar 
voorziening zou blijken : 

Overwegende dat, om te voldoen 
aan het voorschrift van artikel 418, 
eerste lid, van het Wetboek van 
Strafvordering, een volledig af
schrift van de verklaring van voor
ziening van de burgerlijke partij 
moet worden betekend aan de partij 
tegen wie zij gericht is; 
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Overwegende dat ten deze het 

exploot van betekening van de ver
klaring van voorziening, dat door 
eiseres in origineel wordt overge
legd, vermeldt dat « betekend en 
met afschrift dezer, kopie gelaten 
(wordt) » aan verweerder « van een 
uittreksel uit het register der akten 
van hoger beroep en van voorzie
ning in cassatie gehouden ter griffie 
der Rechtbank van Eerste Aanleg, 
zitting houdende te Oudenaarde, 
waaruit blijkt dat verzoeker als 
burgerlijke partij ter zake zich in 
cassatie voorzien heeft tegen aile 
beschikkingen van het vonnis, 
gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Oudenaarde op 
22 juni 1979, in zake lastens tweede 
betekende (thans verweerder) en 
mijn verzoeker als burgerlijke 
partij » en dat aan de verweerder 
« kopie gelaten (wordt) van dit 
onderhavig exploot, alsook van het 
erin betekende uittreksel »; 

Overwegende dat de term « uit
treksel uit het register van de akten 
van hoger beroep en voorziening in 
cassatie » betekent : een volledig en 
woordelijk afschrift van de akte 
zoals zij in het register is opgete
kend; 

Overwegende dat derhalve ten 
deze de enkele vermeldingen van 
het exploot op authentieke wijze 
vaststellen dat aan verweerder een 
volledig afschrift van de verklaring 
van voorziening is betekend, zodat 
aan het voorschrift van artikel 418, 
eerste lid, van het Wetboek van 
Strafvordering is voldaan; 

Dat het · middel van niet- · 
ontvankelijkheid van de voorziening 
moet worden verworpen; 

Over de middelen, het eerste middel, 
afgeleid uit de schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat het vonnis de beklaagde vrij
spreekt en de rechtbank onbevoegd ver
klaart om kennis te nemen van de 
burgerlijke rechtsvordering, na, wat de 
feiten betreft, vastgesteld te hebben dat 
door geen der partijen betwist wordt dat 
het kwestieuze water (dit is de oude 

Leiearm) aan de zijde van de nieuwe 
loop van de Leie versperd is door 
kleppen vastgemaakt aan horizontale 
balken, die een normaal gebruik voor 
scheepvaart verhinderen, 

terwijl, eiseres in haar conclusie het 
feit dat de kleppen een yersperring 
zouden uitmaken en het gebruik voor 
scheepvaart zouden verhinderen impli
ciet doch ontegensprekelijk betwistte 
door er de nadruk op te leggen dat het 
gehele (kleppen)systeem wegneembaar 
is en ook te gelegener tijd weggenomen 
wordt; na wegneming van het kleppen
systeem, reeds een baggerboot is opge
varen en het geenszins denkbeeldig is 
dat kleinere vaartuigen vanaf de oever 
in deze toch uitgestrekte rivierarm zou
den neergelaten worden, zodat het von
nis van de conclusie van eiseres een 
interpretatie geeft welke onverenigbaar 
is met de bewoordingen ervan en de 
inhoud en de bewijskracht van deze 
conclusie miskent (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

het tweede middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 2, § 1, en 9 van het 
bijzonder reglement voor de Leie (Bel
gisch gedeelte ), goedgekeurd en gevoegd 
bij het koninklijk besluit van 7 sep
tember 1950, en voor zoveel als nodig 89, 
90, 91 en 100 van het koninklijk besluit 
van 15 oktober 1935 houdende algemeen 
reglement der scheepvaartwegen van het 
Koninkrijk, 

doordat het vonnis de beklaagde vrij
spreekt en de rechtbank onbevoegd ver
klaart om uitspraak te doen over de 
burgerlijke rechtsvordering, op grond 
dat de telastlegging deel uitmaakt van 
titel III van het koninklijk besluit van 
15 oktober 1935, die betrekking heeft op 
de « instandhouding der bevaarbare 
waterwegen en hunner aanhorigheden » 
en het ter zake geen bevaarbare water
weg betreft, daar een bevaarbare water
loop, ofwel aan de beide uiteinden 
samenloopt of samenvloeit met een geul, 
kanaal, rivier of stroom, ofwel aan een 
uiteinde aldus samenvloeit en aan het 
andere uiteinde een dok of zwaaikom 
heeft, die het keren van het schip 
mogelijk maakt ... ; dat het argument in 
het vernietigde vonnis van de Correctio
nele Rechtbank te Gent, dat deze oude 
arm een bevaarbare waterweg zou zijn, 
omdat een baggerboot er onderhouds
werken heeft uitgevoerd, niet kan bijge
vallen worden daar dit geen normale 
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scheepvaart betreft en het baggeren met 
een boot evenzeer op vijvers en visput
ten mogelijk is; 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
haar conclusie onder meer deed gelden 
dat « bevaarbaar » niets anders betekent 
dan « gescbikt voor scbeepvaart » of in 
de bewoording van bet Hof van Cassatie 
« een stoffelijke gescbiktbeid om een 
schip, scbuit of vlot te dragen » en dat 
dus niet vereist is dat er gevaren wordt, 
maar dat er potentieel gevaren wordt, 
terwijl bet geenszins om zwaar vracbt
vervoer beboeft te gaan; bet vonnis 
bijgevolg, door niet, altbans onvoldoende 
te antwoorden op bovenstaand door 
eiseres ingeroepen verweermiddel, niet 
wettig kon beslissen dat bet ter zake 
geen bevaarbare waterweg betreft, zon
der daarbij de grondwettelijke motive
ringsplicbt te miskennen (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, nu de bevaarbaar
beid van de Leie zelf geenszins kan 
betwist worden, de Oude Leiearm, als 
vertakking of arm van de bevaarbare 
Leie, de aard beeft van deze rivier en 
dus zelf als bevaarbaar dient bescbouwd 
te worden, met aile daaruit voortvloei
ende recbtsgevolgen, zelfs wanneer geen 
scheepvaart op deze arm mogelijk zou 
zijn; de bevaarbaarheid van de Oude 
Leiearm bovendien ontegensprekelijk 
blijkt uit de rangscbikking van deze 
Oude Leiearm onder de bevaarbare 
waterwegen (scbending van de artikelen 
2, § 1, b, en 9 van bet bijzonder 
reglement voor de Leie, gevoegd bij bet 
koninklijk besluit van 7 september 1950 
en voor zoveel nodig van de artikelen 89, 
90, 91 en 100 van bet koninklijk besluit 
van 15 oktober 1935 boudende algemeen 
reglement der scbeepvaartwegen); 

derde onderdeel, in het vonnis van 
2 juni 1978 van de Correctionele Recbt
bank te Gent nergens als zodanig bet 
argument weer te vinden is ingevolge 
hetwelk, louter wegens het feit dat een 
baggerboot er onderhoudswerken uitge
voerd beeft, de Oude Leiearm als een 
bevaarbare waterweg zou dienen 
bescbouwd te worden; het bestreden 
vonnis dus ontegensprekelijk de inboud 
en de betekenis van het vonnis van 
2 juni 1978 miskent (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van bet 
Burgerlijk Wetboek); 

het derde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1 en 2 van de wet van 
1 juli 1954 op de riviervisserij, gewijzigd 
door de wet van 10 juli 1957, 

doordat bet vonnis de beklaagde vrij
spreekt en de rechtbank onbevoegd ver
klaart om kennis te nemen van de 
burgerlijke recbtsvordering, op grond : 
dat artikel 1 van de wet van 1 juli 1954 
bepaalt dat ze niet van toepassing is op 
de visserij in de binnenwateren, wan
neer de vissen, die er Ieven, zicb niet 
vrij kunnen bewegen tussen deze plaat-. 
sen, in casu deze oude arm van de Leie 
en de stromen, rivieren en andere. open
bare waterlopen; dat er door de versper
ring met balken en kleppen van deze 
oude arm geen vrij verkeer naar de 
rechtgetrokken Leie voor de vissen 
mogelijk is, staat buiten twijfel; deze 
kleppen Iaten geen water naar binnen 
vloeien, nocb vissen naar buiten zwem
men, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
baar conclusie stelde : dat de vis zicb 
vrij kan bewegen doorheen het kleppen
systeem aan de ingang van de Oude 
Leiearm en daarbij deed gelden dat bet 
kleppensysteem enkel uit milieu
overwegingen werd aangebracbt, en 
trouwens wegneembaar is zodat de vis 
volledig ongebinderd de Oude Leiearm 
binnen kon; dat bet systeem ook tralies 
bevat en de mogelijkbeid van vrije 
beweging van de vissen besloten ligt in 
een dergelijk systeem van kleppen en 
tralies, waarbij voor de toepasselijkheid 
van de wet van 1 juli 1954 volstaat dat 
bet vrij bewegen der vissen slechts 
bijwijlen gebeurt; bet vonnis niet, 
altbans op onvoldoende wijze op deze 
conclusie antwoordt (schending van 
artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, in het ter zake 
geplaatste kleppensysteem de voor de 
toepasselijkheid van de wet van 
1 juli 1954 vereiste mogelijkheid van 
vrije beweging der vissen besloten ligt; 
zelfs wanneer de kleppen van dit 
systeem op zicbzelf bet vrij verkeer der 
vissen zouden belemmeren, het weg
neembaar karakter van bet hele klep
pensysteem, en meer bepaald het bijwij
len effectief wegnemen van dit systeem 
zoals om doorgang te verlenen aan de 
baggerboot, reeds volstaan voor de toe
passing van de wet op de riviervisserij; 
het vonnis ten onrechte de toepasselijk
beid op de Oude Leiearm van de wet 
van 1 juli 1954 op de riviervisserij beeft 
uitgesloten en ten deze niet wettelijk 
verantwoord is (schending van aile in 
het middel aangeduide wettelijke bepa
lingen); 
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het vierde middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 2 van de wet 
van 1 juli 1954 op de riviervisserij, 
gewijzigd door de wet van 10 juli 1957, 
1 van de wet van 28 december 1967 
betreffende de onbevaarbare waterlopen, 
2, § 1, en 9 van het bijzonder reglement 
betreffende de Leie (Belgisch gedeelte), 
goedgekeurd door en gevoegd bij het 
koninklijk besluit van 7 september 1950, 
25, 26, 27, 28, 29, 30 en 97 van de 
Grondwet, en van het algemeen rechts
beginsel van de scheiding der machten, 

doordat het vonnis de beklaagde vrij
spreekt en de rechtbank onbevoegd ver
klaart om uitspraak te doen over de 
burgerlijke rechtsvordering op grond : 
dat de administratieve rangschikking 
van een waterloop in de categorie der 
bevaarbare of vlotbare waterwegen wet
telijk aan deze waterloop geen in feite 
onbestaande bevaarbaarheid of vlotbaar
heid toekent, en de bevaarbaarheid of 
vlotbaarheid van een waterloop een fei
tenkwestie is waarvan de beoordeling 
binnen de bevoegdheid valt van de met 
de vervolging belaste rechter, 

terwijl, eerste onderdeel, aileen de 
Koning de bevoegdheid heeft om te 
beslissen of waterlopen of gedeelten 
ervan bij de bevaarbare en vlotbare 
waterlopen moeten gerangschikt worden 
en de rechtbanken aileen, wanneer de 
wettelijkheid van deze rangschikking 
door partijen wordt betwist, deze rang
schikking mogen toetsen aan de werke
lijkheid, zodat het vonnis enerzijds de 
bevoegdheid van de Koning tot rang
schikking der waterlopen miskent en 
anderzijds indruist tegen het grondwet
telijk principe van de scheiding der 
machten (schending van de artikelen 1 
van de wet van 28 december 1967, 2 van 
de wet van 1 juli 1954, 25, 26, 27, 28, 
29 en 30 van de Grondwet, en van het 
algemeen rechtsbeginsel); 

tweede onderdeel, de omstandigheid 
dat de scheepvaart op een gedeelte van 
een waterweg of waterloop (zoals in casu 
op de Oude Leiearm) feitelijk sedert 
lange tijd opgehouden heeft of in werke
lijkheid niet meer voor de scheepvaart 
of voor het vlotten wordt gebruikt en 
dus in feite geen bestaande bevaarbaar
heid of vlotbaarheid meer kent, niet 
volstaat om dit gedeelte van een water
loop te doen beschouwen als een niet 
bevaarbare waterweg, wanneer,. zoals in 
casu, de bevaarbaarheid werd erkend in 
de bijzondere reglementen der aan het 
algemeen reglement der scheepvaartwe
gen onderworpen waterwegen (schen-

ding van de artikelen 2 van de wet van 
1 juli 1954, 2, § 1, en 9 van het bijzonder 
reglement betreffende de Leie, gevoegd 
bij het koninklijk besluit van 7 septem
ber 1950); 

derde onderdeel, eiseres in haar con
clusie uitdrukkelijk deed gelden dat de 
tekst van de aanvuilende bijzondere 
reglementen bij het koninklijk besluit 
van 15 oktober 1935 enkel op zijn 
wettelijkheid mag getoetst worden en 
dat, wanneer de rechtbanken de bij 
koninklijk besluit vastgestelde lijst van 
bevaarbare waterlopen achteraf aan de 
werkelijkheid gaan toetsen, dit afbreuk 
doet aan de scheiding der machten; het 
vonnis niet, althans onduidelijk en in elk 
geval onvoldoende op dit middel ant
woordt (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Over het middel van niet ont
vankelijkheid door verweerder tegen de 
cassatiemiddelen aangevoerd en hieruit 
afgeleid dat de cassatiemiddelen gericht 
zijn tegen een ten overvloede gegeven 
motivering van het vonnis, vermits de 
beslissing van de correctionele recht
bank wettelijk is verantwoord door de 
hierna volgende beschouwingen, die in 
de memorie van eiseres niet worden 
aangevochten : 1. De telastleggingen 
maken deel uit van titel III van het 
koninklijk besluit van 15 oktober 1935, 
die betrekking heeft op de instandhou
ding der bevaarbare waterwegen en 
hunner aanhorigheden; 2. De telastleg
gingen verondersteilen een erfdienst
baarheid van jaagpad of van voetpad; dit 
zijn geijkte scheepvaarttermen; 3. Het 
jaagpad ligt op de oever die bij konink
lijk besluit vastgesteld werd. Luidens 
artikel 2, § 1, b, van het bijzonder 
reglement voor de Leie, gevoegd bij het 
koninklijk besluit van 7 september 1950, 
geschiedt het jagen ter plaatse langs de 
oude arm van de Leie, op de rechteroe
ver. Verweerder is een aangelande van 
de linkeroever, zodat er geen trekweg of 
jaagpad over zijn eigendom loopt; 4. De 
erfdienstbaarheid van voetpad wordt 
door de wet voorzien voor vlotbare 
waterlopen ten behoeve van de begelei
ders van de vlotten, die stroomafwaarts 
door. de stroming van het water meege
stuwd worden. Bij gemis van stromend 
water is de oude Leiearm niet vlotbaar 
in de voormelde geijkte betekenis, en er 
is geen erfdienstbaarheid van voetpad : 

Overwegende dat verweerder aan 
de middelen verwijt dat zij uitslui
tend gericht zijn tegen de conside-
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ransen van het vonnis waarbij de 
afwezigheid van jaagpad of voetpad 
wordt afgeleid uit de niet
bevaarbaarheid van het water; 

Overwegende dat, zoals uit de 
context blijkt, het vonnis in de 
considerans, waarin het vaststelt dat 
in de erfdienstbaarheid van voetpad 
door de wet is voorzien voor vlot
bare waterlopen ten behoeve van de 
begeleiders van de vlotten, alleen te 
kennen geeft dat de noodwendighe
den van het begeleiden van de 
vlotten de reden is waarom langs de 
vlotbare waterlopen zodanige erf
dienstbaarheid door de wet is 
bepaald, maar niet uitsluit dat langs 
de bevaarbare rivieren, krachtens 
de wet en voor de noodwendigheden 
van de scheepvaart, ook een erf
dienstbaarheid van voetpad is 
bepaald op de oever tegenover die 
waarop de erfdienstbaarheid van 
jaagpad is gevestigd; 

Overwegende dat het vonnis der
halve niet wettig kon oordelen dat 
de eigendom van verweerder niet 
met zodanige erfdienstbaarheid was 
bezwaard zonder na te gaan of de 
oude arm van de Leie niet bevaar
baar was; 

Dat het middel van niet-ont
vankelijkheid niet kan worden aan
genomen; 

Over het eerste middel : 

Dat het middel, dat steunt op een 
onjuiste lezing van het vonnis, feite
lijke grondslag mist; 

Over het tweede middel : 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat de telastleggin
gen, afgeleid uit de overtreding van 
de artikelen 89, eerste lid, 90, derde 
lid, en 91, 4", van het algemeen 
reglement der scheepvaartwegen, 
het bestaan van een erfdienstbaar-

heid van jaagpad of voetpad langs 
een bevaarbare rivier veronderstel
len; 

Overwegende dat, nu zodanige. 
erfdienstbaarheden, krachtens de 
verordening van 13 augustus 
1669 en het decreet van 22 ja
nuari 1808, in het belang van de 
scheepvaart zijn gevestigd, de 
enkele omstandigheid dat een rivier 
bevaarbaar is niet noodzakelijk 
medebrengt dat ook de gronden, 
gelegen langs armen of vertakkin
gen van de rivier, die zelf niet 
bevaarbaar zijn en niet voor de 
scheepvaart kunnen worden 
gebruikt, ermede bezwaard zijn; 

Overwegende dat, in geval van 
strafrechtelijke vervolgingen, de 
rechter in feite oordeelt of de liti
gieuze arm van de rivier al dan niet 
voor de scheepvaart kan worden. 
gebruikt; 

Overwegende dat de administra
tieve rangschikking van een water 
in de categorie van de bevaarbare 
waterwegen aan dit water niet wet
tig het karakter van een bevaarbare 
waterweg ten nadele van de burger
lijke rechten van de oevereigenaars 
kan toekennen, wanneer die bevaar
baarheid in werkelijkheid niet 
bestaat, en dus niet een erfdienst
baarheid van jaagpad en voetpad op 
de erven van de oevereigenaars kan 
vestigen of in stand houden wan
neer de wettelijke voorwaarde daar
toe, te weten de bevaarbaarheid van 
de rivier of van het beschouwde 
gedeelte ervan, niet of niet meer 
aanwezig is; 

Overwegende dat elk met een 
eigenlijke rechtspraak belast orgaan 
de macht en de plicht heeft, naar 
luid van artikel 107 van de Grond
wet, de wettigheid na te gaan van 
de besluiten en: verordeningen die 
als grondslag van de rechtsvorde
ring zijn aangevoerd; dat de rechter, 
die kennis neemt van een strafvor
dering, ingesteld wegens een telast
legging die het bestaan van een 
wettelijke erfdienstbaarheid van 
jaagpad of voetpad langs een 
bevaarbare waterweg veronderstelt, 
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moet nagaan of de rangschikking 
van het litigieuze water onder de 
bevaarbare waterwegen in overeen
stemming is met de wet; 

Overwegende dat de rechters der
halve, door op grond dat het liti
gieuze water niet bevaarbaar is en 
er geen normaal gebruik van dat 
water voor de scheepvaart mogelijk 
is, ten deze te weigeren, met betrek- · 
king tot de telastleggingen, het in 
het onderdeel genoemde bijzonder 
reglement van de Leie in acht te 
nemen in zoverre het de oude arm 
van de rivier tegenover de sluis te 
Astene onder de bevaarbare water
wegen rekent, een juiste toepassing 
van de wet maken; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Over het derde middel : 

Over het vierde middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de rechtbank, 

door de in het middel aangehaalde 
redengeving, zich geenszins 
de bevoegdheid van de Koning toe
eigent om een waterloop al dan niet 
onder de categorie van de bevaar
bare waterwegen te rangschikken, 
maar aileen te kennen geeft dat de 
strafrechter de macht heeft om de 
wettigheid na te gaan van de admi
nistratieve rangschikking die door 
de Koning is goedgekeurd en dat 
die rangschikking, in zoverre zij 
ertoe strekt gevolgen te doen ont
staan ten aanzien van de burger
lijke rechten van de oevereigenaars, 
niet wettig is wanneer zij, wat de 
bevaarbaarheid betreft, niet met de 
werkelijkheid overeenstemt; 

Dat het onderdeel in zoverre 
steunt op een onjuiste interpretatie 
van het vonnis; 

Overwegende dat uit de conclu
sies neergelegd voor de eerste rech
ter en voor de Correctionele Recht
bank te Oudenaarde blijkt dat ver
weerder, in strijd met wat in het 
onderdeel is aangevoerd, zowel in 

eerste aanleg als in hoger beroep, 
de wettigheid van de administra
tieve rangschikking van de oude 
arm van de Leie onder de bevaar
bare waterwegen uitdrukkelijk had 
betwist en had aangevoerd dat de 
rechters aan die rangschikking, 
wege:ris haar onwettigheid, geen 
gevolgen mocht toekennen met 
betrekking tot de telastleggingen; 

Dat, afgezien van wat eerder is 
gezegd in het antwoord op het 
tweede onderdeel van het tweede 
middel, het onderdeel in zoverre 
steunt op een onjuiste lezing van de 
conclusies; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat, zo het vonnis 
de oude arm van de Leie als niet 
bevaarbaar beschouwt, het dit niet 
doet op grond dat de waterloop 
sedert lange tijd opgehouden heeft 

. voor de scheepvaart te worden 
gebruikt, maar op grond van 
bepaalde aktuele kenmerken van 
die rivierarm met betrekking tot de 
wijze waarop hij met de nieuwe 
bedding van de rivier is verbonden 
en tot de mogelijkheid om een 
vaartuig te keren, waaruit, volgens 
het vonnis, een ongeschiktheid voor 
de normale scheepvaart volgt; 

Dat het onderdeel steunt; op een 
onjuiste lezing van het vonnis; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
' Overwegende dat het vonnis, door 

de in het middel aangehaalde 
redengeving, te kennen geeft dat de 
strafrechter die, met betrekking tot 
de telastleggingen, nagaat of de 
litigieuze waterloop in feite bevaar
baar is, niets anders doet dan de 
administratieve rangschikking van 
die waterloop onder de bevaarbare 
waterwegen op haar wettigheid te 
toetsen, wat in zijn bevoegdheid 
ligt; dat het zodoende de in het 
onderdeel vermelde conclusie van 
eiseres beantwoordt; 

Dat het middel feitelijke grond
slag mist; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

26 februari 1980 - 2" kamer - Voor
zitter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Lebbe - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Ballet, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier en Bayart. 

Op dezelfde dag zijn twee arresten in 
dezelfde zin gewezen op voorziening van 
dezelfde burgerlijke partij tegen Gevaert en 
Van Hoe, tegen vonnis van 22 juni 1979 van de 
Correctionele Rechtbank te Oudenaarde. 

Nr. 401 

1 • KAMER - 27 februari 1980 

ERFENISSEN - .KLEINE NALATENSCHAP

PEN - VERZOEK TOT OVERNEMING BEPERKT 
TOT DE WONING VAN DE DE CUJUS EN DE 
STOFFERING - NALATENSCHAP NIET VER
BONDEN AAN EEN LANDBOUWEXPLOITATIE, 
HANDELS-, AMBACHTS- OF NIJVERHEIDSBE
DRIJF- ONTVANKELIJK VERZOEK. 

Wanneer de goederen van een erfenis 
die onder de regeling inzake kleine 
nalatenschappen valt, niet verbonden 
zijn aan een landbouwexploitatie, han
dels-, ambachts- of nijverheidsbednjf, 
hebben de in die wet bedoelde erfge
namen en de overlevende echtgenoot 
het recht om, naar schatting, hun 
overneming te beperken tot de bij het 
overlijden van de de cujus betrokken · 
waning en de stoffering (1). (Art. 4 wet 
16 mei 1900 tot . erfre~eling van de 
kleine nalatenschappen.) 

(COPPENS, FOBELETS T. COPPENS A.G.M., 
HUYGH, DE ROECK, VAN LAER, VAN CAUTER) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 13 februari 1978 in 
laatste aanleg gewezen door de Vre
derechter te Sint-Kwintens-Lennik; 

(1) Zie Cass., 14 feb. 1946 (Bull. en Pas., 
1946, I, 72) met voetnoot; zie ook Cass., 
8 maart 1928 (ibid, 1928, I, 105), 18 okt.' 
1968 (A.C., 1969, 200) en DB ZEGHER, A.P.R., 
nr. 154, v" Kleine nalatenschappen. 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 4, inzonderheid lid 1, 
van de wet van 16 mei 1900 tot erfrege
ling van de kleine nalatenschappen, 
gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 
20 december 1961, 

doordat het vonnis de aanvraag tot 
overneming ongegrond verklaart op 
grond dat de wens enkel het woonhuis 
over te nemen strijdig is met de wet, 

terwijl de wet de mogelijkheid geeft 
de overneming te beperken tot de. 
woning, bij het overlijden door de de 
cujus, zijn echtgenoot of een van zijn 
afstammelingen betrokken, benevens de 
stoffering : 

Overwegende dat artikel 4, lid 1, 
van de wet van 16 mei 1900 bepaalt 
dat ieder van de erfgenamen in de 
rechte linie en, in voorkomend 
geval, de niet uit de echt gescheiden 
noch van tafel en bed gescheiden 
overlevende echtgenoot, zo hij 
medeeigenaar is, het recht hebben 
tot overneming, naar schatting, het
zij van de woning bij het overlijden, 
door de de cujus, zijn echtgenoot of 
een van zijn afstammelingen 
betrokken, benevens de stoffering, 
hetzij van het huis, de meubelen, 
alsmede van de gronden die de 
bewoner van het huis persoonlijk en 
voor eigen rekening in gebruik had, 
het landbouwmaterieel en de die
ren, tot de bebouwing dienende, of 
de goederen, de grondstoffen, de 
beroepsvoorwerpen en andere hulp
middelen die aan het handels-, 
ambachts- of nijverheidsbedrijf zijn 
verbonden; 

Overwegende dat uit deze wetsbe
paling blijkt dat, wanneer het noch 
om een landbouwexploitatie, noch 
om een handels-, ambachts- of nij
verheidsbedrijf gaat, het recht tot 
overneming beperkt is tot de 
womng die bij het overlijden 
betrokken was door de overledene, 
zijn echtgenoot of een van zijn 
afstammelingen, en tot de stoffering 
ervan; 

Overwegende dat het vonnis rele
veert dat het verzoekschrift van 
eiser tot overneming van de erin 
omschreven goederen strekte; dat, 
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volgens dit verzoekschrift, de nala
tenschap van wijlen eisers vader, in 
leven zonder beroep, enerzijds een 
woonhuis met aanhorigheden en 
tuin, en anderzijds een perceelland, 
dat van de ontbonden huwelijksge
meenschap van de overledene met 
dezes echtgenote afhing, begreep; 
dat, blijkens hetzelfde verzoek
schrift, eiser het eerstvermelde 
onroerende goed, dat hij bij het 
overlijden van zijn vader bewoonde, 
wenste over te nemen; 

Overwegende dat het vonnis, dat 
niet vaststelt dat een bewoner van 
dat huis landbouw of enig ander 
bedrijf uitoefende en dat het ver
zoek afwijst op grond dat eiser 
enkel het woonhuis wilde overne
men, aldus zijn beslissing niet wet
telijk verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat van 
onderhavig arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing; houdt de 
kosten aan en zegt dat erover door 
de feitenrechter zal worden beslist; 
verwijst de zaak naar de Vrederech
ter te Halle, zitting houdende in 
laatste aanleg. 

27 februari 1980 1 e kamer -
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor- · 
zitter - Verslaggever : baron Vin!;!otte 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Dumon, procureur-generaal - Advo
caat: mr. van Heeke. 

Nr. 402 

2° KOOP - WET VAN 9 JULI 1971 TOT 
REGELING VAN DE WONINGSOUW EN DEVER
KOOP VAN TE BOUWEN OF IN AANBOUW 
ZIJNDE WONINGEN - DWINGENDE WETBEPA
LINGEN, O.A. IN DE ARTT. 3 TOT 11. 

3° WETTEN EN BESLUITEN - WET 
VAN 9 JULI 1971 TOT REGELING VAN DE 
WONINGBOUW EN DE VERKOOP VAN TE SOU
WEN OF IN AANBOUW ZIJNDE WONINGEN -
DWINGENDE WETSSEPALINGEN, O.A. IN DE 
ARTT. 3 TOT 11. 

4° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE 
ZAKEN- UITBREIDING OF WIJZIGING VAN DE 
VORDERING - GERECHTELIJK WETBOEK, 
ARTT. 807 EN 1042 - VORDERING BIJ DE 
EERSTE RECHTER AANGESRACHT - VORDE
RING IN HOGER SEROEP UITGEBREID BIJ OP 
TEGENSPRAAK GENOMEN CONCLUSIE, DIE 
BERUST OP EEN FElT DAT IN DE DAGVAAR
DING IS AANGEVOERD - ONTVANKELIJKE 
UITBREIDING VAN DE VORDERING (1). 

5° HUUR VAN DIENSTEN WET 
VAN 9 JULI 1971 TOT REGELING VAN DE 

WONINGBOUW EN: DE VERKOOP VAN TE SOU
WEN OF IN AANBOUW ZIJNDE WONINGEN -
ARTT. 10 EN 14 - VASTSTELLING VAN DE 
RECHTER DAT EEN SEDRAG, VERSCHULDIGD 
KRACHTENS EEN IN DE WET BEDOELDE 
BOUWOVEREENKOMST, WERD BETAALD VOOR 
HET SLUITEN VAN DIE OVEREENKOMST -
VEROORDELING VAN DE AANNEMER OM DAT 
BEDRAG TERUG TE SETALEN - WETTIGHEID. 

(AWEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V. 
T. DE LANDTSHEER) 

De procureur-generaal Dumon heeft 
in substantie het volgende gezegd : 

Het bestreden arrest en het eerste 
middel betreffen de wet van 9 juli 1971 
« tot regeling van de woningbouw en de 
verkoop van te bouwen of in aanbouw 
zijnde woningen », een wet die impera
tieve, d.w.z. dwingende, niet van open-
bare orde zijnde regels inhoudt tot 
bescherming van sommige rechtssubjec
ten, te weten diegenen die een woning 
laten bouwen of in aanbouw zijnde 

1• KAMER - 27 februari 1980 woningen verkopen. 
Op 12 februari 1975 sloten partijen een 

1° HUUR VAN DIENSTEN - WET VAN overeenkomst houdende « opdracht 
9 JULI 1971 TOT REGELING VAN DE WONING- voorstudie », zijnde een voorstudie om 

de prijs voor het bouwen van de woning 
SOUW EN DE VERKOOP VAN TE SOUWEN OF van verweerder te berekenen. 
IN AANSOUW ZIJNDE WONINGEN- DWIN-I-----------------------------------
GENDE WETSSEPALINGEN, O.A. IN DE 

ARTT. 3 TOT 11. (1) Zie Cass., 24 nov. 1972 (A.C., 1973, 298). 
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Op 12 mei 1975 betaalde verweerder 

aan eiseres een voorschot van 
27.075 B.F., waarvoor, ingevolge de over
eenkomst van 12 februari 1975, een 
kredietnota zou worden opgemaakt bij 
de eindafrekening van de voorstudie, 
indien verweerder eiseres met de uitvoe
ring van het werk belastte en indien hij 
zich stipt aan zijn verplichtingen, inzon
derheid t.a.v. de betaling, hield. 

Deze overeenkomst van februari en 
mei 1975 blijkt ten deze aan de interpre
tatie van de evengenoemde wet van 
9 juli 1971 vreemd te zijn. Het bestreden 
arrest, zoals de eerste rechter, toetsten 
geenszins deze overeenkomst aan 
bedoelde wet. De overeenkomst wordt 
door het arrest slechts vermeld in ver
band met het incidenteel beroep van 
verweerder, waarop het tweede middel 
betrekking heeft. 

Het eerste middel waarin de interpre
tatie en de toepassing van deze wet 
(door het bestreden arrest) worden 
gekritiseerd, betreft een latere overeen
komst, nl. die van 11 juli 1975. 

Op 11 juli 1975 sloten partijen dus een 
tweede overeenkomst, getiteld « verkla
ring en tussenverbintenis » met betrek
king tot het oprichten door eiseres van 
een woning te Edegem, voor een vaste 
prijs van 1.864.214 B.F. 

Bedongen werd dat, aan de hand van 
de te verlenen stedebouwkundige ver
gunning, tussen partijen een bouwover
eenkomst zou worden gesloten volgens 
de bepalingen van de wet van 9 juli 1971. 

Verweerder vorderde de nietigverkla
ring van deze overeenkomst. 

Bij een vonnis van 6 april 1977 
verklaarde de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Antwerpen die overeenkomst 
nietig. 

Eiseres tekende tegen die uitspraak 
hoger beroep aan. 

Het thans bestreden arrest van 
19 december 1978 bevestigde de nietig
heid van deze overeenkomst en veroor
deelde - op het incidenteel beroep van 
verweerder - eiseres tot terugbetaling 
van een som van 27.075 B.F. 

De eerste rechter en naderhand het 
hof van beroep dat de redengeving van 
het vonnis overneemt, beslisten dat de 
overeenkomst nietig verklaard dient te 
worden omdat de partijen noch arti
kel 7, b, van de wet van 9 juli 1971 noch 
artikel 12 van dezelfde wet hebben 
nageleefd. 

Ik herinner eraan dat artikel 7, b, 
bepaalt dat een overeenkomst, als door 
artikel 1 van die wet bedoeld, dient te 
vermelden de datum van afgifte van de 
bouwvergunning en de voorwaarden ver
bonden aan die vergunning. 

Artikel 12 bepaalt dat de aannemer 
zekerheid dient te stellen. 

De wet van 9 juli 1971 doet m.i. zeer 
kiese en complexe problemen rijzen. 

Zij werd nauwelijk of althans niet 
bijzonder volledig door de doctrine 
onderzocht (1). 

De partijen hebben ze overigens voor 
de feitenrechters zeer summier bespro
ken - d.w.z. gei:nterpreteerd. Die rech
ters zijn dan ook even summier geble
ven. 

Feiten en recht werden voor de recht
bank van eerste aanleg en voor het hof 
van beroep zeer oppervlakkig behandeld. 

Het was dan ook voor de advokaat die 
de belangen van eiseres voor ons Hof 
diende te behartigen, moeilijk, zelfs 
bijna onmogelijk, gepaste middelen te 
concipieren en op te stellen. 

De gewenste oplossing zou een vernie
tiging van het bestreden arrest, wegens 
het niet beantwoorden van de conclusie, 
zijn geweest. Maar dit is, jammer 
genoeg, niet mogelijk. De conclusie werd 
inderdaad beantwoord. Wij kunnen dus 
de zaak niet naar een andere feitenrech
ter verwijzen met het verzoek de feiten 
nader te onderzoeken en uit te diepen 
om daarna, en pas daarna, de correcte 
regels toe te passen. 

Het eerste middel stelt essentieel het 
probleem van de toepassing van de wet 
van 9 juli 1971 op de overeenkomst van 
juli 1975. 

Ik kan eventueel, met het bestreden 
arrest, aannemen dat een overeenko~p.st 
zoals die waarmee wij hier te maken 
hebben (bepaling van de prijs voor de 
constructie, « demarche », eventueel, om 
de bouwvergunning te bekomen, en 

(1) Raadpl. nochtans J.M. CHANDELLE, • La 
loi du 9 juillet 1971 reglementant Ia construc
tion d'habitations et Ia vente d'habitations a 
construire ou en voie de construction •, Revue 
du Notariat beige, 1972, biz. 334 en vlg., en 
R. DESCHAMPS, • La loi du 9 juillet reglemen
tant ... •, in hetzelfde tijdschrift, 1972, biz. 542 
en vgl.; CH. SLUYTS, • La loi du 9 juillet 1971 
...• , in hetzelfde tijdschrift, 1972, biz. 590 en 
vlg. , en A. DE CAL!JWE en CLAUDE DELCORDE, 
• La loi du 9 juillet 1971 reglementant les 
contrats relatifs a certaines constructions ., 
Journal des Tribunaux, 1972, biz. 181 en vlg. 
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beding dat « aan de hand van de 
verleende bouwvergunning » een over
eenkomst zoais door de wet van 
9 juii 1971 wordt bepaaid, zai gesioten 
worden) een overeenkomst is zoals 
bedoeid door artikei 1 van de wet van 
9 juli 1971. 

Dit aihoewei in de parlementaire voor
bereiding verkiaard werd : « artikei 7, b, 
bevat een belangrijke bepaling, verrnits 
het in werkelijkheid de afsiuiting van 
een geidig contract verdaagt tot na de 
datum van de bouwvergunning » (Gedr. 
St., Senaat, zitting 1969-1970, nr. 639, 
biz. 9) en aihoewei de doctrine (1) 
onderstreept : « .•• il s'ensuit que Ia 
convention ne peut etre conclue avant Ia 
deiivrance du permis ... ceci amime sans 
doute Ie promoteurs a faire signer par 
l'acquereur une premiere convention 
ayant un objet limite, a savoir Ies etudes 
preaiabies a Ia construction ». 

Alhoewel ook m.i. onmogelijk goed te 
keuren is dat een dergelijke overeen
komst nietig verkiaard zou worden 
(zoais door verweerder gevraagd - zie 
zijn conclusie in eerste aanieg - en 
door het arrest - verwijzend naar het 
vonnis a quo - aangenomen werd !) . 
omdat de overeenkomst niet vermeid 
heeft dat de bouwvergunning werd ver
kregen en weike de daaraan verbonden 
voorwaarden waren. De litigieuze over
eenkomst werd precies gesioten zoais 
gedaan werd, omdat men nog niet wist 
of een bouwvergunning verieend zou 
worden. (Men zou eventueei kunnen 
betogen dat het verboden is een derge
lijke overeenkomst te siuiten ... maar 
men kan toch niet beslissen dat ze nietig 
is omdat ze niet vermeid dat de bouw
vergunning werd verleend !) 

Alhoewel ook m.i. bezwaarlijk kan 
geeist worden dat, wanneer eenmaai een 
overeenkomst tot stand zou komen zoals 
die weike wij hier onderzoeken, een van 
die partijen verplicht zou worden een 
« zekerheid te stellen » zoais bepaald 
door artikei 12 van de wet van 
9 juii 1971 en artikei 3 van het konink
lijk besiuit van 21 oktober 1971. 

De memorie van toelichting bij het 
ontwerp dat de wet van 9 juli 1971 is 
geworden, overweegt dus : « artikel 7, b, 
bevat dus een beiangrijke bepaling ver
mits het in werkelijkheid de afsiuiting 

(1) AIME DE CALuwE en CLAUDE DELCORDE, op. 

van een geidig contract verdaagt tOt na 
de datum van de bouwvergunning » (St. 
Senaat, 639, 1969-1970, biz. 9). 

Uit deze beschouwing zou misschien 
afgeieid kunnen worden dat geen enkeie 
voorafgaande overeenkomst wettelijk 
gesioten kan worden - hetgeen werke
lijk zeer uitzonderlijk zou zijn - maar 
niet dat deze overeenkomsten nietig zijn 
indien daarbij de door de wet van 
9 juli 1971 opgeiegde voorwaarden niet 
nageieefd werden i.h.b. wat het verlenen 
van de vergunning betreft. 

Doch dat dergelijke voorafgaande 
overeenkomsten niet geoorioofd zijn en 
dat zij op grond van de bepalingen van 
de wet van 9 juli 1971 nietig zijn, komt 
me uiterst twijfeiachtig voor. 

Immers, zoais ik zoeven aanstipte, de 
auteur van het in Le Journal des 
Tribunaux gepiubiiceerde artikei schrijft 
dat indien een overeenkomst, zoais 
bedoeid in de wet van 9 juli 1971, nog 
niet ondertekend kan worden, o.m. 
omdat de bouwvergunning niet verleend 
werd, « Ies promoteurs font signer par 
l'acquereur une premiere convention 
ayant un objet limite, a savoir Ies etudes 
preaiabies a Ia construction », 

Uit het advies van de Raad van State 
(zie St. Senaat, 639, 1969-1970, biz. 18) 
blijkt dat tairijke overeenkomsten, ook 
voorbereidende, door de wet van 
9 juli 1971 geenszins worden verboden. 
In dit advies staat immers te lezen : « De 
term "verschaffen " (gebruikt in art. 1}, 
integendeel, dekt geen wei bepaald juri
disch begrip, is niet gebruikelijk in de 
rechtstaal ter zake en heeft geen duide
lijk omschreven inhoud. Over de bedoe
ling van de regering inzake de betekenis 
van dit woord kan wellicht de volgende 
passus uit de algemene memorie van 
toelichting, die handelt over de rol van 
de promotor bij de "kant-en-klaar " 
bouw, enige aanwijzing brengen. » 

Hier volgt een passage van de memo
rie van toelichting ... waarna het advies 
vervolgt : ..- Alles wijst erop dat "ver
schaffen " als een zeer ruime en over
koepelende term moet worden aange
merkt, waaronder niet aileen het doen 
bouwen, maar ook nog een geheel van 
andere tot hetzelfde doel strekkende 
verrichtingen zijn vervat. » Als een 
geheel van zodanige verrichtingen ver
meldt de hiervoren geciteerde passus de 
volgende vier diensten als organisator of 
raadgever: 

1. bij het indienen van de leningsaan-
cit, biz. 184, 2e kolom. vraag; 
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2. bij het verkrijgen van de bouwver

gunning; 
3. bij het coi:irdineren van de werken; 
4. bij het verdelen van de bedragen 

onder de aannemers. 
Deze opsomming zou wellicht nog 

kunnen worden aangevuld door andere 
soortgelijke verrichtingen, die hetzelfde 
doel op het oog hebben, daar voorts uit 
de memorie van toelichting blijkt dat de 
bouw, inzonderheid van een woningcom
plex, « een ingewikkelde verrichting is, 
die talrijke formaliteiten en het sluiten 
van verschillende overeenkomsten 
vereist », hetgeen precies aanleiding 
heeft gegeven tot de beroepsactiviteit 
van de zogenaamde « promotor ». 

Uit dit alles zou afgeleid kunnen of 
moeten worden dat de voorbereidende 
overeenkomsten, zoals de tot het verkrij
gen van een bouwvergunning strek
kende, misschien wel door de wet gere
geld worden, maar niet dat zij door die 
wet verboden worden. 

Hoe dan ook, indien een dergelijke 
overeenkomst die o.m. het verkrijgen 
van een bouwvergunning als voorwerp 
heeft, niet wettelijk verboden is, men 
kan toch niet beslissen dat zij nietig is 
omdat men in de akte niet vermeld heeft 
dat de bouwvergunning reeds verkregen 
werd. Dit is een non possumus. 

Ik betwijfel dat het hof van beroep 
zijn dispositief wettelijk gerechtvaardigd 
heeft. 

Wat er ook van zij, wij zijn gebonden 
door de voorgestelde middelen en ons 
toezicht mag niet verder gaan. 

Ik onderzoek derhalve thans het mid
del. 

Het eerste onderdeel en de eerste 
grief van het tweede onderdeel voeren 
aan dat de conclusies van eiseres niet 
werden beantwoord. · 

Deze grieven missen feitelijke grand
slag; immers het arrest haalt uitdrukke
lijk de door het eerste onderdeel 
bedoelde conclusie aan en beantwoordt 
ze. 

Het arrest beantwoordt impliciet maar 
zeker de door het tweede onderdeel 
bedoelde conclusie door te kennen te 
geven dat, hoewel eiseres geen voorschot 
had geiHst, omdat zij van mening was 
dat de wet van 9 juli 1971, die pas later 
van toepassing zou zijn, haar alsdan het 
recht zou geven « een of meer 
stortingen » te eisen, de litigieuze over
eenkomst (tach ) door artikel 1 van deze 
wet was bedoeld. 

Vermits het arrest vaststelt dat die 
wet toepasselijk was, heeft het meteen 
vastgesteld dat eiseres ingevolge die wet, 
principieel ten minste, het recht had van 
verweerder stortingen te eisen. 

Uit de wet, die dwingende bepalingen 
inhoudt, blijkt nochtans duidelijk dat ze 
« afbreuk » (doet) aan de wilsautonomie 
of dat ze deze autonomie beperkt. 

De wil der partijen en de aangegane 
verbintenissen interpreterende, heeft de 
rechter in feite vastgesteld dat de liti
gieuze overeenkomst noch een voorbe
reidend contract noch !outer een belofte 
van contract uitmaakt en uit deze inter
pretatie heeft hij wettelijk kunnen aflei
den dat bedoelde overeenkomst in het 

•toepassingsgebied van artikel 1 van de 
wet van 9 juli 1971 valt. 

Het middel betoogt niet - ik verwijs 
hier naar mijn voorafgaande beschou
wingen - dat een overeenkomst zoals 
die welke op 11 juli 1975 werd gesloten 
wettelijk een voorbereidende overeen
komst is die buiten het toepassingsveld 
van de wet van 9 juli 1971 valt; het 
betoogt evenmin dat de bepalingen van 
de wet van 9 juli 1971, op grond waarvan 
de nietigheid van de overeenkomst werd 
uitgesproken, op een dergelijke overeen
komst niet wettelijk toegepast konden 
worden. 

Het arrest beperkt er zich niet toe 
te overwegen dat « het blanco
ondertekenen ... van een gedrukte tekst 
die alle elementen bevat voor het tot 
stand komen van een latere overeen
komst ... aanleiding kan geven tot de 
.misbruiken ter voorkoming waarvan de 
wet tot stand gekomen is »; op zijn eigen 
gronden en op die van de eerste rechter 
waarnaar het verwijst, stelt het arrest 
vast en beslist het, enerzijds, dat het 
voorwerp van de overeenkomst was een 
woning te doen bouwen « met verwijzing 
naar de overeengekomen prijs van 
1.864.214 B.F. » en met verwijzing naar 
de wet van 9 juli 1971, en, anderzijds, 
dat de overeenkomst « naar voorwerp en 
bedoeling beantwoordt aan de bepaling 
van artikel 1 van de wet van 
9 juli 1971 ». 

Het middel kan niet slagen. 
Het tweede middel betreft de beslis

sing van het bestreden arrest dat het 
·incidenteel beroep van verweerder ont
vankeJijk en gegrond is. 

In het eerste onderdeel wordt de 
beslissing betreffende de ontvankelijk
heid van het incidenteel beroep aange
vochten. 
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Het arrest beslist dat het incidenteel 

beroep ontvankelijk is omdat, met toe
passing van de artikelen 807 en 1068 van 
het Gerechtelijk Wetboek, de uitbreiding 
van de oorspronkelijke eis toelaatbaar is 
en door verweerder regelmatig in zijn 
conclusie in boger beroep werd gesteld, 
daar het feit van de nietigheid van het 
bouwcontract, in de dagvaarding aange
voerd, ook het feit is waarop de vorde
ring tot terugbetaling van het voorschot 
berust. 

Het middel kritiseert niet deze reden
geving, die het aangevallen dispositief 
wettelijk kan dragen. Het onderdeel is 
derhalve onontvankelijk. 

Het tweede onderdeel betreft de 
beslissing nopens de grand van het 
incidenteel beroep. 

Enerzijds, zoals ik betoogd heb in 
mijn antwoord op het eerste middel, 
heeft het arrest kunnen beslissen dat de 
overeenkomst van 11 juli 1975 onder 
toepassing van de wet van 9 juli 1971 
viel. 

Anderzijds, constateert het arrest, zon
der op dit punt bestreden te worden, dat 
de betaling van het kwestieus voorschot 
in verband stond met de later - op 
11 juli 1971 - te sluiten bouwovereen
komst. 

Op grond van die eerste beslissing en 
van die constatering heeft het arrest 
kunnen beslissen dat bedoeld voorschot 
aan verweerder terugbetaald diende te 
worden daar de betaling van dit voor
schot in strijd was met de dwingende 
bepalingen van artikel14 van de wet van 
9 juli 1971, d.w.z. een betaling voor het 
sluiten van de overeenkomst van 
11 juli 1975. 

Besluit : verwerping. 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 december 1978 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

Over het eerste middel, aigeleid uit de 
schending van de artikelen 1108, 1134, 
1181, 1182 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 
7 van de wet van 9 juli 1971 tot regeling 
van de woningbouw en de verkoop van 
te bouwen of in aanbouw zijnde wonin
gen en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de wet van 
9 juli 1971 op de litigieuze overeenkomst 
van 11 juli 1975 toepasselijk acht op 

grond van de overweging dat « de 
betwiste overeenkomst wederkerig is; 
dat de belofte tot het opnemen van een 
bepaalde verbintenis gelijkstaat met die 
verbintenis zoals ook uitdrukkelijk 
bepaald in artikel 7 van de wet van 
9 juli 1971; dat, waar de gebiedende 
tekst en voorwaarden van dit artikel 7, 
onder meer onder b, niet werden nage
leefd, appellante (thans eiseres) geen 
enkel middel kan afleiden uit de 
omstandigheid dat de overeenkomst 
noodzakelijk "ongeldig is"; dat de nie
tigheid van de overeenkomst die zou 
gesloten zijn zonder inachtneming van 
de gelijktijdig te verwezenlijken voor
waarden, waaronder het bestaan van een 
bouwvergunning (artikel 7, b, en 13 van 
d~, wet van 9 juli 1971) niet door 
appellante (thans eiseres) kan ingeroe
pen worden om de rechtsgeldigheid 
ervan te verdedigen buiten het toepas
singsgebied van deze wet » en dat « de 
dwingende bepalingen van de wet van 
9 juli 1971, onder meer artikel 12, eerste 
lid, ter zake van toepassing zijn zoals 
aanvaard door de eerste rechter, met des 
te meer reden omdat het blanco
ondertekenen, zelfs voor kennisneming, 
van een gedrukte tekst die aile elemen
ten bevat voor het tot stand komen van 
een latere overeenkomst die wettelijk 
moest zijn, aanleiding kan geven tot de 
misbruiken ter voorkoming waarvan de 
wet tot stand gekomen is », 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres, op 
grond van artikel 3 van de « verklaring 
en tussenverbintenis » van 11 juli 1975, 
waarvan de tekst als volgt luidt : << aan 
de hand van de verleende bouwtoelating 
zal volgens de bepalingen van de wet· 
van 9 juli 1971 ... en het koninklijk 
besluit van 21 oktober 1971 ... tussen 
partijen een overeenkomst gesloten wor
den, waarvan hierbij op heden reeds een 
blanco kopij wordt gevoegd », in haar 
regelmatig neergelegde conclusie staan
de hield dat deze overeenkomst een 
contractbelofte onder opschortende 
voorwaarde betrof die als dusdanig niet 
onder de toepassing van de wet van 
9 juli 1971 viel, zodat het arrest, door te 
beslissen dat « de betwiste overeenkomst 
wederkerig is en dat de belofte tot het 
opnemen van een bepaalde verbintenis 
gelijkstaat met die verbintenis zoals ook 
uitdrukkelijk bepaald in artikel 7 van de 
wet van 9 juli 1971 », niet antwoordt op 
het middel dat op de opschortende 
voorwaarde beroep deed om de « verkla
ring en tussenverbintenis » van 
11 juli 1975 aan de wet van 9 juli 1971 te 
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onttrekken en derhalve niet regelmatig 
gemotiveerd is (schending van artikel 97 
van de Grondwet); 

tweede onderdeel, eiseres in haar 
conclusie inriep dat zij op de overeen
komst van 11 juli 1975 geen enkel 
voorschot had geeist wetende dat luidens 
artikel 1 van de wet van 9 juli 1971 
vereist is dat de koper of de opdrachtge
ver volgens de overeenkomst verplicht is 
v66r de voltooiing van het gebouw een of 
meer stortingen te doen, zodat bet 
arrest, enerzijds, door niet te antwoor
den op dit middel, niet regelmatig is 
gemotiveerd (schending van artikel 97 
van de Grondwet), anderzijds, door de 
wet van 9 juli 1971 op de overeenkomst 
van 11 juli 1975 toepasselijk te verklaren 
zonder vast te stellen noch te onderzoe
ken of verweerder volgens deze overeen
komst gehouden was, v66r de voltooiing 
van het gebouw, een of meer stortingen 
te verrichten, niet wettelijk is gerecht
vaardigd (schending van artikel 1 van de 
wet van 9 juli 1971); 

derde onderdeel, luidens artikel 1 van 
de wet van 9 juli 1971 deze wet enkel 
toepasselijk is op iedere overeenkomst 
tot eigendomsovergang van een te bou
wen of in aanbouw zijnde huis of 
appartement, alsmede op iedere over
eenkomst waarbij de verbintenis wordt 
aangegaan om een zodanig onroerend 
goed te bouwen, te doen bouwen of te 
verschaffen, mits het huis of bet appar
tement tot huisvesting of tot beroeps
doeleinden en huisvesting is bestemd en 
de koper of de opdrachtgever volgens de 
overeenkomst verplicht is voor de vol
tooiing van bet gebouw een of meer 
stortingen te doen, zonder dat enige 
bepaling van de wet van 9 juli 1971 
toelaat voor te houden dat deze wet 
afbreuk doet aan de wilsautonomie en 
dat elke voorbereidende overeenkomst, 
onder meer een contractbelofte onder 
opschortende voorwaarde, die in rechte 
geen verbintenis doet ontstaan tot op bet 
ogenblik dat de voorwaarde wordt ver
wezenlijkt, nietig is omdat zij buiten bet 
toepassingsgebied van de wet valt, zodat 
het arrest, door te beslissen dat « de 
nietigheid van de overeenkomst die zou 
gesloten zijn zonder inachtneming van 
de gelijktijdig te verwezenlijken voor
waarden waaronder bet bestaan van een 
bouwvergunning ... niet door appellante 
(thans eiseres) kan ingeroepen worden 
om de rechtsgeldigheid ervan te verdedi
gen buiten bet toepassingsgebied van 
deze wet » niet wettelijk gerechtvaardigd 
is en schending inhoudt van de 

artikelen 1108, 1134, 1181, 1182 van bet 
Burgerlijk Wetboek, 1 en 7 van de wet 
van 9 juli 1971 omdat een voorberei
dende overeenkomst, met name een 
contractbelofte onder opschortende 
voorwaarde, niet noodzakelijkerwijze 
betrekking heeft op een eigendomsover
dracht of op het tot stand komen van 
een verbintenis om een onroerend goed 
te bouwen, te laten bouwen of te ver~ 
schaffen, of op de belofte daartoe; 

vierde onderdeel, opdat de dwingende 
bepalingen van de wet van 9 juli 1971 
toepasselijk zouden zijn, moet vaststaan 
dat de toepassingsvoorwaarden, opge
somd in artikel 1 van de wet, voorhan
den zijn, zodat bet arrest, niet zonder 
miskenning van artikel 1 van de wet van 
9 juli 1971, ermee kon volstaan te wijzen 
op het feit dat het blanco-ondertekenen, 
zelfs « voor kennisneming, van een 
gedrukte tekst die aile elementen bevat 
voor bet tot stand komen van een latere 
overeenkomst die wettelijk gelijktijdig 
moest zijn, aanleiding kan geven tot de 
misbruiken ter voorkoming waarvan de 
wet tot stand gekomen is », zonder te 
onderzoeken en vast te stellen dat deze 
overeenkomst betrekking had op een 
eigendomsoverdracht of op bet tot stand 
brengen van een verbintenis om te 
bouwen noch dat de koper of opdracht
gever verplicht werd, v66r de voltooiing 
van bet ~ebouw, een of meer stortingen 
te doen {schending van artikel 1 van de 
wet van 9 juli 1971) : 

W at de eerste twee onderdelen 
betreft: 

Overwegende dat het arrest uit
drukkelijk de door het eerste onder
dee! bedoelde conclusie aanhaalt en 
ze beantwoordt; 

Dat het arrest impliciet maar 
zeker de door het tweede onderdeel 
bedoelde conclusie beantwoordt 
door te kennen te geven dat, hoewel 
eiseres geen voorschot had geeist 
omdat zij van mening was dat de 
wet van 9 juli 1971, die pas later van 
toepassing zou zijn, haar alsdan het 
recht zou geven « een of meer 
stortingen » te eisen, de litigieuze 
overeenkomst toch door artikel 1 
van deze wet was bedoeld; 

Overwegende dat, vermits het 
arrest vaststelt dat deze wet toepas
selijk was, het meteen vaststelt dat 
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eiseres ingevolge deze wet althans « naar voorwerp en bedoeling 
principieel het recht had van ver- beantwoordt aan de bepaling van 
weerder stortingen te eisen; artikel 1 van de wet van 

Wat het derde onderdeel betreft : 9 juli 1971 »; 

Overwegende dat uit de wet, die Dat het middel niet kan worden 
dwingende bepalingen inhoudt, dui- aangenomen; 
delijk blijkt dat ze afbreuk doet aan 
de wilsautonomie; 

Overwegende dat het hof van 
.beroep, de wil van de partijen en de 
aangegane verbintenissen interpre
terende, in feite heeft vastgesteld 
dat de litigieuze overeenkomst noch 
een voorbereidend contract noch 
louter een belofte van contract uit
maakt en uit deze interpretatie 
wettelijk heeft kunnen afleiden dat 
bedoelde overeenkomst in het toe
passingsgebied van artikel 1 van de 
wet van 9 juli 1971 valt; 

Overwegende dat het middel niet 
betoogt dat een overeenkomst, zoals 
die welke op 11 juli 1975 werd 
gesloten, wettelijk een voorberei-, 
dende overeenkomst is die buiten 
het toepassingsveld van de wet van 
9 juli 1971 valt; dat het ook niet 
betoogt dat de bepalingen van de 
wet van 9 juli 1971, op grond 
waarvan de nietigheid van de over
eenkomst werd uitgesproken, op 
een zodanige overeenkomst niet 
wettelijk konden toegepast worden; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest zich 

er niet toe beperkt te overwegen dat 
« het blanco-ondertekenen ... van 
een gedrukte tekst die alle elemen
ten bevat voor het tot stand komen 
van een latere overeenkomst ... aan
leiding kan geven tot de misbruiken 
ter voorkoming waarvan de wet tot 
stand gekomen is »; 

Dat op grond van zijn eigen 
motieven en die van de eerste 
rechter, waarnaar het verwijst, het 
arrest vaststelt en beslist, enerzijds, 
dat het voorwerp van de overeen
komst was een meesterwoning te 
doen bouwen << met verwijzing naar 
de overeengekomen prijs van 
1.864.214 frank en met verwijzing 
naar de wet van 9 juli 1971, en, 
anderzijds, dat de overeenkomst 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 6, 1108, 
1131, 1132, 1133, 1134 van het Burgerlijk 
Wetboek, 807, 1068 van het Gerechtelijk 
'Wetboek, 1, 7 en 13 van de wet van 
9 juli 1971 tot regeling van de woning
bouw en de verkoop van te bouwen of in 
aanbouw zijnde woningen, 

doordat het arrest, na te hebben 
vastgesteld dat « gei:ntimeerde (thans 
verweerder), voor het eerst in hoger 
beroep, een voorschot van 27.075 frank 
terugvordert, door hem aan appellante 
(thans eiseres) betaald op 12 mei 1975 
ingevolge een overeenkomst van 
12 februari 1975 houdende opdracht 
voorstudie, zijnde een voorstudie om de 
prijs te berekenen voor het bouwen van 
de woning voor gei:ntimeerde (thans 
verweerder), en om de ontwerpen en 
lastenboeken alsmede het toezicht van 
de werken toe te vertrouwen aan hun 
architect ... , onder beding dat deze 
voorstudie het voorwerp zal maken van 
een kredietnota bij de eindafrekening 
van deze voorstudie, indien appellante 
(thans eiseres) met de uitvoering van de 
werken gelast wordt en indien gei:nti
meerde (thans verweerder) als klant 
stipt zijn verplichtingen, inzonderheid 
wat de betaling betreft, zal nakomen, 
beslist dat bij toepassing van de 
artikelen 807 en 1068 van het Gerechte
lijk Wetboek, "de uitbreiding van de 
oorspronkelijke eis toelaatbaar is en 
regelmatig door gei:ntimeerde (thans ver
weerder) gesteld werd in zijn conclusie 
in hoger beroep daar het feit van de 
nietigheid van het bouwcontract, in de 
dagvaarding aangevoerd, ook het feit ·is 
waarop de vordering tot terugbetaling 
van het voorschot berust " en ten slotte 
aanvaardt dat de aangehaalde redenen, 
waarom het voorschot betaald werd, 
voldoende aantonen dat de betaling 
ervan in verband stond met de later af 
te sluiten bouwovereenkomst; dat, nu 
artikel 10 van de wet van 9 juli 1971 de 
aannemer verbiedt onder welk vorm ook 
een betaling te aanvaarden v66r dat de 
in artikel 1 bedoelde bouwovereenkomst 
is aangegaan en nu bijzonder nadruk 
ligt op dit verbod in artikel 14 van 
dezelfde wet, de betaling van het voor-
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schot van 27.075 frank geschiedde in 
strijd met deze wet en in ieder geval 
door de nietigheid van de bouwovereen
komst zonder oorzaak was; dat appel
lante (thans eiseres) deze som aan 
gei:ntimeerde dient terug te betalen », 

terwijl, eerste onderdeel, overeen
komstig de artikelen 1108 en 1134 van 
het Burgerlijk Wetboek, de wilsautono
mie als regel geldt en artikel 1 van de 
wet van 9 juli 1971 bepaalt dat de wet 
enkel toepasselijk is op iedere overeen
komst tot eigendomsovergang van een te 
bouwen of in aanbouw zijnde huis of 
appartement alsmede op iedere overeen
komst waarbij de verbintenis wordt aan
gegaan om een zodanig onroerend goed 
te bouwen, te doen bouwen of te ver
schaffen, mits het huis of het apparte
ment tot huisvesting of tot beroepsdoel~ 
einden en huisvesting is bestemd en de 
koper of de opdrachtgever volgens de 
overeenkomst verplicht is v66r de vol
tooiing van het gebouw een of meer 
stortingen te doen, en terwijl dit inhoudt 
dat een voorstudie met als doel de prijs 
te berekenen voor het bouwen van een 
woning alsmede de ontwerpen en lasten
boeken evenals het toezicht van de 
werken aan de architect van eiseres toe 
te vertrouwen en een toekomstige en 
onzekere wijze van afrekening te voor
zien, zonder dat dit gepaard gaat met 
een eigendomsovergang noch met het tot 
stand brengen van een verbintenis om 
een onroerend goed te bouwen, te Iaten 
bouwen of te verschaffen, niet onder de 
toepassing van artikel 1 van de wet van 
9 juli 1971 valt, zodat het arrest, door het 
tegendeel te beslissen, enerzijds schen
ding inhoudt van de artikelen 1, 7, 
13 van de wet van 9 juli 1971, 1108 en 
1134 van het Burgerlijk Wetboek, en 
anderzijds, in zoverre het aanvaardde 
dat de vordering tot nietigverklaring van 
de overeenkomst van 11 juli 1975 en de 
vordering tot terugbetaling van het op 
grond van de overeenkomst van 
12 februari 1975 uitgekeerde bedrag 
eenzelfde oorzaak hadden en laatstge
noemde vordering derhalve voor het 
eerst in hoger beroep kon worden voor
gebracht, schending inhoudt van de 
artikelen 807 en 1068 van het Gerechte
lijk Wetboek, krachtens welke de oor
zaak van een vordering niet mag worden 
gewijzigd in de loop van het geding; 

tweede onderdeel, in een wederkerige 
overeenkomst de oorzaak van de verbin
tenis van een partij wordt bepaald als 
het voorwerp van de verbintenis van de 
tegenpartij en ter zake niet werd betwist 

dat eiseres haar verbintenissen uit 
'hoofde van de overeenkomst van 
12 februari 1975 uitvoerde, dat het tegen
deel alleszins niet werd vastgesteld en 
dat. evenmin werd aangenomen dat de 
betaling van 27.075 frank door verweer
der steun vond in een met de openbare 
orde of de goede zeden strijdige oorzaak, 
zodat niet kon worden beslist dat de 
betaling van 27.075 frank de verbintenis 
van verweerder uit hoofde van de over
eenkomst van 12 februari 1975 zonder 
oorzaak was omdat de naderhand afge
sloten « bouwovereenkomst » nietig was 
en het arrest derhalve niet wettelijk 
gerechtvaardigd is (schending van de 
artikelen 6, 1108, 1131, 1132 en 1133 van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest ver

klaart dat « het incidenteel beroep » 
ontvankelijk is omdat, met toepas
sing van de artikelen 807 en 
1068 van het Gerechtelijk W etboek, 
de uitbreiding van de oorspronke
lijke eis toelaatbaar is en door 
verweerder regelmatig in zijn con
clusie in hoger beroep werd gesteld, 
daar het feit van de nietigheid van 
het bouwcontract, in de dagvaarding 
aangevoerd, ook het feit is waarop 
de vordering tot terugbetaling · van 
het voorschot berust; 

Overwegende dat het middel deze 
redengeving, die het aangevallen 
dispositief wettelijk kan rechtvaar
digen, niet kritiseert en dat der
halve het onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

Wat het tweede onderdeel be
treft: 

Overwegende, enerzijds, dat, zoals 
uit het antwoord op het eerste 
middel blijkt, het arrest wettelijk 
heeft kunnen beslissen dat de over
eenkomst van 11 juli 1975 onder 
de toepassing van de wet van 
9 juli 1971 viel; 

Overwegende, anderzijds, dat het 
arrest, zonder op dit punt bestreden 
te worden, vaststelt dat de betaling 
van het kwestieus voorschot in ver
band stond met de later - op 
11 juli 1975 - te sluiten bouwover

:eenkomst; 
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Overwegende dat het arrest op 

grond van deze eerste beslissing en 
van deze vaststelling wettelijk heeft 
kunnen beslissen dat bedoeld voor
schot aan verweerder terugbetaald 
diende te worden, daar het in strijd 
met de dwingende bepalingen van 
artikel 14 van de wet van 9 juli 1971,. 
dit wil zeggen v66r het sluiten van 
de overeenkomst van 11 juli 1975, 
aan eiseres was betaald; 

Dat het middel niet kan aangeno
men worden; 

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

27 februari 1980 - 1 e kamer -
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : baron Vin~otte 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Dumon, procureur-generaal - Advo
caat: mr. De Gryse. 

Nr. 403 

2• KAMER - 27 februari 1980 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE 
TE VOORZIEN - STRAFZAKEN - VOORZIE-
NING NAMENS EEN OVERLEDENE - NIET 

I. Op de voorziening van eiser 
Deltenre, burgerlijke partij : 

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

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

II. Op de voorziening van eiser 
Hector, beklaagde : 

Overwegende dat Louis Hector 
blijkens de vaststellingen van het 
vonnis overleden is op 9 juli 1977; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

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

27 februari 1980 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Stra
nard - Gelijkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, advocaat-generaal. 

ONTVANKELLJK CASSATIEBEROEP (1). Nr. 404 

2° GERECHTSKOSTEN - STRAFZAKEN 

- CASSATIEGEDING - VOORZIENING NAMENS 
EEN OVERLEDENE - VERWERPING - VER- · 
OORDELING IN DE KOSTEN (2). 

(DELTENRE T. HECTOR; HECTOR T. DELTENRE) 

ARREST ( vertaling) 

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

Overwegende dat het vonnis 
enkel uitspraak doet over de bur
gerlijke rechtsvordering van Del
tenre jegens Hector; 

(1) en (2) Zie Cass., 4 april 1935 (Bull. en 
Pas., 1935, I, 214) en noot 2 op biz. 215; Cass., 
27 mei 1977 (A.C., 1977, 993). 

2• KAMER - 27 februari 1980 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE

MENT, ART. 42 - WIE MOET DEZELFDE 
REGELS NALEVEN ALS DE VOETGANGERS? -
EEN FIETS AAN DE HAND LEIDEN - VER
PLICHTING DE BEGAANBARE TRaiTOIRS TE 
VOLGEN- VEREISTEN. 

De verplichting van de artt. 42.1 en 
42.2.1.1" van het Wegverkeersregl. 
1 dec. 1975, dat de personen die een 
fiets aan de hand Jeiden de begaan
bare trottoirs of verhoogde bermen 
volgen en, zo er geen zijn, de begaan
bare gelijkgrondse bermen, is aan een 
tweevoudige voorwaarde onderworpen, 
nl. dat die trottoirs of verhoogde 
bermen begaanbaar zijn en dat die 
personen de andere voetgangers niet 
hinderen. (Artt. 42.1, 42.2.1.1" en 
42.2.1.3" Wegverkeersregl. 1 dec. 1975.) 
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(BOLLAND T. HELLINGS, STAD LUIK) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 oktober 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Luik; 

I. Op de voorziening van eiser, 
beklaagde: 

A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering jegens verweerder, 
medebeklaagde : 

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

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

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

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 2.14, tweede lid, 
41.1, 42.2 van het koninklijk besluit van 
1 december 1975, 418, 420 van het 
Strafwetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het vonnis eiser wegens het 
hem ten laste gelegde feit veroordeelt tot 
een geldboete van 25 frank op grond dat 
« Bolland het trottoir had moeten volgen, 
overeenkomstig de artikelen 2.14, tweede 
lid, en 42.2.1.1° van het koninklijk besluit 
van 1 december 1975, want daar had hij 
niet in aanzienlijke mate de andere 
voetgangers gehinderd », 

terwijl, eerste onderdeel, het vonnis 
met die grond in het ongewisse laat of 
de rechtbank oordeelt dat eiser, overeen
komstig artikel 42 van het koninklijk 
besluit van 1 december 1975, het trottoir 
had moeten volgen omdat het begaan
baar was en omdat hij daar de andere 
voetgangers niet in aanzienlijke mate 
zou hebben gehinderd dan wel of de 
rechtbank van oordeel is dat eiser het 
trottoir had moeten volgen om de enkele 
reden dat hij daar de andere voetgan
gers niet in aanzienlijke mate zou heb
ben gehinderd; het vonnis wegens die 
dubbelzinnigheid niet regelmatig met 
redenen is omkleed en derhalve 
artikel 97 van de Grondwet schendt; 

tweede onderdeel, de personen die een 
fiets aan de hand leiden, krachtens 
artikel 42 van het koninklijk besluit van 

1 december 1975, verplicht zijn de trot
toirs, de verhoogde bermen of de gelijk
grondse bermen te volgen op voor
waarde dat en de trottoirs of bermen 
begaanbaar zijn en die personen de 
andere voetgangers niet hinderen, het 
vonnis, nu het in de tweede uitlegging, 
zoals weergegeven in het eerste onder
dee!, vermeldt dat eiser het trottoir had 
moeten volgen om de enkele reden dat 
hij daar de andere voetgangers niet in 
aanzienlijke mate zou hebben gehinderd, 
zonder evenwel vast te stellen dat het 
trottoir ten deze begaanbaar was en nu 
het bijgevolg het aan eiser ten laste 
gelegde feit bewezen verklaart, de 
artikelen 42.1, 42.2 van het koninklijk 
besluit van 1 december 1975, 418 en 
420 van het Strafwetboek schendt : 

Over beide onderdelen samen : 

Overwegende dat het vonnis ver
meldt dat eiser « het trottoir had 
moeten volgen. overeenkomstig de 
artikelen 2.14, tweede lid, en 
42.2.1.1° van het koninklijk besluit 
van 1 december 1975 >>; dat deze 
laatste bepaling de verplichting om 
de trottoirs te volgen, die is opge
legd aan de voetgangers en aan de 
personen die dezelfde regels als de 
voetgangers moeten naleven, onder
werpt aan de voorwaarde dat die 
trottoirs begaanbaar zijn; dat het 
vonnis derhalve de verplichting van 
eiser om het trottoir te volgen 
uitdrukkelijk grondt op genoemd 
artikel 42.2.1.1° van het koninklijk 
besluit van 1 december 1975, aldus 
zonder dubbelzinnigheid beslist dat 
het trottoir begaanbaar was; dat het 
vonnis bovendien vaststelt dat eiser 
« de andere voetgangers daar niet in 
aanzienlijke mate zou hebben 
gehinderd », met welke vaststelling 
het zijn beslissing regelmatig met 
redenen omkleedt en wettelijk ver
antwoordt; 

Dat geen der onderdelen van het 
middel 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; 
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C. In zoverre de voorziening Nr. 405 

gericht is tegen de beslissingen op 
de civielrechtelijke vorderingen van 2• KAMER _ 27 februari 1980 
de verweerders, burgerlijke partijen, 
jegens eiser : 1° VOORLOPIGE HECHTENIS- ART. 5, 

Overwegende dat eiser geen bij
zonder middel aanvoert; 

II. Op de voorziening van eiser, 
burgerlijke partij : 

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

Overwegende dat eiser niet in 
kosten van die rechtsvordering is 
veroordeeld en derhalve niet 
bevoegd is om zich tegen die beslis
sing in cassatie te voorzien; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van 
eiser jegens verweerder : 

Overwegende dat het vonnis ver
weerder veroordeelt om een provi
sioneel bedrag aan eiser te betalen 
en een deskundige aanwijst; dat die 
beslissing geen eindbeslissing is in 
de zin van artikel 416 van het 
Wetboek van Strafvordering en geen 
uitspraak doet over een bevoegd
heidsgeschil; 

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

LID 3, EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE 
MENS - BEPALING DIE DOOR HET ONDER
ZOEKSGERECHT MOET WORDEN IN ACHT 
GENOMEN BIJ DE UITSPRAAK OVER DE VOOR
LOPIGE HECHTENIS (1). (IMPLICIET.) 

2° RECHTEN VAN DE MENS - ART. 5, 
LID 3, EUROPEES VERDRAG RECHTEN VAN DE 

MENS - BEPALING DIE DOOR HET ONDER
ZOEKSGERECHT MOET WORDEN IN ACHT 
GENOMEN BIJ DE UITSPRAAK OVER DE VOOR

LOPIGE HECHTENIS (2). (IMPLICIET.) 

3° RECHTEN VAN DE MENS - EURO

PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -
RECHT VAN DE GEVANGENE BINNEN EEN 
REDELIJKE TERMIJN TE WORDEN BERECHT 
OF IN VRIJHEID TE WORDEN GESTELD -
REDELIJKE TERMIJN - BEGRIP. 

3• De redelijke termijn, in de zin van 
art. 5, § 3, Verdrag Rechten van de 
Mens, waarbinnen een ieder het recht 
heeft berecht te worden, is niet ver
streken als het onderzoek niet ten 
einde is en zonder onverantwoorde 
vertraging wordt voortgezet (3). 

(AYDIN) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 januari 1980 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Luik, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 5, lid 3, van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, 

doordat een ieder, die gearresteerd is 
of gevangen wordt gehouden, het recht 
heeft binnen een redelijke termijn 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 1----------------------------

27 februari 1980 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Kreit 
- Gelijkluidende conclusie van mevr. 
Liekendael, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. De Gryse en Houtekier. 

\1) en (2) Zie Cass., 4 sept. 1979 (A.C., 
1979-80, nr. 2). Art. 5 Europees Verdrag 
Rechten van de Mens heeft rechtstreekse 
gevolgen in de Belgische internrechtelijke 
orde. (Cass., 26 sept. 1978, A.C., 1978-79, 116.) 

(3) Cass., 26 nov. 1974 (Bull. en Pas., 1975, I, 
366). Zie Cass., 3 maart 1975 (ibid., 1975, 750). 
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berecht te worden; dat de redelijke · 
termijn niet verstreken is wanneer 
daden van onderzoek, welke nodig zijn 
om de waarheid aan het licht te bren
gen, nog aan de gang zijn en die daden 
zonder onverantwoord uitstel verricht 
worden, 

terwijl het arrest, dat de gronden van 
de beschikking van de raadkamer over
neemt, uitdrukkelijk toegeeft dat de 
onderzoeksverrichting waarvoor het de 
hechtenis van verdachte handhaaft, veel 
te lang aansleept, wat een niet te 
verantwoorden vertraging oplevert die 
niet als grond kan dienen voor de 
handhaving van de hechtenis : 

Overwegende dat het arrest de 

gronden van de beschikking van de 

raadkamer niet overneemt en niet 

vaststelt dat het onderzoek « veel te 

lang aansleept ingevolge het feit dat 

de deskundige zijn verslag nog 

steeds niet heeft neergelegd »; 

Nr. 406 

2" KAMER - 27 februari 1980 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
TERMIJN - STRAFZAKEN - VEROORDELING 
BIJ VERSTEK - VEROORDELING VAN DE 
BEKLAAGDE TIJDENS DE GEWONE VERZET
TERMIJN - NIET ONTVANKELIJK CASSATIE
BEROEP (1). (ART. 413 SV.) 

2° VOORZIENING IN CASSATIE -
STRAFZAKEN - PARTIJ BURGERRECHTELIJK 
AANSPRAKELIJK VERKLAARD VOOR DE 
KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING- CASSA
TIEBEROEP TEGEN HET OPENBAAR MINIS
TERIE- ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP. 

3° VOORZIENING IN CASSATIE -
TERMIJN - STRAFZAKEN - BEKLAAGDE BIJ 
VERSTEK VEROORDEELD - BURGERRECHTE
LIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ OP TEGEN
SPRAAK VEROORDEELD- VOORZIENING VAN 
DEZE PARTIJ TIJDENS DE GEWONE VERZET
TERMIJN VOOR DE BEKLAAGDE- ONTVANKE-· 
LIJK CASSATIEBEROEP (2). (IMPLICIET.) . 

Dat het enkel vermeldt dat « het 
- deskundigenonderzoek wat van 4° VOORZIENING 

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE 
IN CASSATIE -

lange duur is »; TE VOORZIEN- STRAFZAKEN- CASSATIEBE-

Overwegende dat deze vermelding ROEP VAN EEN BEKLAAGDE - CASSATIEBE-
enkel impliceert dat het onderzoek ROEP GERICHT TEGEN DE BESLISSING OP DE 

RECHTSVORDERiNG VAN HET OPENBAAR 
niet geeindigd is, zonder dat daaruit MINISTERIE TEN LASTE VAN EEN MEDEBE-
kan WOrden afgeleid dat de vertra- KLAAGDE NIET ONTVANKELIJK 
ging, die te wijten is aan het feit dat CASSATIEBEROEP (3). 
de deskundige zijn verslag nog niet 

heeft neergelegd, onverantwoord 5° VOORZIENING IN CASSATIE -
zou zijn; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan

tiele of op straffe van nietigheid 

voorgeschreven rechtsvormen in 

acht zijn genomen en de beslissing 

overeenkomstig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de 

voorziening; veroordeelt eiser in de 

kosten. 

27 februari 1980 - 2" kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Kreit 
- Gelijkluidende conclusie van mevr. 
Liekendael, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Jamart, Luik. 

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE 
TE VOORZIEN - STRAFZAKEN - STRAFVOR
DERING- VOORZIENING VAN DE VOOR EEN 
BEKLAAGDE BURGERRECHTELIJK AANSPRA
KELIJKE PARTIJ TEGEN DE BESLISSING OP DE 
DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE INGE
STELDE STRAFVORDERING TEGEN EEN MEDE
BEKLAAGDE NIET ONTVANKELIJK 

CASSATIEBEROEP (4). 

6° VOORZIENING IN CASSATIE -
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE 
TE VOORZIEN - CASSATIEBEROEP VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN DE BESLISSING 
OP DE STRAFVORDERING - BURGERLIJKE 

(1) Cass., 22 nov. 1978 (A.C., 1978-79, 330); 
zie Cass., 21 maart 1979 (ibid., 1978-79, 841). 

(2) Cass., 11 maart 1974 (A.C., 1974, 754). 

(3) Cass., 14 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 177). 

(4) Cass., 14 okt. 1974 (A.C., 1975, 201). 
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PARTIJ ALS DUSDANIG NIET VEROORDEELD C In zoverre de VOOrzieningen 
IN KOSTEN VAN DIE STRAFVORDERING - gericht zijn tegen de beslissing Op 
NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP (1). de strafvordering jegens verweer-

2" De partij die burgerrechtelijk aan
sprakelijk is verklaard voor de kosten 
van de strafvordering is ontvankelijk 
om zich in cassatie te voorzien tegen 
het openbaar ministerie met betrek
king tot dat beschikkende gedeelte (2). 

(OPHALFFENS, TRANSPORTEUR OPHALFFENS 
P.V.B.A. T. VERSA VEL) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 oktober 1979 door 
het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

I. Op de voorzieningen van eiser, 
beklaagde, en van eiseres, burger
rechtelijk aansprakelijke partij : 

A. In zoverre de voorziening van 
eiser gericht is tegen de beslissing 
op de tegen hem ingestelde 
strafvordering : 

Overwegende dat het arrest ten 
aanzien van eiser bij verstek is 
gewezen; dat eiser zich in cassatie 
heeft voorzien op 8 november 1979, 
dat is v66r het verstrijken van de 
gewone verzettermijn; dat de voor
ziening mitsdien niet ontvankelijk 
is; 

B. In zoverre de voorziening van 
eiseres gericht is tegen de beslissing 
op de door het openbaar ministerie 
tegen haar ingestelde rechts
vordering: 

Overwegende dat de voorziening, 
in zoverre zij tegen het openbaar 
ministerie is gericht, enkel kan 
worden ingesteld tegen de beslis
sing waarbij eiseres, als burgerrech
telijk aansprakelijke partij, in de 
kosten jegens de openbare partij 
wordt veroordeeld; dat eiseres dien
aangaande geen middel aanvoert; 

(1) Zie Cass., 14 nov. 1979 (A.C., 1979-80, 
nr. 175). 

(2) Cass., 20 juni 1939 (BulL en Pas., 1939, I, 
319). . 

der, beklaagde : 
Overwegende dat de eisers niet 

bevoegd zijn om tegen die beslissing 
cassatieberoep in te stellen; 

D. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissingen op 
de civielrechtelijke vorderingen van 
verweerder jegens de eisers : 

Overwegende dat de eisers 
afstand hebben gedaan van hun 
voorziening; 

II. Op de voorzieningen van de 
eisers, burgerlijke partijen : 

A. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissing op 
de strafvordering jegens verweer
der: 

Overwegende dat de eisers niet in 
de hoedanigheid van burgerlijke 
partij veroordeeld werden in kosten 
van deze rechtsvordering; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn; 

B. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissingen op 
de burgerlijke rechtsvorderingen 
van de eisers jegens verweerder : 

Overwegende dat de eisers geen 
middel aanvoeren; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op het middel dat uitslui
tend betrekking heeft op de beslis
sing op de strafvordering jegens 
eiser, verle~nt akt~ van afstan.~ v_~n 
de voorzienmgen, 1n zoverre ZIJ ziJn 
gericht tegen de beslissingen op de 
burgerlijke rechtsvorderingen van 
verweerder jegens de eisers; ver
werpt de voorzieningen voor het 
overige; veroordeelt iedere eiser in 
de kosten van zijn voorziening. 

27 februari 1980 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Kreit 
- Gelijkluidende conclusie van mevr. 
Liekendael, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. Simont. 
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Nr. 407 

2" KAMER - 27 februari 1980 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - CONCLU
SIE WAARBIJ ENKEL WORDT GEVRAAGD DAT 
DE RECHTER EEN SCHUIFSPOOR NIET MET 
EEN REMSPOOR ZOU VERWARREN - NOCH 
VORDERING, NOCH VERWEER, NOCH EXCEP
TIE - CONCLUSIE WAAROP NIET BEHOEFT 
WORDEN GEANTWOORD (1}. 

(MANCUSO, WINTERTHUR N.V. T. SEQUARIS) 

27 februari 1980 - 2" kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Stra
nard - Gelijkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, advocaat-generaal 
Advocaat : mr. Evrard, Luik. 

Nr. 408 

2" KAMER - 27 februari 1980 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE 
TE VOORZIEN - STRAFZAKEN - STRAFVOR
DERING - BESLISSING DIE DE STRAFVORDE
RING VERJAARD VERKLAART EN DIE DE 
BEKLAAGDE NIET VEROORDEELT IN DE 
KOSTEN VAN DIE RECHTSVORDERING- CAS
SATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE - NIET 
ONTVANKELIJK CASSTIEBEROEP (2}. 

2° VOORZIENING IN CASSATIE -
TERMIJN - STRAFZAKEN - PREJUDICIEEL 
GESCHIL- VONNIS VAN DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK WAARBIJ DE ZAAK NAAR DE 
BURGERLIJKE RECHTER WORDT VERWEZEN
CASSATIEBEROEP V66R DE EINDBESLISSING 
- NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP. 

3° PREJUDICIEEL GESCHIL - STRAF
ZAKEN - VONNIS VAN DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK WAARBIJ DE ZAAK NAAR DE 
BURGERLIJKE RECHTER WORDT VERWEZEN -
CASSATIEBEROEP - TERMIJN - CASSATIEBE
ROEP VOOR DE EINDBESLISSING - NIET ONT
V ANKELIJK CASSATIEBEROEP. 

2" en 3" Niet ontvankelijk, v66r de eind
beslissing, is het cassatieberoep tegen 
een vonnis van de correctionele recht-

(1) Zie Cass., 18 okt. 1977 (A.C., 1978, 224). 

(2) Zie Cass., 3 jan. 1978 (A.C., 1978, 517) en 
8 nov. 1978 (ibid., 1978-79, 284). 

bank in hager beroep rechtdoende 
waarbij, zonder uitspraak te doen over 
een bevoegdheidsgeschil en alvorens 
te beslissen over de zaak zelf, de zaak, 
overeenkomstig art. 143 Boswetboek, 
naar de bevoegde burgerlijke rechter 
wordt verwezen, een termijn van twee 
maanden wordt vastgesteld waarbin
nen de partij die het prejudicieel 
geschil heeft opgeworpen de zaak bij 
de bevoegde rechter moet aanhangig 
maken en moet bewijzen dat zij het 
nodige heeft gedaan, en de kosten 
worden aangehouden (3}. (Art. 416 Sv.) 

(HOFFMANN ETIENNE 
T. GEMEENTE SANKT-VITH) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 19 november 1979 in 
hoger beroep in het Duits gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te 
Verviers, en gelet op de in dezelfde 
taal gestelde voorziening; 

Gelet op de beschikking van 
31 december 1979 waarbij de eerste 
voorzitter heeft beslist dat vanaf de 
terechtzitting de rechtspleging in 
het Frans zal worden gevoerd; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 6 juni 1979 (4); 

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

Overwegende dat het vonnis de 
strafvordering verjaard verklaart en 
de eisers niet in kosten van die 
rechtsvordering veroordeelt; 

Dat de voorzieningen niet ontvan
kelijk zijn bij gebrek aan belang; 

II. In zoverre de voorzieningen 
gericht zijn tegen de beslissing 
op de burgerlijke rechtsvordering 
jegens de eisers : 

Overwegende dat het vonnis, 
alvorens over de zaak zelf te beslis
sen, de zaak met toepassing van 
artikel 143 van de wet van 

(3) Zie Cass., 10 okt. 1979 (A.C., 1979-80, 
nr. 96). 

(~) A.C., 1978-79, 1167. 
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19 december 1854, houdende het 
Boswetboek, naar de burgerlijke 
rechter verwijst, en wel naar de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Verviers, een termijn van twee 
maanden bepaalt, waarbinnen de 
eisers die het prejudicieel geschil 
hebben opgeworpen de zaak bij de 
bevoegde rechter aanhangig moeten 
maken en moeten bewijzen dat zij 
het nodige hebben gedaan, en de 
kosten aanhoudt; 

Overwegende dat die beslissing 
geen eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering en geen uitspraak 
doet over een bevoegdheidsgeschil; 

Dat de voorzieningen te vroeg 
zijn ingesteld en mitsdien niet ont
vankelijk zijn; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het verzoek van de eisers, 
dat geen betrekking heeft op de 
ontvankelijkheid van de voorzienin
gen, verwerpt de voorzieningen; 
veroordeelt de eisers in de kosten. 

27 februari 1980 - 2• kamer - Voor
zitter : de h. Screvens, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Kreit 
- Gelijkluidende conclusie van mevr. 
Liekendael, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. van Heeke; Thomas, Ver
viers. 

Nr. 409 

1• KAMER- 28 februari 1980 

1" De bewijskracht van een brief van de 
huurders aan hun eigenaar waarin zij 
enkel . zeggen dat zij ermee instem~ 
men dat de huurschade door een ge-' 
rechtsdeurwaarder wordt vastgesteld 
in tegenwoordigheid van een persoon 
die zij aanwijzen, wordt miskend door 
de rechter die uit die brief afleidt dat 
de huurders bij voorbaat de vaststel
lingen van de gerechtsdeurwaarder 
hebben aanvaard, oak al hadden zij 
plaats buiten de tegenwoordigheid van 
de door hen aangewezen persoon (2). 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

(GREENWOOD, CHAUVET T. BRICOUT) 

28 februari 1980 - 1• kamer 
Voorzitter : ridder de Schaetzen, afde
lingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. 
Raymond-Decharneux - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Ballet, advocaat
generaal- Advocaat: mr. Dassesse. 

Nr. 410 

1 e KAMER - 28 februari 1980 

BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - BEWIJS 
DOOR GESCHRIFI'- BEWIJS BOVEN OF TEGEN 
DE INHOUD VAN EEN AKTE- BEGRIP. 

De beslissing die haar uitlegging van 
een overeenkomst enkel steunt op 
extrinsieke omstandigheden welke zij 
niet beschouwt als een, zij het stilzwij
gende, buitengerechtelijke bekentenis, 
Jaat het bewijs door vermoedens boven 
of tegen inhoud van de akte toe en 
schendt de artt. 1341 en 1353 B. W: (3). 

(SARMA N.V. T. VEREYEN) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre-
10 BEWIJS - BEWIJS DOOR GESCHRIFI' - den arrest, Op 6 december 1978 .door 

BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - BURGER- het Hof van Beroep te Brussel 
LIJKE ZAKEN - BRIEF - BESLISSING DIE gewezen; 
AAN DE BRIEF EEN UITLEGGING GEEFI' DIE 
ONVERENIGBAAR IS MET DE BETEKENIS EN 
DE DRAAGWIJDTE ERVAN- MISKENNING VAN 
DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. 

2° CASSATIE - OMVANG - BURGERLIJKE 
ZAKEN - VERNIETIGING VAN EEN BESLIS
SING - GEVOLG TA.V. DE BESLISSING DIE 
ERUIT VOORVLOEIT (1). 

(1) Cass., 19 okt. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 122). 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1319, 1320, 1322, 
1341, 1353, 1354 en 1356 van het Burger
lijk Wetboek, 

(2) Zie Cass., 22 dec. 1976 (A.C., 1977, 459). 

(3) Zie • De motivering van de vonnissen en 
arresten en de bewijskracht van de akten », 
nr. 21, plecht. openingsrede van de proc.-gen. 
Dumon, toen eerste adv.-gen., van 1 sept. 1978. 
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doordat het arrest, na te hebben 

vastgesteld : dat verweerder en zijn 
echtgenote bij notariiHe akte van 
27 maart 1964 aan een vennootschap, 
waarvan de rechten en verplichtingen 
zijn overgenomen door eiseres, een 
onroerend goed te hebben verkocht voor 
de prijs van 11.330.000 frank, te betalen 
in een eerste storting van 330.000 frank 
en in jaarlijkse betalingen van 
1.000.000 frank; dat in die akte werd 
,bedongen : a) dat de pr~js gei:J?-.dexeerd 
wordt op basis van het mdexciJfer van 
december 1963; b) dat met ingang van 
1 april 1964 een jaarlijkse interest van 
5 percent verschuldigd is op de aldus 
gei:ndexeerde prijs of op het saldo ervan; 
c) dat « alle taksen en belastingen op die 
interest (belasting op mkomsten uit 
roerende goederen, roerende voorheffing 
of andere) betaald of gedragen worden 
door de vennootschap die het goed heeft 
aangekocht »; dat verweerder werd 
belast op de indexvergoedingen welke 
eiseres heeft betaald krachtens het sub a 
vermelde beding en zulks, op grond van 
artikel 11, eerste lid, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, eiseres, 
·met wijziging van de beslissing van de 
eerste rechter, veroordeelt om aan ver
weerder de door hem op die indexver
goedingen betaalde belastingen terug te 
betalen, op grond dat : « geen van beide 
(partijen) bij het sluiten van de overeen
komst eraan gedacht heeft dat de verho
gingen van de prijsschalen, welke uit de 
indexering voortvloeiden, als een inko
men zouden kunnen beschouwd worden; 
dat, nu die verhogingen voor de toepas
sing van de belastingwet gelijkgesteld 
worden met een interest, het logisch 
lijkt ze daarmee eveneens gelijk te 
stellen voor de toepassing van het 
beding waarbij de belasting op de inte
rest ten laste van de koper wordt gelegd; 
dat men in de overeenkomsten moet 
nagaan welke de gemeenschappelijke 
bedoeling van de contracterende partijen 
is geweest; dat (verweerder), zonder 
daarin te worden tegengesproken, aan
voert dat hij een verkoop tegen contante 
betaling had gewenst en dat hij slechts 
een termijn toestond op aanvraag van de 
naamloze vennootschap Nopri, op voor
waarde dat de waardevastheid van de 
prijs hem volledig gewaarborgd was en 
hij niet het risico liep ingevolge die 
uitgestelde betaling inkomstenbelastin
gen te moeten betalen; dat dit de 
bestaansreden was van het litigieuze 
beding waarin enkel sprake was van de 
interest vermits de partijen in de 

mening verkeerden dat alleen de inte
rest belastbaar was; dat de bewering van 
verweerder dat het de bedoeling van de 
partijen was verweerder vrij te stellen 
van elke belasting die ingevolge de 
overeenkomst mocht worden geheven, 
gestaafd wordt door de houding van 
(eiseres) zelf, nu zij ermee instemde hem 
niet alleen de belastingen terug te beta
len die hij op de interest maar ook op de 
terugbetaalde belastingen had betaald, 
ofschoon dit geval evenmin in het con
tract was opgenomen; dat (eiseres) wel
iswaar in haar tegenvordering de terug
gave vordert van de aldus betaalde 
bedragen; dat zij evenwel in gebreke 
blijft te bewijzen dat zij die bedragen bij 
vergissing had betaald, hoewel een der
gelijke vergissing van de kant van haar 
juridische en boekhoudkundige diensten 
a priori weinig waarschijnlijk voor
komt», 

terwijl, eerste onderdeel, de koopakte 
van 27 maart 1974 de volgende bedingen 
bevatte, welke in de door eiseres voor 
het hof van beroep genomen conclusie 
volledig worden weergegeven en in het 
arrest gedeeltelijk zijn overgenomen : 
« Prijsindexering : De hierboven ver
melde basisprijs wordt bepaald rekening 
houdend met het indexcijfer van de 
kleinhandelsprijzen, vastgesteld op 
110,5 punten. Het bij elke betaling ver
schuldigde bedrag wordt berekend door 
het daarmee overeenstemmend gedeelte 
van de basisprijs te vermenigvuldigen 
met op het ogenblik van de betaling 
laatstelijk officieel bekendgemaakte 
indexcijfer en door die uitkomst te delen 
door 110,5. Interest : Over de prijs of 
over het nog te betalen saldo is een 
jaarlijkse interest van vijf percent ver
schuldigd met ingang van een april 
negentienhonderd vierenzestig. Die inte
rest wordt om de drie maanden betaald 
de eerste dag van de maand volgend op 
het eind van elk kwartaal. Alle taksen 
en belastingen op die interest (belasting 
op de inkomsten uit roerende goederen, 
roerende voorheffing of andere) worden 
betaald en gedragen door de vennoot
schap die heeft aangekocht »; nu het 
arrest een beding dat nochtans uitdruk
kelijk enkel op de overeengekomen inte
rest van toepassing was verklaard, uit
breidt tot de prijsverhogingen welke het 
gevolg zijri van de indexclausule, het aan 
die bedingen van de overeenkomst een 
draagwijdte to.ekent die onverenigbaar is 
met de bewoordingen ervan en de 
bewijskracht van die akte schendt 
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(schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek); 

tweede onderdeel, het arrest aldus het 
hewijs van een zogezegde verhintenis 
van eiseres heeft toegelaten tegen of 
boven de inhoud van de notarHHe akte 
van 27 maart 1974 door te steunen op 
vermoedens die gegrond zijn enerzijds 
op het feit dat eiseres de bewering van 
verweerder niet hetwistte, volgens welke 
hij een verkoop tegen contante hetaling 
had gewenst en een termijn slechts 
toestond op voorwaarde dat hij niet het 
risico liep inkomstenbelastingen te moe
ten hetalen, en anderzijds op het feit dat 
eiseres aan verweerder niet aileen de 
helastingen heeft terughetaald, die hij op 
de interest maar ook die welke hij op de 
terughetaalde helastingen op die interest 
had betaald; waaruit volgt dat het arrest 
de artikelen 1341 en 1353 van het 
Burgerlijk Wethoek schendt door een 
hewijs door vermoedens toe te laten 
tegen of hoven de inhoud van een 
notariele akte; 

derde onderdeel, zo het arrest moet 
worden uitgelegd, wat niet het geval is, 
in de zin dat het heeft geoordeeld dat 
het hewijs van de litigieuze verhintenis 
voorvloeide uit een hekentenis van eise
res, het hof van heroep de artikelen 1354 
en 1356 van het Burgerlijk Wethoek 
schendt; uit de vaststellingen zelf van 
het arrest immers volgt dat de feiten 
waarop het arrest het hewijs van de 
litigieuze verbintenis grondt (het niet 
hetwisten van een bewering van ver
weerder en het feit dat eiseres aan 
verweerder de helastingen heeft terughe
taald die hij had hetaald op de terughe
taalde helastingen op de interesten), 
wettelijk niet als een hekentenis konden 
worden heschouwd; het feit dat een 
partij een door de andere partij in 
rechte aangevoerd feit niet hetwist op 
zich geen hekentenis oplevert; eiseres 
helemaal niet heeft hekend een verbin
tenis te hehhen aangegaan tot terugbeta
ling van de helasting op de terughe
taalde helastingen op de interest, doch 
tot staving van haar tegenvordering tot 
terugvordering van het onverschuldigd 
hetaalde aanvoerde dat zij die belasting 
hij vergissing had hetaald; het arrest die 
tegenvordering enkel wegens gehrek aan 
hewijs afwijst; zelfs in de veronderstel
ling dat eiseres die verhintenis tot beta
ling van de belasting op de terugbe
taalde helastingen zou hebben hekend, 
deze verhintenis voor het overige een 
ander voorwerp heeft dan de litigieuze 

verbintenis tot terughetaling van de 
belasting op de indexvergoedingen 
(schending van de artikelen 1354 en 
1356 van het Burgerlijk Wethoek) : 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerder zijn vordering 
grondt op het in het middel weerge
geven beding van de koopakte vol
gens welke alle taksen en belastin
gen op de bedongen interest door de 
koper worden gedragen; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat men moet nagaan welke 
de gemeenschappelijke bedoeling 
van de contracterende partijen is 
geweest; 

Overwegende dat het er dienaan
gaande enerzijds op wijst dat ver
weerder, zonder daarin te worden 
tegengesproken, aanvoert dat hij 
een verkoop tegen contante betaling 
had gewenst en slechts een termijn 
toestond op voorwaarde dat hij niet 
het risico liep ingevolge die uitge
stelde betaling inkomstenbelasting 
te moeten betalen en dat dit C.e 
bestaansreden was van het beding 
waarin enkel sprake was van de 
interest omdat de partijen in de 
mening verkeerden dat aileen de 
interest belastbaar was; 

Dat het anderzijds vaststelt dat 
het de bedoeling van de partijen 
was verweerder vrij te stellen van 
elke belasting die ingevolge de over
eenkomst mocht geheven worden, 
en zulks aangetoond wordt door de 
houding van de eiseres, nu zij aan 
verweerder niet alleen de belastin
gen heeft terugbetaald die hij op de 
interest maar ook die welke hij op 
de terugbetaalde belasting op die 
interest had betaald, ofschoon dit 
geval evenmin in het contract was 
opgenomen; 

Overwegende dat het arrest daar
uit afleidt dat eiseres niet alleen de 
belastingen op de eigenlijke interest 
maar ook tevens de belastingen op 
de « indexvergoedingen >> moet dra
gen; 
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Overwegende dat het arrest, nu 

het aldus de aan de overeenkomst 
gegeven uitlegging uitsluitend laat 
steunen op aan die overeenkomst 
extrinsieke omstandigheden, welke 
het arrest niet beschouwt als een, 
zij het stilzwijgende, buite~?erech
telijke bekentenis, het bewiJS door 
vermoedens hoven of tegen de 
inhoud van de akte toelaat; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest, behalve in z~verre 
het de tegenvordering van e1s~~es 
ongegrond verklaart en deze afw1~st; 
beveelt dat van dit arrest meldmg 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; houdt de ~osten aan ?P~at de 
feitenrechter h1erover beshst, ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Luik. 

· 28 februari 1980- 1' kamer- Voor
zitter en verslaggever : ridder de S<:J:aet;
zen, afdelingsvoorzitter - Gelijklw
dende conclusie van de h. Ballet, a~vo
caat-generaal - Advocaten : mrs. Kirk
patrick en VanRyn. · 

Nr. 411 

22 sept. 1978 (A.(.:, 1978-79, 96). 

VAN DE PARTIJEN- VOORZIENING NIET QN'l'_ 
VANKELIJK T.A.V. DEZE PARTIJ- VOORWAAJt_ 
DEN. 

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN E:N 
ARRESTEN - BURGERLIJKE ZAKEN _ 
CONCLUSIE - MIDDEL TER ZAKE NIE'l' ME::ER 
DlENEND WEGENS EEN BESLISSING VAN DE 
RECHTER - GEEN VERPLICHTING V()Qft DE 
RECHTER DAAROP TE ANTWOORDEN (2). 

4° CASSATIEMIDDELEN BUFI.GER-
LUKE ZAKEN - MIDDEL DAT EEN FE:ITELLJKE 
BEOORDELING VAN DE RECHTER BERRITI
SEERT- NIET ONTVANKELLJK MlDDEL (3). 

5° AANSPRAKELIJKHEID (BDITEN 
OVEREENKOMST) - SCHADE VE:ROOR
ZAAKT DOOR HET GEBREK VAN EEN ZAAK -· 
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE PERSOQN DIE 
DE ZAAK ONDER ZIJN BEWARING liEEFT _ 
BEWARING- BEGRIP. 

6° REDENEN VAN DE VONN'ISSEN EN 
ARRESTEN - BURGERLIJE:E . ZAKEN _ 
MOTIVERINGSVERPLICHTING VORMVER
EISTE - BEGRIP. 

7° CASSATIEMIDDELEN 
BURGER

LUKE ZAKEN - MIDDEL DAT Op EEN VER-
KEERDE UITLEGGING VAN DE BESTREDEN 
BESLISSING BERUST - MlDDEL DAT FEITE
LIJKE GRONDSLAG MIST (4). 

8° TUSSENKOMST 
BURGERLIJKE 

ZAKEN - CASSATIEGEDING - VORDERING 
TOT BINDENDVERKLARING VAN HET ARREST, 
DOOR DE ElSER INGESTELD - VERWERPING 
VAN DE VOORZIENING- VORDERING ZONDER 
BELANG (5). 

9° CASSATIEMIDDELEN 
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10o OVEREENKOMST - CONTRACTUELE 
AANSP:RAKELIJKHEID - CLAUSULE TOT VRLJ
STELLING OF BEPERKING VAN AANSPRAKE
LLJKHEID - SCHADEVEROORZAKER DIE TE 
KWADER TROUW HEEFT GEHANDELD- GEEN 
TOEPASSlNG VAN DE VRlJSTELLINGSCLAU-

SULE. 

z• Niet ontvankelijk, _biJ. gebrek ·aan 
b ian& is de voorz1en1ng tegen een 

e ti']. • ' wanneer geen middel wordt par ' --' b ,,. , d' aangevoerd tegen ue . e&JSSing __ 1e 
haar betreft, en deze fll<;t, wordt bem-

Joed door de vermetJgwg van de 
~eslissing over de rec;l_ltsbetrekkingen 
tussen de andere partJJen (1). 

• Wettelijk verantwoord is de ~eslissing 5 dat een partij de bewaarder IS val!. ee!l 
ak en dat zij dus aansprakel1jk Js 

z~or de schade te wijten aan het 
;ebrek van die z_aak, gegrond_ op de 

olgende vaststellu;gen : dat d1e zaak, 
"':"~ gynmastiektoestellen van een 
~ 'ortcentrum, door die par_tij is 
~kocht dat deze voor het toezwht op 

If' de ~ontrole van de toestellen een 
en .u dt .. abonnement heeH g_enomen~ a ZIJ, 
hoewel zij het gebruik van dJe toestel-
1< n aan andere personen of een 
:ndere vereniging of groep heeft toe
ge ·taan en dezen die toestellen op hun 
be~rt aan verschillende clubs verhu-
e 

1 
zelf aile kosten voor onderhoud 

11 ~ ~ontrole betaalt,- dat de toelagen die 
~~ openbare overheid aan haar hoofd
h urster heeft verleend en dat de 
v~rgoedingen die deze van haar onder
huurders ontvangt haar rechtstreek~ 
worden betaald, korto_m, dat de verem
ging, die eigenares 1s va-'! het spo';1-

trum en die het gebruikt, de emge 
c;en die aile nodige maatregelen kan 
~effen om haar gymnastiektoestell~n 
te behoeden (2). (Art. 1383, eerste hd,-
B.W.) 

betrekking op het vormvereiste van 
dat artikel en is derhalve niet ontvan
kelijk(~). 

9" De grond van niet-ontvankelijkheid 
waarin wordt aangevoerd dat het mid
del enkei schending stelt van wetsbe
palingen die geen betrekking hebben 
op de voorgedragen grief - i.e. wets
bepalingen inzake koop en verkoop, 
terwijl de clausule tot tTijstelling van 
aansprakelijkheid waarvan de beslis
sing toepassing heeft gemaakt, in een 
overeenkomst van huur van diensten 
zou zijn ingevoegd - kan niet worden 
aangenomen wanneer de beslissing, al 
dan niet terecht, heeft aangenomen 
dat die litigieuze clausule van toepas
sing was op de tussen partijen geslo
ten koopovereenkomst ( ~). 

10" Zowel inzake contractuele aanspra
kelijkheid als inzake aansprakehjk
heid buiten overeenkomst kan de 
schadeveroorzaker zich niet beroepen 
op een clausule tot vrijstelling of 
beperking van aansprakelijkheid, wan
neer hij te kwader trouw heeft gehan
deld (5). (Artt. 1134, derde lid, 1150 en 
1382.) 

(GYMNASTIEKWERKTUIGEN SCHELbE INTERNA
TIONAL P.V.B.A. T. • ARTS ET METIERS 
D'ERQUELINNES • V.Z.W., • CENTRE INTERCOM
MUNAL DE LOISIRS ACTIFS D'ERQUELINNES • 
V.Z.W., PICART, BINON, LA FEDERATION DES 
MUTUALITES INDEPENDANTES; • ARTS E" 
METIERS D'ERQUELINNES • V.Z.W. T. PICHAF 
• ARTS ET METIERS D'ERQUELINNES • V 
T. GYMNASTIEKWERKTUIGEN SCH' 

INTERNATIONAL • P.V.B.A.) 

ARREST ( vertafing) 

HET HOF; - Gelet op d 
den arresten, op 28 nove! 
en 26 april 1978 door hf 
Beroep te Bergen gewez· 

·,• De verplichting vonnissen en a~resten Overwegende dat r 
met redenen te omkleden Js_ ee.t; nrs. 5956, 6001 en 
vormvereiste,- het middel, afgeleid wt algemene rol ingesc1 

schending van art. 97 Gw., doordat dt;_ ningen gericht zijr 
rechter heeft beslist dat een partlJ beslissingen, dit w 
aansprakelijk is vooz: d~. schade te ste twee tegen 
wijten aan een zaak _d1Je ZJJ'{,· ondt;~ h;:a; -------
':Jewaring had, terwiJ zu .r.S me . a 
vorden afgeleid uit de vaststellmgen 
·;m het bestreden arrest, heeft geen 

\ Cass., 22 april 1977 (A. C., 1977, 868). 

Cass., 23 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 190). 

{3) Cass., 9 nov. · 

(4) Zie Cass., 
332). 

(5) Cass., 3 
773). 
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28 november 1977 en 26 april 1978, 
de derde tegen het arrest van 
26 april 1978; dat ze dienen samen
gevoegd te worden : 

I. Op de voorziening van de 
personenvennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Gymnastiekwerk- · 
tuigen Schelde International tegen 
de vereniging zonder winstoogmerk 
Arts et Metiers d'Erquelinnes, de 
. vereniging zonder winstoogmerk 
;Centre intercommunal de loisirs 
actifs d'Erquelinnes, Armand Picart 
en Jean-Marie Binon, in tegenwoor
digheid van het Verbond van de 
Onafhankelijke Mutualiteiten, dat 
tot bindendverklaring van het arrest 
is opgeroepen, en op de voorziening 
van de vereniging zonder winstoog
merk Arts et Metiers d'Erquelinnes 
tegen Armand Picart : 

Over het middel van niet-ont
vankelijkheid door verweerder Jean
Marie Binon tegen de voorziening van 
de vennootschap Gymnastiekwerktuigen 
Schelde International opgeworpen en 
hieruit afgeleid dat bet enige aange
voerde middel geen kritiek uitoefent op 
de beslissing over de vordering van 
verweerder Picart tegen Binon en dat 
die beslissing niet kan worden bei:nvloed 
door de eventuele nietigverklaring van 
de beslissing betreffende de rechtsbe
trekkingen tussen de overige partijen : 

Overwegende dat het hof van 
beroep verklaart, enerzijds, dat de 
door Picart tegen Binon op basis 
van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek ingestelde 
vordering niet gegrond is en, ander
zijds, dat de vrijwaringsvordering 
van Binon tegen {>iseres geen voor
werp meer heeft; 

Dat het middel die beslissingen 
niet bekritiseert; 

Dat de eventuele nietigverklaring 
van de beslissing . inzake de vorde
ringen die Picart , op basis van 
artikel 1384, eerste lid, van het 
Burgerlijk W etboek tegen andere 
partijen dan Binon heeft ingesteld 
geen invloed kan hebben op de ten 
aanzien van Binon gewezen beslis
singen; 

Dat de tegen Binon gerichte voor
ziening, bij gebrek aan belang, niet 
ontvankelijk is; 

Over het door elke eiseres aange
voerde middel, afgeleid, wat de vennoot
schap Gymnastiekwerktuigen Schelde 
International betreft, uit de schending 
van de artikelen 1319, 1320, 1322, 1384, 
eerste lid, van bet Burgerlijk Wetboek, 
19, 23 tot 28 van bet Gerechtelijk Wet
hoek en 97 van de Grondwet, 

doordat bet hof van beroep eiseres 
(Schelde) als contractuele garant veroor
deelt om in te staan voor de veroordelin
gen in hoofdsom en interesten die bet 
ten voordele van bet slachtoffer Picart 
(derde verweerder) ten laste van de 
eerste verweerster (vereniging Arts et 
Metiers) uitspreekt, alsmede voor de 
kosten van diverse processen die in 
eerste aanleg en in boger beroep tussen 
partijen werden gevoerd, en de tot 
vrijwaring aanleiding gevende veroorde
ling verantwoordt door de . aquiliaanse 
aansprakelijkheid van eerste verweer
ster en haar verplichting tot vergoeding 
van de schadelijke gevolgen van bet 
ongeval van 10 januari 1969 daar zij 
aileen bet gebrekkig gymnastiektoestel 
onder haar bewaring had, op grond, wat 
die bewaring betreft : a) ten aanzien van 
de Polyclub, een amateursvereniging 
zonder rechtspersoonlijkheid waarbij 
Pi cart was aangesloten, dat (arrest van 
28 november 1977) « uit bet huurcontract 
van 17 januari 1968 (artikel 5) blijkt dat 
de !eden van bet comite als huurders 
niet behoefden te zorgen voor bet onder
:houd van bet sportcomplex », hetgeen 
door tweede verweerster (vereniging 
Centre de loisirs), verhuurster, moest 
worden gedaan; dat eerste verweerster 
bovendien bij een « garantie en 
onderhouds »-contract van 21 maart 1967 
bij eiseres een abonnement had geno
men voor bet toezicht en de controle van 
haar gymnastiektoestellen; dat « hieruit 
onbetwistbaar dient te worden afgeleid 
dat de bewaring van de gebrekkige zaak 
niet was overgegaan op de !eden van bet 
co mite van de Polyclub », en dat (arrest 
van 26 april 1978) « bet Hof, in zijn vorig 
arrest, (uit dat artikel 5 waarin wordt 
bepaald dat " de kosten voor onderhoud 
en verwarming van bet sportcomplex 
uitsluitend ten laste zullen blijven van 
de ondergetekende ter ener zijde ", ver
huursfer) heeft afgeleid dat de !eden van: 
de Polyclub op bet tijdstip van bet 
ongeval niet konden worden beschouwd 
als de bewaarders van de bedoelde 
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toestellen », b) ten aanzien van eiseres gestort; de vergoedingen in .feite niet 
zelf, dat (eerste arrest) « zij het litigieuze door de handen van de vereniging Cen
materiaal niet onder haar bewaring had tre de loisirs gingen doch rechtstreeks 
op het moment van het ongeval, welke bij de clubs werden gei:nd door de 
vennootschap (Schelde) de door haar vereniging Arts et Metiers, 9° de vereni
geplaatste en verkochte gymnastiektoe- ging Centre de loisirs een algemeen 
stellen slechts tweemaal per jaar moest huishoudelijk reglement heeft opge
onderzoeken » en dat (tweede arrest) maakt voor de clubs die zij toestond 
« het feit dat die vennootschap op het· gebruik te maken van het sportcentrum 
moment van het ongeval niet bezig was van de vereniging Arts et Metiers, en 
met de door haar te verrichten controle 10o ook met elke club, inzonderheid met 
en dat zij in elk geval niet het gebruik de Polyclub, een huurovereenkomst 
had van de gebrekkige zaak, volstaat ter heeft gesloten volgens welke die vereni
uitsluiting van de gedachte dat zij jegens. ging zonder winstoogmerk het complex 
Picart aansprakelijk zou kunnen zijn op op welbepaalde momenten te hunner 
grond van artikel 1384, eerste lid, van· beschikking stelde tegen betaling van 
het Burgerlijk Wetboek », en c) ten een vergoeding, en waarvan artikel 5 
aanzien van de eerste twee verweerders bovenvermelde bepaling bevatte betref
en de tussen hen te maken keuze, dat fende de onderhouds- en verwarmings
(tweede arrest) « de bewaarder van de kosten, llo niettegenstaande dit beding 
zaak degene is die, voor eigen rekening, in feite alleen de vereniging Arts et 
ervan gebruik maakt, het genot ervan Metiers de kosten voor onderhoud en 
heeft of voor het behoud ervan zorgt, controle van haar sportcentrum droeg en 
met het recht van toezicht, lei ding en zijzelf. te dien einde bij de vennootschap 
controle », welke bevoegdheid « het Schelde een abonnement had genomen 
doorslaggevend element » is; dat vast- waardoor deze laatste de nodige contro
staat dat : 1 o de vereniging Arts et les zou verrichten en de eventuele te 
Metiers in maart 1967 bij de vennoot- nemen maatregelen zou voorstellen, en 
schap Schelde gymnastiekmateriaal· doordat het arrest van 26 april 1978 uit 
kocht voor de leerlingen van haar deze beginselen en overwegingen afleidt 
schoolinrichtingen, 2° de vennootschap « dat de vereniging zonder winstoog
Schelde dat materiaal in een gebouw merk Arts et Metiers d'Erquelinnes, 
van de vereniging Arts et Metiers mon- eigenares en gebruikster van het betrok
teerde, 3° de vereniging Arts et Metiers ken sportcomplex, ten slotte de enige 
bij de vennootschap Schelde een abon- was die alle noodzakelijke bescher
nement nam (« garantie en ·mingsmaatregelen voor haar gymnas
onderhoud »-contract van 21 maart 1967) tiekinstallatie kon nemen; dat zij steeds 
om de aangekochte toestellen tweemaal de voor de bewaring kenmerkende lei
per jaar te controleren, 4° na deze con-· dings- en controlebevoegdheid heeft 
troles door de afgevaardigde van de· gehad, zodat zij alleen, met uitsluiting, 
vennootschap Schelde een rapport werd· van de vereniging zonder winstoogmerk 
opgemaakt dat alleen aan de vereniging voor culturele ontwikkeling (Centre de 
Arts et Metiers werd toegezonden, loisirs), het sportcentrum onder haar' 
5° alleen de vereniging Arts et Metiers de bewaring had toen het ongeval zich 
facturen ontving voor de inspectie en de voordeed :o, ' 
levering van de vervangings- of aanvul-
lingsstukken en -onderdelen, 6° de vere-' terwijl, eerste onderdeel, de grond van 
niging Centre de loisirs, die volgens haar het arrest van 28 november 1977, volgens 
statuten de lichamelijke opvoeding bij welke de bewaring niet is overgegaan op 
het publiek wilde bevorderen, daartoe de leden van het comite van de Polyclub 
het sportcomplex van de vereniging Arts die geen partij zijn in de zaak, niet de 
et Metiers mocht gebruiken, doch alleen. waarde heeft van een beschikking met 
voor zover laatstgenoemde het niet gezag of met kracht van gewijsde en de 
.nodig had voor de leerlingen van haar, partijen bijgevolg bij de verdere behan
school, 7° de overheidsinstellingen en deling van de zaak ontvankelijk bleven 
sportclubs die van de vereniging Centre alle middelen ten bewijze van die over
de loisirs het sportcomplex mochten gang te doen gelden; de grond van het 
gebruiken toelagen of vergoedingen arrest van 26 april 1978 dat « het Hof in 
betaalden als bijdrage in de onderhouds-· , zijn vorig arrest tot het besluit is 
kosten van het centrum, 8° de door de gekomen dat de leden van de Polyclub 

niet als bewaarders konden worden vereniging Centre de loisirs ontvangen 
toelagen en vergoedingen door haar aan beschouwd », voor zover hij dat gezag of 
de vereniging Arts et Metiers werden die kracht aan die grond van het eerste 



-805-

arrest toekent, de regels inzake het 
rechterlijk gewijsde schendt (schending 
van de artikelen 19 en 23 tot 28 van het 
Gerechtelijk Wetboek) en de bewijs
kracht van het arrest van 28 november 
1977 miskent (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek); het arrest van 
26 april 1978 artikel 97 van de Grondwet 
schendt door niet te antwoorden op de 
nieuwe middelen, afgeleid uit speciaal 
vermelde bepalingen van de respectieve 
huishoudelijke reglementen van tweede 
verweerster en van de Polyclub, en 
aangevoerd door eerste verweerster in 
haar regelmatig bij de verd.ere behande
ling genomen conclusie; uit de overwe
gingen van het arrest van 28 november 
1977 in elk geval niet « onbetwistbaar » 
kon worden afgeleid dat de bewaring op 
het moment van het ongeval niet op de 
leden van de club was overgegaan, daar 
het vooral niet had onderzocht en niet 
had vastgesteld wat de inhoud van het 
begrip « onderhoud » in artikel 5 van het 
huurcontract tussen de vereniging Cen
tre de loisirs en de Polyclub was ten 
opzichte van de leidingsbevoegdheid en 
van de verplichting tot toezicht op en 
controle van de litigieuze toestellen op 
het moment dat de !eden van de club ze 
voor hun plezier gebruikten (schending 
van artikel 1384, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel 
nodig, van artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de bewaring in de 
zin van artikel 1384, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek impliceert dat men 
zich in zijn belang van de zaak bedient 
en ze zelfstandig naar goeddunken mag 
gebruiken bij de uitoefening van zijn 
werkzaamheden; de verplichting tot toe
zicht en controle voortvloeit uit die 
autonome bevoegdheid van de bewaar
der over de zaak, die, in de onderstelling 
dat ze • doorslaggevend » is, echter niet 
kan volstaan ter rechtvaardiging van de 
bewaring als er geen gebruik voor eigen 
rekening is; nu uit de vastgestelde feiten 
volgt, enerzijds, dat het ongeval zich had 
voorgedaan op het moment dat derde 
verweerder zich, onder de Ieiding van 
vierde verweerder, van het gebrekkige 
toestel bediende &]s lid van de Polyclub 
die krachtens bet huurcontract met 
tweede verweerster op welbepaalde tijd
stippen mocht gebruik maken van het 
sportcomplex van eerste verweerster, 
anderzijds, dat het gebruik door eerste 
verweerster van het sportcomplex 
waarin zich het gebrekkige toestel 
bevond niet in de weg stond aan het 

gebruik ervan door de tweede verweer
ster en de overheidsinstellingen en 
sportclubs die zij in dat complex toeliet 
overeenkomstig haar statutair doel, 
namelijk de bevordering van de gym
nastiek bij het publiek, daar zij van de 
e·erste verweerster, eigenares, dat recht 
van gebruik slechts kreeg voor zover 
deze laatste het sportcomplex niet nodig 
had voor de verwezenlijking van haar 
eigen statutaire onderwijsdoeleinden, en 
ten slotte dat het in de tijd beperkte 
recht van gebruik dat de tweede ver
weerster aldus had verkregen en over
eenkomstig haar statuten dan door haar 
aan overheidsinstellingen en particuliere 
gymnastiekclubs werd gegeven, gepaard 
ging met betaling door de gebruikers 
van toelagen en vergoedingen als bij
drage in de onderhoudskosten van het · 
sportcentrum, het arrest van 26 april 
1978 niet wettig kon besluiten dat de 
eerste verweerster op het moment van 
het ongeval het gebrekkige gymnastiek
toestel onder haar bewaring had en 
evenmin dat zij aileen die bewaring had; 
op dat ogenblik, enerzijds, nu de eerste 
verweerster zich niet in haar belang en 
voor de verwezenlijking van haar eigen 
doeleinden van de zaak bediende, zij het 
sportcomplex en de installaties niet 
gebruikte, zodat zij, ook al had zij 
daarvan de eigendom, de Ieiding en de 
controle, niet als de bewaarster ervan en 
ook niet als enige bewaarster kon wor
den beschouwd (schending van 
artikel 1384, eerste lid, van het Burger
lijk Wetboek); op dat ogenblik, ander- · 
zijds, de onderhouds- en controlekosten 
voor het gebruik van het sportcomplex 
en de installaties door de Polyclub, door 
de leden van die club, de huurders, of 
door de tweede verweerster, verhuurster, 
moesten worden betaald in de vorm van 
aan de eerste verweerster overgemaakte 
of overgedragen vergoedingen, zodat, 
daar niet nauwkeurig werd bepaald 
welke de aard was van de betrekkingen 
tussen de twee verenigingen zonder 
winstoogmerk (die in hun conclusie 
spreken van huur, bruiklening of onbe
noemd contract) en niet werd gezegd 
wat, op grond van die kwalificatie, de 
invloed van die geldelijke bijdrage was 
op de leidingsbevoegdheid en de ver
plichting tot toezicht op en controle van 
de litigieuze installaties tijdens het 
gebruik door de club, de omstandigheid 
dat de ·eerste verweerster, als partij in 
het abonnementscontract dat zij ten 
tijde van haar aankoop met eiseres, haar 
verkoper en installateur, had gesloten, 
« de onderhoudskosten van haar sport-
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centrum alleen droeg » daar zij alleen de hetgeen door de veremgmg zonder 
inspectierapporten en de facturen voor winstoogmerk Centre intercommunal de 
het vervangings- of aanvuilingsmateriaal loisirs actifs d'Erquelinnes moest worden 
ontving, de gevolgtrekking niet kon wet- gedaan; dat (eiseres) bovendien bij een 
tigen dat die verweerster « steeds de « garantie en onderhouds »-contract van 
voor de bewaring kenmerkende leidings- 21 maart 1967 bij de naamloze vennoot
en controlebevoegdheid heeft gehad, schap Schelde International een abonne
zodat zij aileen, met uitsluiting van de ment had genomen voor het toezicht en 
(tweede verweerster), het sportcentrum de controle van haar gymnastiektoestel
onder haar bewaring had toen het onge- len; dat « hieruit onbetwistbaar dient te 
val zich voordeed » (schending ook van worden afgeleid dat de bewaring van de 
artikel 97 van de Grondwet); gebrekkige zaak niet was overgegaan op 

derde onderdeel, het arrest van de leden van het comite van de 
26 april 1978 zich tegenspreekt daar het, Polyclub "• en dat (arrest van 
enerzijds, om uit te sluiten dat eiseres 26 april ~978) « ht:;t Hof, in z~jn vorig 
bewaarster was rekening houdt met het' arrest, (Ult dat artikel 5 waarm wordt 
gebruik en de 'controle op het moment bepaald dat :· de kosten voor onderhoud 
van het ongeval, terwijl het, om de e~ v~rwarmmg van het spo~omplex 
eerste verweerster als bewaarster te u1tslU1tend ten laste zullen bliJven van 
beschouwen, aileen rekening houdt met verh•1urster ") heeft afgele~? d;~.t de leden 
de controle (schending van artikel 97 van de P~lyclub op het tiJdstip van het 
van de Grondwet), en het, anderzijds, ongeval met konden worden beschouwd 
om de eerste verweerster met uitsluiting als de bewaarders van de bedoelde 
van de tweede verweerster, als bewaar- toestellen », b) ten aanzien. van de 
ster te beschouwen, de leidings- en vennootschap Sc~~lde ~~~~national d~t 
controlebevoegdheid bij de eerste ver- (eers~ arrest) « ZIJ het hti_g1euze materl
weerster afleidt uit het feit dat de aal met onder haar bewarmg had op het 
onderhoudskosten aileen door haar wer- moment van het ongeval, welke vennoot
den gedragen, doch voorts vaststelt dat schap (Schelde) de door ha~ geplaatste 
die kosten, voor de gebruiksduur die en verkochte gymnast~ektoestellen 
door de eerste aan de tweede verweer- slechts tweemaal per Jaar moest 
ster of door deze laatste aan overheids- onderzo~ken » ~n dat (tweede arrest) 
instellingen of prive-gymnastiekclubs « het fe1t dat die vennoo~chap ?P het 
werd toegestaan, door toelagen en ver- moment van het ongeval _met bez1g was 
goedingen werden betaald ten laste van met de ~?~r haar te verr.Ichten contro.le 
de tweede verweerster en diegenen die en dat ZIJ m elk ge_val met het gebru1k 
volgens haar, overeenkomstig haar sta- h~d v~~ de gebrekk1ge zaak, vol~-~at ter 
tutair doel, de sportinstallaties mochten u~tslUltmg van de .~edachte dat ZIJ J.~gens 
gebruiken (schending van dezelfde wets- Picart aanspra~eliJk zou kunnen _ziJn op 
bepaling)· grond van artikel 1384, eerste hd, van 

' . . , . het Burgerlijk Wetboek », en c) ten 
, wat ~e veremgmg ~s et Met1~rs aanzien van eiseres en de vereniging 

d Erquelmn.es betreft, Ult de schendmg zonder winstoogmerk Centre de loisirs 
van de _art1kelen 1319, 132~ •. 1322, 1384, en de tussen hen te maken keuze, dat 
eerste hd, van het BurgerhJk ~etboek, (tweede arrest) « de bewaarder van de 
19, 23 tot 28 van het GerechtehJk Wet- zaak degene is die, voor eigen rekening, 
hoek en 97 van de Grondwet, ervan gebruikt maakt, het genot ervan 

doordat het hof van beroep eiseres heeft of voor het behoud ervan zorgt, 
heeft veroordeeld om de schadelijke met het recht van toezicht, leiding en 
gevolgen van het op 10 januari 1969 aan controle », welke bevoegdheid « het 
verweerder ove:_komen ongeval te ver- doorslaggevend element » is; dat vast
goeden daar ZlJ aileen het door een staat dat : 1 o de vereniging Arts et 
gebrek aangeta~te gymnastiektoestel Metiers in maart 1967 bij de vennoot
o~der haa! bewarmg had, op gro~d, wat schap Schelde gymnastiekmateriaal 
die bewarmg betreft, a) ten aanz1en van kocht voor de leerlingen van haar 
de Polyclub, een a~;;tteu~sverenigin~ schoolinrichtingen, 2° de vennootschap. 
zonder rechtspersoonhJkheid waarbiJ . Schelde dat materiaal in een gebouw 
verweerder was aangesloten! dat (arrest van de vereniging Arts et Metiers mon
van 28 novembe~ 1977). « Ult het. huur- teerde, 3° de vereniging Arts et Metiers 
co.~tract van 17 Januan 1968 (a~k~l 5) bij de vennootschap Schelde een abon
bhJkt dat de leden van het com1te als nement nam (garantie- en onderhouds
huurders niet behoefden te zorgen voor contract van 21 maart 1967) om de 
het onderhoud van het sportcomplex », aangekochte toestellen tweemaal per 
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jaar te controleren, 4° na deze controles 
door de afgevaardigde van de vennoot
schap Schelde een rapport werd opge
maakt dat aileen aan de vereniging Arts 
et Metiers werd toegezonden, 5o aileen de 
vereniging Arts et Metiers de facturen 
ontving voor de inspectie en de levering 
van vervangings- of aanvullingsstukken 
en -onderdelen, 6° de vereniging Centre 
de loisirs, die volgens haar statuten de 
lichamelijke opvoeding bij het publiek 
wilde bevorderen, daartoe het sportcom
plex van de vereniging Arts et Metiers 
mocht gebruiken, doch aileen voor zover 
laatstgenoemde het niet nodig had voor 
de leerlingen van haar school, 7° de over
heidsinstellingen en sportclubs die van 
de vereniging Centre de loisirs het 
sportcomplex mochten gebruiken toela
gen of vergoedingen betaalden als bij
drage in de onderhoudskosten van het 
centrum, 8° de door de vereniging Centre 
de loisirs ontvangen toelagen en vergoe
dingen door haar aan de vereniging Arts 
et Metiers werden gestort; de vergoedin
gen in feite niet door de handen van de 
vereniging Centre de loisirs gingen doch 
rechtstreeks bij de clubs werden gei'nd 
door de vereniging Arts et Metiers, 
9° de vereniging Centre de loisirs een 
algemeen huishoudelijk reglement heeft 
opgemaakt voor de clubs die van haar 
gebruik mochten maken van het sport
centrum van de vereniging Arts et 
Metiers, en 10° ook met elke club, inzon
derheid met de Polyclub, een huurover
eenkomst heeft gesloten volgens welke 
die vereniging zonder winstoogmerk het 
complex op welbepaalde momenten te 
hunner beschikkingen stelde tegen beta
ling van een vergoeding, en waarvan 
artikel 5 bovenvermelde bepaling bevatte 
betreffende de onderhouds- en verwar
mingskosten, 11° niettegenstaande deze 
contractuele clausule in feite aileen de 
vereniging Arts et Metiers de kosten 
voor onderhoud en controle van haar 
sportcentrum droeg en zijzelf te dien 
einde bij de vennootschap Schelde een 
abonnement had genomen waardoor 
deze laatste de nodige controles zou 
verrichten en de eventuele oplossingen 
zou voorsteilen, en doordat het arrest 
van 26 april 1978 uit deze beginselen en 
overwegingen afleidt « dat de vereniging 
zonder winstoogmerk Arts et Metiers 
d'Erquelinnes, eigenares en gebruikster· 
van het betrokken sportcomplex, ten 
slotte de enige was die aile noodzake
lijke beschermingsmaatregelen voor 
haar gymnastiekmstailatie kon nemen; 
dat zij steeds de voor de bewaring 
kenmerkende leidmgl)- en controlebe-

voegdheid heeft gehad, zodat zij aileen, 
met uitsluiting van de vereniging zonder 
winstoogmerk voor culturele ontwikke
ling (Centre de loisirs), het sportcentrum 
onder haar bewaring had toen het onge
val zich voordeed », 

terwijl, eerste onderdeel, de grond van 
het arrest van 28 november 1977 volgens 
welke de bewaring niet is overgegaan op 
de leden van het comite van de Polyclub, 
die geen partij zijn in de zaak, niet de 
waarde heeft van een beschikking met 
gezag of met kracht van gewijsde en de 
partijen bijgevolg bij de verdere behan
deling van de zaak ontvankelijk bleven 
aile middelen ten bewijze van die over
gang te doen gelden; de grond van het 
arrest van 26 april 1978 dat « het Hof in 
zijn vorig arrest tot het besluit is 
gekomen dat de leden van de Polyclub 
niet als de bewaarders konden worden 
beschouwd », voor zover hij dat gezag of 
die kracht aan die grond van het eerste 
arrest toekent, de regels inzake het 
rechterlijk gewijsde schendt (schending 
van de artikelen 19 en 23 tot 28 va:n het 
Gerechtelijk Wetboek) en de bewijs
kracht van het arrest van 28 no
vember 1977 miskent (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek); het arrest van 
26 april 1978, door niet te antwoorden op 
de nieuwe middelen, afgeleid uit speciaal 
vermelde bepalingen van de respectieve 
huishoudelijke reglementen van de vere
niging zonder winstoogmerk Centre de 
.loisirs en van de Polyclub, die eiseres 
aanvoerde in haar regelmatig bij de 
verdere behandeling genomen conclusie, 
artikel 97 van de Grondwet schendt; uit 
de overwegingen van het arrest van 
28 november 1977 in elk geval niet 
« onbetwistbaar » kon worden afgeleid 
dat de bewaring op bet moment van bet 
ongeval niet op de !eden van de club was 
overgegaan, daar bet vooral niet onder
zocht en niet vaststelde wat de inhoud 
van het begrip • onderhoud » in artikel 5 
van het huurcontract tussen de vereni
ging Centre de loisirs en de Polyclub 
was ten opzichte van de leidingsbe
voegdheid en van de verplichting tot 
toezicht op en controle van de litigieuze 
toesteilen op het moment dat de !eden 
van de club ze voor hun plezier gebruik
ten (schending van artikel 1384, eerste 
lid, van het Burgerlijk Wetboek en, voor 
zoveel nodig, van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, de bewaring in de 
zin van artikel 1384, eerste lid, van bet 
Burgerlijk Wetboek imphceert dat men 
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zich in zijn belang van de zaak bedient 
en ze zelfstandig naar goeddunken mag 
gebruiken bij de uitoefening van zijn 
werkzaamheden; de verplichting tot toe
zicht en controle voortvloeit uit die 
autonome bevoegdheid van de bewaar
der op de zaak, die, in de onderstelling 
dat ze « doorslaggevend » is, echter niet 
kan volstaan ter rechtvaardiging van de 
bewaring als er geen gebruik voor eigen 
rekening is; nu uit de vastgestelde feiten 
volgt, enerzijds, dat het ongeval zich had 
voorgedaan op het moment dat de derde 
verweerder zich, onder de leiding van de 
vierde verweerder, van het gebrekkige 
toestel bediende als lid van de Polyclub 
die krachtens het huurcontract met 
voormelde vereniging zonder winstoog
merk op welbepaalde tijdstippen mocht 
gebruik maken van het sportcomplex 
van eiseres, anderzijds, dat het gebruik 
door eiseres van het sportcomplex 
waarin zich het gebrekkige toestel 
bevond niet in de weg stond aan het 
gebruik ervan door die vereniging zon
der winstoogmerk en de overheidsinstel
lingen en sportclubs die deze laatste in 
dat complex toeliet overeenkomstig haar 
statutair doel, namelijk de bevordering 
van de gymnastiek bij het publiek, daar 
zij van eiseres, eigenares, dat recht van 
gebruik slechts kreeg voor zover deze 
laatste het sportcomplex niet nodig had 
voor de verwezenlijking van haar eigen 
statutaire onderwijsdoeleinden, en, ten 
slotte, dat het in de tijd beperkte recht 
van gebruik dat de vereniging zonder 
winstOogmerk Centre de loisirs aldus 
had verkregen en overeenkomstig haar 
statuten dan door haar aan overheidsin
stellingen en particuliere gymnastiek
clubs werd gegeven, gepaard ging met 
betaling door de gebruikers van toelagen 
en vergoedingen als bijdrage in de 
onderhoudskosten van het sportcentrum, 
het arrest van 26 april 1978 niet wettig 
kon besluiten dat eiseres op het moment 
van het ongeval het gebrekkige gymnas
tiektoestel onder haar bewaring had en 
evenmin dat zij alleen die bewaring had; 
op dat ogenblik, enerzijds, nu eiseres 
zich niet in haar belang en voor de 
verwezenlijking van haar eigen doelein
den van de zaak bediende, zij het 
sportcomplex en de installaties niet 
gebruikte, zodat zij, ook al had zij 
daarvan de eigendom, de Ieiding en de 
controle, niet als de bewaarster ervan en 
ook niet als enige bewaarster kon wor
den beschouwd (schending van arti
kel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek); op dat ogenblik, anderzijds, de 
onderhouds- en controlekosten voor het 

gebruik van het sportcomplex en de 
installaties door de Polyclub, door de 
leden van die club, de huurders, of door 
de vereniging zonder winstoogmerk Cen
tre de loisirs, verhuurster moesten wor
den betaald in de vorm van aan eiseres 
overgemaakte of overgedragen vergoe
dingen, zodat, daar niet nauwkeurig 
werd bepaald welke de aard was van de 
betrekkingen tussen de twee verenigin
gen zonder winstoogmerk (die in hun 
conclusie spreken van huur, bruiklening 
of onbenoemd contract) en niet werd 
gezegd wat, op grond van die kwalifica
tie, de invloed van die geldelijke bij
drage was op de leidingsbevoegdheid en 
de verplichting tot toezicht op en con
trole van de litigieuze installaties tijdens 
het gebruik door de club, de omstandig
heid dat eiseres, als partij in het abon
nementscontract dat zij ten tijde van 
haar aankoop met de vennootschap 
Schelde International, haar verkoper en 
installateur, had gesloten, « de onder
houdskosten van haar sportcentrum 
aileen droeg » daar zij aileen de inspec
tierapporten en de facturen voor het 
vervangings- of aanvullingsmateriaal 
ontving, de gevolgtrekking niet kon wet
.tigen dat die eiseres « steeds de voor de 
bewaring kenmerkende leidings- en con
trolebevoegdheid heeft gehad, zodat zij 
aileen, met uitsluiting van de vereniging 
zonder winstoogmerk Centre de loisirs, 
het sportcentrum onder haar bewaring 
had toen het ongeval zich voordeed » 
(schending ook van artikel 97 van de 
Grondwet); 

derde onderdeel, het arrest van 
26 april 1978 zich tegenspreekt daar het, 
enerzijds, om uit te sluiten dat de 
vennootschap Schelde International 
bewaarster was, rekening houdt met het 
gebruik en de controle op het moment 
van het ongeval, terwijl het, om eiseres 
als bewaarster te beschouwen, alleen 
rekening houdt met de controle (schen
ding van artikel 97 van de Grondwet), en 
het, anderzijds, om eiseres met uitslui
ting van de vereniging zonder winstoog
merk Centre de loisirs als bewaarster te 
beschouwen, de ll~idings- en controlebe
voegdheid bij eiseres afleidt uit het feit 
dat de vnderhoudskosten alleen door 
haar werden gedragen doch voorts vast
stelt dat die kosten, voor de gebruiks
duur die door eiseres aan de vereniging 
zonder winstoogmerk Centre de loisirs 
of door deze laatste aan overheidsinstel
lingen of prive-gymnastiekclubs werd 
toegestaan, door toelagen en vergoedin
gen werden betaald ten laste van de 
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vereniging zonder winstoogmerk Centre 
de loisirs en diegenen die volgens haar, 
overeenkomstig haar statutair doel, de 
sportinstallaties mochten gebruiken 
(schending van dezelfde wetsbepaling) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat uit de vaststel

lingen van de bestreden arresten 
blijkt dat bij het hof van beroep de 
rechtsvordering van de verweerder 
Picart aanhangig was tot vergoeding 
van de gevolgen van het ongeval dat 
hem was overkomen toen hij als lid 
van de gymnastiekclub Polyclub, 
een vereniging zonder rechtsper
soonlijkheid, in een lokaal van de 
vereniging zonder winstoogmerk 
Arts et Metiers d'Erquelinnes oefe
ningen uitvoerde aan toestellen die 
de vennootschap Gymnastiekwerk
tuigen Schelde International aan 
deze laatste vereniging had ver
kocht; 

Dat Picart onder meer een vorde
ring op grond van artikel 1384, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wet
hoek heeft ingesteld tegen de ver
.eniging Arts et Metiers d'Erquelin
nes en dat deze laatste die vennoot..: 
.schap ter vrijwaring heeft opgeroe
pen; 

Overwegende dat het arrest van 
28 november 1977 onderzoekt wie op 
het moment van het ongeval de 
bewaring had van de toestellen die 
volgens het arrest door een gebrek 
waren aangetast en beslist dat uit 
de vermelde overwegingen « onbe
twistbaar dient te worden afgeleid 
dat de bewaring van de gebrekkige 
zaak niet is overgegaan op de leden 
van het comite van de Polyclub »; 

Overwegende dat het arrest aldus 
uitspraak doet over een twistpunt in 
het geschil tussen Picart, zelf een 
lid van de Polyclub, en de vereni
ging Arts et Metiers d'Erquelinnes 
en de door deze vereniging in 
vrijwaring opgeroepen vennoot
schap; 

Overwegende dat het arrest van 
26 april 1978 erop wijst dat bepaalde 
betwistingen tussen de partijen vol
ledig door het arrest van 28 no-

vember 1977 werden beslecht en de 
punten opsomt waarover het hof 
van beroep nog uitspraak moet doen 
en daarbij geen melding maakt van 
de eventuele overgang van de bewa
ring van de toestellen op de leden 
van de Polyclub; 

Dat het hof van beroep aldus 
vaststelt dat een geschilpunt, dat 
het in een eerste beslissing in de 
zaak heeft beslecht, niet meer bij 
het hof aanhangig is en het daar
over geen uitspraak meer moet 
doen; dat het aldus de bewijs
kracht van het arrest van 
28 november 1977 niet miskent en 
niet steunt op het gezag of de 
kracht van gewijsde van dat arrest; 

Dat, nu · het had beslist dat die 
betwisting niet meer bij het Hof 
aanhangig was, het niet meer 
behoefde te antwoorden op de con

. clusie dienaangaande, welke conchi-
sie door de beslissing van het Hof 
niet meer ter zake dienend was; 

Dat in dit opzicht de middelen, in 
dit onderdeel, niet kunnen worden 
aangenomen; 

Overwegende dat de middelen, 
voor zover daarin wordt betoogd dat 
de gronden van het arrest van 
28 november 1977 niet « onbe
twistbaar » leiden tot de gevolgtrek
kingen die het eruit afleidt in ver
band met de bewaring van de door 
een gebrek aangetaste zaak, een 
feitelijke beoordeling van de rechter 
bekritiseren en, bijgevolg, niet ont
vankelijk zijn; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest van 
26 april 1978 zegt dat, in de zin van 
artikel 1384, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, de bewaarder 
van de zaak degene is die, voor 
eigen rekening, ervan gebruik 
maakt, het genot ervan heeft of voor 
het behoud ervan zorgt, met recht 
van toezicht, leiding en controle; 

Overwegende dat de bestreden 
arresten vaststellen : 1 • dat de ver
eniging Arts et Metiers d'Erquelin
nes eigenares was van het lokaal 
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waarin de gymnastiekoefeningen 
plaatshadden · waarbij Picart een 
ongeval had, alsmede van het voor 
die oefeningen gebruikte materiaal 
dat zij had gekocht van de ven
nootschap Gymnastiekwerktuigen 
Schelde International die dat mate
riaal had vervaardigd en gemon
teerd; 2" dat die vereniging bij die 
vennootschap een abonnement had 
genomen voor het toezicht op en de 
controle van de door de vennoot
schap geplaatste toestellen; dat een 
rapport van die controle alleen 
gezonden werd aan die vereniging 
welke ook de facturen ontving voor 
de inspecties en voor de levering 
van de vervangingsstukken en 
-onderdelen; 3" dat, voor zover die 
vereniging haar gymnastiekinstalla
ties niet gebruikte voor de leerlin
gen van haar school, de vereniging 
zonder winstoogmerk voor culturele 
ontwikkeling Centre intercommunal 
de loisirs actifs d'Erquelinnes ze 
mocht gebruiken; dat deze laatste 
vereniging de installaties, krachtens 
zogenaamde « huur »-contracten, 
tegen een vergoeding ter beschik
king stelde van diverse sportclubs, 
en onder meer van de Polyclub; dat, 
volgens artikel 5 van die huurcon
tracten, de onderhouds- en verwar
mingskosten ten laste bleven van 
die laatste vereniging; dat, niet
tegenstaande die bepaling van het 
contract, de vereniging Arts et 
Metiers d'Erquelinnes zelf de onder
houds- en controlekosten van het 
sportcentrum betaalde; 4" dat de 
vereniging Centre intercommunal 
de loisirs actifs d'Erquelinnes aan 
de vereniging Arts et Metiers d'Er
quelinnes niet alleen de toelagen 
stortte die zij van de overheid 
ontving ter bevordering van de 
lichamelijke opvoeding, doch ook de 
door de sportclubs krachtens voor
melde contracten betaalde vergoe
dingen; dat die vergoedingen trou
wens rechtstreeks door die sport
clubs aan de vereniging Arts et 
Metiers d'Erquelinnes werden 
betaald; 

Overwegende dat het arrest van 
26 april 1978 oordeelt dat laatstge-

noemde veren1g1ng, eigenares en 
gebruikster van het bedoelde sport
centrum, de enige was die alle 
noodzakelijke beschermingsmaatre
gelen in verband met haar gymnas
tiekinstallatie kon nemen; dat hier
uit kan worden afgeleid dat deze 
vereniging steeds de voor de bewa
ring kenmerkende leidings- en con
trolebevoegdheid heeft gehad, zodat 
zij alleen het sportcentrum onder 
haar bewaring had toen het ongeval 
zich voordeed; dat deze gevolgtrek
king kan worden gemaakt zonder 
dat het noodzakelijk is nauwkeurig 
te bepalen welke de juridische kwa
lificatie is van de betrekkingen tus
sen de beide betrokken verenigin
gen; 

Overwegende dat het arrest van 
26 april 1978 op grond van die 
vaststellingen en overwegingen wet
tig beslist dat de vereniging Arts et 
Metiers d'Erquelinnes, op het 
moment van het ongeval, de door 
een gebrek aangetaste gymnastiek
toestellen onder haar bewaring had; 

Dat in dit opzicht de n1iddelen, in 
dit onderdeel, niet kunnen worden 
aangenomen; 

Overwegende dat artikel 97 van 
de Grondwet niets te maken heeft 
met de grief dat de vaststellingen 
van voormeld arrest geen rechtvaar
diging kunnen zijn voor de gevolg
trekking die het eruit afleidt in 
verband met de bewaring van de 
toestellen; 

Dat in dit opzicht de middelen 
niet ontvankelijk zijn; 

W at het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het ant

woord op het tweede onderdeel van 
de middelen blijkt dat het arrest 
van 26 april 1978, om te beslissen 
dat de vereniging Arts et Metiers 
d'Erquelinnes, op het moment van 
het ongeval, de door een gebrek 
aangetaste toestellen onder haar 
bewaring had, enerzijds, niet alleen 
steunt op de omstandigheid dat die 
vereniging een controle uitoefende 
op die toestellen en, anderzijds, de 
leidings- en controlebevoegdheid 
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van de veremgmg niet afleidt uit 
het feit dat de onderhoudskosten 
van het sportcentrum aileen door 
haar werden gedragen; 

Dat in dit onderdeel de middelen, 
die op een onjuiste uitlegging van 
het arrest berusten, feitelijke grond
slag missen; 

II. Over de oproeping tot bindend
verklaring van het arrest door de 
vennootschap Gymnastiekwerktui
gen Schelde International subsidiair 
gericht tegen de tweede, de derde 
en de vierde verweerder, en over 
die welke door dezelfde vennoot
schap tegen het Verbond van de 
Onafhankelijke Mutualiteiten is 
gericht : 

Overwegende dat de verwerping 
van de voorziening aile belang ont
neemt aan de oproepingen tot bin
dendverklaring van het arrest; 

III. Op de voorziening van de 
vereniging zonder winstooginerk 
Arts et Metiers d'Erquelinnes tegen 
de personenvennootschap met be
perkte aansprakelijkheid Gymnas
tiekwerktuigen Schelde Internatio
nal: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1641, 1643 en 
1645 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest verweerster veroor
deelt om eiseres enkel tot beloop van 
3.500.000 frank te vrijwaren voor de 
tegen haar ten voordele van Armand 
Picart uitgesproken veroordelingen en, 
voor het overige, de vrijwaringsvorde
ring van eiseres zonder voorwerp ver
klaart, op grond dat « ( eiseres) in 
maart 1967 het bedoelde gymnastiekma
teriaal had gekocht van (verweerster) die 
het had vervaardigd en gemonteerd 
(motief van het arrest van 28 no
vember 1977) »; « dat (verweerster), op 
het moment dat zij de litigieuze gym
nastiektoesteilen aan (eiseres) verkocht, 
verklaarde dat zij aan de koper van die 
toesteilen een garantie van tien jaar gaf; 
dat in het stuk van 8 maart 1967 geti
teld " garantiecertificaat" (verweerster) 
immers garantie belooft voor de gebre
ken of constructiefouten die de toestel
len gedurende die periode (van tien jaar) 
zouden kunnen vertonen en die niet het 

gevolg zijn van een normale slijtage; dat 
voorts uit het geschrift van 31 maart 
1967 getiteld " garantie et service " 
waarin het akkoord tussen (eiseres) en 
(verweerster) wordt vastgesteld over de 
periodieke inspectie van het gymnas
tiekmateriaal, blijkt dat verweerster, als 
'tegenprestatie van het bij haar genomen 
abonnement, niet aileen een garantie 
van tien jaar (zoals reeds hierboven is 
gezegd) doch ook een "kosteloze verze
kering" van 3.500.000 Belgische frank 
toekent; dat, daar anders de bewijs
kracht van de akten wordt miskend, 
vastgesteld moet worden dat (verweer
ster) zich gedurende tien jaar niet aileen 
heeft verbonden tot herstel van aile 
constructiefouten van het door haar 
verkochte materiaal die geen verband 
houden met de normale slijtage ervan, 
doch ook tot vergoeding van de schade
lijke gevolgen van die gebreken ten 
belope van 3.500.000 Belgische frank; dat 
de aldus door (verweerster) aangegane 
verplichtingen in werkelijkheid overeen
stemmen met die welke zij in elk geval 
had moeten nakomen bij ontstentenis 
van de bij geschrift vastgestelde clausu
les waarvan zoeven sprake was; dat 
(verweerster) immers als fabrikant de 
schade had moeten vergoeden die werd 
veroorzaakt door het gebrekkig gymnas
tiekmateriaal dat zij maakte en aan 
(eiseres) verkocht (het gebrek van dat 
materiaal voor eiseres wei degelijk een 
verborgen gebrek was) », 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens de 
artikelen 1641, 1643 en 1645 van het 
Burgerlijk Wetboek, de verkoper gehou
den is tot vrijwaring voor de verborgen 
gebreken van de verkochte zaak, zelfs 
wanneer hij die niet gekend heeft, doch, 
indien hij ze gekend heeft, hij niet 
aileen gehouden is tot teruggave van de 
prijs die hij ervoor ontvangen heeft, 
maar bovendien tot vergoeding van aile 
schade aan de koper »; de verkoper
fabrikant geacht wordt de gebreken, 
waardoor de door hem verkochte zaak is 
aangetast, te hebben gekend en, bijge
volg, gehouden is tot vergoeding van aile 
schade aan de koper, zelfs indien hij in 
feite die gebreken niet heeft gekend; de 
clausule waarin zijn verplichting om de 
koper schadeloos te steilen voor de 
gevolgen van de gebreken van de zaak 
tot een bepaald bedrag wordt beperkt, 
derhalve geen enkel gevolg kan hebben, 
waaruit volgt dat de beslissing die, op 
grond van de door verweerster aange
gane verbintenis om de schadelijke 
gevolgen van de gebreken van het door 
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haar vervaardigde en verkochte materi
aal te vergoeden ten belope van 3.500.000 
frank, de verplichting van verweerster 
om eiseres te vrijwaren voor de wegens 
die gebreken tegen haar uitgesproken 
veroordelingen tot dat bedrag beperkt, 
inbreuk maakt op voormelde wettelijke 
regels inzake de omvang van de vrijwa
ring door de verkoper die een gebrek
kige zaak heeft vervaardigd (schending 
van de artikelen 1641, 1643 en 1645 van 
het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, zelfs indien zou 
worden aangenomen dat een clausule 
houdende beperking van de vrijwaring 
voor de gebreken effect kan sorteren als 
de verkoper-fabrikant het gebrek van de 
verkochte zaak niet werkelijk heeft 
gekend, het arrest er echter ten deze op 
wijst dat verweerster « de mankementen 
van het litigieuze materiaal kende, daar 
ze gebleken waren bij ongevallen aan 
soortgelijke toestellen die zij aan andere 
schoolinrichtingen verkocht »; het arrest 
bijgevolg, door de door verweerster ver
schuldigde vrijwaring te beperken tot 
3.500.000 frank op grond dat zij zich 
slechts tot beloop van dit bedrag had 
verbonden om de schadelijke gevolgen 
van de gebreken te vergoeden, de wette
lijke regel miskent volgens welke de 
verkoper die de gebreken van de ver
kochte zaak kende, alle schade met 
betrekking tot die gebreken moet ver
goeden, niettegenstaande elk anderslui
dend beding (schending van de 
artikelen 1643 en 1645 van het Burgerlijk 
Wetboek): 

Over de grond van niet-ont
vankelijkheid door verweerster 
tegen het middel opgeworpen en 
hieruit afgeleid dat de clausule tot 
beperking van aansprakelijkheid, 
die door het arrest wordt toegepast, 
niet voorkomt in het contract 
betreffende de verkoop van de toe
stellen, doch in het contract betref
fende het onderhoud van die toe
stellen, dit wil zeggen in een con
tract van huur van diensten, en dat 
het middel enkel schending aan
voert van de artikelen 1641, 1643 en 
1645 van het Burgerlijk Wetboek die 
betrekking hebben op de verkoop 
en niet op de huur van diensten : 

Overwegende dat het arrest van 
26 april 1978 vaststelt dat verweer
ster, op het moment van de ver
koop, eiseres een garantie van tien 

jaar heeft gegeven voor de gebreken 
en de constructiefouten van de toe
stellen en dat het nadien gesloten 
contract betreffende het onderhoud 
van die toestellen bepaalt dat ver
weerster « als tegenprestaite van 
het bij haar genomen abonnement 
niet aileen een garantie van tien 
jaar (zoals reeds hierboven werd 
gezegd) doch ook een " kosteloze 
verzekering" van 3.500.000 Belgi
sche frank toekent »; 

Overwegende dat het arrest die 
clausules uitlegt zonder deswege 
door het middel te worden bekriti
seerd en beslist dat verweerster zich 
in die clausules « gedurende tien 
jaar niet aileen verbonden heeft tot 
herstel van alle constructiefouten 
van het door haar verkochte mate
riaal die geen verband houden met 
de normale slijtage ervan, doch ook 
tot vergoeding van de schadelijke 
gevolgen van die gebreken ten 
belope van 3.500.000 Belgische 
frank»; 

Overwegende dat uit die overwe
gingen blijkt dat, volgens het arrest, 
de clausul~ tot beperking van de 
aansprakelijkheid van toepassing is 
op het tussen de partijen gesloten 
koopcontract; 

Dat, bijgevolg, het middel, waarin 
wordt betoogd dat het arrest aldus 
de wettelijke bepalingen betreffende 
de verkoop schendt, ontvankelijk is; 

Dat de grond van niet..:ont
vankelijkheid niet kan worden aan
genomen; 

W at het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest 
beslist dat de door verweerster ver
vaardigde en verkochte toesteilen 
aangetast zijn door constructiefou
ten die verborgen gebreken vormen; 
dat verweerster, derhalve, de door 
de gebreken van de verkochte toe
stellen veroorzaakte schade moet 
vergoeden, doch dat haar garantie 
krachtens een contractuele clausule 
beperkt is tot 3.500.000 frank; 
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Overwegende dat het arrest er · vennootschap Il"llt 

bovendien op wijst dat verweerster, sprakelijkheid ~~""~ 
ingevolge het onderhoudscontract, gen Schelde Int~:l:- ~ 
na de door haar verrichte controles zien van de ~ ~ ~ 
eiseres diende te wijzen op het winstoogmerk A~"t. ~~~ . .....___~ 
gevaar om, zonder bepaalde voor- quelinnes tot ~ ~ ~ ~ """ 
zorgen te nemen, oefeningen te beperkt; verwerp't: ~ ~ ~ ~ 
laten uitvoeren zoals die welke voor het overige, ~ ~ - ~:~ ~ 
Pi cart op de dag van het ongeval ring en tot bind~ -l. ~ ~ ~ ~ 
deed; dat verweerster nooit heeft het arrest; beveel t ~ ~ ~ '-..... ~ _ 
aangetoond dat zij eiseres daarop melding zal worel~ ~=-. ~ ~ ~ 
opmerkzaam had gemaakt; dat z'ij kant van het g~ ~ ._. ~ ~ ......._ ~,. 
dat nochtans absoluut moest doen, tigde arrest van ~ 'C:t ~ ~ '---- ~· . 
daar zij de mankementen van het oordeelt de eiser~:s.~ ~~~~ ~~ 
litigieuze materiaal kende, vermits met uitzondering v ~~~~ ~ ::;~~ 
ze gebleken waren bij ongevallen de voorziening v-C\. ~~ ~"- ~~ ~~.:Ji; -4 
aan soortgelijke toestellen die zij Arts et Metiers ct·~~ ~~~ ~ 
aan andere schoolinrichtingen ver- de vennootschap ~~ ~~~ ~-~ 
kocht; tuigen Schelde ~~~~~ ~~'ft. 

worden aangehou.q ~t~~>----'.i~ "'~..: 
Overwegende dat uit die vaststel- feitenrechter eroy.:;~ ~~"'~.:s;: ~~ 

lingen en vermeldingen blijkt dat de verwijst de aldq_.s :t- ~~ ~ ~.i ~.i~ 
door verweerster vervaardigde toe- naar het Hof van ~ ~ <~l ~~ ~~:. 
stellen op het moment van de ver- ~:t- ~~ ~~ "" 
koop door verborgen gebreken ~~~ ~~~-- ~ "~ 
waren aangetast; dat verweerster 28 februari 1980 l: ~l: ~~. 
die gebreken werkelijk heeft Voorzitter : ridder q ...__ ~ ~ ~ 

k d d k d h '' lingsvoorzitter - Ve~ ~ l" ~ 
ge en na e ver oop, oc voor Meeus _ Gelijklu.icle~.:s:~~ ~~q l-t: ~ 
het ongeval waarover het geding de h. Ballet, aq\r ~~("'>*'<§>"("'>~l::.:: ~~ 
loopt, en dat zij eiseres daarvan niet Advocaten : mrs. Dq_8°~qqt c-

0 
'IS>~~~. ~~ 

had verwittigd; De G:ryse en De BrttYq8~:s:s '~~c-...1'~: ~~ 
Dat het arrest aldus in feite , · ~. ~~:t- -s-~~q~ 

vaststelt dat verweerster te kwader :t-Jt::~"l) \... 
--......__ q 't:t-. . trouw was; ~ ~~-

Overwegende dat de veroorzaker 
van een schade die te kwader trouw 
heeft gehandeld zich niet kan. 
beroepen op een clausule tot vrij
stelling of beperking van de aan
sprakelijkheid; 

Dat het arrest, door ten deze 
toepassing te maken van een clau
sule tot beperking van de aanspra
kelijkheid, de in het middel aange
voerde bepalingen schendt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

Om die redenen, voegt de onder 
de nrs. 5956, 6001 en 6046 op de 
algemene rol ingeschreven zaken 
samen; vernietigt het bestreden 
arrest van 26 april 1978 voor zover 
het de vrijwaring door de personen-

Nr. 412 
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voor te houden dat eiseres « inge
volge artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek » tot schadeloosstelling 
verplicht was; 

Overwegende dat het beroepen 
vonnis de vordering van de ver
weerders gegrond verklaarde, onder 
meer op grond dat eiseres « er moet 
op waken dat de hindernissen, door 
haar bezoekers of klanten onmid
dellijk of middellijk veroorzaakt, 
zohaast mogelijk worden opge
ruimd »; 

Overwegende dat de verweerders 
in hun in hoger beroep genomen 
conclusie de bevestiging van het 
vonnis vroegen, er aan herinne
rende dat zij schadeloosstelling vor
derden « op basis van artikel 1382 », 
terwijl eiseres, met betwisting van 
de zoeven geciteerde motivering, 
aanvoerde dat de eerste rechter ten 
onrechte de eis had ingewilligd 
« zonder hiervoor een juiste grond
slag te vinden »; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis door de in het middel aange
haalde redengeving; met name die 
welke steunt op de in artikel 1384, 
eerste lid, bepaalde aansprakelijk
heid wegens het gebrek . van de 
zaak, ambtshalve niet aileen de 
rechtsregel wijzigt waarop de ver
weerders hun vordering lieten steu
nen, maar ook op een feit, namelijk 
het gebrek van de zaak, wijst dat, 
hoewel het mogelijk kon worden 
afgeleid uit de gegevens van het 
dossier dat door de partijen regel
matig kon besproken worden, door 
de verweerders niet tot staving van 
hun vordering was aangevoerd, en 
betreffende hetwelk eiseres de gele
genheid niet had het bestaan ervan 
en het verband met de gevraagde 
schade te betwisten; dat het bestre
den vonnis derhalve de rechten van 
de verdediging van eiseres schendt; 

Dat het middel in zoverre 
gegrond is; 

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

doordat bet bestreden vonnis eiseres, 
met verwijzing naar de beweegredenen 
van de eerste rechter die bet volledig 
bijvalt en overneemt, overeenkomstig 
artikel 1382 van bet Burgerlijk Wetboek 
veroordeelt om aan de verweerders de 
door hen gevorderde schadevergoeding 
te betalen op grond : dat eerste verweer
ster uitgeschoven is ingevolge een ver
ontreiniging van de vloer; dat eiseres 
tevergeefs de aansprakelijkheid tracht af 
te wentelen op eerste verweerster zelf of 
op een onbekende klant; dat eerste 
verweerster mag verwachten dat ze zich 
steeds op een reine bodem verplaatst : 
ze kijkt trouwens naar de uitgestalde 
waren en niet naar de vloer; dat eiseres 
er op moet waken dat de hindernissen, 
door haar bezoekers of klanten onmid
dellijk of middellijk veroorzaakt, zohaast 
mogelijk worden opgeruimd; dat ze 
daartoe niet moet wachten tot die onbe
kende zich eventueel tot haar richt, 

terwijl, eerste onderdeel, de bewering 
dat eiseres er op moet waken dat de 
hindernissen, door haar bezoekers of 
klanten veroorzaakt, zohaast mogelijk 
worden opgeruimd, niet met zich brengt 
dat eiseres een fout heeft begaan die 
haar aansprakelijkheid in bet gedrang 
brengt op basis van artikel 1382 van bet 
Burgerlijk Wetboek, nu bet bestaan van 
een fout in onderhavig geval precies 
onderstelt dat eiseres kennis had of 
kennis kon hebben van de litigieuze 
hindernis en nagelaten heeft dit zohaast 
mogelijk te verhelpen, zodat de beslis
sing die om bovenvermelde redenen aan 
eiseres een nalatigheid toeschrijft en 
haar hiervoor op grond van artikel 1382 
van .bet Burgerlijk Wetboek veroordeelt 
om de schade van de verweerders te 
vergoeden, zonder vastgesteld te hebben 
dat eiseres zeker op de hoogte diende te 
zijn van de aanwezigheid van een pot 

·creme op de vloer en nagelaten zou 
hebben deze te doen verwijderen, niet 
wettelijk is verantwoord (schending van 
de artikelen 1382 en 1383 van bet 
Burgerlijk Wetboek}, 

tweede onderdeel, noch de voormelde 
motieven die overgenomen zijn van de 
eerste rechter noch enig ander motief 
van bet bestreden vonnis bet middel van 
eiseres beantwoorden waar zij in haal' 
verzoekschrift tot boger beroep voor · 
hield dat « geen enkele fout of nalatig
heid wordt bewezen die door de aange
stelden van appellante (thans eiseres) of 
door appellante zelf zou zijn begaan »; .. . 
dat • in elk geval niet bewezen wordt .. . 
dat bet personeel van verzoekster ( eise-



~ 816 ~ 

res) in de mogelijkheid was bedoelde 
creme van de vloer te verwijderen, meer 
bepaald dat het personeel van appellante 
kennis had van de toestand en naliet de 
vloer, tijdig en zoals het paste, te vegen 
om ongevallen te voorkomen », en ter
wijl de veroordeling van eiseres op 
grond van artikel 1382 van het Burger
lijk W etboek alzo niet regelmatig met 
redenen is omkleed (schending van 
artikel 97 van de Grondwet) : 

GOED KAN WORDEN TEGENGEWORPEN EN 
HEM NIET HET RECHT VERLEENT OM DE 
HUURDER UIT HET GOED TE ZETTEN - VER-
KOOP VAN HET VERHUURDE GOED- KOPER 
IN DE PLAATS GESTELD VAN DE OORSPRON-
KELIJKE VERHUURDER VOOR WAT. BETREFT 
DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOORT-
VLOEIENDE UIT DE UITVOERING VAN DE 
HUUROVEREENKOMST WAARTOE DE KOPER 
NA DE AANKOOP IS GEHOUDEN - GEVOLGEN 
VAN DIE INDEPLAATSSTELLING. 

Wat het tweede onderdeel be- 2° HUUR VAN GOEDEREN - ALGE
treft : 

Overwegende dat, na zijn eigen 
redengeving te hebben uiteengezet 
die de toepassing van artikel 1384 
van het Burgerlijk Wetboek behan
delt, het bestreden vonnis verklaart 
dat « mitsdien en om de beweegre
denen van de eerste rechter, die de 
rechtbank volledig bijvalt en over
neemt, het hoger beroep als onge
grond voorkomt »; 

Overwegende dat de rechters in 
hoger beroep aldus het in het 
onderdeel aangehaald verweer niet 
beantwoorden dat eiseres had aan
gevoerd tegen het op artikel 1382 
van het Burgerlijk W etboek steu
nend beroepen vonnis; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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

. tigde beslissing; houdt de kosten 
aan en zegt dat de feitenrechter 
erover zal beslissen; verwijst de 
zaak naar de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Mechelen, zitting hou
dende in hoger beroep. 

29 februari 1980 - 1• kamer - Voor
zitter en verslaggever : de h. Versee, 
wnd. voorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Velu, advocaat-generaal -
Advocaat : mr. De Bruyn. 

Nr. 413 

1• KAMER- 29 februari 1980 

1° HUUR VAN GOEDEREN - ALGE-· 

MENE BEGRIPPEN - HUUROVEREENKOMST 
DIE AAN DE KOPER VAN HET VERHUURDE 

MENE BEGRIPPEN - HUUROVEREENKOMST 
DIE AAN DE KOPER VAN HET VERHUURDE 
GOED KAN WORDEN TEGENGEWORPEN EN 
HEM NIET HET REClff VERLEENT OM DE 
HUURDER UIT HET GOED TE ZETTEN -
RECHT VAN DE KOPER OM VAN DE HUURDER 
EEN VERGOEDING TE VORDEREN VOOR DE 
GEHELE BESTAANDE HUURSCHADE 
GRONDSLAG VAN DAT RECHT. 

1° Wanneer de huurovereenkomst aan 
de koper van een verhuurd onroerend 
goed kan worden tegengewozpen, 
wordt die koper, die geen partij was in 
die overeenkomst, ingevolge art. 1743 
B. W., in de plaats gesteld van· de 
oorspronkelijke verhuurder die het 
goed verkoopt, en zulks voor wat 
betreft de z:echten en verplichtingen 
voortvloeiende uit de uitvoering van 
de huurovereenkomst waartoe de 
koper na de aankoop, krachtens die 
indeplaatsstelling is gehouden, ver
werft de koper in de regel alle rechten 
die de oorspronkelijke verhuurder op 
grand van art. 1730 B. W. zou hebben 
gehad, zo het goed niet was verkocht 
(1). 

2° Bij verkoop van een verhuurd onroe
rend goed heeft de koper, ingeval de 
huurovereenkomst aan hem kan wor
den tegengewozpen, bij ontstentenis 
van een bijzondere clausule in de 

(1) en (2) Zie Cass., 20 juni 1940 (Bull. en 
Pas., 1940, I, 180) met cone!. van proc.-gen. 
Hayoit de Termicourt, toen adv.-gen., 
27 juni 1946 (ibid., .1946, I, 267) ~et voetnoten 2 
en 3 van R.H.; 16 Jan. 1953 (1b1d., 1953, I, 335), 
8 dec. 1960 (ibid., 1961, I, 380) en 20 okt. 
1961 (ibid., 1962, I, 201). Zie Novelles, Droit 
'civil, dl. VI, bd. I, Louage de choses, 
nr. 558-560 met de verwijzingen; vgl. DE PAGE, 
Traitf!, 3• uitg., dl. IV, nrs. 663 D, 739, 763, 772, 
biz. 683-684, 768-769, 785 tot 786 en 794 tot 797; 
L. SIMONT, Cession de bail, in • Les transmis
sions des obligations >, Brussel, 1980, biz. 282 
e.v., inz. biz. 321 tot 324 en • Examen de 
jurisprudence •, Rev. crit. jur., 1969, nr. 63, 
biz. 588, en 1977, nr. 142, biz. 271. 



-817-
koopakte, het recht om van de huur
der ee'n vergoeding te vorden;m voor 
de gehele huurschade op grand van de 
hem bij de artt. 1730 e.v. B. W. opge
legde verplichting het goed op het 
einde van de huurovereenkomst terug 
te geven zoals hij het heeft ontvangen 
(2). 

(SUCCAET, HELLEMANS T. SAEY) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 9 juni ·1973 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Gent; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1119, 1165, 1731, 
1732, 1743, 1744, 1745, 1746, 1749, 
1750 van het Burgerlijk Wetboek, 5, 
9 van de wet van 24 december 1976 
betreffende het behoud van de tewerk
stelling, de koopkracht en het concur
rentievermogen van de economie, 1, 5, 
§ 1, lid 3, van de wet van 27 de
cember 1977 tot regeling voor 1978 van 
de huur en andere overeenkomsten die 
het genot van een onroerend goed verle~ 
nen en 17 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat de vordering van verweerster, 
de nieuwe eigenares en verhuurster van 
·de door de eisers gehuurde woning, 
ertoe strekte vergoeding te bekomen 
voor de huurschade die aan de gehuurde 
woning werd aangericht v66r de akte 
van eigendomsoverdracht, welke vorde
ring door het vonnis ontvankelijk en 
gedeeltelijk gegrond wordt verklaard; 
dat het vonnis de eisers veroordeelde om 
aan verweerster als schadevergoeding 
wegens huurschade te betalen de som 
van 106.080 frank, vermeerderd met de 
gerechtelijke interesten en de kosten, en 
voor recht zegt dat de BTW op de 
hoofdsom slechts verhaalbaar zal zijn bij 
overlegging van gekweten facturen met 
betrekking tot de thans voor bewezen 
geachte schadeposten, zulks op grond : 
dat, welke ook de inhoud van de koop
akte van verweerster kan zijn, dit de 
eisers, als huurders van het pand, niet 
ontslaat de verplichtingen in acht te 
nen;1en die op hen wegen in die ho.eda
nigheid, ongeacht de verandering van 
eigenaar; dat de koopakte met betrek
king tot de door hen in huur gehouden 
woning voor hen een res inter alios acta 
is waarvan zij de inhourl niet in hun 
voordeel kunnen inroepen, dat zij dus 

gehouden blijven V(J. 

schade, die te wijteQ. ~ 
dit tegenover de nie4.~ ~ 

terwijl, wanneer, .t 
dracht van een v-~~ ~ ~~ 
goed, de bestaande ~..a__ ~ ~ 
tegenstelbaar is aan ~~ ~-- -~ 
ger ervan, l).etgeen t~~~ ~~ ., ~ ~ 
wordt, de verkrijger ~ . ~ ~ ~ 
goed in de rechten ~~ ~ ~ ~ ~ · ' 
treedt van de verhu4 ~~ ~ ~ ~ ~ 
de huur betreft, voo:r ~~ · ~ ~ ~ < 
en verplic~~ingen alt:Q. =<:~""'-~ ~ ~ ~ 
ontstaan ZIJn, waaruit~~ ~ -~ ~ ~ 
krijger van het geh4 ""-~ ~ ~ ~ 
schuldeiser wordt va.l:l.~~ ~~ ~ ~ ~ 
de verbintenissen die Qo ~~~~~ ~~ 
de verkoop van het ~ 't: ~ ~ ~ ~ 
dat de verkrijger van t~~ ~~ ~ ~~ ~ 
niet het recht heeft on... ~'t: ~ ~ ~-~~~<It::. 
vergoeding te vorde:r~""-t V. ~~~~--~~: ~'I: 
schade die werd aa ~ ~~ ~ ~ ~ 
verkoop van het geh4l:l.~~ "'-~ ~~ ~~ 
schuldvordering tot v::~Q~i"t::~~ ~~ ~'C:i 
huurschade ontstaat :r~Q. ~ .... ~ ~ <c;t ~~ l 
waarop de huurschade 0 :p ~<c;t~~ '-'-~
zodat het vonnis, doo:r ~Q.:r ~ ~~~ <c;t ~ 
welke ook de inhouq t~ ~ 'f:. ~'f::: »'-"- ~ 
van verweerster kan ~i':'~~ b~ ~~ ~~ ~~ 
als huurders van het JQ., ~ :s~:i.:s~~ ~~ 
ontslaat . de verplichti~al"l.q Qi t:~ ~ :s~~ ~.i 
nemen d1e op hen we ~~~ • ~ ~~ Q.Qo ( 
nigheid, ongeacht de g~Q i i ~ ~ . ~ ~~~ 
eigenaar, geen rekeni:n. "'~:r l"l. ~- ~~"t:~~~ 
actieve zijde van deze g l)_allq<.::l.:t~ ~~~"t: v...: 
andere woorden de '"""t-{;.4 ~~i .l:tCJ. "" 
vereiste hoedanigheid b:p""t-~ ll)~t ~~ ~~.: 
ving van deze verplieh:~<!it 0 ol) ~~i·-t~"t: \.>~~ 
nalaat een onderscheict :;:.g O~ q ~. h.~~ 
de verplichtingen van c:l ~ t"" ~~ J.~ ... .t~t 
en na de verkoop v-ane 4 "tlt~~l~~ l"l~.l q~ 
goed : 4 ll4t- l"l. 1-.. l"l, ~--

et q~ -4~ ~>--
~ .to ~~ - .. 

Overwegende dat ~~4 '"o0 l"l 
van verweerder onde de '4-t-q -t-
tot vergoeding van der ~e "CJ:r ~ 
schade, zonder onders /}eJ. e:r q~l'i 

(!,~ .'~eJ ~t ~~ 
. Overwegende dat i elq; e ~ -t-~ltt 

met wo:dt aangevoerd ll liet 4 4l', 
per emge vergoedi:n d<lt .lQ. 
schade heeft bekorn.e~ \ltl~e v lqq~) 
koop; dat het midde} "661' l' -J:l'k.CJ 
bijzonder _beding van ~"e:nlll ~e 44l'_: 
eenkomst mroept; e '- l:n "el' 

<~:oo e . .._ 
Overwegende dat, zo llCJv-~l~ 

zonder uit de conclu.s·als ll:\ :t-, 
aanleg blijkt, de eis v-a~e "all eel' b. 
steunt op de door de a ~e~ e~l' lj.._ 
en volgende van het 13tt lilJte} eel'.s:te 
boek aan de huurde tger}i ~~!J. l{!;:t-

r o J<~: \\1: "0 
Dgele et, 

~qe 
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jke vereffening van de spaargelden 
Lissen de echtgenoten. Partijen zijn 
ehuwd onder het stelsel van de 
:emeenschap van aanwinsten. Ingevolge 
le bepaling van artikel 1405 van het 
3urgerlijk Wetboe}l: zijn de inkomsten 
Lit berqepsbezigheden gemeenschappe
ijk. Deze inkomsten zijn gemeenschap
•elijk vanaf de inning en niet nadat de 
!Chtgenoten van die inkomsten het 
todige hebben afgehouden om geheel of 
en dele in de kosten van het huwelijk 
)ij te dragen of om beroepsgoederen aan 
e schaffen. Ten deze ontvangt eiseres 
:emiddeld 23.000 frank per maand van 
le inkomsten van verweerder, en de 
)Verige inkomsten zijn dus terecht geko
nen op de diverse spaarboekjes, effecten 
m andere vormen van belegging. Eiseres 
1eeft ongeveer 829.000 frank in haar 
)ezit aan spaargelden om in de lasten 
ran het liuwelijk te voorzien. Of eiseres 
iit doet door gelden afkomstig. van de 
naandwedde van verweerder, dan wel 
ioor spaargelden afkomstig van de 
maandwedde, maakt in het oog van 
artikel 221 van het Burgerlijk Wetboek 
geen verschil uit, aangezien beide 
inkomsten van ·verweerder zijn. De 
manier waarop en hoe alles gebeurt, is 
ter zake niet dienend; het enige crite
rium is te onderzoeken of er al dan niet 
bijgedragen wordt in de lasten van het 
huwelijk. Nu eiseres zelf zegt over· 
ongeveer 800.000 frank te beschikken, 
voortkomende van opgespaarde maand
inkomsten, kan niet aangenomen wor
den dat verweerder niet voorziet in de 
lasten ·van het huwelijk. De spaargelden 
maken deel uit van het gemeenschappe
lijk vermogen en dienen aangewend te 
worden tot delging van de schulden van 
het gemeenschappelijk vermogen, inbe
grepen de lasten van de huishouding en 
van het huwelijk, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in 
haar conclusie staande hield, zonder op 
dit punt door het vonnis tegengesproken 
te worden, dat verweerder over ongeveer 
3 miljoen frank spaargelden beschikte, 
zodat de aan eiseres opgelegde verplich
ting, om in de lasten van het huwelijk 
bij te dragen uit de 800.000 frank op 
haar naam belegde spaargelden, nu ver
weerder slechts 23.000 frank uit zijn 
maandelijkse verdiensten bijdroeg,, tot 
gevolg hee£t dat de echtgenoten op 
ongelijke wijze behandeld werden en 
verweerder niet voldoet aan zijn ver
plichting tot bijdrage in de lasten van 
het huwelijk volgens zijn vermogen 
(schending van de artlkelen 203, 212, 213, 

217, 22i' van het Burgerlijk Wetboek, 6, 
6bis, van de Grondwet en 14 van het 
Verdrag van 4 november 1950), 

tweede onderdeel, het feit dat de beide 
echtgenoten sinds meer dan twintig jaar 
beslist hebben een gedeelte van h~t 
inkomen van ver:weerder te beleggen als 
spaargelden tot gevolg heeft dat op 
naam van eiseres belegde. spaargelden 
ten onrechte door het vonnis gelijk
gesteld werden met inkomsteri van ver
weerder; deze motieven een verwarring 
inhouden tussen de belegde spaargelden 
en het regelmatig maandelijks inkomen 
van verweerder en zij de bestreden 
beslissing dat verweerder niet aan zijn 
verplichting tot het bijdragen in de 
lasten van het huwelijk ~ou tekort 
komen, geenszins verantwoorden (schen
dirig van de artikelen 217, 221, 1134, 1135, 
1387, 1405, 1451 van het Burgerlijk 
Wetboek, 97 van de Grondwet), 

derde onderdeel, het feit dat de 
inkomsten uit de beroepsbezigheden van 
verweerder gemeenschappelijk zijn en, 
onder het bestuur van de ene of de 
andere echtgenoot dienen om de schul
den van huishouden en huwelijk te 
betalen, geenszins. van die aard is dat 
het recht van eiseres tot machtiging . om 
het inkomen van verweerder te ontvan
gen, kan worden uitgesloten wanneer 
verweerder zijn verplichtingen niet 
nakomt (schending van de artikelen 217, 
221,. 222, 1405, 1416 en 1451 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

W at het tweede en het derde 
onderdeel betreft : 

Ovenvegende dat, na te hebben 
vastgesteld dat de partijen ter zit
ting ve;rklaarden gehuwd te zijn 
onder het stelsel van gemeenschap 
van aanwinsten, het vonnis aan
neemt, zonder dienaangaande te · 
worden bekritiseerd, dat het bestuur 
van het gemeenschappelijk vermo
gen door de wet van 14 juli 1976 
wordt geregeld; · 

Overwegende dat het vonnis ver
der vaststelt dat de echtgenoten 
spaargelden, voortkomende uit pro
fessionele bezigheden, hebben ver
zameld, die aldus het gemeenschap
pelijk vermogen uitmaken, en dat 
deze spaargelden in feite werden 
verdeeld tussen de partijen en wer
den belegd; 
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Overwegende dat deze feitelijke 
verdeling, indien ze impliceert dat 
iedere echtgenoot het bestuur van 
een deel van het gemeenschappelijk 
vermogen waarneemt, niet w.eg-· 
neemt dat, tijdens het huwelijk, de 
op naam van iedere echtgenoot 
belegde gelden het gemeenschappe
lijk vermogen van heiden blijven 
uitmaken;· 

Overwegende dat de rechter wel
iswaar, krachtens artikel 221 van 
het Burgerlijk Wetboek, moet 
nagaan of iedere echtgenoot in de 
lasten van het huwelijk « naar zijn 
vermogen » bijdraagt en derhalve 
ook de intresten van een gemeen
schappelijk kapitaal, dat door een 
van de echtgenoten wordt beheerd, 
in aanmerking dient te nemen; 

Overwegende echter dat de 
omstandigheid .dat eiseres · en ver...: 
weerder tot een feitelijke verdeling 
van het gemeenschappelijk vermo
gen zijn overgegaan en dat eiseres 
aldus een deel van dit vermogen 
beheert, alsmede het feit dat 
bedoeld vermogen voortkomt uit de 
professionele inkomsten van ver
weerder, niet noodzakelijk mede
brengen dat verweerder zijn ver
plichting tot het bijdragen in de 
lasten van het huwelijk vervult; 

Overwegende dat de bestreden 
beslissing erop neerkomt eiseres te 
verplichten het deel van het 
gemeenschappelijke ka:pitaal, dat zij 
beheert, en niet enkel de inkomsten 
er'Van, aan te spreken om aldus de 
verplichting van verweerder tot het 
bijdragen in de lasten van het 
huwelijk te vervullen; 

Dat de onderdelen in zoverre 
gegrond zijn; 

Om . die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, behalve in zoverre 
het hoger beroep en het incidenteel 
beroep ontvankelijk worden ver- · 
klaard; beveelt dat melding van dit 
arrest zal worden gemaakt · op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
zegt dat de feitenrechter erover 
zal beslissen; verwijst de aldus 
beperkte· :Zaak naar de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Kortrijk, zit
ting houdende in hoger beroep. 

29 februari 1980- 1• kamer- Voor
zitter: de h. Versee, wnd. voorzitter -
Verslaggever : de h. Sury - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. Houte
kier. 
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Nr. 415 

3" KAMER- 3 maart 19s0 

TUSSENKOMST - BURGERLLJKE ZAKEN -
OPROEPING TOT TUSSENKOMST - REEDS 
BEVOLEN ONDERZOEKSVERRICHTINGEN DIE 
AFBREUK KUNNEN DOEN AAN DE RECHTEN 
VAN DE VERDEDIGING - NIET ONTVANKE
LIJKE OPROEPING TOT TUSSENKOMST. 

Niet naar recht verantwoord is de beslis
sing waarbij de rechter een oproeping 
tot tussenkomst ontvankelijk ver
klaart, terwijl hij zelf vaststelt dat een 
voorheen bevolen deskundigenonder
zoek is verricht en dat de rechten van 
de verdediging van de in tussenkomst 
opgeroepen partij zijn miskend, en 
daarbij een aanvullend deskundigen
onderzoek beveelt met verplichting 
voor de door hem aangestelde deskun
digen ketmis te nemen van het eerste 
deskundigenverslag. (Art. 812 Ger.W.) 

(ROYALE BELGE N.V. 
T. DE' SOCIALE VOORZORG C.V., MATON) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 februari 1978 door 
het Arbe~dshof te Bergen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 15, 16, 811 tot 814, 
inzonderheid 812, eerste lid, 965, 972, 
973 en 978 va:n bet Gerechtelijk Wetboek, 
en van· bet algemeen rechtsbeginsel van 
bet recht va.n de verdediging en van 
artikel 97 van de Grondwet, 

doordat bet arrest, na te hebben 
vastgesteld dat « in de debatten is 
aangenomen dat bet gerechtelijk des
kundigenonderzoek een hele tijd v66r de 
oproeping tot tussenkomst heeft plaats
gehad en dat de arbeidsongevallenverze
keraar (thans eerste verweerster) de 
verzekeraar naar gemeen recht (thans 
eiseres) niet Il,'leer heeft ingelicht nopens 
de evolutie van de toestand van de 
getroffene sedert 17 september 1970 •; 
dat de « in tussenkomst opgeroepen 
partij (thans eiseres) aldus voor een 
v9ldongen en niet meer te verhelpen feit 
werd geplaatst : de door de eerste 
rechter bekrachtigde mediscbe vaststel
ling van de kwetsuren van de. getroffene, 
zonder daartegen technisch iets ten 
gronde tegenin te kunnen brengen, ter
wijl een dergelijke vaststelling op zich
zelf zal moeten volstaa.n om de omvang 

van bet recht van de arbeidsongevallen
verzekeraar jegens haar te bepalen in 
bet kader van de volgens bet gemeen 
recht ingestelde subrogatoire rechts-
vordering ~ en dat « de schending van de 
rechten van de verdediging .waarvan 
sprake is in voornoemd artikel 813 {lees 
812) ... in de omstandigheden van de 
zaak voortvloeit uit de houding ,van de 
arbeidsongevallenverzekeraar die, hoe
wei hij wist dat er' tegen hem een 
rechtsvordering was ingesteld, haar 
gedurende meer dan vier jaar een toe
stand verhulde en haar trouwens zegde 
dat die zaak zonder' gevolg was 
afgesloten •, oordeelt, om met bevesti
ging van bet vonnis de oproeping tot 
tUssenkomst tegen eiseres ontvankelijk 
te verklaren, dat die oproeping, op grond 
van de vorenvermelde motieven, niet 
gegrond zou blijken, indien de « reeds 
bevolen onderzoeksverrichtingen • ten 
deze, hoofzakelijk bet deskundigenon
derzoek, c voor bekrachtiging ten gronde 
vatbaar waren " en dat in de zaak een 
nieuw deskundigenonderzoek moet 
bevolen worden omdat « de deskundige 
zijn opdJ.-acht niet naar behoren heeft 
uitgevoe¥ • en dat " de e.erste rechter 
bijgevolg ten onrechte diens besluiten 
heeft bekrachtigd », 

terwijl, eerste onderdeel, ingevolge 
artikel 812 van bet Gerechtelijk Wet-
hoek hoewel tussenkomst kan geschie
·den ~oor alle gerechten, evenwel vereist 
'is ., dat reeds bevolen onderzoeksver
richtingen geen afbreuk mogen doen 
aan de rechten van de verdediging •; uit 
die bepaling volgt. dat de oproeping tot 
gedwongen tussenkomst, telkens als zij 
wordt gedaan nadat een onderzoeks
maatregel werd bevolen, niet ontvanke
lijk moet worden verklaard, indien de in 
tussenkomst opgeroepen partij zulks 
vraagt; bijgevolg, door de oproeping tot 
tussenkomst tegen eiseres ontvankelijk 
te verklaren nadat bet had vastgesteld 
dat in de zaak voordien reeds een 
deskundigenonderzoek volledig werd uit
gevoerd, en hoewel eiseres betoogt dat 
haar rechten van verdediging aldus mi~s
kend werden, bet arrest de voomoemde 
wetsbepalingen en bet algemeen begin
set inzake de eerbiediging van de rech
ten van de verdediging sch;endt; 

tweede onderdeel, bet deskundigenon
derzoek dat reeds v66r de oproeping tot 
tussenkomst van eiseres werd uitge
voerd, de basis moet vormen van bet 
deskundigenonderzoek dat door de rech
ters in boger beroep wordt bevolen, nu 
bet arrest de eerste deskundige enkel 
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verwijt dat hij de graad van ongeschikt
heid vaststelt « zonder uitspraak te doen 
over de invloed van de ongeschiktheid 
op het concurrentieverrnogen van de 
getroffene op de algernene arbeids
rnarkt » en de nieuwe d~skundigen die 
het aanstelt, opdraagt het verslag van 
het eerste deskundigenonderzoek te 
raadplegen; door aldus te zeggen dat een 
deskundigenonderzoek, dat volledig was 
uitgevoerd v66r de tegen haar gerichte 
oproeping tot tussenkornst, · aan eiseres 
kan worden tegengeworpen, het arrest 
haar recht van verdediging rniskent 
(schending van de artikelen 962 en 
volgende van het Gerechtelijk W etboek 
en van het algerneen beginsel inzake de 
eerbiediging van de rechten van de 
verdedi'ging) en· bijgevolg die oproeping 
tot tussenkornst op onwettige wijze ont
vankelijk verklaart (schending van de 
artikelen 811 tot 814, inzonderheid 812; 
eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek): 

Over het middel in zijn geheel : 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 812 van het Gerechtelijk 
Wetboek, tussenkomst kan geschie
den voor aile gerechten, ongeacht 
de vorm van de rechtspleging, zon- · 
der dat echter reeds bevolen onder
zoeksverrichtingen afbreuk mogen 
doen aan de rechten van de 1\>'erde
diging; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de eerste rechter een 
deskundigenonderzoek had bevolen 
en dat het verslag is neergelegd 
vooraleer eiseres tot bindendverkla
ring van het vonnis werd gedag
vaard; 

Overwegende dat het arrest aan
neemt dat ten deze het recht van 
verdediging van eiseres is miskend; 
dat het daaruit afleidt dat de oproe
ping tot tussenkomst, hoewel ont
vankelijk, ongegrond zou moeten 
worden verklaard indien ·de reeds 
bevolen onderzoeksverrichtingen 
« voor bekrachtiging ten grande 
vatbaar waren »; 

Dat het dienaangaande erop wijst 
dat de deskundige, die geen uit
spraak heeft gedaan nopens de 
invloed van de ongeschiktheid van 
de getroffene op zijn economisch 

concurrentievermogen op de alge
mene arbeidsmarkt, zijn opdracht 
niet naar behoren heeft vervuld; 

Dat het bijgevolg een nieuw des
kundigenonderzoek beveelt waarbij 
het aan de deskundigen een volle
dige opdracht geeft doch hen oplegt 
vooraf kennis te nemen van het 
vroeger neergelegde deskundigen
verslag; · 

Dat het op grond van die motie
ven de vordering tot tussenkomst 
ontvankelijk verklaart; 

Overwegende dat het arrest aldus 
aanneemt dat de laattijdig tegen 
eiseres gerichte oproeping tot tu~
senkomst haar recht van verdedi
ging aantast, maar die oproeping 
desondanks ontvankelijk verklaart 
omdat de deskundige, die zijn ver
slag v66r de dagvaarding tot tus
senkomst heeft neergelegd, zijn 
opdracht niet naar behoren heeft; 
vervuld en dat een nieuw· deskundi
genonderzoek wordt bevolen; 

Overwegende dat het arrest noch
tans het eerste deskundigenverslag 
niet helemaal buiten de zaak houdt; 
dat het, enerzijds, dit verslag enkel 
bekritiseert in zoverre de deskun
dige de invloed van de ongeschikt
heid van de getroffene op de alge
mene arbeidsmarkt niet heeft 
onderzocht en, anderzijds, de aan
gestelde deskundigen oplegt vooraf 
kennis te nemen van het eerste 
verslag; 

Dat' het arrest, door te steunen op 
de motieven die het aangeeft, zijn 
beslissing niet naar recht verant
woordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het de 
vordering tot tussenkomst van de 
eerste verweerster tegen eiseres 
ontvankelijk verklaart en over de 
kosten van die vordering uitspraak 
doet; beveelt dat van dit arrest 
melding wordt gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde 
beslissing; houdt de kosten aan en 
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zegt. dat de feiten~.echter erover zal,1975 en 1 van het koninklijk besluit van 
beshssen; verwiJSt de aldus 22 november 1976, en van artikel 97 van 
beperkte zaak naar het Arbeidshof de Grondwet, 
te Brussel. 

3 maart 1980 3• kamer 
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Meeus 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Duchatelet, advocaat-generaal - Ad
vocaat: mr. Simont. 

Nr. 416 

3• KAMER- 3 maart 1980 

WERKLOOSHEID- WACHTrLJD- WERK

NEMER DIE NIET VOLDOET AAN DE WACHT
TLJDSVOORWAARDEN VAN DE LEEFTLJDS
GROEP WAARTOE HLJ BEHOORT- INAANMER
KINGNEMING VAN HET BEROEPSVERLEDEN
RECHTER DIE REKENING HOUDT MET DE 
ARBEID VAN DE WERKNEMER TLJDENS DE 
PERIODE VAN TIEN JAAR DIE VOORAFGAAT 
AAN DE REFERTEPERIODE VOOR EEN LEEF
TIJDSGROEP VAN OUDERE WERKNEMERS -
ONWETriGHEID. 

Wanneer een werknemer niet voldoet 
aan de wachttijdsvoorwaarden van de 
leeftijdsgroep waartoe hij behoort, kan 
de rechter, bij de beoordeling van het 
beroepsverlec!en van die werknemer, 
geen reken1ng houden met diens 
ar_beid tijdens de periode van tien jaar 
d1e voorafgaat aan de referteperiode 
voor een leeftijdsgroep van oudere 
werknemers. (Artt. 118, eerste lid, en 
120 K.B. Arbeidsvoorziening en Werk
loosheid.) 

(R.V .A. T. CORTESE) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 maart 1979 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 118, inzonderheid 
eerste en tweede lid, 120, inzon
derheid 1", van het koninklijk besluit 
van 20 december 1963 betreffende 
arbeidsvoorziening en werkloosheid, 
aangevuld en gewijzigd, inzake voor
noemd artikel 118, door de artikelen 1 
van het koninklijk besluit van 14 maart 

doordat het arrest de beslissing van de 
eerste rechter bevestigt en zegt dat 
verweerster sedert 15 juli 1977, de dag 
van haar aanvraag, gerechtigd is op 
werkloosheidsuitkering, op grond dat de 
aanvrager, die ingevolge artikel 118, 
tweede lid, van voornoemd koninklijk 
besluit van 20 december 1963, in een 
hogere leeftijdsgroep wordt geplaatst 
dan die waartoe hij normalerwijze 
behoort, doch die niettemin dee! uit
maakt van een van de vijf groepen die 
op beperkende wijze worden opgesomd 
in het eerste lid van hetzelfde 
artikel 118, voornoemd, valt onder de 
bepalingen van artikel 120, 1" en 2", van 
hetzelfde besluit; dat die tekst inderdaad 
om het beroepsverleden van de werkne
mer in aanmerking te kunnen nemen 
naar artikel 118, eerste lid, verwijst en 
dus eveneens de a:anvrager bedoelt 
waarop artikel 118, tweede lid, wordt 
toegepast, 

terwijl, naar luid van artikel 120 van 
het koninklijk besluit van 20 decem
ber 1963, de werknemer, die niet voldoet 
aan de voorwaarden gesteld in de 
artikelen 118 en 119, zijn beroepsverle
den kan aanvoeren, op voorwaarde dat 
hij de helft of twee derde van de door de 
bepalingen van het eerste lid van voor
noemd artikel 118 vereiste arbeidsdagen 
kan aantonen; artikel 120, dat strikt 
moet worden uitgelegd, door niet te 
verwijzen naar de afwijkende bepalingen 
van het tweede lid van datzelfde 
artikel 118, aldus belet dat de afwijking 
die het vaststelt, gecumuleerd wordt met 
de afwijking vastgelegd in dat tweede 
lid, 

daaruit volgt dat het arrest, door ten 
deze aan verweerder een werkloosheids
uitkering toe te kennen op grond van 
een aantal arbeidsdagen die berekend 
worden door het cumuleren van de 
afwijkingen van het tweede lid van 
artikel 118 en van artikel 120 1" niet 
wettelijk verantwoord is en' de in 
het middel bedoelde wetsbepalingen 
schendt; 

Overwegende dat, volgens arti
kel 118, eerste lid, van het konink
lijk besluit van 20 december 1963 
op werkloosheidsuitkering gerech~ 
tigd zijn de werknemers die tijdens 
een bepaalde periode een aantal 
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arbeidsdagen in aanmerking kun
nen laten nemen, dat bepaald is 
volgens hun leeftijdsgroep; 

Dat ingevolge het tweede lid van 
dat artikel ook recht heeft op de 
uitkering de werknemer die, hoewel 
hij de voor zijn leeftijdsgroep 
gestelde voorwaarde niet vervult, 
niettemin voldoet aan die gesteld 
voor een van de hogere leeftijds
groepen; 

Dat artikel 120, 1•, van hetzelfde 
koninklijk besluit met name bepaalt 
dat de werknemer, die niet voldoet 
aan de voorwaarden van artikel 118, 
gerechtigd is op werkloosheidsuit
kering indien hij ten minste de 
helft van het door artikel 118, eerste 
lid, vereiste aantal arbeidsdagen in 
aanmerking kan doen nemen en 
bovendien arbeidsdagen voor een 
totaal van vijf jaar in aanmerking 
kan doen nemen tijdens de tien jaar 
die aan de in die bepaling vastge
stelde referteperiode voorafgaan; 

Overwegende dat artikel 120, 1 •, 
het in aanmerking nemen van het 
beroepsverleden van de aanvrager 
uitsluitend doet afhangen van het 
feit of die een aantal arbeidsdagen, 
waarvan sprake is in artikel 118, 
eerste lid, in aanmerking kan doen 
nemen; 

Dat de toepassing van artikel 120, 
1•, dus niet gecumuleerd kan wor
den met de toepassing van het 
tweede lid van artikel 118 waarin 
van het eerste lid afwijkende voor
waarden worden bepaald; 

Overwegende dat het arrest, door 
te beslissen dat artikel 120, wanneer 
het verwijst naar artikel 118, eerste 
lid, eveneens de aanvrager bedoelt 
die onder artikel 118, tweede lid,. 
valt, die bepalingen schendt; 

Overwegende dat de kosten inge
volge de artikelen 580, 1•, 1017, 
tweede lid, en 1111, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek ten laste 
van eiser moeten gelegd worden; 

Om die redenen, vernietigt het·, 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding wordt gemaakt op de 

kant van de vernietigde beslissing; 
veroordeelt eiser in de kosten; ver
wijst de zaak naar het Arbeidshof te 
Brussel. 

3 maart 1980 3• kamer 
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter- Verslaggever: de h. Mahil
lon - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Duchatelet, advocaat-generaal 
Advocaten : mrs. Simont en Biitzler. 

Nr. 417 

2• KAMER- 4 maart 1980 

1° BEWIJS - BEWJJS DOOR GESCHRIIT
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN- STRAFZA
KEN - BEVEL TOT AANHOUDING BUITENS
LANDS VERLEEND MET HET OOG OP UITLEVE
RING - BESLISSING VAN HET BELGISCH 
ONDERZOEKSGERECHT WAARBIJ DAT BEVEL 
UITVOERBAAR WORDT VERKLAARD - VER- , 
MELDINGEN VAN DE BESLISSING IN VERBAND 
MET HET ADRES VAN DE AANGEHOUDENE 
NIET VERENIGBAAR MET DIE VAN HET BUI
TENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING - MIS
KENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DAT 
BEVEL TOT AANHOUDING. 

2° UITLEVERING - BEVEL TOT AANHOU
DING BUITENSLANDS VERLEEND MET HET 
OOG OP UITLEVERING- BESLISSING VAN HET 
BELGISCH ·oNDERWEKSGERECHT WAARBIJ 
DAT BEVEL UITVOERBAAR WORDT VER
KLAARD- VERMELDINGEN VAN DE BESLIS
SING IN VERBAND MET HET ADRES VAN DE 
AANGEHOUDENE NIET VERENIGBAAR MET DIE 
VAN HET BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOU
DING- MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT · 
VAN DAT BEVEL TOT AANHOUDING. 

1" en 2• De bewijskracht van een bevel 
tot aanhouding door een buitenlandse 
overheid verleend met het oog op 
uitlevering wordt miskend door de 
beslissing van een Belgisch onder
zoeksgerecht waarbij dat bevel uit
voerbaar wordt verklaard en die, nadat 
zij vaststelt dat de aangehoudene op 
een wei bepaald adres is ingeschreven, 
oordeelt dat dit adres overeenstemt 
met de gegevens van het buitenlands 
bevel tot aanhouding, hoewel het 
adres waar de Pangehoudene is inge
schreven daarin niet wordt opgegeven 
en het bevel enkel vermeldt dat die 
persoon Jaatst verbleef op een wei 
bepaald adres, dat niet hetzelfde is als 
het in de beslissing opgegeven adres. 
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 
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(CHONG KAM TAK ALIAS CHEONG) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 februari 1980 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen, 
kamer van inbeschuldigingstelling, 
gewezen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en miskenning van 
de bewijskracht der akten, schending 
van de rechten van de verdediging, 
onder meer nog van de artikelen 5.2. 
en 6.3.a van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden van 
4 november 1950 (wet van 13 mei 1955), 
dat krachtens artikel 5.1.1 ·van dit Ver
drag ook toepasselijk is op de uitlever
ingsprocedure, 

doordat, luidens 1° een voorlopig bevel 
tot aanhouding ten einde uitlevering op 
grond van artikel 5 van de wet van 
15 maart 1874 op de uitleveringen, door 
de onderzoeksrechter te Antwerpen ver
leend op 28 december 1979, 2° de vorde
ring van de procureur-generaal bij het 
Hof van Beroep te Antwerpen, 3° de niet 
betwiste conclusie van eiser, en 
4° de aanhef van het bestreden arrest, 
eiser ingeschreven is te Luik, boulevard 
de la Sauveniere 150, maar verblijft te 
Antwerpen, Oude Leeuwenrui 2, 

terwijl het Franse aanhoudingsbevel 
van 28 december 1979, hetwelk uitvoer
baar werd verklaard, als enig adres 
opgeeft Pothoekstraat 170 te Antwerpen; 
het arrest niettemin vaststelt dat « het 
inschrijvingsadres van de betrokkene », 
met andere woorden van eiser, zou 
« overeenstemmen met de gegevens van 
het Franse aanhoudingsmandaat »; aldus 
de bewijskracht van het Franse aanhou
dingsbevel wordt geschonden daar hierin · 
wei werd vermeld dat Chong Kam Tak, 
met bijnaam of roepnaam Cheong, ver
blijft te Antwerpen, Pothoekstraat 170, 
doch er geen sprake kan zijn van een 
overeenstemming met « het inschrij
vingsadres » van eiser daar uit geen 
enkel stuk van het dossier af te leiden is 
dat eiser ingeschreven is te Antwerpen, 
Pothoekstraat 170, of zelfs aldaar ver
blijft; integendeel, de stukken van het 
dossier (voorlopig bevel tot aanhouding, 
vordering van de procureur-generaal, 
niet betwiste conclusie van eiser, aanhef 
van het arrest) aanduiden dat eiser 

ingeschreven is te Luik, boulevard de la 
Sauveniere 150, en verblijft te Antwer
pen, Oude Leeuwenrui 2; geen andere 
stukken in het dossier aan te treffen 
zijn, en, wanneer er andere niet 
getoonde stukken zijn, waarop het hof 
van beroep eventueel steunde, de rech
ten van de verdediging werden geschon
den, en onder meer nog artikel 5.2. en 
artikel 6.3.a van het Verdrag van Rome 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
krachtens artikel 5.1.1 van dit Verdrag, 
ook toepasselijk op de uitleveringsproce
dure: 

Overwegende dat het arrest, in
gaande op eisers conclusie, oordeelt 
dat moet worden nagegaan of de 
identiteit van de persoon wiens 
aanhouding wordt verzocht, over
eenstemt met die in het Franse 
bevel tot aanhouding opgegeven; dat 
het arrest vervolgens constateert dat 
<< waar de geboorteplaats, de geboor
tedatum en het inschrijvingsadres 
van de betrokkene overeenstemt 
met de gegevens van het Franse 
aanhoudingsmandaat, er ook geen 
twijfel over bestaat dat de 
genaamde Chong Kam Tak, bijnaam 
of roepnaam Cheung, zich identifi
ceert met Cheung Kam Tak, bij
naam of roepnaam Chong, zijnde de 
betrokkene »; 

Overwegende dat eiser, blijkens 
het arrest, ingeschreven is te Luik, 
boulevard de la Sauvenil~re 150; dat 
het Franse bevel tot aanhouding 
geen inschrijvingsadres vermeldt, 
maar blijkens de vertaling enkel 
opgeeft « die laatst verbleef te 
Antwerpen, Pothoekstraat 170 » 
( « ayant demeure en dernier lieu a 
Anvers 170 Pot Hoekstraat » ); 

Dat het arrest aldus de bewijs
kracht miskent van het Franse 
bevel tot aanhouding; 

Dat het middel in zoverre 
gegrond is; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op de overige door eiser 
aangevoerde middelen die niet kun
nen leiden tot ruimere cassatie of 
cassatie zonder verwijzing, vernie-
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tigt de bestreden beslissing behalve 
in zoverre zij eisers hoger beroep 
ontvankelijk verklaart; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; laat de 
kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel, 
kamer van inbeschuldigingstelling. 

4 maart 1980 - 2• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : de h. Chatel, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Velu, advocaat-generaal -
Advocaten : mrs. Speyer en Debaecker, 
Antwerpen. 

Nr. 418 

2• KAMER- 4 maart 1980 

1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - DODEN - SCHADE 
DIE VOOR DE RECHTHEBBENDEN VAN HET 
SLACHTOFFER VOORTVLOEr:i' UIT HET VER
LIES VAN ZIJN INKOMSTEN- VASTSTELLING 
VAN DE SCHADE. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - DODEN - VAST
STELLING VAN HET DEEL VAN DE INKOM
STEN VAN HE"f SLACHTOFFER DAT ZIJN 
GEZINSLEDEN GENOTEN- DE RECHTER MAG 
REKENING HOUDEN MET DE GEZAMENLIJKE 
GEZINSINKOMSTEN- VOORWAARDE. 

1" De schade die voor de rechthebben
den van het slachtoffer van een dode
Jijk ongeval voortvloeit uit het verlies 
van zijn inkomsten bestaat in de 
derving van het dee] van die inkom
sten waaruit zij een persoonlijk voor
deel trokken of zouden trekken (1). 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

2" Om het dee] te bepalen van de 
inkomsten van het slachtoffer van het 
misdrijf « onopzettelijk doden » dat 
zijn gezinsleden genoten, mag de rech
ter rekening houden met de gezamen
Jijke gezinsinkomsten, indien deze 
inkomsten hun invloed deden gelden 
op het dee] van de inkomsten dat de 

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

(2) Cass., 19 jan. 1976 (A.C., 1976, 585). 

gezinsleden genoten (2); wanneer 
aldus berekend is het dee] van zijn 
inkomsten dat de getroffene, zij het 
dank zij de gezinsinkomsten, niet aan 
zijn gezin besteedde, dient dit dee] te 
worden afgetrokken van zijn inkomen 
om de berekening te maken van dat 
dee] van zijn inkomsten waaruit zijn 
rechtverkrijgenden persoonlijk voor
deel trokken (2). 

(SERRANNE T. DELCON) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 juni 1979 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

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

doordat het arrest, ter bepaling van 
het gedeelte van de beroepsinkomsten 
van het slachtoffer waaruit zijn echtge
note, verweerster, persoonlijk voordeel 
trok, die in billijkheid en gemiddeld 
bepaald werden op 200.000 frank, slechts 
voor de helft, dit is 100.000 frank, aftrekt 
van het netto gemiddelde inkomen van 
het slachtoffer en hiermee .rekening 
houdende eiser veroordeelt om aan ver
weerster in eigen naam, als schadeloos
stelling wegens inkomstenverlies, het 
bedrag van 3.858.825 frank te betalen, 
vermeerderd met de vergoedende inte
resten vanaf 30 maart 1976, de gerech
telijke intereshin vanaf de dag van de 
uitspraak en de kosten, op grond dat 
« het bedrag van 200.000 frank niet 
aileen af te trekken is van de inkomsten 
van het slachtoffer, doch evenzeer van 
de inkomsten van de burgerlijke partij 
(verweerster); dat, vermits het loon van 
heiden ongeveer gelijkwaardig is, billij
kerwijze de aftrek te doen is voor de 
helft op het inkom en van elke partij; dat 
aldus het netto gemiddelde inkomen van 
het slachtoffer te verminderen is met 
100.000 frank », 

terwijl de rechter die, om het gedeelte 
van de beroepsinkomsten van het slacht
offer te bepalen waaruit diens echtge
note persoonlijk voordeel trok, de kosten 
voor eigen onderh:-ud van het slachtof
fer slechts voor de helft van het referte
inkomen van het slachtoffer aftrekt en 
voor de andere helft aftrekt van de 
inkomsten van de echtgenote, deze 
benadeelde niet terugplaatst in de toe
stand waarin zij gebleven zou zijn 
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indien de fout, waarover zij zich 
beklaagt, niet was begaan, aangezien zij 
ten gevolge van het overlijden van het 
slachtoffer de uitgave voor zijn onder
houd niet meer draagt, zodat het arrest 
aan verweerster onwettelijk een vergoe
ding toekent die groter is dan de door 
haar werkelijk geleden schade en aldus 
de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek heeft geschonden : 

Overwegende dat verweerster, 
wier echtgenoot overleden is ten 
gevolge van een ongeval waarvoor 
eiser aansprakelijk werd gesteld, 
vergoeding vorderde van de schade 
die veroorzaakt wordt door het der
ven van de beroepsinkomsten van 
de getroffene; 

Overwegende dat het arrest, na 
het gemiddelde loon van de getrof
fene op 325.000 frank en dat van 
verweerster op 300.000 frank te heb
ben bepaald, oordeelt dat het geza
menlijke gemiddelde netto-inkomen 
te ramen is op 625.000 frank en dat, 
rekening houdende met het kind en 
met het dubbel gezinsinkomen, de 
kosten voor eigen onderhoud van de 
getroffene op 200.000 frank dienen 
te worden bepaald; 

Dat het arrest vervolgens, ter 
bepaling van het gedeelte van de 
beroepsinkomsten van de getroffene 
waaruit verweerster persoonlijk 
voordeel trekt, beslist dat het 
bedrag van 200.000 frank niet aileen 
dient te worden afgetrokken van de 
inkomsten van de getroffene, maar 
evenzeer van die van verweerster, 
en dat, nu het loon van heiden 
ongeveer gelijkwaardig is, de aftrek 
billijkerwijze moet worden gedaan 
op het inkomen van elke partij; dat 
het arrest aldus van het netto 
gemiddelde inkom en van de getrof
fene een bedrag van 100.000 frank 
aftrekt en, op basis van een bedrag 
van 225.000 frank, een vergoeding 
toekent. aan verweerster; 

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 persoonlijk 
voordeel trokken; 

Overwegende dat, om het deel te 
bepalen dat de tot het gezin beho
rende rechthebbenden genoten, de 
rechter rekening mag houden met 
het gezamenlijke bedrag van de 
inkomsten van het gezin indien 
deze inkomsten hun invloed deden 
gelden op het deel van de inkom
sten van de getroffene dat deze 
laatste niet aan zijn gezin 
besteedde; 

Overwegende dat, wanneer aldus 
berekend is het deel van zijn 
inkomsten dat de getroffene, zij het 
dank zij de gezinsinkomsten, niet 
aan zijn gezin besteedde, dit deel 
dient te worden afgetrokken van 
zijn inkomen om de berekening te 
maken van dat deel van zijn inkom
sten waaruit zijn rechthebbenden 
persoonlijk voordeel trokken; 

Dat het arrest, door van de 
beroepsinkomsten van de getroffene 
slechts de helft af te trekken van 
het deel dat hij niet aan zijn gezin 
besteedde, de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
arrest in zoverre het, bij het bepa
len van het bedrag van de aan 
verweerster toekomende schadever
goeding, van de beroepsinkomsten 
van de getroffene slechts de helft 
aftrekt van het deel dat hij niet aan 
zijn gezin besteedde, en het over de 
kosten uitspraak doet; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; veroor
deelt verweerster in de kosten; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

4 maart 1980 - 2• kamer - Voorzit
ter : baron Richard - Verslaggever : de 
h. Caenepeel - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Velu, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. DeBruyn. 
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Nr. 419 

2• KAMER - 4 maart 1980 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN - EEN

STEMMIGHEID - WLJZIGING DOOR DE COR
RECTIONELE RECHTBANK VAN EEN VRIJSPRE
KEND VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK

EENSTEMMIGHEID VEREIST (1}. 

(TEUGHELS T. COCKX, DE BIJ-DE VREDE N.V.) 

4 maart 1980 2" kamer 
Voorzitter : baron Richard 
Verslaggever : de h. Boon - Gelijklui
dende conlusie van de h. Velu, advo
caat-generaal. 

Nr. 420 

2• KAMER- 4 maart 1980 

16 en 2° HOGER BEROEP - STRAFZA
KEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING -
BESLISSING WAARBIJ HET HOGER BEROEP 
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ, WEGENS HET 
ONTBREKEN VAN BELANG, NIET ONTVANKE
LIJK WORDT VERKLAARD, HOEWEL DEZE ER 
BELANG BIJ HAD - ONWETTIGE BESLISSING. 

3° VERJARING - STRAFZAKEN - BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING - RECHTER 
DIE AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ GEEN AKTE 
VERLEENT VAN HET DOOR HAAR VOOR DE 
TOEKOMST GEMAAKTE VOORBEHOUD - VER
ZUIM WAARDOOR DE RECHTEN VAN DE BUR
GERLIJKE PARTIJ IN HET GEDRANG KOMEN 
UIT HET OOGPUNT VAN DE VERJARING. 

1° Wanneer de burgerlijke partij voor de 
eerste rechter zonder enig voorbehoud 
voor de toekomst heeft gevorderd dat 
de beklaagde wordt veroordeeld tot 
schadevergoeding van alle door haar' 
geleden schade en de eerste rechter 
haar een dee] van de door haar 
gevorderde schade heeft toegekend en 
haar akte heeft verleend van haar 
voorbehoud, is onwettig de beslissing 
van de appelrechter waarbij hij het 
hager beroep van die partij niet ont
vankelijk verklaart op grand dat zij er 
geen dadelijk belang bij heeft hager 
beroep in te stellen, nu de eerste 
rechter haar vordering in haar geheel 
had ingewilligd en haar van haar 
voorbehoud akte had verleend. 

(1) Cass., 6 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 350). 

2° Wanneer de burgerlijke partij voor de 
eerste rechter ten principale een 
bedrag als schadevergoeding vordert 
met verzoek haar akte te verlenen van 
haar voorbehoud voor de toekomst en 
de eerste rechter het gevorderde 
bedrag toekent zonder haar akte te 
verlenen van het gemaakte voorbe
houd, is onwettig de beslissing van de 
appelrechter waarbij het hager beroep 
van die burgerlijke partij niet ontvan
kelijk wordt verklaard op grand dat zij 
er geen dadelijk belang bij had hager 
beroep in te stellen, nu de eerste 
rechter zijn rechtsmacht volledig heeft 
uitgeoefend. 

3° Wanneer de burgerlijke partij vraagt 
dat haar akte wordt verleend van haar 
voorbehoud kan het feit dat de rechter 
het voorbehoud niet aanneemt afbreuk 
doen aan de rechten van de burger
Jijke partij, voor wat betreft de verja
ring van de burgerlijke rechtsvorde
ring. (Art. 27, wet van 17 april 1878.} 

(• DE SCHELDE • N.V., DE VUYST T. REYBROUCK) 

ARREST 

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

Overwegende dat het vonnis 
enkel uitspraak doet over de civiel
rechtelijke vorderingen van de 
eisers tegen verweerder : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 202 van het 
W etboek van Strafvordering, 1382 van 
het Burgerlijk W etboek en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het vonnis het hoger beroep 
van de eisers niet ontvankelijk verklaart 
op grond dat geheel hun eis was toege
wezen en zij derhalve geen enkel recht
matig belang hadden om in hoger 
beroep te komen, 

terwijl de eisers geheel hun eis niet 
bekwamen, zodat zij wel degelijk belang 
hadden om boger beroep in te stellen; 
eiseres immers voor de politierechtbank 
de som van 25.250 frank vorderde uit 
hoofde van de belasting over de toege
voegde waarde die zij als verzekeraar 
eigen schade had uitgekeerd aan haar 
verzekerde De Vuyst Marc in wiens 
rechten zij gesubrogeerd is; dit gedeelte 
van haar eis evenwel niet werd toege
kend door de politierechtbank die aan 
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de burgerlijke partij enkel akte ver
leende van voorbehoud op dit punt, 
waardoor deze laatste het gevorderde 
bedrag aan belasting over de toege
voegde waarde niet bekwam en tevens 
verplicht werd in voorkomend geval een 
nieuw burgerlijk geding in te leiden ten 
einde dit voorbehoud te kunnen uitput
ten gezien dit voor de strafrechter niet 
meer mogelijk was; eiser voor de politie
rechtbank akte had gevraagd van zijn 
voorbehoud voor wat de kosten van 
sleping van zijn voertuig betrof doch dit 
voorbehoud door de politierechtbank 
niet werd toegekend; weliswaar dit 
gevraagde voorbehoud niet uitdrukkelijk 
werd afgewezen doch in het beschik
kend gedeelte van het vonnis dit voorbe
houd niet werd toegekend, zodat eiser 
hierdoor in de onmogelijkheid werd 
gesteld vergoeding te bekomen voor dit 
gedeelte van zijn schade gezien het 
toegekende schadebedrag, bij ontsten
tenis aan enig voorbehoud, als definitief 
diende beschouwd te worden; het vonnis 
trouwens erkent dat dit voorbehoud niet 
werd toegekend doch ten onrechte daar
uit afleidt dat eiser nog in de mogelijk
heid zou zijn om voor de politierecht
bank dit gedeelte van zijn eis te vorde
ren; het verlenen van voorbehoud aan de 
burgerlijke partij niet de mogelijkheid 
geeft om haar eis, waarover het voorbe
houd gaat, opnieuw aanhangig te maken 
bij de rechter die het voorbehoud ver
leende; de burgerlijke partij in dergelijk 
geval noodzakelijk haar eis, waarom
trent voorbehoud werd verleend, moet 
stellen voor een burgerlijk gerecht, zodat 
het vonnis de zaak in feite ten onrechte 
naar de eerste rechter verwijst; het 
vonnis dus ten onrechte heeft gesteld 
dat de eisers hun eis geheel hebben 
bekomen en hierdoor geen belang had
den om beroep in te stellen, zodat het 
beroep ten onrechte onontvankelijk 
werd verklaard : 

Op de voorziening van eiseres : 
Overwegende dat uit het zittings

blad van 14 mei 1979 van de politie
rechtbank en uit het beroepen von
nis blijkt dat eiseres een bedrag 
vorderde van 109.250 frank in 
hoofdsom; 

Overwegende dat de politierecht
bank aan eiseres een bedrag toe
wees van 84.000 frank in hoofdsom 
en akte verleende van haar voorbe
houd voor de belasting over de 
toegevoegde waarde; 

Overwegende dat, nu eiseres geen 
voorbehoud vroeg en integendeel 
veroordeling voor het geheel, het 
vonnis niet wettig kon oordelen dat 
eiseres « voor de eerste rechter haar 
integrale eis bekomen heeft, voorbe
houd voor de belasting over de 
toegevoegde waarde inclusief » en 
dat dienvolgens haar hoger beroep 
bij gebrek aan belang niet ontvan
kelijk is; 

Op de voorziening van eiser : 
Overwegende dat uit voornoemd 

zittingsblad van 14 mei 1979 en uit 
het beroepen vonnis blijkt dat eiser 
een bedrag vorderde van 4. 700 frank 
in hoofdsom, alsmede het verlenen 
van akte van zijn voorbehoud « wat 
de sleping betreft »; 

Overwegende dat de politierecht
bank aan eiser het bedrag van 
4.700 frank in hoofdsom toewees, 
doch naliet akte te verlenen van het 
geformuleerde voorbehoud; 

Overwegende dat het vonnis, nu 
het beroepen vonnis niets had aan
gehouden, ten onrechte oordeelt dat 
de eerste rechter zijn rechtsmacht 
niet had uitgeput; 

Overwegende dat de ontstentenis 
van het verlenen van akte van het 
voorbehoud met toepassing van 
artikel 27, tweede lid, van de vooraf
gaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, zoals dit artikel 
werd vervangen bij artikel 1 van de 
wet van 30 mei 1961, de rechten van 
eiser kan schaden uit oogpunt van 
de verjaring; dat het vonnis der
halve niet wettig kon oordelen dat 
eiser geen actueel belang had bij 
zijn hoger beroep; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat mel
ding van dit arrest zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; veroordeelt ver
weerder in de kosten; verwijst de 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Kortrijk, zitting houdende 
in hoger beroep. 
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4 maart 1980 2• kamer 

Voorzitter : baron Richard 
Verslaggever : de h. Boon - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. J. Bron
del, Brugge. 

Nr. 421 

2" KAMER - 4 maart 1980 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 

EENSTEMMIGHEID - WLJZIGING DOOR HET 
APPELGERECHT VAN EEN VRLJSPREKEND 
VONNIS VAN DE EERSTE RECHTER - VER
EISTE EENSTEMMIGHEID- BEGRIP. 

2° BLOEDPROEF - VERPLICHTE KENNIS
GEVING AAN DE PERSOON, WIENS BLOED IS 
AFGENOMEN, VAN DE TERMLJN WAARBINNEN 
HLJ EEN TWEEDE ANALYSE MEENT TE MOE
TEN I;ATEN VERRICHTEN - GEEN SUBSTAN
TIELE VORM - VERZUIM DAT SLECHTS NIE
TIGHEID TOT GEVOLG HEEFT ALS HET RECHT 
VAN VERDEDIGING IS MISKEND. 

1° Wanneer een appelgerecht, enerzijds, 
het beroepen vonnis teniet doet voor 
zover dit de beklaagde heeft vrijge
sproken van een telastlegging en hem 
schuldig verklaart aan die telastleg
ging zonder uitdrukkelijk te vermel
den dat die beslissing met eenparige 
stemmen van zijn leden is genomen 
en, anderzijds, vorenvermeld vonnis 
bevestigt in zoverre het de beklaagde 
tot een enkele straf heeft veroordeeld 
wegens twee andere telastleggingen 
met de vermelding dat de enige straf 
slaat op de drie in aanmerking gena
men telastleggingen, geeft dat gerecht 
aan dat het de veroordeling betref
fende de drie telastleggingen met een
parige stemmen van zijn leden uit
spreekt en1. bijgevolg schendt het 
art. 211 bis Sv. niet (1). 

2° Bij de kennisgeving van de uitslagen 
van de analyse aan de persoon van 
wie het bloed is afgenomen, moet de 
ambtenaar van het openbaar minis
terie of de onderzoeksrechter die per
soon terzelfder tijd waarschuwen dat 

meent te moeten Jaten verrichten, van 
dit recht moet gebruik maken binnen 
vijftien dagen te rekenen van de dag 
der kennisgeving; deze kennisgeving is 
geen substantiele vorm zodat het ver
zuim ervan slechts nietigheid tot 
gevolg heeft als het recht van verdedi
ging is miskend (2). (Art. 9 K.B. 
10 juni 1959 betreffende de bloed
proef.) 

(LUYPAERT T. MAES E.A.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 oktober 1979 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen verweerster Union 
et Phenix Espagnol, vrijwillig tus
sengekomen verzekeraar van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
van eiser: 

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

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

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

1 o waarbij de strafvordering we
gens de telastlegging E vervallen 
wordt verklaard door verjaring : 

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

2o waarbij eiser wordt veroor
deeld wegens de telastleggingen A, 
B, Cen D: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 211bis van het 
W etboek van Strafvordering, 

hi}, indien hij een tweede analyse!------------------

(1) Zie Cass., 10 jan., 28 maart en 
22 mei 1979 (A.C:, 1978-79, 518, 893 en 1107), 
Cass., 6 feb. en 4 maart 1980 (A.C:, 1979-80, 
nrs. 350 en 419). 

(2) Zie Cass., 19 maart 1962 (Bull. en Pas., 
1962, I, 798), 7 dec. 1964 (ibid., 1964 (ibid, 1965, 
I, 349); 24 april en 20 juli 1967 (A.C:, 1967, 
1037 en 1324~ 4 nov. 1968 (ibid., 1969, 258) en 
28 sept. 1976 \ibid, 1977, 113). 
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doordat het arrest de telastlegging C 

bewezen verklaart en eiser schuldig 
verklaart aan die telastlegging zonder 
vermelding dat de ·;reroordeling voor die 
telastlegging uitgesproken werd met 
eenparigheid van stemmen, 

terwijl na een vrijsprekend vonnis het 
gerecht in hoger beroep geen veroorde
ling kan uitspreken dan met eenparige 
stemmen van zijn leden : 

Overwegende dat het arrest 
het beroepen vonnis te niet doet 
voor zover de eerste rechter eiser 
had vrijgesproken van het onder C 
ten laste gelegde feit van het bestu
ren van een voertuig in staat van 
dronkenschap en, opnieuw wijzende 
dienaangaande, eiser schuldig ver
klaart aan de evengenoemde telast
legging; 

Overwegende dat het arrest 
voorts het beroepen vonnis beves
tigt waar het eiser tot een enkele 
straf had veroordeeld wegens de 
samengevoegde telastleggingen A 
het onopzettelijk toebrengen van 
slagen of verwondingen bij een 
verkeersongeval en D het besturen 
van een voertuig in staat van strafe
bare alcoholintoxicatie, met dien 
verstande dat met eenparige stem
men wordt beslist dat de door de 
eerste rechter uitgesproken ene 
straf thans geldt als bestraffing voor 
de telastleggingen A, C en D samen, 
die door het hof van beroep worden 
aangehouden, en dat de duur van 
het voor het feit D uitgesproken 
verval van het recht tot sturen 
gebracht wordt op vier maanden in 
plaats van een maand; 

Overwegende dat het hof van 
beroep aldus te kennen geeft dat 
het de schuldigverklaring met 
betrekking tot de onder A, C en D 
ten laste gelegde feiten met eenpa
rige stemmen uitspreekt; dat 
artikel 211 bis van het Wetboek van 
Strafvordering derhalve niet is 
geschonden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van artikel 9 van het 
koninklijk besluit van 10 juni 1959, van 
de rechten van de verdediging, van 
artikel 97 van de Grondwet en uit de 
miskenning van de bewijskracht van de 
akten, 

doordat het arrest de telastlegging D 
bewezen verklaart en aanvaardt dat de 
procedure ter zake voorgeschreven door 
het koninklijk besluit van 10 juni 1959 
nageleefd werd, door verwijzing naar het 
stuk 12 van het strafdossier, zijnde het 
onderhoor van eiser door de onderzoeks
rechter, waarbij niet aileen kennis werd 
gegeven van de uitslag van de . uitge
voerde bloedanalyse doch tevens van de 
mogelijkheid tot een tegeneXPertise te 
doen overgaan overeenkomstig de proce
dure in dit koninklijk besluit bepaald, 
wat volgens het arrest impliceert dat de 
termijn waarbinnen dit moet gebeuren, 
aangegeven werd door de onderzoeks
rechter, 

terwijl artikel 9 van het koninklijk 
besluit van 10 juni 1959 uitdrukkelijk 
voorziet dat de termijn, waarbinnen van 
het recht op tegeneXPertise gebruik kan 
gemaakt worden, dient medegedeeld te 
worden, wat uiteraard enkel op uitdruk
kelijke wijze kan geschieden, en uit het 
door het arrest ingeroepen stuk 12 van 
het strafdossier enkel blijkt dat aan 
eiser kennis werd gegeven van het 
resultaat van de bloedanalyse en van de 
mogelijkheid tot het verrichten van een 
tegeneXPertise volgens de procedure 
bepaald bij artikel 10 van het koninklijk 
besluit van 10 juni 1959; dat het arrest 
de conclusie van eiser dienaangaande 
niet beantwoordt : 

Overwegende dat het arrest eiser 
onder de telastlegging D veroordeelt 
om een voertuig te hebben bestuurd 
in staat van strafbare alcoholintoxi
catie; dat eiser in zijn conclusie de 
nietigheid van de bloedanalyse en 
de miskenning van zijn recht van 
verdediging had opgeworpen omdat 
hem alleen de uitslag van de ana
lyse was medegedeeld en niet de 
termijn waarbinnen hij gerechtigd 
was tot een tweede analyse te doen 
overgaan; dat het arrest desaan
gaande oordeelt : « Uit het verhoor 
van de beklaagde bij de onderzoeks
rechter op 6 april 1978 (stuk 12) 
blijkt dat hem niet alleen kennis 
werd gegeven van de uitslag van de 
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uitgevoerde bloedanalyse maar 
tevens van de mogelijkheid, hem 
door het koninklijk besluit van 
10 juni 1959 gegeven, tot tegenex
pertise te doen overgaan, overeen
komstig de procedure in dit konink
lijk besluit voorzien. Zulks impli
ceert de termijn binnen welke dit 
moet gebeuren. Ondanks deze ken
nisgeving heeft de beklaagde het 
niet nodig geoordeeld van dit recht 
op tegenexpertise gebruik te maken. 
Hij kan dan ook niet ernstig voor
houden dat zijn recht van verdedi
ging geschonden werd »; 

Overwegende dat het arrest, door 
de evenaangehaalde redengeving, 
eisers conclusie beantwoordt; 

Overwegende dat het mededelen 
aan de verdachte van de termijn 
waarbinnen hij tot een tegenexper
tise kan doen overgaan, opgelegd bij 
artikel 9 van het koninklijk besluit 
van 10 juni 1959, geen substantiele 
vorm is, en het verzuim ervan 
alleen tot nietigheid leidt indien de 
rechten van de verdediging worden 
miskend; 

Overwegende dat noch het arrest, 
noch enig ander stuk waarop het 
Hof vermag acht te slaan, vaststel
len dat eiser werd verhinderd tot 
tegenexpertise te doen overgaan 
doordat het bloedstaal niet meer 
bestond; 

Overwegende dat het arrest, door 
vast te stellen dat eiser het niet 
nodig heeft geoordeeld van zijn 
recht op tegenexpertise gebruik te 
moeten maken impliciet maar zeker 
aanneemt dat eiser geen stappen 
heeft gedaan om tot een tegenex-
pertise te komen; · 

Overwegende dat hieruit volgt 
dat, zelfs indien aan eiser de ter
mijn bepaald bij artikel 9 van het 
genoemde koninklijk besluit niet 
zou zijn medegedeeld, deze omstan
digheid, nu in feite de rechten van 
de verdediging daardoor niet wer
den geschonden, geen invloed op de 
wettigheid van de beslissing zou 
hebben; 

Dat het onderdeel derhalve in 
zoverre bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk is; 

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

III. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
civielrechtelijke vorderingen : 

Overwegende dat eiser afstand 
doet van zijn voorziening onder het 
voorbehoud opnieuw cassatieberoep 
in te stellen na de eindbeslissing; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand; verwerpt de voorzie
ning voor. het overige; veroordeelt 
eiser in de kosten. 

4 maart 1980 2" kamer 
Voorzitter : de h. Chatel, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Lebbe -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. 
Ernest Schepens, Brugge. 

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin 
gewezen in zake Marysael t. Vanhalewijn 
P.V.B.A., op cassatieberoep tegen een arrest 
van 8 mei 1979 van het Hof van Beroep te 
Gent. 

Nr. 422 

2" KAMER - 4 maart 1980 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - VERKEERSONGE
VAL - VASTSTELLING VAN HET VONNIS 
WAARUIT BLLJKT DAT DE EERSTE BESTUUR
DER EEN FOUT HEEFT BEGAAN, DAT DE 
TWEEDE EEN MANEUVER HEEFT UITGE
VOERD EN DAT HET ONGEVAL ZICH TOCH 
ZONDER DAT MANEUVER ZOU HEBBEN VOOR
GEDAAN, ZOALS HET HEEFT PLAATSGEHAD 
- VONNIS WAARBLJ WORDT BESLIST DAT DE 
FOUT VAN DE EERSTE BESTUURDER DE 
ENIGE OORZAAK IS VAN HET ONGEVAL -
WETTIGE BESLISSING. 

Naar recht verantwoord is het vonnis 
dat vaststelt dat, van de beide bij een 
verkeersongeval betrokken bestuur-
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ders, de eerste zich foutief heeft 
gedragen en de tweede een maneuver 
heeft uitgevoerd, en beslist dat de 
botsing enkel is veroorzaakt door de 
fout die de eerste bestuurder heeft 
begaan en dat er geen oorzakelijk 
verband is tussen het maneuver van 
de tweede bestuurder, ongeacht of het 
al dan niet een foutief maneuver was, 
wanneer uit zijn vaststellingen blijkt 
dat het ongeval zich tach, zonder dat 
maneuver, zou hebben voorgedaan 
zoals het heeft plaatsgehad (1). (Artt. 
1382 en 1383 B.W.) 

(JANSSENS E.A. T. DEVOLDERE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 november 1979 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 418, 420 van het Strafwetboek, 
12.4 en 9.3 van het Wegverkeersregle
ment, 

doordat het hof van beroep verweer
der vrijspreekt van de telastlegging van 
onopzettelijk toebrengen van slagen of 
verwondingen en zich op burgerrechte
lijk gebied onbevoegd verklaart op grond 
dat : Janssens Christine de wag en van 
beklaagde (thans verweerder) zeer kort 
volgde .toen deze traag voortreed om een 
openstaande parkeerplaats te vinden; zij 
dus kon zien dat beklaagde zou gaan 
parkeren, geen aandacht schonk aan de 
omstandigheden of zelfs geen aandacht 
schonk aan het richtingslicht dat 
beklaagde in werking had gesteld voor
aleer hij de gevonden parkeerplaats zou 
inrijden; zij dienvolgens gemakkelijk de 
aanrijding kon hebben vermeden en het 
maneuver van beklaagde haar niet kon 
hinderen, had zij aandacht gegeven aan 
de voor haar rijdende wagen van 
beklaagde; de aanrijding uitsluitend te 
wijten is aan een gebrek aan vooruit
zicht en oplettendheid dat de beklaagde 
normaal niet moest voorzien; 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
aldus niet antwoordt op de conclusie van 
de eisers, waarin was aangevoerd dat 
Janssens Christine rechts reed en nor
maal haar weg voortzette, dat zij voor
rang had op verweerder die een maneu-

(1) Zie Cass., 24 jan. 1978 (A.C., 1978, 618). 

ver uitvoerde, dat, krachtens artikel 12.4 
van het Wegverkeersreglement, inzon
derheid als maneuver wordt beschouwd 
het verlaten of oprijden van een par
keerplaats, en dat de overtreding van het 
genoemde artikel tevens een bestanddeel 
uitmaakt van het misdrijf, bepaald bij de 
artikelen 418 en 420 van het Strafwet
boek; 

tweede onderdeel, het arrest een 
onjuiste toepassing maakt van arti
kel 12.4 van het Wegverkeersreglement, 
nu het aanneemt dat verweerder een 
maneuver uitvoerde en dat Janssens 
Christine verweerders voertuig zeer kort 
volgde, vermits uit die vaststellingen 
moest worden afgeleid dat verweerder 
voorrang moest verlenen en hij in de 
eerste plaats de plicht had oplettend te 
zijn en zijn rijbeweging te onderbreken 
wanneer een voorranggerechtigde, zoals 
ten deze, zich op regelmatige wijze 
voortbewoog : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest niet 

beslist dat verweerder geen maneu
ver uitvoerde maar oordeelt dat het 
maneuver Janssens niet kon hinde
ren en dat de aanrijding uitsluitend 
aan de onvoorzichtigheid en de 
onoplettendheid van Janssens te 
wijten was; dat het de gegevens 
aanwij st waarop die beslissing 
steunt, te weten : de trage gang van 
het voertuig van verweerder, waar
aan duidelijk te zien was dat de 
bestuurder een parkeerplaats zocht, 
en de omstandigheid dat Janssens 
zeer kort achter dat voertuig reed 
tijdens zijn beweging om een par
keerplaats te vinden en geen aan
dacht schonk aan die beweging, 
noch aan het richtingslicht van het 
voertuig; dat het aldus de conclusie 
van de eisers verwerpt, waarin was 
aangevoerd dat het ongeval te wij
ten was aan het niet verlenen van 
de voorrang door verweerder en die 
op met die gegevens strijdige of 
andere gegevens steunde, te weten 
de beweerde omstandigheid dat 
Janssens normaal haar weg ver
volgde en rechts van de weg en dat 
die weg door het maneuver van 
verweerder werd afgesneden; dat 
het zodoende die conclusie beant
woordt; 
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Dat het onderdeel feitelijke 
grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat het arrest niet 
aileen vaststelt dat verweerder een 
maneuver uitvoerde en dat Janssens 
verweerders voertuig zeer kort 
volgde, maar ook : dat dit « volgen » 
plaatsvond toen verweerder traag 
voortreed om een parkeerplaats te 
vinden; dat Janssens kon zien dat 
verweerder zou gaan parkeren en 
geen aandacht schonk aan de 
omstandigheden, noch aan het rich
tingslicht van het voertuig; dat zij 
de aanrijding gemakkelijk kon heb
ben vermeden en het maneuver van 
verweerder haar niet kon hinderen 
indien zij aandacht had gegeven 
aan het voor haar rijdende voertuig; 
dat de aanrijding uitsluitend aan de 
onvoorzichtigheid en onoplettend
heid van Janssens te wijten is; 

Overwegende dat het arrest aldus 
te kennen geeft dat de aanrijding 
zich ook zonder het maneuver van 
verweerder zou hebben voorgedaan 
zoals het zich heeft voorgedaan, en 
zijn beslissing dat dit maneuver niet 
de oorzaak is geweest van de aan
rijding wettelijk verantwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

4 maart 1980 2• kamer 
Voorzitter : baron Richard 
Verslaggever : de h. Lebbe _.::_ Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaat : mr. S. De 
Vos, Gent. 

Nr. 423 

2• KAMER - 5 maart 1980 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - STRAFZAKEN - BESLIS

SING WAARBIJ HET BEROEPEN VONNIS 

WORDT BEVESTIGD - BEVESTIGING HIEROP 
GEGROND DAT DE MOTIVERING VAN HET 
VONNIS • GROTENDEELS GEPAST IS > - NIET 
REGELMATIG MET REDENEN OMKLEDE 
BESLISSING. 

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

(MORTIER T. DELLIER, BLAISE P., BLAISE J., 
BELGISCHE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den vonnis, op 21 november 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Charleroi; 

I. Op de voorziening van eiser, 
beklaagde: 

Over h.et eerste middel, afgeleid uit de 
schending van artikel 97 van de Grond
wet, 

doordat het vonnis beslist dat « de 
eerste rechter ... op grond van een 
grotendeels passende motivering, welke 
de rechtbank overneemt, aldus uitspraak 
heeft gedaan zowel op strafrechterlijk 
gebied als wat de raming van de schade
vergoeding betreft, onder voorbehoud 
van de hierna in het beschikkende 
gedeelte weergegeven verbetering », zon
der nauwkeurig aan te geven welke 
gronden het overneemt en welke gron
den het verwerpt, waardoor het toezicht 
van het Hof onmogelijk wordt; dat de 
bestreden beslissing aldus niet met rede
nen is omkleed : 

Overwegende dat het vonnis, met 
de vermelding dat « de eerste rech
ter terecht en op grond van een 
grotendeels passende motivering, 
welke de rechtbank overneemt, 
aldus uitspraak heeft gedaan », zijn 
beslissing liet steunen op dubbelzin
nige gronden; 

Dat het middel gegrond is; 

(1) Cass., 12 sept. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 22); 
zie Cass., 21 nov. 1979 (ibid., 1979-80, nr. 193). 
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II. Op de voorziening van eiser, 
burgerlijke partij 

(CUPPER T. VLEKKEN) 

ARREST ( vertaling) 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede door eiser voorgedragen 
middel, dat niet zou kunnen leiden 
tot ruimere cassatie zonder verwij
zing, vernietigt het bestreden von
nis, in zoverre daarbij uitspraak 
wordt gedaan op de strafvordering 
en op de burgerlijke rechtsvorderin
gen jegens eiser en over de kosten 
van die rechtsvorderingen; 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 en de eerstt! en 
vierde verweerder in een vierde van 
die kosten; laat de overige kosten 
ten laste van de Staat; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar de Correc
tionele Rechtbank te Bergen, zitting 
houdend in hoger beroep. 

5 maart 1980 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Ansiaux en L. Simont. 

Nr. 424 

2" KAMER- 5 maart 1980 

VOORZIENING IN CASSATIE - VORM 
- STRAFZAKEN - VOORZIENING VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ- EXPLOOT VAN BETE
fQ;NING TER GRIFFIE VAN HET HOF NEERGE
LEGD NA HET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN 

GESTELD BIJ ART. 420BIS. TWEEDE LID, SV. -

NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP (1). 

(1) Cass., 10 sept. 1974 (A.C., 1975, 33). 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 september 1979 in 
hoger beroep in het Duits gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te 
Verviers en gelet op de in dezelfde 
taal gestelde voorziening; 

Gelet op de beschikking van 
18 oktober 1979 waarbij de eerste 
voorzitter beslist dat vanaf de 
terechtzitting de rechtspleging in 
het Frans zal worden gevoerd; ... 

Op de voorziening van eiseres, 
burgerlijke partij : 

A. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen het openbaar 
ministerie : 

Overwegende dat eiseres als bur
gerlijke partij niet in kosten jegens 
de openbare partij werd veroordeeld 
en haar voorziening tegen het open
baar ministerie mitsdien niet ont
vankelijk is; 

B. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen Vlekken : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het, Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiseres haar 
voorziening aqn verweerder heeft 
doen betekenen; 

Dat immers de stukken betref
fende de betekening van de voorzie
ning aan verweerder eerst op 
28 januari 1980 ter griffie werden 
neergelegd, dus te laat, vermits de 
neerlegging is gebeurd meer dan 
twee maanden na inschrijving van 
de zaak op de algemene rol, name
lijk op 17 oktober 1979, dit wil 
zeggen na het verstrijken van de bij 
artikel 420bis, tweede lid, van het 
Wetboek van Strafvordering be
paalde termijn; 

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser;s in 
de kosten. 
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5 maart 1980 - 2" kamer - Voorzit

ter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Sace Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 425 

2• KAMER- 5 maart 1980 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
STRAFZAKEN - JEUGDBESCHERMING 
BESLISSING IN HOGER BEROEP VAN DE 
JEUGDRECHTER WAARBIJ DE VOORLOPIGE 
PLAATSING VAN DE MINDERJARIGE IN EEN 
HillS VAN ARREST WORDT GELAST- LATERE 
BESLISSING WAARBIJ EEN ANDERE PLAAT
SING WORDT GELAST EN DIE VOORLOPIG TEN. 
mTVOER IS GELEGD - CASSATIEBEROEP 
DOELLOOS. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - VRIJ
HEIDSBEROVING ONDER OMSTANDIGHEDEN 
DIE ONVERENIGBAAR ZIJN MET DE BEPALIN

GEN VAN ART. 5 EUROPEES VERDRAG RECH
TEN VAN DE MENS- RECHT OP VERGOEDING 
- VASTSTELLING VAN DE ONWETTIGHEID 
VAN DE HECHTENIS VOOR HET INSTELLEN 
VAN DE RECHTSVORDERING NIET VEREIST. 

1" De voorziening van de minderjarige 
tegen de beslissing in hager beroep 
van de jeugdrechter, waarbij de voor
lopige plaatsing wordt gelast in een 
huis van arrest, wordt doelloos wan
neer de eise1; op het ogenblik waarop 
het Hof over de voorziening uitspraak 
moet doen, van zijn vrijheid is beroofd 
krachtens een Jatere beslissing waarbij 
een andere plaatsing wordt gelast en 
die voorlopig ten uitvoer is gelegd (1). 

2" Het recht op vergoeding van hem die 
van zijn vrijheid is beroofd onder 
omstandigheden die onverenigbaar 
zijn met de bepalingen van art. 5 
Europees .' Verdrag Rechten van de 
Mens, vereist niet dat v66r het instel
Jen van die rechtsvordering een rech
terlijke beslissing de onwettigheid van 
die vrijheidsberoving heeft vastgesteld. 
(Art. 27 wet van 20 april 1874, in
gevoegd bij art. 5 wet van 
13 maart 1973.) 

(B ... ) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beschikking, op 12 februari 1980 
in hoger beroep gewezen door de 
jeugdrechter te Luik; 

Overwegende dat de bestreden 
beslissing, krachtens artikel 53 van 
de wet van 8 april 1965. betreffende 

arrondissement zelf een aanhoudingsbevel 
voor hetzelfde feit heeft verleend (Cass., 
2 sept. 1975, A.C., 1976, 11). 

De oplossing is dezelide wanneer de v~r
dachte in vrijheid is op het ogenblik dat het 
Hof een cassatieberoep moet onderzoeken 
tegen een beslissing inzake voorlopige hech
tenis (Cass., 17 jan. 1978, A.C., 1978, 597). 

Het Hof beslist ook dat het cassatieberoep 
tegen een bevel tot onmiddellijke aanhouding 
geen reden van bestaan meer heeft, wanneer 
de veroordelende beslissing zelf in kracht van 
gewijsde is gegaan, met name wanneer het 
cassatieberoep tegen die veroordelende 
beschikking is verworpen (bijv. Cass., 
27 juni 1979, A.C., 1978-79, 1302; vgl. Cass., 
22 nov. 1937, Bull. en Pas., 1938, I, 348). In die 
zin wordt ook beslist dat, wanneer het Militair 
Gerechtshof een veroordeling met een onmid
dellijke inverzekerdebewaringstelling heeft 
uitgesproken, het cassatieberoep tegen die 
beslissing doelloos is wanneer de veroordeling 

-------------------1 zelf in kracht van gewijsde is gegaan (Cass., 
13 feb. 1979, A.C., 1978-79, 694). 

(1) Evenzo heeft het cassatieberoep tegen de 
beslissing waarbij een maatregel van voorlo
pige plaatsing wordt gelast geen reden van 
bestaan meer wanneer, op het ogenblik 
waarop het Hof uitspraak moet doen, de 
eindbeslissing in kracht van gewijsde is 
gegaan (Cass., 27 juli 1977, A.C., 1977, 1111). 

Hetzelfde beginsel wordt toegepast inzake 
voorlopige hechtenis. Zo wordt het cassatiebe
roep doelloos dat is ingesteld tegen een 
beslissing tot handhaving van de voorlopige 
hechtenis, wanneer intussen een beschikking 
tot gevangenneming is genomen en uitgevoerd 
(Cass., 13 sept. 1977, A.C., 1978, 53), of wan
neer, nadat de zaak is onttrokken aan de 
onderzoeksrechter die het bevel tot aanhou
ding heeft verleend, een rechter van een ander 

Daarom ook is het middel zonder belang dat 
betrekking heeft op het beschikkende 
gedeelte, waarbij de voorlopige tenuitvoerleg
ging van een veroordeling wordt gelast, wan
neer de veroordeling zelf in kracht van 
gewijsde is gegaan (Cass., 18 dec. 1972, A.C., 
1973, 399). 

Er dient evenwel op gewezen te worden dat 
het Hof inzake de bescherming van de maat
schappij de gegrondheid heeft onderzocht van 
het cassatieberoep tegen de beslissing, waarbij 
de onmiddellijke tenuitvoerlegging van een 
intemeringsmaatregel was geweigerd, terwijl 
de beslissing tot internering zelf in kracht van 
gewijsde was gegaan (Cass., 31 mei 1977, A.C., 
1977. 1007). 

RA.D. 
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de jeugdbescherming, de voorlopige 
plaatsing van eiser in het huis van 
arrest te Lantin beveelt; 

Overwegende dat de jeugdrechter 
te Luik bij beschikking van 
22 februari 1980 genoemde beslis
sing in hogei: beroep heeft gewijzigd 
en de voorlopige plaatsing van eiser 
in het Rijkstehuis voor Onderwijs te 
Jumet heeft gelast met ingang van 
23 februari 1980; dat deze nieuwe 
beschikking ten uitvoer werd gelegd 
op 23 februari 1980; 

Dat de voorziening derhalve geen 
bestaansreden meer heeft en niet 
ontvankelijk geworden is; 

Overwegende dat eiser weliswaar 
aanvoert dat hij nog steeds belang 
heeft bij de vernietiging van de 
bestreden beslissing die aan onwet
tigheid zou lijden en waarvan hij de 
gevolgen heeft ondergaan, met 
name omdat die vernietiging hem in 
de mogelijkheid zou stellen om, op 
grond van de artikelen 5, lid G, van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden en 27 van de wet 
van 20 april 1874 op de voorlopige 
hechtenis, gewijzigd bij de wet van 
13 maart 1973, vergoeding te eisen 
van de schade die hij ten gevolge 
van zijn gevangenhouding heeft 
geleden; dat hij eraan toevoegt dat 
de beslissing van het Hof, waarin 
zijn voorziening als niet ontvanke
lijk wordt afgewezen bij gebrek 
aan bestaansreden, een schending 
inhoudt van de artikelen 5, lid 4, en 
13 van genoemd Verdrag, die aan 
een ieder die door arrestatie of 
gevangenhouding van zijn vrijheid 
is beroofd, alsook aan een ieder 
wiens rechten en vrijheden welke in 
dit Verdrag zijn vermeld, geschon
den zijn, het recht toekennen op 
daadwerkelijke rechtshulp voor een 
nationale instatie; 

Overwegende dat, enerzijds, de 
artikelen 5, lid 5, van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden en 27 van de wet van 
20 april 1874 op de voorlopige hech
tenis een recht op vergoeding toe-

kennen aan een ieder die van 
zijn vrijheid beroofd werd onder 
omstandigheden die onverenigbaar 
zijn met de bepalingen van artikel 5 
van genoemd Verdrag, zonder dat 
als vereiste wordt gesteld dat, v66r 
het instellen van die rechtsvorde
ring, een rechterlijke beslissing de 
onwettigheid van die vrijheidsbero
ving heeft vastgesteld; 

Overwegende dat, anderzijds, de 
bekritiseerde maatregel is getroffen 
door de jeugdrechter in hoger 
beroep, wat de waarborg oplevert 
bepaald bij de artikelen 5, lid 4, en 
13 van genoemd Verdrag; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de 
door eiser voorgedragen middelen 
die geen betrekking hebben op de 
ontvankelijkheid van de voorzie
ning, verwerpt de voorziening; ver
oordeelt eiser in de kosten. 

5 maart 1980 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Sace - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Demol en Crespin, Luik. 

Nr. 426 

2• KAMER - 5 maart 1980 

VOORZIENING IN CASSATIE- VORM 

- STRAFZAKEN - JEUGDBESCHERMING -
VOORZIENING VAN EEN VAN DE OUDERS VAN 
DE MINDERJARIGE - VOORZIENING NIET 
BETEKEND AAN DE PARTIJEN TEGEN WIE ZIJ 
IS GERICHT NIET ONTVANKELIJK 

CASSATIEBEROEP (1). 

(1) Zie Cass., 3 maart 1975 (Bull. A.C., 1975, 
750) en 3 nov. 1975 (ibid., 1976, 291). I.e. had de 
vader, die niet als burgerrechtelijk aansprake
lijke bij de zaak was betrokken, zich in 
cassatie voorzien tegen het arrest van de 
jeugdrechter in hoger beroep, waarin voor 
recht was gezegd dat het geval van de 
minderjarige, wiens plaatsing was aange
vraagd op grond van art. 36, 2", Jeugdbescher
mingswet, behoorde tot de materie van de 
gerechtelijke jeugdbescherming. 

(Zie vervolg nota volgende biz.) 
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(L ... ) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 oktober 1979 
gewezen door de jeugdkamer van 
het Hof van Beroep te Bergen, 
uitspraak doende op verwijzing; 

Gelet op de arresten van het Hof 
van 13 december 1978 (2) en 
9 mei 1979 (3); 

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

Dat de voorziening derhalve niet 
ontvankelijk is; 

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

5 maart 1980 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Sace Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 

Nr. 427 

2• KAMER- 5 maart 1980 

WEGVERKEER WEGVERKEERSWET, 

ART. 21 - OPENBARE WEG- BEG RIP. 

Een openbare weg in de zin van art. 21 
Wegverkeerswet is elke weg die open
staat voor het openbaar verkeer te 
Jande; wanneer de rechter vaststelt dat 
een parkeerplaats bestaat uit wegen 
die voor aile weggebruikers toeganke
lijk zijn en dat zij voor een ieder 
toegankelijk is en met name om er 

Vervolg nota's arrest nr. 426: 
Het Hof behoefde niet te beslissen over de 

vraag of het cassatieberoep, indien het was 
betekend, zou ontvankelijk geweest zijn, gelet 
op de hoedanigheid van de eiser. 

(2) A.C., 1978-79, 435. 

(3) NiE!t opgenomen in A.C. 

een wagen te parkeren, verantwoordt 
hij wettig zijn beslissing dat die par
king een openbare weg is (1). 

(ROBERT, GOOSSENS) 

ARREST ( vertaJing) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 november 1979 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Overwegende dat de voorzienin
gen enkel gericht zijn tegen de 
beslissingen op de wegens de telast
leggingen B en C ingestelde straf
vordering; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 21, 28, 30, 1", en 32 van de op 
16 maart 1968 gecoordineerde wetten 
betreffende de politie over het wegver
keer, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, iedere eiser tot 
een geldboete veroordeelt, wat eiseres 
betreft, uit hoofde van : een motorvoer
tuig te hebben bestuurd zonder houder 
te zijn van het rijbewijs of van het als 
dusdanig geldend bewijs vereist voor het 
besturen van zulk een voertuig ( overtre
ding van artikel 30, 1", van de wet 
betreffende de politie over het wegver
keer) en, wat eiser betreft, uit hoofde 
van : wetens een motorvoertuig te heb
ben toevertrouwd aan een persoon die 
niet voorzien is van het rijbewijs of het 
als zodanig geldend bewijs vereist voor 
het besturen van zo'n voertuig ( overtre
ding van artikel 32 van dezelfde wet), 

en doordat het arrest het door de 
eisers . opgeworpen verweermiddel ver
werpt, volgens hetwelk de parkeerplaats, 
waarop eiser rijles gaf aan eiseres, geen 
openbare weg was in de zin van 
artikel 21 van de wet betreffende de 
politie over het wegverkeer, op grond 
dat die parkeerplaats « bestaat uit wegen 
die toegankelijk zijn voor aile wegge
bruikers en niet voor een bepaalde 
categorie onder hen en dat daaruit volgt 
dat (eerste eiseres) op een openbare weg 
reed; dat die parkeerplaats niet aileen 
een openbare plaats is in de zin van de 
wetgeving op de dronkenschap en onder 
meer in de zin van de artikelen 34 en 
35 van de wet betreffende de politie over 

Nota arrest nr. 427 : 

(1) Zie Cass., 1 en 22 okt. en 3 dec. 
1974 (A.C., 1975, 153, 249 en 392). 
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het wegverkeer maar ook een openbare 
weg is waarop aile weggebruikers mogen 
rijden met name om er hun voertuig te 
gaan parkeren; dat aile criteria om van 
openbare weg te spreken in de zin van 
artikel 21 van de wet betreffende de 
politie over het wegverkeer ten deze 
vervuld zijn; dat weliswaar de 
omschrijving van " openbare plaats " 
onder meer slaat op de openbare weg 
maar dat hieruit geen argument kan 
worden geput, nu het Wegverkeersregle
ment aan hem die niet kan sturen 
duidelijk het verbod heeft willen opleg
gen te rijden op alle plaatsen waar alle 
weggebruikers zonder onderscheid nor
maal mogen rijden; dat de openbare weg 
dus een plaats is, publiek of prive, die 
toegankelijk is voor het verkeer; dat 
enkel de prive-weg die als zodanig 
aangeduid is, en waarop niemand anders 
mag rijden dan aileen hij die daartoe 
bet recht heeft, buiten die omschrijving 
valt; dat, zoals uit bet· dossier blijkt, 
zulks ten deze niet het geval was », 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest in 
die gronden het begrip openbare weg in 
de zin van artikel 21 van de wet 
betreffende de politie over het wegver
keer achtereenvolgens omschrijft, ener
zijds, als een weg « die toegankelijk is 
voor alle weggebruikers en niet voor een 
bepaalde categorie onder hen ... waarop 
aile weggebruikers mogen rijden », en 
anderzijds, als « een plaats, openbaar of 
prive, die toegankelijk is voor het ver
keer (met uitzondering van) de prive
weg die als zodanig aangeduid is en 
waarop niemand anders mag rijden dan 
aileen hij die daartoe bet recht heeft »; 
die opeenvolgende omschrijvingen 
tegenstrijdig zijn, welke tegenstrijdig
heid gelijkstaat met het ontbreken van 
motivering (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

tweede onderdeel, bet begrip « open
bare weg », in de zin van artikel 21 van 
de wet betreffende de politie over het 
wegverkeer, beperkter is dan het begrip 
« openbare plaats » in de zin van 
artikel 28 van dezelfde wet; opdat een 
plaats « openbare weg » zou kunnen 
genoemd worden in de zin van 
artikel 21, die plaats niet aileen open
baar moet zijn, dat wil zeggen toeganke
lijk voor alle weggebruikers zonder 
onderscheid, maar ook een « weg » moet 
zijn in de gewone betekenis van het 
woord, dat is een plaats die de verbin
ding tussen twee plaatsen moet mogelijk 
maken; een parkeerterrein waar het 
verkeer beperkt is tot bet inrijden, het 

wegrijden en het stationeren, aan deze 
omschrijving niet beantwoordt; bet 
arrest dus niet zonder schending van het 
wettelijk begrip openbare weg heeft 
kunnen beslissen dat de parkeerplaats, 
waarop eiser rijles gaf aan eiseres, aan 
aile criteria van de openbare weg beant
woordde, op grond dat ieder weggebrui
ker daar mocht rijden om er zijn wagen 
te parkeren (schending van aile in het 
middel vermelde bepalingen met uitzon
dering van artikel 97 van de Grondwet); 
het arrest, waar het vermeldt dat een 
ieder op die parkeerplaats mocht rijden 
« met name om er zijn wagen te gaan 
parkeren », gewis lijkt te oordelen dat 
het verkeer op die plaats niet beperkt 
was tot stationeermaneuvers; het bestre
den arrest, nu het aldus impliciet zijn 
beslissing grondt op omstandigheden 
welke bet niet nader bepaalt, het Hof in 
de onmogelijkheid stelt zijn toezicht uit 
te oefenen (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); . 

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het arrest ver
meldt, enerzijds, dat « de parkeer
plaats, waarop beklaagde autorijles
sen gaf aan zijn echtgenote, bestaat 
uit wegen die toegankelijk zijn voor 

· alle weggebruikers en niet voor een 
bepaalde categorie onder hen en dat 
daaruit volgt dat beklaagde op een 
openbare weg reed, ... waarop alle 
weggebruikers mogen rijden », en 
anderzijds, « dat de openbare weg ... 
een plaats is, openbaar of prive, die 
toegankelijk is voor het verkeer; dat 
enkel de prive-weg die als zodanig 
aangeduid is, <!n waarop niemand 
anders mag rijden dan aileen hij die 
daartoe het recht heeft, buiten die 
omschrijving valt »; 

Overwegende dat de rechter, door 
te preciseren dat enkel de prive-weg 
die als zodanig gesignaleerd is, bui
ten het begrip openbare weg valt, 
duidelijk te kennen geeft dat de 
prive-weg een weg is die niet open
staat voor het operibaar verkeer; 

Dat het arrest aldus de aange
klaagde tegenstrijdigheid niet bevat; 

Dat het eerste onderdeel van het 
middel feitelijke grondslag mist; 
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Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat elke weg die 

openstaat voor het openbaar ver
keer te lande een openbare weg is; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de parkeerplaats waarop 
eiser autorijlessen gaf aan eiseres, 
een openbare weg is, op grond, 
enerzijds, dat die parkeerplaats 
bestaat uit « wegen die toegankelijk 
zijn voor alle weggebruikers en niet 
voor een bepaalde categorie onder 
hen » en, anderzijds, dat de par
keerplaats niet alleen een openbare 
plaats is maar ook « een openbare 
weg waarop aile weggebruikers 
mogen rijden met name om er hun 
wagen te gaan parkeren »; dat het 
arrest aldus het begrip openbare 
weg niet miskent; 

Overwegende dat het arrest aldus 
oordeelt dat het verkeer op de 
parkeerplaats niet beperkt was tot 
het verkeer << om de wagen te gaan 
parkeren », hetgeen iets anders is 
dan de in het middel bedoelde 
« stationeermaneuvers »; 

Dat het arrest, door te oordelen 
dat het verkeer van het publiek 
ruimer kon zijn dan het arrest 
aangeeft, het toezicht op de wettig
heid van het begrip openbare weg 
geenszins onmogelijk maakt; dat 
het zijn beslissing niet nader hoefde 
te motiveren; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende dat de substantiE:\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 iedere eiser 
in de kosten van zijn voorziening. 

5 maart 1980 2" kamer 
Voorzitter : de h. Legros, afdelingsvoor
zitter - Verslaggever : de h. Screvens -
Gelifkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. Kirkpatrick. 

Nr.428 

2" KAMER - 5 maart 1980 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 

INCIDENTEEL HOGER BEROEP - DRAAG
WIJDTE. 

2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VRIJ
SPREKEND VONNIS- HOGER BEROEP VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ ONTVANKELIJK -
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER IN HOGER 
BEROEP. 

1" Het incidenteel boger beroep dat de 
gei'ntimeerde ter terechtzitting van bet 
strafgerecht kan instellen, is slechts de 
uitoefening door die partij van bet 
rechtsmiddel dat zij had kunnen uit
oefenen bij wege van een hoofdberoep 
binnen de termijnen bij de wet 
gesteld, tegen de beslissing die betrek
king heeft op de partij ten gevolge van 
wier boger beroep zij gei'ntimeerde is 
(1). (Art. 203, § 4, Sv.) 

2" Op bet ontvankelijk boger beroep van 
de burgerlijke partij tegen een vrij
sprekend vonnis is de rechter in boger 
beroep bevoegd om na te gaan, wat de 
burgerlijke rechtsvorderi11g betreft, of 
bet misdrijf dat aan die vordering ten 
grondslag Iigt bewezen is en of bet 
aan de burgerlijke partij schade heeft 
berokkend (2). (Art. 202 Sv.) 

(FOURMOIS T. VROONLAND VERVOER
ONDERNEMINGEN WILLEM VANDER ENDT) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 4 oktober 1979 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Bergen; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen het openbaar 
ministerie : 

Overwegende dat eiser als burger
lijke partij niet in kosten jegens het 
openbaar ministerie werd veroor
deeld; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

(1) Cass., 28 juni 1976 (A.C., 1976, 1218) en 
27 juni 1978 (ibid., 1978, 1264). 

(2) Cass., 18 jan. 1977 (A.C., 1977, 557) en 
29 mei 1979 (ibid., 1978-79, 1140). 
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II. Op het overige van 

voorziening : 
de ter in hoger beroep enkel werd gevraagd 

de feiten opnieuw hun juiste kwalificatie 
te geven: 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 97 van de Grond
wet, 26, 27, 28 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvorde
ring, 159, 161, 174 en 203 van het 
Wetboek van Strafvordering, 

doordat het vonnis beslist dat het door 
eiser als burgerlijke partij bij conclusie 
ingestelde incidenteel beroep niet ont
vankelijk is, 

terwijl, eerste onderdeel, de ontvanke
lijkheid van het incidenteel beroep van 
de burgerlijke partij, gei'ntimeerde op 
het hoger beroep van beklaagde en de 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij, 
krachtens artikel 203, § 4, van het 
Wetboek van Strafvordering, aileen 
onderworpen is aan de voorwaarde dat 
de burgerlijke rechtsvordering voor de 
rechter in hoger beroep gebracht is; de 
correctionele rechtbank, door het inci
denteel beroep van eiser niet ontvanke
lijk te verklaren op de impliciete grond 
dat dit hoger beroep niet kon worden 
aangenomen in zoverre daarbij tegen de 
beslissing van de eerste rechter werd 
aangevoerd dat deze het schadeveroorza
kend feit dat de grondslag vormde voor 
de burgerlijke rechtsvordering, niet pas
send of niet juist had gekwalificeerd, de 
wettelijke vereisten voor het instellen 
van. het incidenteel beroep verkeerd 
heeft uitgelegd; 

tweede onderdeel, het vonnis beslist 
dat, nu eiser geen hoofdberoep heeft 
ingesteld tegen de beslissing van de 
eerste rechter, de sub A vermelde feiten, 
welke verweerder waren ten laste gelegd 
op grond van artikel 23.1.1" van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975 
houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer, « niet bewe
zen blijven •, ofschoon eiser in conclusie 
had aangevoerd dat die feiten niet een 
overtreding van artikel 23.1.1" maar een 
overtreding van de artikelen 21.4.4" en 
23.1.2" van genoemd koninklijk besluit 
vormden, daar de politierechtbank de in 
de tweede telastlegging bedoelde over
treding van artikel 30.1 van genoemd 
besluit ten laste van verweerder bewe
zen had verklaard en schadevergoeding 
aan eiser had toegekend, eiser tegen rlie 
beslissing geen hoofdberoep behoefde in 
te stellen doch kon volstaan met een 
incidenteel beroep waarbij aan de rech-

Over het eerste onderdeel : 

Overwegende dat de Politierecht
bank te Rreulx, na verweerder te 
hebben vrijgesproken van de sub A 
ten laste gelegde overtreding van 
artikel 23.1.1" van het koninklijk 
besluit van 1 december 1975, en 
hem te hebben veroordeeld wegens 
de sub B ten laste gelegde feiten, 
namelijk wegens overtreding van 
artikel 30.1 van hetzelfde koninklijk 
besluit, bij vonnis van 9 mei 1979 
aan eiser een definitieve vergoeding 
ten laste van beide verweerders 
heeft toegekend; 

Dat eiser, op het hoger beroep dat 
beide verweerders hadden ingesteld 
tegen deze beslissing, zowel wat de 
door het openbaar ministerie inge
stelde rechtsvordering als wat de 
burgerlijke rechtsvordering betreft, 
bij conclusie ter terechtzitting van 
de correctionele rechtbank, « voor 
zoveel nodig » incidenteel beroep 
heeft ingesteld en daarbij aan de 
rechter bij wie de zaak aanhangig 
was, gevraagd heeft de sub A ten 
laste gelegde feiten te kwalificeren 
als overtreding van artikel 21.4.4" of 
van artikel 23.1.2" van het koninklijk 
besluit van 1 december 1975, veeleer 
dan als overtreding van arti
kel23.1.1" van dat besluit; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis beslist ,, dat, nu de burger
lijke partij geen hoofdberoep heeft 
ingesteld tegen de beschikkingen 
van het vonnis van 9 mei 1979, de in 
de telastlegging A bedoelde feiten 
niet bewezen blijven » en « dat het 
bij conclusie ingestelde incidenteel 
beroep niet ontvankelijk is »; dat, 
voor het overige, de correctionele 
rechtbank verweerder vrijspreekt 
van het hem sub B ten laste gelegde 
feit en zich onbevoegd verklaart om 
van de burgerlijke rechtsvordering 
kennis te nemen; 

Overwegende dat eiser, burger
lijke partij, die gedaagd was voor de 
rechter in hoger beroep voor wie de 
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burgerlijke rechtsvordering was 
gebracht op het hoger beroep van 
de verweerders, bij een op de 
terechtzitting genomen conclusie, 
incidenteel bcroep kon instellen 
zolang de debatten niet gesloten 
waren; dat dit incidenteel beroep, 
waardoor deze partij het rechtsmid
del aanwendt dat zij bij wege van 
hoofdberoep binnen de wettelijke 
termijnen had kunnen instellen 
tegen de beslissing betreffende de 
partijen op wier hoger beroep zij 
gei:ntimeerde is, de burgerlijke 
rechtsvordering in verband met het 
aan beklaagde sub A ten laste 
gelegde feit bij de correctionele 
rechtbank aanhangig heeft ge
maakt; dat de correctionele recht
bank derhalve, wat de burgerlijke 
rechtsvordering betreft, diende na 
te gaan of dat feit een overtreding 
was van de artikelen 21.4.4°, 23.1.1" of 
23.1.2' van het koninklijk besluit van 
1 december 1975 en of de burger
lijke partij daardoor schade had 
geleden; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank, door aldus uitspraak te 
doen, haar beslissing niet wettelijk 
heeft verantwoord; 

Dat het middel, in zoverre het 
afgeleid is uit de schending van 
artikel 203, § 4, van het Wetboek 
van Strafvordering, gegrond is; 

Om die redenen, en zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van het 
tweede onderdeel van het middel 
dat niet zou kunnen leiden tot 
ruimere cassatie, vernietigt het 
bestreden vonnis, in zoverre daarbij 
uitspraak wordt gedaan over de 
burgerlijke rechtsvordering; 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 de verweer
ders in de kosten; beslist evenwel 
dat de kosten van de betekening 
van de voorziening aan het open
baar ministerie ten laste van eiser 
blijven; verwijst de aldus beperkte 

zaak naar de Correctionele Recht
bank te Charleroi, zitting houdend 
in hoger beroep. 

5 maart 1980 - 2• kamer - Voorzit
ter : baron Richard - Verslaggever : de 
h. Sace - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Velu, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Van Ryn; Fr. Collette, Bergen. 

Nr. 429 

1 • KAMER- 6 rna art 1980 

1° LASTGEVING- LASTGEVING OM NIET 

-BEGRIP. 

2° LASTGEVING - OVEREENGEKOMEN 

LOON - LOON DAT EEN BILLIJKE VERGOE
DING VAN DE BEWEZEN DIENSTEN MOET 
UITMAKEN. 

3° LASTGEVING - BEZOLDIGDE LASTGE
VING DIE VANWEGE DE LASTHEBBER EEN 
DAAD VAN KOOPHANDEL IS- OMSTANDIG
HEID DIE GEEN WIJZIGING VERANTWOORDT 
VAN DE REGELS INZAKE DAT Co.'ITRACT. 

4° LASTGEVING - OVEREENGEKOMEN 

LOON - VERMINDERING DOOR DE RECHTER 
-BEGRIP. 

1 o en 2o Lastgeving als omschreven in 
het Burgerlijk Wetboek geschiedt 
uiteraard om niet, maar daarbij kan 
nochtans, ingevolge een overeenkomst, 
een loon worden bedongen, dat een 
billijke vergoeding van de bewezen 
diensten moet uitmaken. (Art. 
1986 B.W.) 

3° Het enkele feit dat de lastgeving in 
het huidige rechtsverkeer doorgaans 
bezoldigd zou zijn, wijzigt niet de in 
het Burgerlijk Wetboek vastgestelde 
specifieke regels inzake dat contract, 
ook niet wanneer de lastgeving aan de 
zijde van de lasthebber een daad van 
koophandel is. 

4° Uit de betekenis en de draagwijdte 
van de bepalmgen van het Burgerlijk 
Wetboek over de lastgeving blijkt dat 
de rechter bevoegd is om het voor de 
uitvoering van een lastgeving overeen
gekomen loon te verminderen, wan
neer hij vaststelt dat dit loon buiten 
verhouding is met de bewezen dien
sten. 
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(WRGE P.V.B.A. T. PARIS) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 maart 1979 door 
het Hof van Beroep te Bergen 
gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 6, 1131, 1134, 1382, 
1383, 1984 tot 2010 van het Burgerlijk 
Wethoek, 1 tot 3 van het Wethoek van 
Koophandel, waarvan de eerste twee 
gewijzigd zijn hij de artikelen 1 en 2 van 
de wet van 3 juli 1956 en voor zover als 
nodig schending van de genoemde 
artikelen 1 en 2, en van artikel 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest, na aan de hand 
van een onaantasthare heoordeling van 
de overeenkomsten tussen partijen vast
gesteld te hehhen dat de litigieuze ver
richting << een lastgeving was van (ver
weerder a an eiseres) (of a an haar direc
teur die voor haar optrad) om het 
gehouw aan een derde te verkope~. », 
heslist « dat de rechtspraak terecht hiJna 
eensluidend van oordeel is dat inzake 
lastgeving het heginsel van de wilsa'll:to
nomie, met hetrekking tot de vaststellmg 
van het loon, getemperd wordt door de 
heoordelingsmacht van de rechthanken 
... dat het loon ten deze volstrekt huiten
sporig is » en dat het « tot 5 pet. van ~e 
verkregen prijs, dit is 37.500 frank (m 
plaats van 260.000 frank), moet vermin
derd worden », 

terwijl, eerste onderdeel, h~houdens 
de uitzonderlijke gevallen waarm de wet 
anders hepaalt, artikel 1134 van het 
Burgerlijk Wethoek waarin het heginsel 
dat de overeenkomst geldt als wet wordt 
vastgelegd, de rechter verhiedt de 
hewoordingen van een overeenkomst te 
wijzigen hoe streng ze voor ~en van de 
partijen ook zijn; noch de art1kelen 1984 
tot 2010 van het Burgerlijk Wethoek, 
noch enige andere wetshepaling de .rech
ter machtigen om, hij wijze van mtzon
dering op die regel, het loon van de 
lasthehher te verminderen; artikel 1999, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wethoek 
integendeel hepaalt dat de lastgever de 
lasthehher zijn loon moet hetalen wan
neer een loon toegezegd is; daaruit volgt 
dat het arrest niet zonder schending van 
de in het middel hedoelde wetshepalin
gen en inzonderheid van de artikelen 
1134 en 1999 van het Burgerlijk Wet
hoek kon heslissen het loon van eiseres 
te ve~minderen op grond dat het huiten-
sporig was; 

tweede onderdeel, in de onderstelling 
dat de rechter op grond van het in 
artikel 1986 van het Burgerlijk Wethoek 
vastgelegde vermoeden dat lastgeving 
om niet geschiedt, het huitensporig loon 
van de lasthehher mag verminderen, 
quod non, die wetshepaling en dus ook 
de regel dat het loon van de lasthehher 
kan verminderd worden, niet toepasse
lijk zijn op de last die, zoals ten deze, 
aan een handelaar in het kader van zijn 
heroepsactiviteit wordt gegeven; zoda
nige lastgeving immers een daad van 
koophandel is aan de zijde van de 
lasthehher-handelaar en hijgevolg wettig 
vermoed wordt een winstoogmerk te 
hehhen (artikel 2, inzonderheid laatste 
lid van het Wethoek van Koophandel); 
da~ruit volgt dat het arrest het heginsel 
dat de overeenkomst geldt als wet (arti
kel 1134 van het Burgerlijk Wethoek) 
niet wettig kon verwerpen, welk heginsel 
zegt dat de rechter de overeenkomsten 
tussen de partijen niet mag wijzigen, op 
grond van de regel dat het loon van de 
lasthehher kan verminderd worden, 
welke regel ten deze niet toepasselijk 
was, nu de litigieuze las~geving wat 
eiseres hetreft een commerc1eel karakter 
had (schending van aile in het middel 
hedoelde hepalingen en inzonderheid 
van de artikelen 1134 en 1986 van het 
Burgerlijk Wethoek en van artikel 2, 
inzonderheid laatste lid, van het Wet
hoek van Koophandel); 

derde onderdeel, het arrest, zelfs in 
het geval, quod non, dat het het loon van 
eiseres heeft verminderd wegens het 
hestaan van een « gekwalificeerde » 
henadeling, toch niet wettelijk verant
woord zou zijn nu het niet wijst op het 
feitelijk hestaan van de hestanddelen 
van zodanige henadeling, namelijk een 
mishruik van de noden, de onervaren
heid of de hartstocht van de verweerder 
(schending van de artikelen 6 en 
1131 van het Burgerlijk Wethoek), 
althans op een quasi-delictuele fout van 
eiseres (schending van de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wethoek) : 

Over het middel in zijn geheel : 
Overwegende dat lastgeving als 

omschreven in het Burgerlijk Wet
hoek uiteraard om niet geschiedt, 
maar dat daarbij nochtans een loon 
kan worden bedongen; dat dit loon, 
zoals uit de wetsgeschiedenis van 
het Burgerlijk Wetboek blijkt, een 
billijke vergoeding van de bewezen 
diensten moet uitmaken; 
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Overwegende dat de opstellers 
van het Burgerlijk Wetboek door de 
bepalingen inzake lastgeving geen 
afbreuk hebben willen doen aan de 
traditionele regel van het oude recht 
volgens welke de rechters toezicht 
mochten uitoefenen op de lonen van 
de lasthebbers, doch integendeel die 
regel hebben willen vastleggen; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat de lastgeving in het huidig 
rechtsverkeer doorgaans bezoldigd 
zou zijn, niet volstaat om de in het 
Burgerlijk Wetboek vastgelegde spe
cifieke regels inzake dat contract te 
wijzigen, zelfs wanneer de lastge
ving vanwege de lasthebber een 
daad van koophandel is, wat, naar 
eiseres beweert, ten deze het geval 
is; 

Overwegende dat de rechter der
halve bevoegd is om het voor de 
uitvoering van een lastgeving over
eengekomen loon te verminderen, 
wanneer hij vaststelt dat dit loon 
buiten verhouding is met de bewe
zen diensten; 

Dat het middel niet kan aangeno
men worden; 

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

6 maart 1980 - 1• kamer - Voorzitter 
en verslaggever : ridder de Schaetzen, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
eonclusie van de h. Charles, eerste 
advocaat-generaal - Advoeaat : mr. 
Simont. 

Nr. 430 

a• KAMER - 10 maart 1980 

1° ARBEIDSONGEVAL BLIJVENDE 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID- BEG RIP. 

2° ARBEIDSONGEV AL BLIJVENDE 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID - IN AANMER
KING TE NEMEN ELEMENTEN - CONCURREN
TIEVERMOGEN VAN DE GETROFFENE OP DE 
ALGEMENE ARBEIDSMARKT- BEG RIP. 

3° ARBEIDSONGEV AL BLIJVENDE 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID - GETROFFENE 
WIENS TOESTAND VOLSTREKT DE GEREGELDE 
HULP VAN EEN ANDER PERSOON VERGT -
GEDEELTELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
- RECHT OP EEN VERGOEDING VAN MEER 

DAN 100 PCT. VAN HET BASISLOON. 

1" Blijvende arbeidsongesehiktheid ten 
gevolge van een arbeidsongeval 
bestaat in het verlies of de verminde
ring van de eeonomisehe waarde van 
de getroffene op de algemene arbeids
markt; de omvang van de sehade 
wordt niet enkel beoordeeld op grand 
van de liehamelijke ongesehiktheid, 
doeh ook op grand van de Jeeftijd, de 
beroepsbekwaamheid, het aanpas
singsvermogen, de omseholingsmoge
lijkheid en het coneurrentievermogen 
van de getroffene op de algemene 
arbeidsmarkt (1). (Art. 24 Arbeidsonge
vallenwet.) 

2" Het eoneurrentievermogen op de alge
mene arbeidsmarkt, waarmee reke
ning moet worden gehouden bij het 
vaststellen van de blijvende arbeids
ongesehiktheid van een door een ar
beidsongeval getroffene, wordt bepaald 
door de mogelijkheden die deze nog 
overblijven om, in vergelijking met 
andere werknemers, een beroep in 
Joondienst uit te oefenen; daarbij mag 
niet in aanmerking worden genomen 
of er, op het ogenblik dat de onge
sehiktheid wordt vastgesteld, een 
tekort of een oversehot aan arbeids
kraehten op de arbeidsmarkt is. 
(Art. 24 Arbeidsongevallenwet.) 

3" Wanneer de toestand van de getrof
fene volstrekt de geregelde hulp van 
een ander persoon vergt, kan de 
reehter diens arbeidsongevallenver
goeding wegens blijvende arbeidson
gesehiktheid op een hager bedrag dan 
100 pet. brengen, zonder 150 pet. te 
oversehrijden, ook al is de arbeidson
gesehiktheid sleehts gedeeltelijk. 
(Art. 24, tweede lid, Arbeidsongeval
lenwet.) 

(VANHOUDENHOVE 
T. c NOORDSTAR EN BOERHAAVE • N.'-'.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 juli 1978 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

(1) Cass., 28 nov. 1977 (A.C., 1978, 356). 
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Over het eerste middel, afgeleid uit de 

schending van de artikelen 24 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 
voor zoveel als nodig 1 en 2 van de 
gecoordineerde wetten van 28 sep
tember 1931 betreffende het herstel der 
schade voortspruitend uit arbeidsonge
vallen, en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest eisers graad van 
blijvende arbeidsongeschiktheid, voort
spruitende uit het arbeidsongeval dat 
hem is overkomen op 4 november 1969, 
vanaf de datum der consolidatie, zijnde 
1 november 1975, bepaalt op 60 percent, 
aan verweerster akte geeft van haar 
aanbod de wettelijke vergoedingen op 
die basis te betalen en eisers vordering 
tot het bekomen van een verhoogde 
jaarlijkse vergoeding wegens geregelde 
hulp van een derde afwijst; dat het 
arrest deze beslissing grondt op de 
overwegingen enerzijds dat « de graad 
van bes::endige arbeidsongeschiktheid 
bepaald wordt in functie van het verlies 
of het herleiden van het economisch 
potentieel van het slachtoffer en zulks te 
waarderen valt onder het oogpunt van 
zijn verworven beroepsvaardigheden op 
de algemene arbeidsmarkt, en van zijn 
concurrentiemogelijkheden, en dat onder 
de notie " algemene arbeidsmarkt " moet 
worden verstaan de algeheelheid van 
beroepen die het slachtoffer bekwaam is 
uit te oefenen op regelmatige wijze », 
anderzijds dat eiser zich « ten onrechte 
beroept op de voor hem in de praktijk 
bestaande reclasseringsmoeilijkheden in 
het raam van de op dit ogenblik 
bestaande mogelijkheden tot tewerkstel
ling, om reden van de huidige economi
sche crisis; dat bedoelde problematiek 
vreemd is aan de notie vermindering 
van arbeidsgeschiktheid, zijnde het wet
telijk criterium dat tot grondslag dient 
voor het bepalen van de ongeschikt
heidsgraad », 

terwijl de concurrentiemogelijkheid op 
de algemene arbeidsmarkt afhankelijk is 
van de op het ogenblik van haar beoor
deling bestaande mogelijkheden tot 
tewerkstelling, die mede van de eco
nomische toestand afhankelijk zijn, 

eerste onderdeel, de in het middel 
aangehaalde motivering van het arrest 
tegenstrijdig is, nu zij, enerzijds, beslist 
dat het economisch potentieel van 
de concurrentiemogelijkheden van het 
slachtoffer van een arbeidsongeval bepa
lend zijn voor de graad van zijn blij
vende arbeidsongeschiktheid en, ander
zijds, dat de actuele mogelijkheden tot 
tewerkstelling, die nochtans een element 

zijn van dit economisch potentieel en 
van deze concurrentiemogelijkheid, voor 
de vaststelling van de graad van blij
vende arbeidsongeschiktheid niet kun
nen in aanmerking genomen worden; 
tegenstrijdigheid die met het volledig 
ontbreken van enige motivering gelijk
staat (schending van artikel 97 van de 
Grondwet); 

tweede onderdeel, de blijvende ar
beidsongeschiktheid dient te worden 
bepaald naar de concrete socio
economische toestand waarin het slacht
offer zich bevindt, en onder meer naar 
zijn mogelijkheden tot tewerkstelling op 
de algemene arbeidsmarkt, zelfs indien 
deze mogelijkheden worden be1nvloed 
door een algemene economische crisis, 
zodat het arrest, dat weigert de moge
lijkheden tot tewerkstelling van het 
slachtoffer te toetsen aan een bestaande 
economische toestand, artikel 24 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 
en voor zoveel als nodig de artikelen 1 
en 2 van de gecoordineerde wetten van 
28 september 1931, schendt : 

Overwegende dat de blijvende 
arbeidsongeschiktheid ten gevolge 
van een arbeidsongeval bestaat in 
het verlies of de vermindering van 
de economische waarde van de 
getroffene op de arbeidsmarkt; dat 
de omvang van de schade niet enkel 
wordt beoordeeld op grond van de 
lichamelijke ongeschiktheid doch 
eveneens op grond van de leeftijd, 
de beroepsbekwaamheid, het aan
passingsvermogen, de omscho
lingsmogelijkheid en het concurren
tievermogen van de getroffene op de 
algemene arbeidsmarkt; 

Overwegende dat het concurren
tievermogen op de algemene ar
beidsmar.kt bepaald wordt door de 
mogelijkheden die de getroffene nog 
overblijven om, in vergelijking met 
andere werknemers, een beroep in 
loondienst uit te oefenen; dat daar
bij niet in aanmerking mag worden 
genomen of er, op het ogenblik dat 
de blijvende arbeidsongeschiktheid 
wordt vastgesteld, een tekort of een 
overschot aan arbeidskrachten op 
de arbeidsmarkt is; 

Overwegende dat het arrest der
halve, zonder tegenstrijdigheid en 
zonder schending van de in bet 
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middel vermelde wetsbepalingen, 
beslist dat de door eiser ingeroepen 
reclasseringsmoeilijkheden, die uit 
de huidige economische crisis voort
spruiten, niet in aanmerking komen 
bij het bepalen van de graad van 
arbeidsongeschiktheid; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de sehending van de artikelen 24 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 
en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest eisers vordering tot 
het bekomen van een verhoogde jaar
lijkse vergoeding wegens geregelde hulp 
van een derde afwijst op grond van 
de beweegredenen betreffende de vast
stelling van de graad van blijvende ar
beidsongesehiktheid op 60 pet. in het 
eerste middel aangehaald, 

terwijl, eerste onderdeel, deze be
weegredenen, die niets te maken hebben 
met de aldus afgewezen vordering en 
dus met de beslissing daaromtrent, de 
niet-toepasselijkheid van de wetsbepa
ling waarop de vordering steunde, dit is 
artikel 24, inzonderheid tweede lid, van 
de wet van 10 april 1971, niet wettelijk 
kunnen verantwoorden, waaruit de 
sehending ervan en voor zoveel als nodig 
van artikel 97 van de Grondwet volgt; 

tweede onderdeel, deze beweegrede
nen noeh enige andere in elk geval geen 
antwoord verstrekken op eisers eonclu
sie waarin werd aangevoerd « dat wat de 
hulp van derden betreft de wetsdokter 
beweert dat deze niet nodig is; doeh 
deze stelling nooit heeft getoetst aan de 
verpliehte levensruimte die gei:ntimeerde 
(thans eiser) dagelijks beleeft en die 
bestaat uit een appartementje op de 
eerste verdieping, die enkel te bereiken 
is langs een smalle trap van 2 maal 
10 treden; dat, aangezien gei:ntimeerde 
geen voertuig meer kan besturen, hij 
steeds gebruik moet maken van trams of 
openbare vervoerdiensten; dat, wanneer 
hij niet door een derde op bus of tram 
wordt geholpen, hij nooit tijdig met de 
verkeerszenuwaehtigheid mee kan; dat 
dame Desmet trouwens attesteert dat ze 
gei:ntimeerde regelmatig helpt; dat het 
Hof van Cassatie in zijn arrest van 
25 september 1974 duidelijk stelde : " de 
maximumvergoeding van 150 pet. 
wegens geregelde hulp van een andere 
persoon is bij de wet niet voorbehouden 
voor de gevallen waarin de volledigst 
denkbare hulp geregeld noodzakelijk 

is"; dat de hulp die de getroffene 
behoeft om zijn huis te kunnen verlaten, 
deel uitmaakt van de geregelde hulp van 
een ander persoon, die door de Ar
beidsongevallenwet als vermogenssehade 
vergoed wordt »; waaruit de sehending 
van artikel 97 van de Grondwet volgt : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 24, 

tweede lid, van de Arbeidsongeval
lenwet bepaalt : << Indien de toe
stand van de getroffene volstrekt de 
geregelde hulp van een ander per
soon vergt, kan de rechter de jaar
lijkse vergoeding op een hoger 
bedrag brengen dan 100 pet., zonder 
150 pet. te overschrijden »; 

Dat deze bepaling een verhoging 
mogelijk maakt van de in het eerste 
lid van hetzelfde artikel vermelde 
vergoeding voor blijvende arbeids
ongeschiktheid, die vastgesteld is op 
<< 100 pet., berekend op het basisloon 
en de graad van ongeschiktheid »; 

Dat de bedoelde verhoging 
betrekking heeft op het in het 
eerste lid genoemde percentage van 
100 pet. van het basisloon, en niet 
op het percentage van de arbeidson
geschiktheid; 

Dat aan de getroffene, wiens toe
stand volstrekt de geregelde hulp 
van een ander persoon vergt, ook 
een vergoeding van meer dan 
100 pet. van het basisloon kan 
worden toegekend, wanneer hij 
gedeeltelijk arbeidsongeschikt is; 

Overwegende dat het arbeidshof 
het genoemde artikel 24 schendt 
door de verhoging van de arbeids
ongevallenvergoeding te weigeren 
om de enkele reden dat de graad 
van blijvende arbeidsongeschiktheid 
van eiser op 60 pet. is vastgesteld; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op het tweede onderdeel 
van het tweede middel, dat tot geen 
ruimere cassatie kan leiden, vernie
tigt de bestreden beslissing in 
zoverre de verhoging van de jaar
lijkse vergoeding wegens geregelde 
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hulp van een ander persoon aan 
eiser wordt ontzegd; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeel
telijk vernietigde beslissing; gelet op 
artikel 68 van de Arbeidsongevallen
wet, veroordeelt verweerster in de 
kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Arbeidshof te Ant
werpen. 

10 maart 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. Biitzler en van Heeke. 

Nr. 431 

3• KAMER- 10 maart 1980 

1° CASSATIEMIDDELEN DIENST-

PLICHT - MIDDEL DAT OPKOMT TEGEN EEN 
FEITELIJKE BEOORDELING VAN DE HERKEU
RINGSRAAD NIET ONTVANKELIJK 

CASSATIEMIDDEL (1). 

2° CASSATIEMIDDELEN DIENST-

PLICHT - MIDDEL GERICHT TEGEN EEN 
BESLISSING WAARTEGEN HET CASSATIEBE
ROEP NIET IS INGESTELD- NIET ONTVANKE

LIJK CASSATIEMIDDEL (2). 

3° DIENSTPLICHT - HERKEURINGSRAAD 
- VERMELDING IN DE BESLISSING DAT BIJ 
MEERDERHEID VAN STEMMEN UITSPRAAK 
WERD GEDAAN - NIET WETTELIJK VEREISTE 
VERMELDING. 

3° In de beslissing van de herkeurings
raad moet niet worden vermeld dat bij 
meerderheid van stemmen uitspraak 
werd gedaan (3). (Art. 43, § 1, Dienst
plichtwet.) 

(MOORS). 

10 maart 1980 - 3• kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Gerniers, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal. 

Nr. 432 

3• KAMER - 10 maart 1980 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - DIENSPLICHT - VERZOEK 
TOT ONTHEFFING VAN HET VERVAL VAN EEN 
TE LAAT INGEDIENDE AANVRAAG OM VRIJLA
TING WEGENS UITZONDERLIJKE REDENEN -
OMSTANDIG GEMOTIVEERDE AKTE VAN 
HOGER BEROEP - GEEN ANTWOORD - NIET 
MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING. 

Niet regelmatig met redenen omkleed is 
de beslissing van de Hoge Militieraad 
die niet antwoordt op de omstandig 
gemotiveerde akte van hager beroep, 
waarin de dienstplichtige vermeldt om 
welke redenen hij zijn a/lillvraag om 
vrijlating te Jaat heeft ingediend en 
uiteenzet waarom deze redenen zoda
nig uitzonderlijk zijn dat zij de onthef
fing van het verval van zijn Jaattijdige 
aanvraag verantwoorden, overeen
komstig art. 20, § 3, Dienstplichtwet. 

(VAN DE VELDE) 

ARREST 

RET HOF;- Gelet op de bestre
den beslissing, op 20 december 1979 
door de Hoge Militieraad gewezen; 

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

doordat de beslissing eisers aanvraag 
om vrijlating niet ontvankelijk verklaart, 
zonder te antwoorden op de omstaridig 
gemotiveerde akte van hoger beroep en 
zonder te vermelden waarom de ingeroe
pen uitzonderlijke redenen niet kunnen 
worden aangenomen om de laattijdig
heid van de aanvraag t-a verantwoorden : 

Overwegende dat eiser in zijn 
akte van hoger beroep deed gelden : 
<< zo er geen tijdige aanvraag tot 
vrijstelling werd gedaan, is dit uit 
onwetendheid inderdaad, doch de 
onwetendheid is een gevolg van 
ongei:nteresseerd zijn; immers : in 
januari 1978 was er geen belangrijk 
element waarop vertoger niet zou 

-----------------1 gedaan hebben wat zijn broer reeds 
(1) Cass., 5 jan. 1977 (A.C:, 1977, 481). 

(2) Cass., 26 nov. 1975 (A.C:, 1976, 394). 

(3) Cass., 17 nov. 1971 (A.C:, 1972, 272); vgl. 
Cass., 22 mei 1978 (ibid., 1978, 1112). 

voor hem had gedaan en wat elke 
Belg normaliter doet; doch vana£ 
februari 1978 ontstaat een crisistoe
stand die als maar door slechter 
wordt; a) de broer van zijn moeder 
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(dus zijn oom) verongelukt aan de 
drijfriem van een raapmolen; hij 
laat twee kinderen na van 12 en 
10 jaar en een weduwe die ver
pleegd wordt als geesteszieke; die 
kinderen komen ten laste van zijn 
ouders; b) in april 1978 wordt zijn 
vader werkloos, na bijna 30 jaar 
ononderbroken loontrekkende te 
zijn geweest; de zorgen zijn dus 
begonnen voor het gezin; men heeft 
vertoger nodig; en daarom is men 
zich gaan interesseren aan het pro
bleem of hij soms aan de leger
dienst niet kon ontsnappen; er zijn 
dus nieuwe materH\le en morele 
omstandigheden die hebben geleid 
tot de laattijdige aanvraag »; 

Dat eiser aldus niet alleen ver
meldt om welke redenen hij zijn 
aanvraag om vrijlating telaat heeft 
ingediend, maar tevens omstandig 
uiteenzet waarom deze redenen 
naar zijn mening zodanig uitzonder
lijk waren dat zij de ontheffing van 
het verval van zijn laattijdige aan
vraag verantwoorden; 

Overwegende dat de floge Militie
raad eisers omstandig gemotiveerd 
verzoek tot ontheffing van het ver
val, met toepassing van artikel 20, 
§ 3, van de Diensplichtwet, verwerpt 
op grond van de enkele overweging 
dat « de raad van oordeel is dat de 
ingeroepen uitzonderlijke redenen. 
noch naar recht noch in feite het te 
laat indienen van de aanvraag om 
de vrijlating wettig kunnen 
rechtvaardigen »; 

Overwegende dat deze motivering 
het eiser niet mogelijk maakt na te 
gaan of de Hoge Militieraad alle 
door hem aangevoerde redenen in 
aanmerking heeft genomen en 
onderzocht heeft of de door hem 
aangehaalde feiten en omstandighe
den van die aard zijn dat de inge
roepen redenen uitzonderlijk zijn in 
de zin van het voornoemde arti
kel 20, § 3; dat deze redengeving 
evenmin het Hof in de mogelijkheid 
stelt toezicht op de regelmatigheid 
van de beslissing uit te oefenen; 

Dat de Hoge Militieraad eisers 
akte van hoger beroep niet regelma
tig beantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de 
bestreden beslissing; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; verwijst de zaak 
naar de Hoge Militieraad uit andere 
leden samengesteld. 

10 maart 1980 - 3' kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Gerniers, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal. 

Nr. 433 

3' KAMER - 10 maart 1980 

DIENSTPLICHT - HOGE MILITIERAAD -

BEVOEGDHEID - MILITIERAAD DIE UIT
SPRAAK HEEFI' GEDAAN OVER EEN AAN
VRAAG OM BUITENGEWOON UITSTEL -
DIENSTPLICHTIGE DIE VOOR DE HOGE MIU
TIERAAD AANVOERT DAT HIJ EEN AANVRAAG 
OM VRIJLATING HAD INGEDIEND - VER
PUCHTING OM EROVER UITSPRAAK TE DOEN. 

Wanneer de militieraad uitspraak heeft 
gedaan over een aanvraag om buiten
gewoon uitstel en de dienstplichtige 
voor de Hoge Militieraad aanvoert dat 
hij geen buitengewoon uitstel heeft 
gevraagd, maar een aanvraag om vrij
Jating op grand van art. 12, § 1, 1', 
Dienstplichtwet had ingediend, is de 
Hoge Militieraad in elk geval ertoe 
gehouden over de aanvraag om vrijla
ting uitspraak te doen. (Artt. 20, § 4, 
25, 1°, en 30 Dienstplichtwet.) 

(LANG IE) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 20 december 1979 
door de Hoge Militieraad gewezen; 

Over het eerste middel, hieruit afge
leid dat de beslissing over buitengewoon 
uitstel handelt, 



-849-

teiWJjl eiser, ingevolge het afsterven I Nr. 434 
van zijn vader, niet meer om buitenge-
woon uitstel, maar om vrijlating heeft 

1 
3' KAMER_ 10 maart 1980 

gevraagd: 

Overwegende dat de beslissing 
vaststelt dat eiser om het buitenge
woon uitstel bepaald bij artikel 11 
van de Diensplichtwet verzoekt; 

Overwegende dat eiser in zijn 
memorie, op 10 december 1979 bij 
de Hoge Militieraad ingediend, aan
voerde dat hij geen buitengewoon 
uitstel had gevraagd, maar een aan
vraag om vrijlating had ingediend, 
die steunde op artikel 12, § 1, 7°, van 
de Dienstplichtwet; 

Overwegende dat, zelfs indien 
eiser een aanvraag om buitenge
woon uitstel had ingediend, hij, 
luidens artikel 20, § 4, van dezelfde 
wet, « in elke stand van de zaak 
voor de militierechtscolleges het 
voorwerp van zijn aanvraag kan 
wijzigen of een reden door een 
andere vervangen »; 

Dat de Hoge Militieraad dus in 
elk geval ertoe gehouden was uit
spraak over eisers aanvraag om 
vrijlating te doen; 

Overwegende dat, door alleen te 
onderzoeken of eiser voldoet aan de 
voorwaarden om buitengewoon uit
stel te bekomen, zonder uitspraak 
over de aanvraag om vrijlating te 
doen, de Hoge Militieraad de 
artikelen 20, § 4, 25, 2°, en 30 van de 
Dienstplichtwet 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 Hoge Militieraad uit andere 
leden samengesteld. 

10 maart 191l0 - 3' kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Gerniers, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, advocaat
generaal. 

ARBEIDSONGEVAL - BASISLOON 
WERKNEMER DIE SEDERT MINDER DAN EEN 
JAAR ARBEIDT IN DE ONDERNEMING OF IN DE 
FUNcriE WAARIN HU IS TEWERKGESTELD OP 
HET OGENBLIK VAN HET ONGEVAL- VAST
STELLING VAN HET BASISLOON ZONDER TOE
PASSING VAN DE WETTELUKE BEREKENINGS
WUZE - GEEN OMSTANDIGHEDEN WAAR
DOOR DE TOEPASSING VAN DEZE BEREKE
NINGSWUZE ONMOGELUK IS - ONWETTIG-
HElD. 

Daar het basisloon van de door een 
arbeidsongeval getroffene, die sedert 
minder dan een jaar arbeidt in de 
onderneming of in de functie waarin 
hij is tewerkgesteld op het ogenblik 
van het ongeval, berekend wordt over
eenkomstig art. 36, § 2, Arbeidsonge
vallenwet, kan zulks slechts anders 
gebeuren als er omstandigheden wor
den vastgesteld waardoor de toepas
sing van de wettelijke berekenings
wijze onmogelijk is (1). 

(• NOORDSTAR EN BOERHAAVE > N.V. 
T. BEKAERT) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 7 september 1978 
door het Arbeidshof te Gent gewe
zen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 36, inzonderheid 
§§ 1 en 2, van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971 en, voor zoveel als 
nodig, 6, inzonderheid tweede en zesde 
lid, van de bij koninklijk besluit van 
28 september 1931 gecoordineerde wet
ten op de vergoeding der schade voort
spruitende uit de arbeidsongevallen, 

doordat het arrest, na vastgesteld te 
hebben dat verweerster drie dagen per 
week acht uur per dag was tewerkge
steld en op 1 augustus 1971 in dienst 
kwam om dezelfde taken te vervullen als 
haar voorgangster, het hypothetisch 
jaarloon over de ganse referteperiode 
van 26 oktober 1970 tot 25 oktober 1971 

(1) Cass., 29 sept. 1976 (A.C., 1977, 120); zie 
Cass., 19 sept. 1969 (ibid., 1970, 64); zie 
eveneens : Senaat, 1969-1970, Gedr. St., nr. 328, 
biz. 22; ibid., 1970-1971, Gedr. St., nr. 215, 
biz. 18 en 140. 
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berekent door een 
van het gemiddeld 
verdiende uurloon, 

vermenigvuldiging I Om aie redenen, vernietigt de 
door verweerster bestreden beslissing, in zoverre zij 

over het bedrag van de vergoedin

tezwijl, voor de periode die aan de 
tewerkstelling op 1 augustus 1971 is 
voorafgegaan, het hypothetisch loon 
moest worden berekend op het gemid
deld dagelijks loon van de voorgangster 
van verweerster en niet op het latere 
gemiddelde uurloon van verweerster 
zelf : 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 36, § 2, van de Arbeidsonge
vallenwet van 10 april 1971, wan
neer de werknemer sedert minder 
dan een jaar in de onderneming of 
in de functie waarin hij is tewerk
gesteld op het ogenblik van het 
ongeval arbeidt, voor de periode die 
voorafgaat, het hypothetisch loon 
wordt berekend op het gemiddeld 
dagelijks loon van de werknemers 
met dezelfde beroepskwalificatie; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerster, die op 
26 oktober1971 door een arbeidson
geval werd getroffen, slechts op 
1 augustus 1971 in dienst van de 
verzekerde van eiseres kwam, om 
dezelfde taken te vervullen als haar 
voorgangster; 

Dat het arrest, onder verwijsing 
naar voornoemd artikel 36, § 2, 
oordeelt dat het gemiddelde loon 
dat verweerster aangerekend wordt 
voor de duur van haar tewerkstel
ling, moet worden aangezien als het 
normaal loon voor werknemers tnet 
dezelfde beroepskwalificatie; 

Dat het aldus het hypothetisch 
loon van verweerster voor de 
periode van het referentiejaar tij
dens hetwelk zij niet tewerkgesteld 
was, niet berekent op het gemiddeld 
dagelijks loon van werknemers met 
dezelfde beroepskwalificatie, en dit 
zonder omstandigheden vast te stel
len die de toepassing van de wette
lijke berekeningswijze onmogelijk 
maakten; 

Dat het middel gegrond is; 

gen uitspraak doet; beveelt dat van 
het thans gewezen arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; gelet op artikel 68 van de 
Arbeidsongevallenwet, veroordeelt 
eiseres in de kosten; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het 
Arbeidshof te Brussel. 

10 maart 1980 - 3" kamer - Voorzit
ter : de h. Gerniers, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Mahillon -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. van Heeke. 

Nr. 435 

3' KAMER - 10 maart 1980 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR-
GERLIJKE ZAKEN 
GEDEELTE- BEG RIP. 

BESCHIKKEND 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST - BE

DIENDEN- HUWELIJK VAN DE BEDIENDE
FElT DAT OP ZICHZELF GEEN DRINGENDE 
REDEN KAN ZIJN, ALS BEDOELD "IN DE ZIN 
VAN ART. 18 ARBEIDSOVERENKOMSTENWET 
BEDIENDEN, OM WELKE DE WERKGEVER ZON
DER OPZEGGING OF VERGOEDING DADELIJK 
EEN EINDE AAN DE OVEREENKOMST MAG 
MAKEN. 

3° CASSATIE - BEVOEGDHEID - SCHEN
DING VAN DE UNIVERSELE VERKLARING VAN 
DE RECHTEN VAN DE MENS- GEEFT GEEN 
AANLEIDING TOT CASSATIEBEROEP. 

1" Elke beslissing van de rechter betref
fende een betwisting vormt een 
beschikkend gedeelte, onverschillig de 
plaats waar deze beslissing in de tekst 
van het vonnis voorkomt (1). 

2" Daar art. 21 bis Arbeidsovereenkom
stenwet Bedienden impe1·atief voor
schrijft dat nietig zijn de bedingen van 
de overeenkomst waarbij wordt 
bepaald dat het huwelijk van de 
bediende een einde maakt aan de 

(1) Cass., 22 feb. 1973 (A.C., 1973, 618). 
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overeenkomst, is het huwelijk op zich
zelf geen dringende reden in de zin 
van art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet 
Bedienden, om welke reden de werk
gever zonder opzegging of vergoeding 
dadelijk een einde aan de overeen
komst mag maken (2). 

3° Geen aan]eiding tot cassatieberoep 
geeft de schending van de Universele 
Verklaring van de Rechten van de 
Mens, aangenomen door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties 
op haar vergadering van 10 december 
1948 (3). (Art. 608 Ger.W.) 

(NOLLE E.A. T. WAEYTENS) 

10 maart 1980 3" kamer 
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter- Verslaggever: de h. Versee 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal. 

Nr. 436 

3' KAMER - 10 maart 1980 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST- FUNC

TIE VAN EEN WERKNEMER- VASTSTELLING 
VAN DE AARD VAN DEZE FUNCTIE. 

2° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN -
BEWIJS DOOR GETUIGEN - BEWIJS TEGEN DE 
INHOUD VAN EEN AKTE - BEWIJS VAN DE 
AARD VAN DE FUNCTIE VAN EEN WERKNE
MER. 

1 o De aard van de functie van een 
werknemer wordt vastgesteld aan de 
hand van de werkelijke arbeid die hij 
verricht en niet van de benaming die 
eraan gegeven wordt; de aard ervan 
kan worden bewezen door feitelijke 
vermoedens waarop de benaming van 
de functie berust (1). 

2° De werkgever kan de aard van de 
functie van zijn werknemer bewijzen 
door getuigen, tegen en hoven de 
inhoud van een door hemzelf geschre
ven akte. (Art. 1341 B.W.) 

Vervolg nota's arrest nr. 435: 

(2) Cass., 12 jan. 1977 (A. C., 1977, 530). 

(3) Cass., 30 nov. 1976 (A. C., 1977, 361 ). 

Nota arrest nr. 436 : 

(1) Cass., 22 juni 1977 (A.C., 1977, 1092). 

(VAN DEN EEDE T. DE VOECHT) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 november 1978 
door het Arbeidshof te Antwerpen 
gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 1341 van het 
Burgerlijk Wetboek, 4, 154, 189 van het 
W etboek van Strafvordering en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het arrest de oorspronkelijke 
vordering van verweerder inwilligt op 
grond van de overweging dat de door De 
Voecht ingeroepen en door de eerste 
rechter aangenomen kwalificatie van 
meestergast steunt op een geschrift uit
gaande van eiser zelf, die tegen de 
inhoud van zijn eigen geschrift niet 
gerechtigd is het tegendeel met getuigen 
te bewijzen en die dus ook ten onrechte 
verweerder als ploegbaas inschreef in 
het personeelsregister en als dusdanig 
bezoldigde, 

terwijl, eerste onderdeel, de vordering 
steunde op de kwalificatie als meester
gast, wat een feit uitmaakt waarvan het 
bewijs door alle middelen rechtens mag 
geleverd worden (schending van de 
artikelen 1341 van het Burgerlijk Wet
hoek, 4, 154 en 189 van het Wetboek van 
Strafvordering); 

tweede onderdeel, eiser in conclusie 
had gesteld : dat het « eerst en vooral 
gaat om een misdrijf en de bewijsrege
len van het burgerlijk recht zeker niet 
van toepassing zijn •, dat het ten deze 
gaat « over een kwalificatie » waarvan de 
beoordeling door de partijen geen abso
lute waarde heeft, « daar de feitelijke 
toestand primeert en partijen steeds met 
alle middelen mogen bewijzen of zij ja 
dan neen onder enige wettelijke kwalifi
catie vallen •, en het arrest hierop niet 
antwoordt (schending van artikel 97 van 
de Grondwet) : 

Overwegende dat het arrest 
vaststelt dat verweerder sinds 
6 juni 1966 als metselaar in dienst 
van eiser was en op 1 mei 1967 tot 
meestergast werd bevorderd, zoals 
blijkt uit een geschrift van 
24 september 1970, uitgaande van 
eiser; dat de door verweerder op 
7 december 1975 ingestelde rechts
vordering strekt tot het behomen 
van achterstallig loon, vakantiegeld 
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en een getrouwheidspremie, over de 
periode van 1 januari 1970 tot en 
met 31 december 1973, die voort
vloeien uit het volgens de toepasse
lijke collectieve arbeidsovereenkom
sten bestaande verschil tussen de 
bezoldigingsvoorwaarden verbonden 
aan de door verweerder ingeroepen 
beroepskwalificatie van meestergast 
enerzijds, en het loon overeenstem
mend met dat van ploegbaas, door 
eiser tijdens de betwiste periode 
uitbetaald, anderzijds; 

Overwegende dat het arrest niet 
oordeelt dat een arbeidsovereen
komst tot stand is gekomen waarin, 
naar de bedoeling van de partijen, 
de hoedanigheid van meestergast 
werd bedongen; 

Dat het geschil enkel betrekking 
heeft op de aard van de functie 
tijdens de betwiste periode door 
verweerder als werknemer uitgeoe
fend; dat de aard van de functie van 
een werknemer wordt vastgesteld 
aan de hand niet van de benaming 
die eraan gegeven werd, maar van 
de werkelijke arbeid die hij ver
richt, en kan bewezen worden door 
feitelijke vermoedens waarop de 
benaming van de functie berust; 

Overwegende dat het arrest der
halve het in het middel vermelde 
artikel 1341 van het Burgerlijk Wet
hoek schendt door te beslissen dat, 
om de enkele reden dat de kwalifi
catie van meestergast steunt op een 
geschrift van eiser zelf, deze laatste 
tegen de inhoud van zijn eigen 
geschrift niet gerechtigd was het 
tegendeel met getuigen te bewijzen; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op het tweede middel dat 
tot geen ruimere cassatie kan lei
den, vernietigt het bestreden arrest, 
behalve in zoverre het uitspraak 
doet tegenover mr. Van Orshaegen, 
als curator van van het faillissement 
van de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid « Alge
mene Bouwonderneming G. Van 
Overloop »; beveelt dat van het 

thans gewezen arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de· 
gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
houdt de kosten aan en zegt dat de 
feitenrechter erover zal beslissen; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Arbeidshof te Brussel. 

10 maart 1980 3• kamer -
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter- Verslaggever: de h. Versee 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. van Heeke en Biitzler. 

Nr. 437 

3" KAMER- 10 maart 1980 

1° WON BESCHERMING WET 

VAN 12 APRIL 1965, ART. 23 - INHOUDING 
OP HET LOON - BEDRAGEN DIE IN MINDE
RING MOGEN WORDEN GEBRACHT OP HET 
LOON- LIMITATIEVE OPSOMMING. 

2° SCHULDVERGELIJKING - BEDRA
GEN DIE TOT SCHULDVERGELIJKING MET HET 
LOON KUNNEN LEIDEN - WET VAN 

12 APRIL 1965, ART. 23 - LIMITATIEVE 
OPSOMMING. 

3° WETIEN EN BESLUITEN - WET 

VAN 12 APRIL 1965 BETREFFENDE DE 
BESCHERMING VAN HET LOON DER WERKNE

MERS - ART. 23 - DWINGENDE WETSBEPA
LING. 

4° OPENBARE ORDE WET VAN 

12 APRIL 1965 BETREFFENDE DE BESCHER
MING. VAN HET LOON DER WERKNEMERS -

ART. 23 - WETBEPALING DIE DE OPENBARE 
ORDE NIET RAAKT. 

5° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN -
ARBEIDSOVEREENKOMST - GEEN WERK 
DOOR DE WERKNEMER VERRICHT O.M. TIJ
DENS EEN STAKING- TERUGVORDERING VAN 
HET LOON DOOR DE WERKGEVER - BEWIJS 
DAT ER NIET IS GEWERKT - DE WERKGEVER 
KAN NIET EENZIJDIG EEN WEL BEPAALD 
BEWIJSMIDDEL OPLEGGEN. 

6° ARBEIDSOVEREENKOMST 
GEEN WERK DOOR DE WERKNEMER VE~ 
RICHT O.M. TIJDENS EEN STAKING - TERUG
VORDERING VAN HET LOON DOOR DE WERK
GEVER- BEWIJS DAT ER NIET IS GEWERKT
DE WERKGEVER KAN NIET EENZIJDIG EEN 
WEL BEPAALD BEWIJSMIDDEL OPLEGGEN. 
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1 • en 2" Art. 23 van de wet van 

12 april 1965 betreffende de bescher
ming van het loon der werknemers 
somt de bedragen op die in mindering 
kunnen worden gebracht op het loon 
en dus aanleiding geven tot wettelijke 
schuldvergelijking; die opsomming is 
limitatief. 

3" en 4" Debepalingen van art. 23 van de 
wet van 12 april 1965 betreffende de 
bescherming van het loon der werkne
mers raken de openbare orde niet, 
doch zijn dwingende bepalingen. 

5" en 6" De werkgever die van een 
werknemer het loon wil terugvorderen 
dat hij hem heeft betaald, o.m. tijdens 
een staking (1), kan aan die werkne
mer niet eenzijdig een wei bepaald 
bewijsmiddel opleggen waarvan het 
ontbreken zou insluiten dat deze til
dens de stakingsperiode niet heeft 
gewerkt. (Impliciet.) 

(RIJKSUNIVERSITEIT GENT T. VERHEECKE) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 mei 1978 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 9, 97 van de 
Grondwet, 6, 1131, 1134, 1135, 1235, 1289, 
1290, 1291, 1293, 1338, 1370, 1376, 1377, 
1710, 1779 van het Burgerlijk Wetboek, 
824, 1042, 1044, 1045 van het Gerechtelijk 
Wetboek, 1, 2 van het Strafwetboek, 23, 
42 van de wet van 12 april 1965 betref
fende de bescherming van het loon der 
werknemers, 51 van de wet van 
5 december 1968 betreffende de collec
tieve arbeidsovereenkomsten en de pari
taire comites, 1, 4bis, 5 en 5bis, aanhef 
en 2", van de door bet koninklijk besluit 
van 20 juli 1955 gecoordineerde wetten 
op het bediendencontract, gewijzigd door 
de wetten van 20 juli 1961, 
10 december 1962, 5 december 1968 en 
21 november 1969, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt 
om aan verweerder de som te betalen 
van 11.748 frank brutoloon, op grond : 
dat verweerder als wetenschappelijk 

medewerker (bediende) in dienst was 
van eiseres toen deze op zijn maand
wedde van september 1975 een brutobe
drag van 11.748 frank inhield; dat ver
weerder nochtans tijdens de maand 
september 1975 volledige prestaties 
leverde; dat verweerder dan ook recht 
had op zijn maandwedde van september 
1975, waarop aileen in mindering moch
ten worden gebracht de sommen die op 
limitatieve wijze worden vermeld in 
artikel 23 van de wet van 12 april 1965 
betreffende de bescherming van het loon 
der werknemers, waarvan de overtreding 
strafbaar is; dat eiseres een overtreding 
beging wanneer zij op de wedde van 
verweerder voor de maand september 
1975 een inhouding van wedde wegens 
ontbrekende prestaties verrekende die 
verband hield met de maand juni 1975; 
dat de lonen die onder toepassing vallen 
van de wet van 12 april 1965 niet vatbaar 
zijn voor wettelijke compensatie en die 
compensatie ten deze zeker niet moge
lijk was, daar het bedrag van de even
tuele schuldvordering van eiseres noch 
effen, noch eisbaar was; dat de vorde
ring van verweerder strekkende tot 
betaling van ten onrechte ingehouden 
loon voor september 1975, niet uit te 
staan heeft met de bepaling van 
artikel 5bis van de gecoordineerde wet
ten op bet bediendencontract in verband 
met de betaling van loon ingeval van 
staking; dat eiseres zich zelf geen enkel 
recht kon scheppen door haar brief van 
25 juni 1975 en verweerder niet verplicht 
was op enige wijze op die brief te 
reageren, terwijl zijn stilzwijgen zeker 
niet als een akkoord kon worden aange
zien, 

terwijl, eerste onderdeel, verweerder 
als bediende onder bet gezag, leiding en 
toezicht van eiseres zijn werk verrichtte; 
dat eiseres derhalve gerechtigd was, in 
verband met de afwezigheid van ver
weerder gedurende de stakingsdagen 
van juni 1975 en zijn recht op wedde, 
hem de brief van 25 juni 1975 te richten 
waarop verweerder gehouden was te 
antwoorden (schending van de arti
kelen 1134, 1135, 1710, 1779 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1, 5, 5bis, aanhef 
en 2", van het koninklijk besluit van 
20 juli 1955 en 51 van de wet van 

-----------------1 5 december 1968); 
(1) Zie Verz. Arr. Hof v. Justitie E.E.G., 

zk. 44, 46 en 49-74, 1975, p. 383 : volgens een 
beginsel van het arbeidsrecht van de Lid
Staten van de Europese Gemeenschappen is 
voor de stakingsdagen geen loon en wedde 
verschuldigd aan hem die aan de staking heeft 
deelgenomen. 

tweede onderdeel, eiseres gerechtigd 
was uit het gebrek aan antwoord van 
verweerder op haar schrijven van 
25 juni 1975 af te leiden dat verweerder 
alzo zijn akkoord met de afhouding had 
betuigd; immers dit stilzwijgen, gezien 
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de eerder vermelde omstandigheden, als 
omstandig moest worden beschouwd en 
de kwestieuze motieven in geen geval de 
beslissing verantwoorden (schending van 
de artikelen 824, 1042, 1044, 1045 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 1134, 1135, 
1338 van het Burgerlijk Wetboek, 5bis, 
aanhef en 2•, van het koninklijk besluit 
van 20 juli 1955 en 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, de door eiseres 
gedane inhouding op de wedde van 
verweerder in de maand september 1975, 
die geschied was met de goedkeuring 
van verweerder, geoorloofd was, daar de 
verbodsbepalingen, inzake inhouding, 
van artikel 23 van de wet van 
12 april 1965 geenszins de conventionele 
inhouding betreffen; immers strafbepa
lingen van strikte interpretatie zijn 
(schending van de artikelen 6, 1131, 1134, 
1135, 1235, 1370, 1376, 1377 van het 
Burgerlijk Wetboek, 23, 42 van de wet 
van 12 april 1965, 5bis, aanhef en 2•, van 
het koninklijk besluit van 20 juli 1955, 1, 
2 van het Strafwetboek en 9 van de 
Grondwet); 

vierde onderdeel, de schuldvordering 
van eiseres, waaromtrent zij gerechtigd 
was het akkoord van verweerder in 
aanmerking te nemen, effen en eisbaar 
was, zodat zij vatbaar WqS voor wette
lijke compensatie met de schuld van 
eiseres jegens verweerder (schending 
van de artikelen 1134, 1135, 1289, 1290, 
1291, 1293 van het Burgerlijk Wetboek, 
5 van het koninklijk besluit van 
20 juli 1955 en 51 van de wet van 
5 december 1968) : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat verweerder als weten
schappelijk medewerker onder 
bediendencontract in dienst was 
van eiseres, toen op diens maand
wedde van september 1975 een brut
tobedrag van 11.748 frank werd 
ingehouden, wegens ontbrekende 
prestaties tijdens een staking in de 
loop van juni 1975; 

Overwegende dat een dergelijke 
inhouding niet voorkomt in de op
somming van artikel 23 van de wet 
van 12 april 1965 betreffende de 
bescherming van het loon der werk
nemers, dat op limitatieve wijze de 
sommen vermeldt die in mindering 
op het loon mogen worden gebracht 
en dus tot wettelijke compensatie 
aanleiding geven; 

Dat die wetsbepaling van dwin
gend recht is; 

Overwegende dat, zelfs indien 
eiseres gerechtigd was haar 
bediende te ondervragen over zijn 
activiteiten gedurende de stakings
periode en verweerder verplicht was 
haar te antwoorden, het arbeidshof 
heeft kunnen oordelen dat uit het 
enkele feit dat laatstgenoemde de 
brief van 25 juni 1975 niet heeft 
beantwoord, niet kan worden afge
leid dat hij met de bewuste inhou
ding akkoord ging; 

Overwegende dat het arrest der
halve terecht zowel de wettelijke als 
de conventionele compensatie ten 
deze uitsluit; 

Overwegende dat het middel niet 
kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 6, 1108, 
1131, 1133, 1134, 1135, 1168, 1172, 1176, 
1177, 1183, 1235, 1315, 1316, 1322, 1323, 
1326, 1347, 1370, 1376, 1377, 1710, 
1771 van het Burgerlijk Wetboek, 870, 
871, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, 
1, 4bis, 5, 5bis aanhef en 2•, van de door 
het koninklijk besluit van 20 juli 1955 
gecoordineerde wetten op het bedien
dencontract, gewijzigd door de wetten 
van 20 juli 1961, 10 december 1962, 5 
december 1968 en 21 november 1969, 51 
van de wet van 5 december 1968 betref
fende de collectieve arbeidsovereenkom
sten en de paritaire comites en 97 van 
de Grondwet, 

doordat het arrest de door eiseres 
tegen verweerder ingestelde tegeneis tot 
terugbetaling van 11.748 frank onver
schuldigd uitbetaalde wedde verwerpt op 
grond : dat, wanneer eiseres voorhoudt 
dat zij in juni 1975 een onverschuldigde 
betaling deed, zij daarvan de bewijslast 
draagt; dat dienvolgens eiseres dient te 
bewijzen dat verweerder geen recht had 
op een gedeelte van zijn wedde doordat 
hij niet heeft gewerkt tijdens de staking 
van 12 juni 1975 tot 19 juni 1975; dat 
eiseres dit bewijs niet levert; dat eiseres 
ten onrechte voorhoudt dat verweerder 
het bewijs van zijn prestatie tijdens de 
staking dient te leveren en dan nog op 
de door haar bij brief van 25 juni 1975 
voorgeschreven wijze; dat eiseres niet 
bewijst dat verweerder, werkend als 
wetenschappelijk medewerker onder het 
toezicht van een diensthoofd, sinds zijn 
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indiensttreding was gehouden zijn acti
viteit te bewijzen; dat, zo de prestaties 
van verweerder niet werden gecontro
leerd door· het diensthoofd, hem ten 

· hoogste kon worden gevraagd of hij al 
dan niet prestaties leverde tijdens de 
staking; dat eiseres, na de staking, niet 
het recht had te eisen dat die verklaring 
zou worden teruggezonden langs een 
eenzijdig door haar bepaalde weg; dat 
eiseres de naderhand toch door verweer
der . opgestelde verklaring niet als 
waardeloos kon verwerpen omdat ze niet 
was voorzien van het advies van het 
diensthoofd; dat ten deze, tot bewijs van 
het. tegendeel, de verldaring van ver
weerder dient te worden aangenomen 
als bewijs van zijn prestaties tijdens de 
stakingsperiode, hoewel hij niet ver
plicht was dit bewijs te leveren; dat 
eiseres niet bewijst dat die verklaring 
onjuist is, 

terwijl, eez-ste onderdeel, eiseres in 
haar akte van hoger beroep staande 
hield dat zij de wedde van de maand 
juni 1975 aan verweerder slechts onder 
de in haar brief van 25 juni 1975 
gestipuleerde voorwaarde betreffende de 
opgave zijner activiteit tijdens de sta
kingsdagen en zijn aanwezigheid had 
uitbetaald; dat zij derhalve gerechtigd 
was deze uitbetaling geheel of gedeelte
lijk terug te vorderen indien verweerder 
deze opgave niet deed of afwezig was 
geweest; dat het arrest de voorwaarde
lijkheid der uitbetaling niet in acht 
neemt en derhalve de beslissing niet 
wettelijk verantwoord is (schending van 
de artikelen 1168, 1176, 1177, 1183, 1235, 
1370, 1376, 1377 van het Burgerlijk 
Wetboek, 5bis, aanhef en 2", van het 
koninklijk besluit van 20 juli 1955 en 
97 van de Grondwet), 

tweede onderdeel, eiseres, overeen
komstig het gezag dat zij over verweer
der uitoefent, gerechtigd was, in de 
gegeven omstandigheden van staking, de 
uitbetaling van zijn wedde voor de 
maand juni 1975 uit te voeren onder de 
voorwaarde dat zij deze kon terugvorde
ren wanneer verweerder de voorgeschre
ven verklaring betreffende zijn activiteit 
tijdens de stakingsdagen niet op de 
bepaalde wijze deed; het stellen van 
deze voorwaarde besloten ligt in het 
gezag en de Ieiding die eiseres over het 
werk van verweerder heeft; daardoor de 
verbiritenissen van verweerder niet wor
den gewijzigd en, in geen geval, de 
essentie van het gesloten bediendencon
tract werd aangetast; dat zulks evenmin 
indruist tegen enige dwingende wetsbe-

paling (schending van de artikelen 6, 
1108, 1131, 1133, 1134, 1135, 1172, 1176, 
1177, 1183, 1710, 1779 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1, 5, 5bis, aanhef en 2", van het 
koninklijk besluit van 20 juli 1955 en · 
51 van de wet van 5 december 1968), 

derde onderdeel, eiseres gerechtigd 
was, indien verweerder aan de door de 
brief van 25 juni 1975 regelmatig en 
wettelijk gestelde vereisten niet voldeed, 
het voorwaardelijk uitbetaalde loon voor 
de maand juni 1975 gedeeltelijk terug te 
vorderen, zonder enig verder bewijs te 
moeten leveren en zonder de niet con
forme verklaring van verweerder als 
bewijskrachtig te moeten aanzien 
(schending van de artikelen 1134, 1135, 
1168, 1172, 1176, 1177, 1183, 1235, 1315, 
1316, 1322, 1323, 1326, 1347, 1370, 1376, 
1377 van het Burgerlijk Wetboek, 870, 
871, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, 
4bis, 5, 5bis, aanhef en 2", van het 
koninklijk besluit van 20 juli 1955 en 
51 van de wet van 5 december 1968) : 

Overwegende dat het arrest noch 
het recht van eiseres om de voor 
de stakingsperiode van 12 tot 
19 juni 1975 betaalde wedde terug te 
vorderen, ingeval verweerder gedu
rende gezegde periode niet had 
gewerkt, noch de voorwaardelijk
heid van de uitbetaling ontkent; dat 
het · zich ertoe beperkt te beslissen 
dat het aan eiseres behoort te 
bewijzen dat verweerder geen recht 
had op de litigieuze wedde omdat 
hij tijdens de staking niet had 
gewerkt; 

Overwegende dat, indien eiseres 
weliswaar, krachtens het gezag dat 
zij over verweerder uitoefent, 
gerechtigd was hem haar brief van 
25 juni 1975 toe te sturen, en indien 
verweerder verplicht was erop te 
antwoorden; het arbeidshof daaruit 
nochtans niet noodzakelijk diende 
af te leiden dat eiseres eveneens 
gerechtigd was het niet-opgeven 
door verweerder van zijn activiteit 
als voldoende bewijs aan te zien van 
haar recht om de betaalde wedde 
terug te vorderen; 

Overwegende dat het arbeidshof 
oordeelt dat niet bewezen is dat 
verweerder op die dagen niet 
gewerkt heeft; dat het arbeidshof 
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deze beslissing hierop laat steunen : 
dat verweerder wetenschappelijk 
medewerker onder toezicht van een 
diensthoofd was en sinds zijn 
indiensttreding zijn activiteit niet 
had moeten bewijzen, dat hij er ook 
niet toe verplicht was op dit punt 
voorzorgen te nemen toen een sta
king uitbrak aan de Rijksuniversi
teit te Gent, dat het diensthoofd het 
ontbreken van prestaties kon vast
stellen, dat, zo de prestaties van 
verweerder niet werden gecontro
leerd door het diensthoofd en/of 
niet bleken uit dienstdocumenten, 
eiseres om een verklaring kon vra
gen, maar niet het recht had te 
eisen dat ze « zou worden terugge
zonden langs een eenzijdig door 
eiseres bepaalde weg » en eiseres 
een latere verklaring van verweer
der << niet als waardeloos kon ver
werpen, omdat ze niet was voorzien 
va:n het advies van het dienst

2° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAF
VORDERING - SCHORSING VAN DE VERJA
RING - VOORZIENING TEGEN EEN BESLIS
SING WAARBIJ DEFINITIEF EN OP TEGEN
SPRAAK OP DE STRAFVORDERING IS BESLIST 
- SCHORSING VAN DE VERJARING VANAF DE 
UITSPRAAK VAN DE BESLISSING TOT AAN HET 

CASSATIEARREST (1). 

3° VERJARING - STRAFZAKEN ..-:. STRAF
VORDERING- NIET VOOR EENSLUIDEND VER
KLAARDE FOTOCOPIE VAN DE BETEKENINGS
AKTE VAN EEN TER ZAKE IN EERSTE AANLEG 
GEWEZEN VERSTEKVONNIS - STUK LEVERT 
NIET HET BEWIJS OP VAN EEN REGELMATIGE 
DAAD VAN STUITING VAN DE VER

JARING (1). (ART. 22 WET 17 APRIL 1878, 
GEW. BIJ WET 30 MEI 1961.) (2). 

4° CASSATIE - BEVOEGDHEID - STRAFZA
KEN - STRAFVORDERING - BEVOEGDHEID 
VAN HET HOF OM NA TE GAAN OF ER 
REGELMATIG OVERGELEGDE PROCESSTUK
KEN BESTAAN WAARUIT BLIJKT DAT DEVER
JARING VAN DE STRAFVORDERING IS 

GESTUIT (3). (IMPLICIET.) 
hoofd »; 

Dat het middel 
aangenomen; 

niet kan worden 5° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN _ 
NIET BEPERKTE VOORZIENING VAN DE 
BEKLAAGDE - VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op de brief van 
7 februari 1980 die geen stuk is dat, 
overeenkomstig artikel 1100 van het 
Gerechtelijk Wetboek, in de loop 
van de procedure kan worden neer
gelegd, verwerpt de voorziening; 
veroordeelt eiseres in de kosten. 

10 maart 1980 3• kamer -
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Mahil
lon - Gelijkluidende conclusie van 
mevr. Liekendael, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Houtekier. 

Nr. 438 

2• KAMER- 11 maart 1980 

1° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING- OVERTREDING VAN DE WETGE
VING BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET 
WEGVERKEER OF VAN HET WEGVERKEERS
REGLEMENT- TERMIJN. 

BRENGT VERNIETIGING MEE VAN DE EINDBE
SLISSING OP DE TEGEN DE BEKLAAGDE INGE
STELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING, 

WELKE HET GEVOLG IS VAN DE EERSTE (4). 

1" De strafvordering volgend uit een 
overtreding van de wet betreUende de 
politie over het wegverkeer of van het 
Wegverkeersreglement verjaart, bij 
ontstentenis van een oorzaak van 
schorsing van de verjaring, door ver
loop van een jaar sinds de Jaatste daad 
van onderzoek of van vervolging, ver
richt gedurende het jaar te rekenen 
van de dag waarop de overtreding is 
begaan (5). (Art. 68 Wegverkeerswet; 
wet 17 april 1878, gewijzigd bij wet 
30 mei 1961.) 

(1) Cass., 13 sept. 1978 en 27 maart 1979, en 
de noot getekend RA.D. (A.C., 1978-79, 40 en 
883). 

(2) Zie Cass., 18 fet. 1975 (A.C., 1975, 678). 

(3) Cass., 24 okt. 1978 (A.C., 1978-79, 219). 

(4) Cass., 31 jan. 1978 (A.C., 1978, 644) en 
10 okt. 1978 (ibid., 1978-79, 165). 

(5) Cass., 18 feb. 1975 (A.C., 1975, 678). 
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(DE CRAENE T. MARTENS E.A.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 augustus 1979 in 
hoger beroep en op verwijzing 
gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Oudenaarde; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 23 januari 1979 (6); 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen eiser ingestelde strafvor
dering: 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 21, 22, 23, 
24 en 25 van de wet van 17 april 1878, 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering, zoals die 
gewijzigd en aangevuld zijn door 
artikel 1 van de wet van 30 mei 1961, en 
97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden vonnis, om te 
oordelen dat de strafvordering, ingesteld 
tegen eiser uit hoofde van overtreding 
van de verkeerswetgeving op 26 janua
ri 1977, niet vervallen is door verjaring, 
zonder verdere uitleg beweert dat de 
verjaring gestuit werd op 24 janua
ri 1978, 

terwijl het proceduredossier geen 
enkel stuk van die datum bevat dat een 
stuiting van de verjaring met zich 
brengt, behalve een fotokopie van het 
exploot van betekening, aan eiser, van 
het vonnis dat bij verstek tegen hem 
gewezen werd op 6 oktober 1977 door de 
Politierechtbank te Deinze; echter deze 
fotokopie, die noch getekend noch 
gelijkvormig verklaard is, ontbloot is van 
elke bewijskracht en het Hof van Cassa
tie er geen rekening mee kan houden, 
zodat het zich in de onmogelijkheid 
bevindt de gegrondheid na te gaan van 
de beslissing dat de strafvordering niet 
verjaard is, waaruit volgt dat deze beslis
sing noch wettelijk gerechtvaardigd is 
( schending van aile bepalingen vermeld 
in het middel) noch regelmatig gemoti
veerd is (schending van artikel 97 van de 
Grondwet): 

Overwegende dat de strafvorde
ring, tegen eiser ingesteld wegens 
overtreding van artikel 12.4 van het 

Wegverkeersreglement, krachtens 
de artikelen 29 en 68 van de Weg
verkeerswet van 16 maart 1968 ver
jaart door verloop van een jaar te 
rekenen van de dag van de feiten, 
mits, zoals bepaald is in de 
artikelen 22 tot 25 van de vooraf
gaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, de verjaring niet 
geschorst wordt, en mits zij niet 
gestuit wordt door een regelmatige 
daad van onderzoek of vervolging 
binnen een jaar na de dag van de 
feiten, in welk laatste geval zij, 
behoudens schorsing, verjaart door 
verloop van een jaar te rekenen van 
de laatste nuttige daad van stuiting; 

Overwegende dat het ten laste 
van eiser gelegde feit volgens het 
vonnis dagtekent van 26 januari 
1977; dat de verjaring enkel 
geschorst is geweest vanaf de datum 
van de uitspraak van de eerste 
beslissing in laatste aanleg, op 
tegenspraak gewezen op 30 mei 
1978, tot de dag van de uitspraak 
van het arrest van het Hof, te weten 
23 januari 1979; dat, gelet op deze 
schorsing en op de dag van de 
uitspraak van het bestreden vonnis, 
zijnde 10 augustus 1979, de laatste 
nuttige daad van stuiting kon wor
den verricht in de periode van 17 
december 1977 tot 25 januari 1978, 
beide data inbegrepen; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis zich ertoe beperkt de 
bedoelde schorsing vast te stellen 
en te oordelen dat de verjaring van 
de strafvordering gestuit werd op 
24 januari 1978; 

Overwegende dat, nu het enige 
stuk van die datum dat zich in het
aan het Hof overgelegde dossier 
bevindt een niet voor eensluidend 
ondertekende fotokopie van een 
betekeningsakte uitmaakt, die niet 
het bewijs kan leveren van een 
regelmatige daad van stuiting, en 
nu uit de overige stukken evenmin 
blijkt dat binnen de nuttige periode 
een andere daad van stuiting is 
verricht, het Hof in de onmogelijk

----------------1 heid verkeert na te gaan of, op de 
(6) Dit arrest werd niet gepubiiceerd. dag van de uitspraak van het 
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bestreden vonnis, de strafvordering 
al dan niet door verjaring was 
vervallen; 

GROND DAT HET FElT, ZOALS HEROMSCHRE
VEN, EEN WANBEDRLJF OPLEVERT DAT IN 
EERSTE RESSORT BEHOORT TOT DE 
BEVOEGDHEID VAN DE CORRECTIONELE 
RECHTBANK EN DE BESCHIKKING TOT VER
WIJZING GEEN VERZACHTENDE .OMSTANDIG
HEDEN OPGEEFT- BESCHIKKING EN VONNIS 
VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK IN 
KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN - TOE
ZICHT VAN HET HOF - BESLISSING VAN 
ONBEVOEGDHEID GEGROND LIJKEND -
REGELING VAN RECHTSGEBIED - VERNIETI
GING VAN DE BESCHIKKING- VERWIJZING 
NAAR DEZELFDE RAADKAMER, ANDERS 
SAMENGESTELD (1). 

Dat het middel gegrond is; 

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

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de strafvorde
ring de vernietiging meebrengt van 
de beslissing op de civielrechtelijke 
vordering, die het gevolg is van de 
eerstbedoelde beslissing; 

Om die redenen, en zonder acht 
te slaan op de overige middelen van 
eiser, die niet tot cassatie zonder 
verwijzing kunnen leiden, vernietigt 
het bestreden vonnis; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; laat de kosten ten 
laste van de Staat; ve'Wijst de zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Dendermonde, zitting houdende in 
hoger beroep. 

11 maart 1980 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Soetaert - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts - Advocaat : mr. L. Simont. 

Nr. 439 

2• KAMER- 11 maart 1980 

REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAICEN - BESCHIKK.ING VAN DE 
RAADKAMER TOT VERWIJZING NAAR DE 
POLITIERECHTBANK WEGENS EEN FElT DAT, 
ZOALS HET WAS OMSCHREVEN, EEN TOT DE 
BEVOEGDHEID VAN DE POLITIERECHTBANK 
BEHOREND WANBEDRJJF OPLEVERDE -
HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MI
NISTERIE EN VAN DE BURGERLJJKE PARTIJ 
TEGEN HET VONNIS VAN DE POLITIERECHT
BANK - CORRECTIONELE RECHTBANK HER
OMSCHRLJFT HET TEN LASTE GELEGDE FElT 
EN VERKLAART ZICH ONBEVOEGD OM KEN
NIS TE NEMEN VAN DE STRAFVORDERING EN 
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING OP 

(PROCUREUR DES KONINGS TE TURNHOUT 
IN ZAKE KENNES T. VAES) 

ARREST 

RET HOF; - Gelet op het ver
zoek tot regeling van rechtsgebied, 
op 21 januari 1980 ingediend door 
de procureur des Konings te Turn
hout; 

Overwegende dat de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Turnhout, bij beschikking van 
14 december 1976, Vaes Leonard, 
geneesheer, geboren op 12 juni 1931, 
wonende te Oud-Turnhout, Groen
dreef 7, tegen wie zich voor de 
onderzoeksrechter burgerlijke partij 
had gesteld : Kennes Jan, wonende 
te Deurne, Dordrechtlaan 73A, had 
verwezen naar de politierechtbank 
om, bij overtreding van artikel 24, 
derde lid, en artikel 103, c, van de 
wet van 9 augustus 1963 tot instel
ling en organisatie van een regeling 
voor verplichte ziekte- en invalidi
teitsverzekering, zoals gewijzigd 
door de wet van 24 december 1963 
en de wet van 8 april 1965, de uit de 
nomenclatuur voortvloeiende tarie
ven, zijnde voor alle beoefenaars 
van de geneeskunst maximumhono
raria die kunnen worden geeist voor 
de verstrekkingen die worden ver
leend in het raam van een georgani
seerde wachtdienst, overschreden te 
hebben, deze nomenclatuur vastge
steld zijnde bij koninklijk besluit 
van 24 december 1963; dat op het 

(1) Zie Cass., 30 april 1951 (A.C., 1951, 592). 
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aldus omschreven misdrijf door 
artikel 103 van de genoemde wet 
van 9 augustus 1963 door de politie
rechtbank uit te spreken correctio
nele geldboeten zijn gesteld en de 
genoemde beschikking geen ver
zachtende omstandigheden opgeeft; 

Overwegende dat, op hoger 
beroep van de burgerlijke partij en 
van het openbaar ministerie tegen 
het vonnis van de Politierechtbank 
te Turnhout waarbij Vaes Leonard 
werd vrijgesproken op de strafvor
dering en de rechtbank zich onbe
voegd verklaarde om kennis te 
nemen van de burgerlijke rechts
vorderiilg, de Correctionele Recht
bank te Turnhout, bij vonnis van 
22 mei 1979, op tegenspraak gewe
zen, de ten laste gelegde feiten 
opnieuw heeft gekwalificeerd en wei 
als volgt : bij overtreding van de 
wet van 14 februari 1961 voor eco
nomische expansie, sociale vooruit
gang en financieel herstel, artikelen 
57 en 61, de wettelijke of reglemen
taire bepalingen betreffende de ver
plichte ziekte- en invaliditeitsverze
kering te hebben overtreden, te 
weten bij inbreuk op artikel 24, 
derde · lid, van de wet van 
9 augustus 1963, zoals gewijzigd 
door de wetten van 24 december 
1963 en 8 april 1965, de uit de 
nomenclatuur voortvloeiende tarie
ven, zijnde voor aile beoefenaars 
van de geneeskunst maximumhono
raria die kunnen worden geeist voor 
de verstrekkingen die worden ver
leend in het raam van een georgani
seerde wachtdienst, overschreden te 
hebben, deze nomenclatuur vastge
steld zijnde bij koninklijk besluit 
van 16 november 1973; 

Dat de genoemde rechtbank zich 
bij hetzelfde vonnis onbevoegd ver
klaart om in hoger beroep van de 
strafvordering en van de burgerlijke 
rechtsvordering kennis te nemen en 
partijen verwijst naar de procureur 
des Konings overeenkomstig arti
kel 160 van het Wetboek van Straf

wanbedrijf uitmaken dat in eerste 
aanleg tot de bevoegdheid van de 
correctionele rechtbank behoort; 

Overwegende dat het tegen dat 
vonnis ingestelde cassatieberoep 
van Vaes Leonard bij arrest van 
11 december 1979 van het Hof is 
verworpen, bij gebrek aan belang 
voor de eiser (2); 

Overwegende dat de beschikking 
van de raadkamer van 14 decem
ber 1976 en het vonnis van de 
correctionele rechtbank van 22 mei · 
1979 beide in kracht van gewijsde 
zijn gegaan en dat de onderlinge 
tegenstrijdigheid van die beslissin- · 
gen aanleiding geeft tot een geschil' 
van rechtsmacht, dat de rechtsgang 
belemmert; dat er derhalve grond 
bestaat tot regeling van rechtsge-! 
hied; 

Overwegende dat de aan Vaes 
Leonard ten laste gelegde feiten het 
bij artikel 24, · derde lid, van de 
genoemde wet van 9 augustus · 
1963 bepaalde misdrijf, beteugeld 
met de bij artikel 57 van de 
genoemde wet van 14 februari 1961 
bepaalde correctionele straffen, 
schijnen op te leveren; dat, bij 
gebreke van andersluidende bepa
ling en nu de beschikking van. 
de raadkamer geen verzachtende 
omstandigheden opgeeft op grond 
waarvan er slechts politiestraffen 
zouden moeten worden uitgespro
ken, het aldus door de Correctionele 
Rechtbank te Turnhout omschreven 
wanbedrijf in eerste aanleg behoort 
tot de bevoegdheid van de correctio
nele rechtbank en niet van de 
politierechtbank; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied, vernietigt 
de beschikking van 14 decem
ber 1976 van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Turnhout; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de vernietigde beslissing; 
verwijst de zaak naar de genoemde 
raadkamer, anders samengesteld. 

vordering, op grond dat de feiten, 1---------------
aldus opnieuw gekwalificeerd, een (2) A.C., 1979-80, nr. 232. 
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11 maart 1980 - 2" kamer - Voorzit

ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Soetaert - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts. 

Nr. 440 

2• KAMER- 11 maart 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 BESLIST OVER 
DE INVRIJHEIDSTELLING VAN EEN GEINTER
NEERDE- LEDEN VAN DE COMMISSIE REB
BEN NIET ALLEN DE DIRECTEUR OF DE 
GENEESHEER VAN DE INRICHTING TOT 
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ EN DE 
GEINTERNEERDE GEHOORD NIETIGE 
BESLISSING (1}. (ARTT. 16, DERDE LID, 
EN 18, EERSTE EN DERDE LID, WET 
BESCHERMING MAATSCHAPPIJ .) 

1• Zo art. 18, eerste lid, Wet Bescher
ming Maatschappij bepaalt dat de 
commissie zich op de hoogte houdt 
van de toestand van de geTnterneerde 
en zich met het oog daarop naar de 
plaats van z1jn internering kan bege
ven of deze taak aan een van haar 
]eden kan opdragen, heeft die bepaling 
alleen tot doe] de commissie de moge
lijkheid 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 invrijheidstelling van een 
gei'nterneerde, de directeur of de 
geneesheer van de inrichting en de 
gei'nterneerde te horen (2). 

(DE MEYER) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 22 j anuari 1980 
gewezen door de commissie tot 
bescherming van de maatschappij, 

ingesteld bij de psychiatrische afde
ling van de gevangenis te Antwer
pen; 

Overwegende dat de beslissing 
eisers verzoek tot invrijheidstelling 
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 tegen 
abnormalen en gewoontemisdadigers, 
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 
meer bepaalt dat de directeur of de 
geneesheer van de inrichting tot 
bescherming van de maatschappij 
en de gei:nterneerde moeten worden 
gehoord vooraleer wordt beslist over 
het verzoek tot invrijheidstelling 
van de gei:nterneerde; 

Overwegende dat uit de beslissing 
blijkt dat zij genomen is door de 
commissie, samengesteld uit de 
heren Van Nuffel, voorzitter, Waffe
laert, advocaat, en Solheid, genees
heer-antropoloog; dat uit het verslag 
van het bezoek van de commissie in 
de inrichting te Merksplas op 
17 januari 1980 volgt dat de genees
heer en de directeurs van de inrich
ting, alsmede de gei:nterneerde, wer
den gehoord door de commissie, 
samengesteld uit de heren Van Nuf
fel, voorzitter, en Waffelaert, advo
caat; 

Overwegende dat derhalve niet 
blijkt dat de directeur of de genees
heer van de inrichting tot bescher
ming van de maatschappij en de 
gei:nterneerde zijn gehoord door alle 
leden van de commissie die over het 
verzoek tot invrijheidstelling 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

-----------------1 tigde beslissing; verwijst de zaak 
(1) en (2) Cass., 15 jan. en 5 feb. 1980 (A.C., 

1979-80, nrs. 289 en 344). 
naar de commissie tot bescherming 
van de maatschappij, ingesteld bij 
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de psycbiatriscbe afdeling van de 
gevangenis te Antwerpen, anders 
samengesteld. 

11 maart 1980 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de H. Caenepeel - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts. 

Nr.441 

2• KAMER- 11 maart 1980 

BANKBllEUK EN 
ONVERMOGEN 

BEDRIEGLIJK 
BANKBREUK 

TERUGI{EER TOT DE FAILLIETE BOEDEL VAN 
ALLE BEDRIEGLIJK ONTVREEMDE GOEDE
REN, RECHTEN OF RECHTSVORDERINGEN -
RECHTER BESLIST AMBTSHALVE OVER DIE 
TERUGKEER, ZELFS IN GEVAL VAN VRIJ
gpRAAI{- BEG RIP. 

De bepiiling van art. 579, r, Kh., Juidens 
welke de rechter voor wie de zaak 
aanhangig is, in de bij de artt. 575, 
577 en 578 van genoemd wetboek 
voorziene gevallen, ambtshalve zelfs 
bij vrijspraak, beslist over de terug
keer tot de failliete boedel van alle 
goederen, rechten of rechtsvorderin
gen d{e bedrieglijk zijn ontvreemd (1), 
heeft tot doe] zelfs in geval van 
vrijspraak het nadeel te herstellen dat 
door 'de bedrieglijke ontvreemdingen 
werd veroorzaakt aan de gezamenlijke 
schuldeisers (2); de toepassing van die 
bepaling is niet afhankelijk gesteld 
van enige andere dan de in die 
bepaling vermelde voorwaarden. 

(CAMERLYNCK T. • EUROFREEZ • N.V., 
MR. VANRYCKEGHEM Q.Q.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op bet bestre
den arrest, op 3 april 1979 door bet 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

(I) Cass., 2 dec. 1974 (A.C., 1975, 384). 

(2) Cass., 12 nov. 1906, motieven (Bull. en 
Pas., 1907, I, 44); P.B., dee! 12, Tw. Banque
route, nr. 124; FREDERICQ, Handboek van Bel
gisch Handelsrecht, dl. II, druk 1963, nr. 1959. 

I. In zoverre de voorziening 
gericbt is tegen de beslissing op de 
strafvordering waarbij eiser wordt 
vrijgesproken van sommige telast
leggingen : 

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

II. In zoverre de voorziening 
gericbt is tegen de beslissingen 
waarbij eiser wordt veroordeeld, de 
publikatie van bet arrest, verbete
ring van overtuigingsstukken en 
teruggave van de boekbouding aan 
de curator worden bevolen : 

Over het eerste middel, ... 

Dat bet middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan-. 
tHHe of op straffe van nietigbeid 
voorgescbreven recbtsvormen in 
acbt zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

III. In zoverre de voorziening 
gericbt is tegen de beslissing waar
bij de terugkeer van de verduisterde 
sommen tot de failliete boedels 
wordt bevolen : 

Over het tweede middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 44 van het 
Strafwetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest, hetzij van ambts
wege, hetzij op vordering van het open
baar ministerie, de teruggave van de 
verduisterde sommen aan de failliete 
boedel van de personenvennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid Camer
lynck en de samenwerkende vennoot
schap Prapco beveelt, zonder te consta
teren dat of hoe deze sommen zich in 
handen van het gerecht bevinden, 

terwijl, overeenkomstig artikel 44 van 
het Strafwetboek, een teruggave dan 
slechts op die wijze kan worden bevolen 
wanneer het gaat om zaken die zich in 
handen van het gerecht bevinden, en 
terwijl derhalve de vaststellingen van 
het arrest het niet mogelijk maken na te 
gaan of de voormelde voorwaarde ten 
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deze vervuld is, zodat de motivering van 
het arrest niet voldoet aan wat artikel 97 
van de Grondwet vereist : 

Overwegende dat artikel 579 van 
het Wetboek van Koophandel het 
hof of de rechtbank waarbij de zaak 
aanhangig is, in de bij de arti
kelen 575, 577 en 578 bepaalde 
gevallen, de verplichting oplegt, 
zelfs in geval van vrijspraak, ambts
halve te beslissen over de terugkeer 
tot de failliete boedel van alle goe
deren, rechten of rechtsvorderingen 
die bedrieglijk zijn ontvreemd; 

Overwegende dat eiser onder 
meer veroordeeld werd op grond 
van artikel 577 van het Wetboek van 
Koophandel wegens bedrieglijke 
bankbreuk; dat het arrest vaststelt 
dat hij bepaalde bedragen, die het 
vermeldt, ten nadele van de failliete 
boedels van de vennootschappen 
Carner lynck en Prapco heeft ver
duisterd; dat het, met toepassing 
van artikel 579 van het Wetboek van 
Koophandel, ambtshalve de terug
gave van de verduisterde sommen 
aan de failliete boedels beveelt; 

Overwegende dat aitikel 579 van 
het Wetboek van Koophandel tot 
doel heeft, zelfs in geval van vrij
spraak, het nadeel te herstellen dat 
door de bedrieglijke ontvreemdin
gen werd veroorzaakt aan de geza
menlijke schuldeisers; dat de .toe
passing van die bepaling niet afhan
kelijk is gesteld van enige andere 
dan de in die bepaling vermelde. 
voorwaarden; 

Dat het middel, dat geheel steunt 
op de toepasselijkheid ten deze van 
artikel 44 van het Strafwetboek, niet 
kan worden aangenotnen; 

IV. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
door de verweerders tegen eiser 
ingestelde civielrechtelijke vorde
ringen: 

Overwegende dat eiser afstand 
doet van de voorziening onder voor
behoud opnieuw cassatieberoep in 
te stellen na de eindbeslissing; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; veroordeelt 
eiser in de kosten. 

11 maart 1980 - 2• kamer - Voorzit
ter : de h. Chatel, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Caenepeel - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Tille
kaerts- Advocaat: mr. Bayart. 

Nr. 442 

3• KAMER- 12 maart 1980 

1° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE 
ZAKEN - PARTIJ IN HET GEDING VOOR DE 
RECHTER IN HOGER BEROEP- BEGRIP. 

2° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE 
ZAKEN- ONSPLITSBAAR GESCHIL- BEGRIP. 

1 • Een partij in bet geding in eerste 
aanleg, die niet in boger beroep is 
gekomen nocb gedagvaard is en die 
nocb vrijwillig nocb gedwongen is 
tussengekomen, is geen partij in boger 
beroep, ook al is zij verschenen · en 
werd er door en tegen baar geconclu
deerd. 

2" Voor de toepassing van art. 1053 
Ger. W. is het gescbil enkel onsplits
baar, wanneer de gezamenlijke tenuit
voerlegging van de ·onderscbeiden 
beslissingen, waartoe bet aanleiding 
geeft, materie:J onmogelijk zou zijn 
(1). (Art; 31 Ger.W.) 

(WIJNEN T. BUYSSE E.A.) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 17 januari en 
18 april 1978 door het Hof van 
Beroep te Antwerpen gewezen; 

Over bet eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 31, 812, 813, 
820, 822, 824, 825, 826, 1042, 1053,. 1064, 
1138, 3", van het Gerechtelijk Wetboek, 
1197, 1200, 1208 en 1214 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het arrest van 17 januari 1978 
de debatten heropent ten einde na te 
gaan of architect Jean Cuypers in de 

(1) Cass., 13 maart 1978 (A.C., 1978, 810). 
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procedure in hoger beroep betrokken 
werd en het arrest van 18 april 1978 
architect Cuypers buiten de zaak stelt en 
verder voor recht zegt dat alle verweer
ders solidair aansprakelijk zijn voor het 
schadegeval, de door eiser geleden 
schade bepaalt op 287.393 frank en na 
compensatie de verweerders solidair ver
oordeelt om aan eiser de som van 
255.841 frank te betalen op grond dat 
architect Jean Cuypers, die tegen het 
vonnis zelf niet in hoger beroep kwam, 
door geen enkel van de drie verweer
ders, die beroep aantekenden, in de 
procedure van hoger beroep werd 
betrokken, 

terwijl, tweede onderdeel, architect 
Cuypers op de terechtzitting van 
20 december 1977 van de tweede kamer 
van het hof van beroep als ge'intimeerde 
verschenen was en zijn raadsman ook 
gepleit en geconcludeerd had, en eiser 
ook tegen hem had geconcludeerd en 
daarvan geen afstand heeft gedaan, 
zodat Cuypers ten onrechte daarna door 
het arrest van 18 april. 1978 buiten de 
zaak wordt gesteld (schending van de 
artikelen 812, 813, 820, 822, 824, 825, 826, 
1042, 1064, 1068 en 1138, 3", van het 
Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de door eiser inge
stelde oorspronkelijke vordering niet 
enkel tot solidaire veroordeling strekte 
van de verweerders, maar ook van 
architect Cuypers Jean, die trouwens 
door het beroepen vonnis solidair met de 
verweerders was veroordeeld, zodat het 
geschil met deze partijen onsplitsbaar is 
(schending van de artikelen 31 van het 
Gerechtelijk Wetboek, 1197, 1200, 1208 en 
1214 van het Burgerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, de verweerders hun 
hoger beroep in dat geval niet aileen 
hadden moeten richten tegen alle par
tijen met wie zij .strijdige belangen 
hadden, maar bovendien architect Cuy
pers ten laatste v6or· de sluiting van de 
debatten in de zaak hadden moeten 
betrekken, op straf van niet-toelating 
van hun hoger beroep (schending van de 
artikelen 31 en 1053 van het Gerechtelijk 
Wetboek): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de rechtbank 

van eerste aanleg de eerste, tweede 
en laatste verweerders, alsmede de 
rechtsvoorganger van de verweer
ders onder 3, veroordeeld heeft 
« solidair om aan eiser te betalen de 
som van tweehonderdachtenvijftig-

·duizend achthonderd achtendertig 
frank te vermeerderen met de 
gerechtelijke intresten en al de 
kosten van het geding, inbegrepen 
deze van expertise »; 

Overwegende dat de eerste en 
tweede verweerder, alsmede de 
rechtsvoorganger van de verweer
ders onder 3, hoger beroep instelden 
tegen eiser die incidenteel beroep 
tegen hen instelde; 

Overwegende dat de laatste ver
weerder, Cuypers Jean, niet in 
hoger beroep is gekomen en het 
hoger beroep evenmin tegen hem 
werd ingesteld; 

Overwegende dat Cuypers Jean 
nochtans werd betiteld als « tweede 
appellant » in de conclusie op 
23 januari 1976 neergelegd door 
eiser, als « vierde verweerder ,, in de 
conclusie op 4 maart 1976 neerge
legd door eerste en tweede verweer
der, en als « appellant » in de 
conclusies op 14 april en 27 sep
tember 1976 neergelegd door de 
verweerders onder 3; dat laatste 
verweerder zelf in een conclusie 
neergelegd op 26 april 1976 zich 
betitelde als « ge'intimeerde »; 

Overwegende dat het hof van 
beroep bij arrest van 17 janua
ri 1973 dan ook de debatten her
opende ten einde de partijen in de 
gelegenheid te stellen onder meer 
de vraag te beantwoorden of « Jean 
Cuypers in de procedure in hoger 
beroep betrokken werd en, zo ja, in 
welke hoedanigheid »; 

Overwegende dat naderhand laat
ste verweerder niet meer geconclu
deerd heeft; dat de andere partijen 
de gevraagde uitleg niet hebben 
verstrekt; dat eiser in latere conclu
sies verweerder Cuypers eenmaal 
als << appellant » en tweemaal als 
<< ge'intimeerde » betitelt, terwijl de 
verweerders onder 3 in hun even
eens latere conclusie Cuypers als 
<< ge'intimeerde » betitelen; 

Overwegende dat het hof van 
beroep van ambtswege de ontvanke
lijkheid van de hogere beroepen 
moet onderzoeken; 
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Overwegende dat een partij in het 

geding in eerste aanleg, die niet in 
hoger beroep is gekomen noch 
gedagvaard en die noch vrijwillig 
noch gedwongen is tussengekomen, 
geen partij voor de rechter in hoger 
beroep is, ook al is zij verschenen 
en werd door en tegen haar gecon
cludeerd; 

Overwegende dat het arrest der
halve terecht beslist « dat de archi
tect Jean Cuypers, die tegen het
vonnis zelf niet in hoger beroep 
kwam, door geen enkel van de drie 
appellanten in de procedure van 
hoger beroep werd betrokken » en 
dat, wanneer eiser << veroordelingen 
vordert tegen " tweede gei:nti
meerde ", zulks ten onrechte is, daar 
er slechts een enkele ge!ntimeerde 
is, hijzelf », zijnde eiser; 

Dat het onderdeel niet kan aange
nomen worden; 

Wat het tweede en het derde 
onderdeel betreft : 

Overwegende dat de rechtbank 
van eerste aanleg de eerste, de 
tweede en de laatste verweerder, 
alsmede de rechtsvoorganger van de 
verweerders onder 3, veroordeeld 
heeft « solidair om aan eiser te 
betalen de som van tweehonderd
achtenvijftigduizend achthonderd 
achtendertig frank te vermeerderen 
met de gerechtelijke intresten en al 
de kosten van het geding, inbegre
pen deze van expertise»; 

Overwegende dat deze solidariteit 
nochtans niet de gezamenlijke ten
uitvoerlegging van de onderscheiden 
beslissingen, waartoe het geschil 
aanleiding geeft, materieel onmo
gelijk maakt, zoals bedoeld in 
artikel 31 van het Gerechtelijk Wet
hoek; dat het geschil derhalve niet 
onsplitsbaar is; 

Dat het onderdeel naar recht 
faalt; 

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

12 maart 1980 - 1• kamer- Voorzit
ter : de h. Wauters, eerste voorzitter -
Verslaggever : de h. Janssens - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Houtekier. 

Nr. 443 

2• KAMER- 12 maart 1980 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - BESLISSING VAN DE COM
MISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ OVER DE DEFINITIEVE INVRIJ
HEIDSTELLING OF DE INVRIJHEIDSTELLING 
OP PROEF VAN DE GEINTERNEERDE - GEEN 
V ASTSTELLING OAT DE PROCUREUR DES 
KONINGS VAN HET ARRONDISSEMENT, DE 
DIRECTEUR OF· DE GENEESHEER VAN DE 
INRICHTING ZIJN GEHOORD- NIETIGHEID. 

Nietig is de beslissing van de commissie 
tot bescherming van de maatschappij, 
die uitspraak doet over de definitieve 
invrijheidstelling of de invrijheidstel
Jing op proef van de gelnterneerde, 
wanneer noch uit die beslissing noch 
uit enig stuk waarop het Hoi vermag 
acht te slaan, blijkt dat de procureur 
des Konings van het arrondissement, 
de directeur of de geneesheer van de 
inrichting zijn gehoord (1). (Artt. 16, 
18 en 21 Wet Bescherming Maatschap
pij.) 

(LEONARD) 

ARREST ( vedaling) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 25 januari 1980 
gewezen door de commissie tot 
bescherming van de maatschappij 
ingesteld bij de psychiatrische afde
ling van de gevangenis te Jamioulx; 

Over het tweede middel, ... 
(1) Zie Cass., 22 juni 1970 (A.C., 1970, 988), 

29 mei 1973 (ibid., 1973, 953), 18 maart 1975 
Dat het middel niet kan worden (ibid., 1975, 811) en 11 maart 1980 (ibid., 

aangenomen; 1979-80, nr. 440). 
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Over het middel, ambtshalve afgeleid Nr. 444 

uit de schending van de artikelen 16, 
18 en 21 van de wet tot bescherming van 
de maatschappij : 2• KAMER- 12 maart 1980 

Overwegende dat luidens de 
artikelen 16 en 18 van de wet tot 
bescherming van de maatschappij, 
wanneer de commissie uitspraak 
doet over de definitieve invrijheid
stelling of de invrijheidstelling op 
proef van de gei:nterneerde, de pro
cureur des Konings van het arron
dissement, de directeur of de 
geneesheer van de inrichting tot 
bescherming van de maatschappij 
of van de geschikte inrichting uit 
het oogpunt van veiligheid en ver
zorging, de gei:nterneerde en zijn 
advocaat worden gehoord; 

Overwegende dat uit de bestreden 
beslissing noch uit enig ander stuk 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat de procureur des 
Konings van het arrondissement, de 
directeur of de geneesheer van de 
inrichting tot bescherming van de 
maatschappij, en de advocaat van 
de gei'nterneerde werden gehoord; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de 
middelen die eiser heeft voorgedra
gen in zijn voorziening en in zijn 
op 1, 8 en 25 februari 1980 ter griffie 
van het Hof ingekomen brieven, 
welke middelen niet kunnen leiden 
tot cassatie zonder verwijzing, ver
nietigt de bestreden beslissing; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de vernietigde beslissing; verwijst 
de zaak naar de anders samenge
stelde commissie tot bescherming 
van de maatschappij bij de psy
chiatrische afdeling van de gevange
nis te J amioulx. 

12 maart 1980 - 2• kamer - Voorzit
ter : baron Richard - Verslaggever : de 
h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Charles, eerste advocaat-generaal. 

1° VOORZIENING IN CASSATIE 
PERSONEN BEVOEGD OM CASSATIEBEROEP IN 
TE STELLEN - STRAFZAKEN - ARREST VAN 
BUITENVERVOLGJNGSTELLING - CASSATIE
BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ -
DRAAGWIJDTE. 

2° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 
VAAGHEID 

MIDDEL (1). 
NIET ONTVANKELIJK 

3° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN 
- MIDDEL DAT OP EEN ONJUISTE UITLEG
GING VAN DE BESTREDEN BESLISSJNG 
BERUST - MIDDEL DAT FEITELIJKE GROND

SLAG MIST (2). 

4° BEROEPSGEHEIM - ADVOCAAT -
MEDEDELING AAN DE PROCUREUR DES 
KONINGS OF AAN DE ONDERWEKSRECHTER 
TER GELEGENHEJD VAN DE VERDEDIGING 
VAN ZIJN CLIENT VAN INLJCHTINGEN DIE HIJ 
HEEFT VAN EEN ANDERE ADVOCAAT, DE 
GEWEZEN RAADSMAN VAN DEZELFDE CLIENT, 
EN DIE VERBAND HOUDEN MET HET WAARNE
MEN VAN DE BELANGEN VAN DIE CLIENT 
DOOR DIE RAADSMAN. 

5° CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN 

- STRAFVORDERING - MIDDEL DAT, ZELFS 
INDIEN HET GEGROND IS, GEEN CASSATIE 
KAN MEEBRENGEN - NJET ONTVANKELIJK 

MIDDEL (3). 

6° BEROEPSGEHEIM - ADVOCAAT -
VOORWERP. 

7° BEROEPSGEHEIM - ADVOCAAT -

GEMEENSCHAPPELIJKE CLIENT VAN VER
SCHILLENDE ADVOCATEN - BEKENDMAKJNG 
DOOR EEN ADVOCAAT VAN EEN GEMEEN
SCHAPPELIJKE CLIENT VAN INLICHTINGEN 
DIE HEM DOOR ZIJN CONFRATER ZIJN MEDE
GEDEELD IN HET KADER VAN HUN GEMEEN
SCHAPPELIJK OPTREDEN VOOR HUN CLIENT 
- GEEN SCHENDING VAN HET BEROEPSGE
HEIM. 

8° RECHTEN VAN DE MENS - EURO
PEES VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS, 
ART. 6, LID 1 - EERLIJK PROCES - ADVO-

(1) Cass., 25 jan. 1977 (A.C., 1977, 579). 

(2) Cass., 27 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1292). 

(3) Cass., 22 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1108). 
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CAAT OM DEONTOLOGISCHE REDENEN 
MOREEL EN BEROEPSHALVE IN DE ONMOGE
LIJKHEID BEPAALDE BESCHEIDEN OVER TE 
LEGGEN - ONMOGELIJKHEID MAAKT HET 
PROCES NIET ONEERLIJK. 

1 o De burgerlijke partij is bevoegd om 
zich in cassatie te voorzien tegen een 
arrest van buitenvervolgingstelling van 
de kamer van inbeschuldigingstelling 
van een hot van beroep, niet enkel in 
zoverre het die partij tot schadever
goeding jegens de verdachte en in de 
kosten van de strafvordering of in die 
van de burgerlijke rechtsvordering 
veroordeelt doch ook, onder meer, in 
zoverre het arrest een ander disposi
tief aangaande de burgerlijke rechts
vordering bevat (4). (Art. 135 Sv.) 
(Impliciet.) 

4° Onverminderd de toepassing van de 
regels van de beroepsplichtenleer belet 
art. 458 Sw. niet dat een advocaat ter 
gelegenheid van de verdediging van de 
belangen van zijn client aan de procu
reur des Konings of aan de onder
zoeksrechter mededeling doet van 
inlichtingen die hij van een andere 
advocaat, een gewezen l'aadsman van 
dezelfde client, heeft vel'kregen en die 
verband houden met het waarnemen 
van die belangen dool' die raadsman 
(5). 

6° Het beroepsgeheim dat de advocaat 
bindt, slaat op de veril'ouwelijke 
mededelingen en de geheimen van 
zijn client (6). 

7° Onvel'minderd de regels van de 
bemepsplichtenleer wordt het be
l'Oepsgeheim niet geschonden wanneel' 
een advocaat aan een gemeenschappe
lijke client inlichtingen bekend maakt 
die hem door zijn con/rater zijn mede
gedeeld in het kader van hun gemeen
schappelijk optreden voor hun client, 
ook al zijn dergelijke iplichtingen 
verstrekt op een ogenblik dat de 
advocaat, die ze mededeelt, niet meer 
de raadsman is van de gemeenschap
pelijke client (7). 

8° Het proces blijft eerlijk, in de zin van 
art. 6, lid 1, Europees Verdrag Rechten 
van de Mens, wanneer de eiser om 
deontologische redenen « moreel en 
beroepshalve » in de onmogelijkheid 
verkeert bepaalde bescheiden over te 
leggen. 

(B ... T.G ... ) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 31 januari 1980 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldi
gingstelling; 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 458 van het 
Strafwetboek en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest de verplichting tot 
geheimhouding van de advocaat beperkt 
tot de enkele « vertrouwelijke medede
lingen die hij van zijn client ontvangen 
heeft >> en « tot de feiten, voorstellen tot 
akkoord of inlichtingen die verband 
houden met een welbepaalde zaak en die 
hem in vertrouwen zijn medegedeeld 
door de raadsman van de tegenpartij », 

terwijl « de aan of door een advocaat 
geschreven brieven gedekt zijn door het 
beroepsgeheim, onverschillig door wie 
zij zijn geschreven of aan wie zij zijn 
gericht. Zij mogen niet worden aange
voerd of bij het dossier worden 
gevoegd >> en in elk geval, de briefwisse
ling tussen advocaten vermoed wordt 
vertrouwelijk te zijn zolang het tegen
deel niet is bewezen : 

Overwegende dat in het middel 
voor het Hof enkel theoretische 
kritiek geoefend wordt op een in 
het arrest vermelde rechtsregel, 
zonder dat de gegevens van de zaak 
worden opgegeven waaruit kan wor
den opgemaakt of de rechters in 
hoger beroep die regel hebben toe

----------------l gepast en derhalve zonder dat nader 
(4) Zie Cass., 7 nov. 1979 (A.C., 1979-80, bepaald wordt in welk opzicht het 

nr. 159) met concl. van adv.-gen. Colard. arrest, door die rechtsregel toe te 
(5) Zie Cass., 25 okt. 1965 (Bull. en Pas., passen, de artikelen 458 van het 

1966, I, 260) en 12 april 1976 (A.C., 1976, 935); Strafwetboek en 97 van de Grond
zie Cass., 4 april 1974 (ibid, 1974, 863). wet in het hen voorgelegde geval 

(6) en (7) Zie Cass., 13 juni 1963 (Bull. en heeft geschonden; · 
Pas., 1963, I, 1079), 12 april en 3 juni 1976 
(A.C., 1976, 935 en 1105) en 16 mei 1977 (A.C., Oat het middel niet ontvankelijk 
1977, 949) met noot. is, bij gebrek aan onderwerp; 
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Over het tweede middel, afgeleid uit 

de miskenning van de bewijskracht van 
de akten en uit de schending van de 
artikelen 1315 en volgende van het 
Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grond
wet, 31 en 65 van het Wetboek van 
Strafvordering, 

doordat het arrest enkel op grond van 
een in eisers conclusie van hoger beroep 
weergegeven passage uit de door de X 
op 9 november 1977 voor de eerste 
voorzitter van het hof van beroep afge
legde verklaring oordeelt dat X « de 
houding van mr. G ... helemaal niet heeft 
bekritiseerd "• doch « dat hij hem 
daarentegen bewust was advocaat en 
als algemeen gevolmachtigde heeft 
behouden », 

terwijl die passage betrekking heeft 
op een in april 1977 bestaande toestand 
en bijgevolg beoordeling niet mogelijk 
maakt van de toestand na 9 augustus 
1977, dat is bij en na de indiening van 
de klacht door mr. G... tegen eiser, 
hetgeen geschiedde « bij brief met 
briefhoofd van de verdachte ... die klacht 
niet is getekend door X ... X geen 
melding heeft gemaakt van de volledige 
inhoud van de brieven van 22 april, 
28 april en 5 mei 1977 uitgaande van de 
burgerlijke partij » (conclusie in hoger 
beroep van eiser) : 

Overwegende dat bet arrest de 
bekritiseerde considerans grondt op 
bet stilzwijgen van X bij zijn ver
hoor op 9 november 1977 door de 
eerste voorzitter van bet hof van 
beroep en niet op welbepaalde gege
vens met betrekking tot de in 
april 1977 bestaande toestand; 

Overwegende dat bet arrest ove
rigens vermeldt, enerzijds, « dat 
niets er zich tegen verzette dat de 
client, die door artikel 458 van bet 
Strafwetboek wordt beschermd en 
die daarvan afschrift had ontvangen 
van mr. B ... , die afschriften of bet 
origineel van die brieven overhan
digde aan de onderzoeksrechter of 
ze door zijn advocaat mr. G ... , liet 
overhandigen » en anderzijds, « dat 
niet in ernst kan worden betwist 
dat mr. G ... , die advocaat en alge
meen gevolmachtigde van zijn client 
was, van hem de opdracht had 
gekregen die stukken aan de onder
zoeksrechter te overhandigen om de 
belangen van zijn client te kunnen 

verdedigen; dat de overhandiging 
met de instemming van zijn client 
is geschied »; 

Dat bet middel steunt op een 
onjuiste uitlegging van bet arrest en 
mitsdien feitelijke grondslag mist; 

Over het derde middel, afgeleid uit de 
miskenning van de bewijskracht van de 
akten, en uit de schending van de 
artikelen 1315 en volgende van het 
Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grond
wet, 31 en 65 van het Wetboek van 
Strafvordering, 

doordat het arrest, zonder te verwijzen 
naar een stuk uit het dossier, niettegen
staande de betwisting daarvan door 
eiser, verklaart « dat mr. G ... als alge
meen gevolmachtigde van zijn client en 
niet in zijn eigen naam gehandeld 
heeft » en « dat niet in ernst kan worden 
betwist dat mr. G ... , die advocaat en 
algemeen gevolmachtigde was van zijn 
client, van hem de opdracht had gekre
gen de stukken te overhandigen aan de 
onderzoeksrechter om de belangen van 
zijn client te verdedigen; dat de over- · 
handiging met de instemming van zijn 
client geschied is »; dat het hof van 
beroep er niet op gewezen heeft dat, 
wanneer de volmacht nietig is wegens 
een vormgebrek, de bekrachtiging moet 
geschieden in de voor de geldigheid van 
de volmacht vereiste vorm, 

terwijl, zo de benadeelde partij onge
twijfeld aan een derde schriftelijk bij
zondere volmacht kan verlenen om zich 
in haar plaats burgerlijke partij te 
stellen, de gevolmachtigde, die de belan
gen waarneemt van een persoon, daar
entegen niet kan aanvoeren dat de 
belangen van zijn volmachtgever 
geschaad werden om zich in diens naam 
burgerlijke partij te stellen tegen de 
schadeverwekker; bier de gevolmach
tigde over het eigen recht van de 
volmachtgever zou beschikken om een 
vordering tot vergoeding in te stellen; 

Overwegende dat het middel geen 
betrekking heeft op bet bestaan van 
bezwaren in verband met bet door 
eiser, burgerlijke partij, aan ver
weerder ten laste gelegde misdrijf, 
zodat bet niet ontvankelijk is; 

Over het vierde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 458 van het 
Strafwetboek, 97 van de Grondwet, 
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1315 en volgende van het Burgerlijk 
Wetboek en miskenning van beginselen 
van openbare orde, 

doordat het arrest, nadat het als 
beginsel heeft gesteld dat een verdachte 
« die als advocaat inlichtingen ontvan
gen heeft van een gewezen raadsman, 
het beroepsgeheim niet schendt wanneer 
hij in naam en in het belang van zijn 
client die inlichtingen bekendmaakt aan 
de procureur des Konings en de 
onderzoeksrechter », nalaat te wijzen op 
het feit dat volgens mr. G ... het hier 
inlichtingen betreft welke, zoals de ver
dachte in zijn verklaring van 
10 oktober 1979 betoogt, zijn verstrekt in 
het raam van een soort rekening en 
verantwoording >>, 

terwijl het hof van beroep aldus de 
traditionele opdracht van de advocaat als 
helper van het gerecht verkeerdelijk 
uitbreidt tot die van onderzoeker, vervol
gens van tipgever van de politie, 
ofschoon de openbare orde zich er tegen 
verzet dat iemand die tot het beroepsge
heim gehouden is, het zij een advocaat 
of een geneesheer, de bij de uitoefening 
van zijn beroep verkregen inlichtingen 
mededeelt en voor het overige uit geen 
enkel stuk waarop het Hof vermag acht 
te slaan, blijkt dat die onthullingen « in 
naam en in het belang van die client • 
zouden gedaan zijn, daar eiser in zijn 
conclusie in hoger beroep aangevoerd 
heeft « dat de litigieuze klacht tegen de 
burgerlijke partij ingediend werd bij een 
brief die het brievehoofd droeg van de 
verdachte • en « dat X geen melding 
heeft gemaakt van de volledige inhoud 
van de brieven van 22 april, 28 april en 
5 mei 1977 uitgaande van de burgerlijke 
partij » : 

Overwegende dat, enerzijds, on
verminderd de toepassing van de 
regels van de beroepsplichtenleer, 
artikel 458 van het Strafwetboek 
zich er niet tegen verzet dat een 
advocaat, ter gelegenheid van de 
verdediging van de belangen van 
zijn client, aan de procureur des 
Konings of aan de onderzoeksrech
ter mededeling doet van inlichtin
gen welke hij van een andere advo
caat, ex-raadsman van dezelfde 
client, verkregen heeft en welke 
verband houden met het waarne
men van die belangen door die 
raadsman; 

Overwegende dat, anderzijds, het 
arrest in feite vaststelt « dat niet in 
ernst kan worden betwist dat 
mr. G ... , die advocaat en algemeen 
gevolmachtigde was van zijn client, 
van deze de opdracht had gekregen 
om de stukken (de a an de onder
zoeksrechter overhandigde afschrif
ten of de originelen van de brieven) 
aan de onderzoeksrechter te over
handigen, om de belangen van de 
client te kunnen verdedigen; dat die 
overhandiging met de instemming 
van zijn client geschied is »; 

Dat het arrest artikel 458 van het 
Strafwetboek niet schendt; 

Dat het middel in dat opzicht 
faalt naar recht; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, het middel niet nader aangeeft 
in welk opzicht het arrest de andere 
in het middel aangewezen wetsbe
palingen geschonden heeft; dat het 
wegens vaagheid niet ontvankelijk 
is; 

Over het vijfde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 458 van het 
Strafwetboek, 97 van de Grondwet, 
1315 en volgende van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het hof van beroep, na als 
beginsel in rechte te hebben gesteld dat 
« wanneer een advocaat een last van zijn 
client voorlopig heeft aanvaard, alles wat 
verband houdt met de uitvoering van 
die last niet gedekt is door het 
beroepsgeheim », de bewij skracht van de 
akten miskent door daaruit de in feite 
verkeerde gevolgtrekking te maken « dat 
bovendien uit de aan het Hof voorge
legde stukken blijkt dat de passages uit 
de brieven van 25 maart, 5 mei en 
9 mei 1977 betrekking hebben op daden 
van beheer die mr. B ... als gevolmach
tigde heeft verricht », 

terwijl « uit geen door de verdachte 
overgelegde brief blijkt dat de burger
lijke partij als algemeen gevolmachtigde 
van X zou hebben gehandeld en even
min dat zij in naam en voor rekening 
van laatstgenoemde enige bijzondere 
geldbelegging zou hebben gedaan »(con
clusie in hoger beroep van eiser), zodat 
het hof van beroep niet kon verklaren 
dat de litigieuze passages « betrekking 
hebben op daden van beheer die mr. 
B... als gevolmachtigde heeft verricht »; 
immers 1 • de tekstueel in eisers conclu-



-869-
sie in hoger beroep weergegeven passa
ges uit de brief van 25 maart 1977 doelen 
op een « basisakkoord » dat niet is 
gesloten in naam en voor rekening « van 
de client », alsmede op de materiele 
overhandiging van aandelen Florazur 
aan de client, op 23 maart 1976, welke 
aandelen door eiser uitsluitend binnen 
het kader van zijn opdracht als advocaat 
werden teruggevorderd; 2° de passage uit 
de brief d.d. 5 mei 1977 handelt over een 
transactie « met derden », waarbij eiser 
eraan toevoegt dat hij « die zaak niet 
van dichtbij gevolgd heeft »; 3° de passa
ges uit de brief van 9 mei 1977 « een 
persoonlijke opinie » van eiser weerge
ven betreffende « de aandelen Florazur » 
en gewag maken van een persoonlijke 
aankoop van 20 aandelen Sansovino; 

en terwijl het boven alle twijfel verhe
ven is dat eiser gebruik heeft gemaakt 
van de vertrouwelijke briefwisseling 
onder advocaten om zijn noodzakelijke 
vertrouwensman, mr. G ... te spreken 
over kwesties waarbij derden betrokken 
waren, namelijk het feit dat X « zelf de 
onderhandelingen met derden; onder wie 
mevr. Barre, heeft gevoerd », en dat « 3 x 
10 aandelen werden aangekocht door 
mevr. Barre en haar twee zonen » : 

Overwegende dat het middel kri
tiek oefent op de considerans van 
het arrest volgens welke eiser als 
gevolmachtigde en niet als advocaat 
zou hebben gehandeld; 

Overwegende dat, zoals volgt uit 
het antwoord op het vierde middel, 
het middel niet ontvankelijk is bij 
gebrek aan belang, ook al was het 
gegrond; 

Over het zesde middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 458 van het 
Strafwetboek, 97 van de Grondwet, 
1315 en volgende van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het hof van beroep, na te 
hebben vastgesteld, in feite, dat X eiser 
als advocaat heeft behouden « naar het 
lijkt, uiterlijk tot 3 mei 1977, dag waarop 
eiser hem zijn ereloonstaat heeft 
gestuurd », het hof van beroep vermeldt, 
in rechte, « dat artikel 458 van het 
Strafwetboek zich er niet tegen verzet 
dat een advocaat, in zijn hoedanigheid 
van noodzakelijke vertrouwensman van 
zijn client, die dit artikel wil bescher
men, aan laatstgenoemde, wanneer de 
verdediging van diens belangen zulks 
vergt, mededeling doet van wat hij van 

een confrater, die de vertrouwensman is 
van dezelfde client, vernomen heeft tij
dens en in het kader van hun gemeen
schappelijk optreden voor die client », 

terwijl de brief van 9 mei 1977 van de 
burgerlijke partij, waaruit verweerder 
eenzijdig een passage had gekozen en 
bekendgemaakt, dagtekent van na zijn 
optreden als advocaat voor X, zodat eiser 
op dat ogenblik zeker niet meer « de 
vertrouwensman van dezelfde client 
was», 

terwijl mr. G... onmogelijk van 
genoemde brief van 9 mei 1977 kennis 
kan hebben gehad « tijdens en in het 
kader van hun gemeenschappelijk optre
den voor de client », vermits hij op die 
dag openlijk tegenstander was geworden 
van eiser aan wie hij in zijn brief van 
16 mei 1977 in herinnering ging brengen 
dat hun briefwisseling strikt vertrouwe
lijk was en moest blijven, hetgeen in 
overeenstemming was met de eisen van 
de Orde van Advocaten, 

en terwijl het hof van beroep op de 
passage uit de brief van 9 mei 1977 niet 
het beginsel mocht toepassen dat « de 
advocaten, die tot geheimhouding ver
plicht zijn, nochtans uit het oogpunt van 
artikel 458 van het Strafwetboek ontsla
gen zijn van die verplichting door de 
instemming van hun client » en X 
geenszins bevoegd was, vooral niet waar 
het de brieven van na 3 mei 1977 betrof, 
die immers niet aan hem waren gericht, 
om mr. G ... te ontslaan van zijn verplich
ting tot geheimhouding jegens een van 
zijn confraters die hem in vertrouwen 
schreef en aan wie hij zelf elke afwij
king van de regel dat de gevoerde 
briefwisseling vertrouwelijk was, had 
verboden; 

Overwegende dat de considerans 
die het arrest in rechte maakt in 
verband met de toepassing van 
artikel 458 van het Strafwetboek, en 
die in het middel wordt weergege
ven, doelt op het geval van medede
ling onder advocaten; 

Overwegende dat het beroepsge
heim dat de advocaat bindt, slaat op 
de vertrouwelijke mededelingen en 
de geheimen van zijn client; 

Dat, onverminderd de regels van 
de beroepsplichtenleer, het beroeps
geheim niet wordt geschonden wan
neer een advocaat aan een gemeen
schappelijke client inlichtingen 
bekend maakt die hem door zijn 
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confrater zijn medegedeeld in het 
kader van hun gemeenschappelijk 
optreden voor hun client; dat zulks 
evenmin het geval is als dergelijke 
inlichtingen verstrekt worden op 
een ogenblik dat de advocaat, die ze 
mededeelt, niet meer de raadsman 
is van de gemeenschappelijke client; 

Dat het middel faalt naar ·recht; 

Over het zevende middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 458 van 
het Strafwetboek, 97 van de Grondwet, 
1315 en volgende van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het hof van beroep overwogen 
heeft, enerzijds, dat het beroepsgeheim 
van de advocaten geldt voor « de feiten, 
voorstellen tot akkoord of inlichtingen 
die verband houden met een welbe
paalde zaak en die hem in vertrouwen 
zijn medegedeeld door de raadsman van 
de tegenpartij «, en anderzijds op de 
opwerping van eiser « dat de verdachte 
zelf, in de door hem op 16 mei 1977 aan 
de burgerlijke partij gerichte brief, toe
geeft dat de tussen partijen gevoerde 
briefwisseling vertrouwelijk is », ant
woordt dat de rechter niet gebonden is 
« door de beoordeling van de beklaagde 
of diens correspondent », 

terwijl de redenering van het hof van 
beroep aldus een tegenstrijdigheid bevat 
die gelijkstaat met het ontbreken van 
motivering, vermits het daardoor niet 
mogelijk is te weten wanneer een brief 
van een advocaat vertrouwelijk is, daar 
het oordeel van de afzender van de brief 
of zijn correspondent over het vertrou
welijk karakter van de brief nu eens 
voldoende dan weer onvoldoende wordt 
geacht om de rechter te binden : 

Overwegende dat het middel 
betreffende de vertrouwelijke aard 
van « de tussen partijen gevoerde 
briefwisseling », de onwettigheid 
niet aangeeft waaraan het arrest 
zou lijden ten gevolge van deze 
beweerde tege~strijdigheid; 

Dat het middel, zelfs al was het 
gegrond, wegens vaagheid niet ont
vankelijk is; 

Over het achtste middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 458 van 
het Strafwetboek, 97 van de Grondwet, 
31 en 65 van het Wetboek van Strafvor
dering, 

doordat het hof van beroep als begin
sel gesteld ·· heeft dat « zo het bij 
artikel 458 van het Strafwetboek bepaald 
misdrijf een ogenblikkelijk misdrijf is, 
het bewijs van het misdrijf of van het 
ontbreken ervan kan volgen uit latere 
handelingen of feiten, met name uit het 
thans voor het hof gevoerde onderzoek », 

terwijl het hof van beroep hierbij het 
tijdstip waarop een ogenblikkelijk mis
drijf wordt begaan en dat uiteraard 
samenvalt met het ogenblik zelf waarop 
het strafbare feit wordt gepleegd, ver
wart met het tijdstip waarop dat feit 
wordt bewezen welk bewijs uiteraard 
kan voortvloeien uit gegevens welke na 
de daad · zelf werden verzameld; 

en terwijl X door zijn latere verklaring 
van 9 november 1977 de ogenblikkelijke 
misdrijven niet ongedaan heeft kunnen 
maken welke op 9 en 12 augustus 
1977 (dag waarop de klacht bij de 
procureur des Konings werd ingediend) 
en 8 september 1977 (dag van de burger
lijke partijstelling) werden begaan door 
mr. G... die zelf de klacht, waarin 
passages uit de brieven van verweerder 
waren opgenomen, aileen en, op dat 
ogenblik zonder de medewerking van X, 
heeft opgemaakt, ondertekend en in
gediend: 

Overwegende dat het middel niet 
nader aangeeft in welk opzicht het 
arrest de vermelde wetsbepalingen 
zou hebben geschonden; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

Over het negende middel, afgeleid uit 
de schending van de artikelen 6 van het 
Europees Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Funda
mentele · Vrijheden, 457, 466 en 468 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest verklaart, enerzijds, 
« dat bovendien uit de aan het hof 
voorgelegde stukken blijkt dat de passa
ges uit de brieven van 25 maart, 5 mei 
en 9 mei 1977 betrekking hebben op 
daden van beheer die mr. B... als gevol
machtigde heeft gesteld » en, anderzijds, 
« dat geen nieuwe verrichtingen dienen 
te worden gelast, nu het onderzoek 
volledig is », 
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terwijl er geen sprake kan zijn van 
een eerlijk proces wanneer : 

eerste onderdeel, het hof vari beroep 
zijn overtuiging enkel steunt op door 
eiser listig uitgezochte passages uit brie
ven; 

tweede onderdeel, hoewel de overleg
ging van de volledige tekst van de 
brieven van 25 maart en 9 mei 1977 het 
bedrog bij de eenzijdige overlegging van 
passages aan het licht had kunnen 
brengen, deze aan eiser niet toegestaan 
werd op grond dat, hoewel aileen de 
overlegging van de volledige tekst een 
eerlijk proces had kunnen mogelijk 
maken door het volledig bewijs dat de 
litigieuze brieven geen betrekking heb
ben « op daden van beheer die mr. B ... 
als gevolmachtigde heeft verricht >>, 
tegen die overlegging verzet werd aange
tekend door : 1" verweerder zelf die in 
zijn brief van 16 mei 1977 aan eiser 
schreef : « Ik heb uw brief van 
12 mei 1977 goed ontvangen. In afwach
ting van het advies van de stafhouder 
stem ik er niet in toe de brief als 
niet vertrouwelijk te beschouwen. Op 
instructie van de stafhouder deel ik hem 
trouwens de volledige inhoud van onze 
briefwisseling mee >>; 2° de stafhouder 
van de Orde, die << in zijn antwoord op 
27 oktober 1977 het volstrekt vertrouwe
lijk karakter van die briefwisseling 
bevestigd heeft en verbod heeft opgelegd 
de briefwisseling voor de rechtbank voor 
te leggen en er zelfs gebruik van te 
maken ten aanzien van wie dan ook. Het 
hoofd van de Orde van Advocaten dit 
standpunt opnieuw bevestigd ,heeft in 
zijn antwoord, op 6 juli 1978, aan de 
onderzoeksrechter Masson die hem 
dienaangaande had ondervraagd » (con
clusie in hoger beroep van eiser); 
3° de procureur-generaal bij het hof van 
beroep, vermits hij enerzijds te allen 
tijde erop moet toezien dat de tuchtre
gels van de balie worden nageleefd en 
inzonderheid de beslissing in acht wordt 
genomen waarbij de stafhouder beide 
partijen verboden heeft « ten aanzien 
van wie dan ook » gebruik .te maken van 
de litigieuze brieven, ook al is het hof 
van beroep van mening dat « de rechter 
niet gebonden is door een reglement 
inzake plichtenleer en evenmin door een 
beslissing van de stafhouder van de 
Orde van Advocaten » en vermits ander
zijds eiser, op straffe van aangifte door 
de procureur-generaal, op grond van 
artikel 457 van het Gerechtelijk Wet
hoek, moreel en beroepshalve in de 
onmogelijkheid geplaatst werd de voile-

dige tekst van zijn brieven van 25 maart 
en 9 mei 1977 over te leggen, hoewel hij 
dat had moeten kunnen doen opdat het 
proces eerlijk zou verlopen : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat uit de voor

gaande overwegingen blijkt dat het 
middel steunt op een onjuiste uit
legging van het arrest; 

Dat dit onderdeel van het middel 
feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede onderdeel : 
In zoverre het middel schending 

aanvoert van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van 
de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden: 

Overwegende dat het proces niet 
oneerlijk wordt doordat eiser om 
deontologische redenen « moreel en 
beroepshalve in de onmogelijkheid » 
verkeerde bepaalde bescheiden over 
te leggen; 

Overwegende dat het hof van 
beroep, kamer van inbeschuldi
gingstelling, overigens op onaantast
bare wijze heeft geoordeeld « dat 
geen nieuwe verrichtingen dienen 
te worden bevolen, nu het onder
zoek volledig is »; 

Dat het middel in dat opzicht niet 
kan worden aangenomen; 

In zoverre het middel de schen
ding aanvoert van de artikelen 457, 
466 en 468 van het Gerechtelijk 
Wetboek: 

Overwegende dat eiser niet aan
geeft in wellr opzicht het arrest die 
bepalingen zou hebben geschonden; 

Dat het middel, in dat opzicht, 
wegens vaagheid niet ontvankelijk 
is; 

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

12 maart 1980 - 2° kamer - Voorzit
ter : baron Richard - Verslaggever : de 
h. Legros - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Charles, eerste advocaat
generaal - Advocaat: mr. Kirkpatrick. 
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2• KAMER- 12 maarl1980 

STRAF- VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF 
- SOCIALE ZAKEN - TEN LASTE GELEGD 
FElT GEPLEEGD TA.V. VERSCHILLENDE 
WERKNEMERS - FElT DAT SLECHTS EEN 
ENKEL MISDRIJF OPLEVERT - EEN ENKELE 
STRAF - GEVOLG TA.V. DE VERVANGENDE 
GEV ANGENISSTRAF. 

Wanneer in sociale zaken het ten laste 
gelegd 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 
art. 40 Sw. wettelijk maar een vervan
gende gevangenisstraf worden uitge
sproken (1). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
BEROEP TE BRUSSEL T. VAN DEN BROEKE L., 

VAN DEN BROEKE E., VANWERT) 

ARREST ( vertaJing) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 oktober 1979 
gewezen door het Hof van Beroep te 
Brussel, rechtdoende als rechtscol
lege waarnaar de zaak verwezen is; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 20 juni 1979; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van artikel 40 van het Strafwet
boek, 

doordat het Hof van Beroep te Brussel 
aan de door het Hof van Beroep te 
Bergen in zijn arrest van 21 fe
bruari 1979 uitgesproken veroordeling 
tot 24 geldboeten een enkele vervan
gende gevangenisstraf van acht dagen 
verbonden heeft voor het geval dat een 
of meer geldboeten niet binnen de 
wettelijke termijn zouden worden 
betaald, 

terwijl het hof slechts een vervan
gende gevangenisstraf kon opleggen, 
vermits die straf enkel diende ter ver
vanging van de enkele geldstraf die het 
Hof van Beroep te Bergen voor een 
enkel misdrijf had uitgesproken in geval 
van niet-betaling binnen de wettelijke 
termijn en niet diende ter vervanging 
van een of meer geldboeten waaruit die 

(1) Cass., 13 nov. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 170). 

straf bestond, wat zou impliceren dat 
verschillende straffen werden uitge
sproken: 

Overwegende dat het Hof van 
Beroep te Bergen, na in zijn arrest 
van 21 februari 1979 de verweerders 
te hebben veroordeeld tot een 
enkele straf, namelijk een geldboete 
die 24 maal wordt opgelegd, beslist 
heeft dat elke geldboete, bij gebreke 
van betaling binnen de wettelijke 
termijn, vervangen kan worden door 
een gevangenisstraf van 8 dagen, 
met dien verstande dat de totale 
gevangenisstraf, overeenkomstig de 
artikelen 40 en 60 van het Strafwet
boek, beperkt wordt tot zes maan
den; 

Dat het Hof in . zijn arrest van 
20 juni 1979 het bestreden arrest 
van 21 februari 1979 heeft vernie
tigd in zoverre de verweerders daar
bij veroordeeld worden tot de ver
vangende gevangenisstraf, en de 
voorziening voor het overige heeft 
verworpen; 

Overwegende dat het Hof van 
Beroep te Brussel, rechtdoende als 
rechtscollege waarnaar de zaak ver
wezen werd, in het bestreden arrest 
beslist heeft dat « aan de veroorde
ling die het Hof van Beroep te 
Bergen in zijn arrest van 
21 februari 1979 tegen iedere ver
weerder had uitgesproken, namelijk 
24 geldboeten van 26 frank » ... 
« een enkele vervangende gevange
nisstraf van acht dagen verbonden 
wordt voor het geval dat een of 
meer geldboeten niet binnen de 
wettelijke termijn zouden betaald 
worden»; 

Overwegende dat de door het Hof 
van Beroep te Bergen bij arrest van 
21 februari 1979 uitgesproken 
hoofdstraf een enkele straf is, 
namelijk een geldboete die 24 maal 
wordt opgelegd; •lat deze beslissing 
definitief geworden is ten gevolge 
van het arrest van het Hof waarbij 
de tegen die beslissing gerichte 
voorziening in dat opzicht verwor
pen wordt; 
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Dat het hof dat op verwijzing 
uitspraak deed, niet zonder schen
ding van artikel 40 van het Straf
wetboek, een enkele vervangende 
gevangenisstraf van acht dagen 
mocht opleggen (( voor het geval een 
of meer geldboeten niet binnen de 
wettelijke termijn zouden betaald 
zijn »; 

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; laat de kosten ten laste 
van de Staat; verwijst de zaak naar 
het Hof van Beroep te Luik. 

12 maart 1980 - 2• kamer - Voorzit
ter : baron Richard - Verslaggever : de 
h. Bosly - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Charles, eerste advocaat-generaal. 

Nr. 446 

1• KAMER -14 maart 1980 

L ... T. N ... ) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, respectievelijk op 
4 oktober 1978 en 16 januari 1979 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

I. Wat betreft de voorziening 
tegen het arrest van 4 oktober 1978 : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 203, 205, § 1, 
207, 372, 373, 385, 488 van het Burgerlijk 
Wetboek, gewijzigd door de wetten van 
20 november 1896 en 1 juli 197 4, 17, 18, 
1279 en 1280 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat het arrest van 4 oktober 1978 
beslist dat de oorspronkelijke vordering, 
door eiseres tegen verweerder ingesteld 
tot het bekomen van onderhoudsgeld 
voor het kind Rudy, vanaf 22 fe
bruari 1976 niet langer ontvankelijk is 
omdat Rudy sinds 22 februari 1976 
meerderjarig geworden is; dat derhalve 
de vordering in verband met de hoede 
over dit kind sinds het instellen van het 
hoger beroep niet ontvankelijk is gewor
den, 

terwijl, eerste onderdeel, het kind 
Rudy vanaf zijn geboorte een invalied, 
fysisch en mentaal debiel kind was, dat 

1° HUWELIJK - ART. 203 B.W. - VER- steeds zorgen nodig heeft, zodat de 
PLICHTING VOOR DE ECHTGENOTEN OM AAN verplichting van verweerder als vader 
HUN KIND KOST, ONDERHOUD EN OPVOEDING aan dit kind kost, onderhoud en opvoe
TE VERSCHAFFEN- BEGRIP- OMVANG. ding te verschaffen en niet eindigt met 

2° LEVENSONDERHOUD - ART. 203 
de meerderjarigheid van het kind, en 
dientengevolge de vordering van eiseres, 

B.W. - VERPLICHTING VOOR DE ECHTGENO- bij wie het kind verder verblijft en die 
TEN OM AAN HUN. KIND KOST, ONDERHOUD er de kosten voor doet, ontvankelijk 
EN OPVOEDING TE VERSCHAFFEN - BEGRIP bleef VOOr het ten laste van verweerder 
- OMVANG. vallende gedeelti! (schending van de 

1" en 2" De verplichting voor de echtge
noten om aan hun kind kost, onder
houd en opvoeding te verschaffen, 
eindigt niet noodzakelijk en in elk 
geval met de meerderjarigheid van het 
kind, maar kan voortduren totdat dit 
voor zijn levensonderhoud zelf kan 
instaan (1). (Art. 203 B.W.) 

artikelen 203, 205, § 1, 207, 373, 385 van 
het Burgerlijk Wetboek, 17, 18, 1279 en 
1280 van het Gerechtelijk Wetboek), 

tweede onderdeel, het feit dat de 
vordering tot bekomen van het hoede
recht over de zoon Rudy sinds diens 
meerderjarigheid vervallen is, niet 
inhoudt dat daardoor ook, in de gegeven 
omstandigheden, de vordering van eise-
res tegen verweerder tot bijdrage in de 

(1) Zie Cass., 7 feb. 1963 (BulL en Pas, 1963, uitgaven voor kost, onderhoud en opvoe
I, 647 en noot 1); 2 sept. 1965 (ibid, 1966, I, 4, ding van dit kind vervalt (schending van 
met voetnoot R.H.); 17 feb. 1970 (A.C., 1970, de artikelen 203, 205, § 1, 207, 372, 373, 
577); 24 feb. 1977 (ibid., 1977, 689) met concl. 385 en 488 van het Burgerlijk Wetboek) : 
van proc.-gen. Dumon, toen eerste adv.-gen.; 
5 mei 1977 (ibid., 1977, 913); P. MAHILWN, Overwegende dat de door arti-
« L'entretien et !'education des enfants 
majeurs », in Melanges en hommage au kei 203 van het Burgerlijk W etboek 
professeur Jean Baugniet, biz. 525-548. , aan de echtgenoten opgelegde ver-
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plichting om aan een kind kost, 
onderhoud en opvoeding te ver
schaffen, niet noodzakelijk en niet 
in elk geval ophoudt de dag waarop 
het kind meerderjarig wordt, maar 
naar gelang van de omstandigheden 
kan voortduren tot het zelf voor zijn 
levensonderhoud kan instaan; 

Overwegende derhalve dat het 
arrest, door de in het middel weer
gegeven beslissing, waarbij de tegen 
verweerder ingestelde vordering van 
eiseres om bij te dragen tot het 
onderhoud van het uit de echt van 
partijen geboren kind Rudy, voor de 
periode ingaande op 22 februa
ri 1976, niet ontvankelijk wordt 
verklaard op de enkele grond dat 
dit kind op de gemelde datum 
meerderjarig is geworden, de 
zoeven genoemde wetsbepaling 
schendt; 

Dv.t het middel in zoverre 
gegrond is; 

II. W at betreft de voorziening 
tegen het arrest van 16 januari 
1979: 

Over het tweede middel, ... 

Dat het middel niet kan worden 
aangenom.en; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest van 4 oktober 1978 
in zoverre het de vordering van 
eiseres tegen verweerder om bij te 
dragen in het onderhoud van het 
kind Rudy niet ontvankelijk ver
klaart voor de periode ingaande op 
22 februari 1976; vernietigt het 
bestreden arrest van 16 januari 1979 
in zoverre het uitspraak doet over 
de kosten; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de gedeeltelijk 
vernietigde beslissingen; 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. 

14 maart 1980 1• kamer -
Voorzitter : de h. Versee, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever : de h. Delva 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Declercq, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Houtekier. 

Nr. 447 

1 • KAMER- 14 maart 1980 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID VAN 

DE VREDERECHTER - WET VAN 29 NOV. 

1979, ART. 2, TER VERVANGING VAN ART. 590, 
EERSTE LID, GER.W. - BEVOEGDHEIDSWET 
TOEPASSELIJK OP DE HANGENDE GEDINGEN 
-BEGRIP. 

2° WETI'EN EN BESLUITEN - TOEPAS

SING IN DE TIJD - WET VAN 29 NOV. 1979, 
ART. 2, TER VERVANGING VAN ART. 590, 
EERSTE LID, GER.W. - WET Tar VASTSTEL
LING VAN DE BEVOEGDHEID VAN DE VREDE
RECHTER - WET TOEPASSELIJK OP DE HAN
GENDE GEDINGEN- BEGRIP. 

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG -
BURGERLIJKE ZAKEN - GER.W., ART. 660, 
EERSTE LID - BEPALING VAN TOEPASSING 
OP HET HOF VAN CASSATIE WANNEER HET 
EEN VONNIS VAN DE ARRONDISSEMENTS
RECHTBANK VERNIETIGT WEGENS SCHEN
DING VAN EEN REGEL INZAKE BEVOEGD

HEID (1). 

4° VERWIJZING NA CASSATIE - BUR
GERLIJKE ZAKEN- VERNIETIGING VAN EEN 
VONNIS VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHT
BANK WEGENS SCHENDING VAN EEN REGEL 
INZAKE BEVOEGDHEID - VERWIJZING NAAR 
HET DOOR HET HOF BEVOEGD VERKLAARDE 

GERECHT (2). 

1° en 2o Art. 2 wet van 29 nov. 1979 ter 
vervanging van art. 590, eerste lid, 
Ger. W. en tot vaststelling van de 
bevoegdheid van de vrederechter is 
van toepassing op de hangende rechts-

(1) en (2) Cass., 11 mei 1978 (A.C., 1978, 
1066). Over de regu dat de bepaling van 
art. 660, eerste lid, Ger.W. geen toepassing 
vindt op het Hof van Cassatie wanneer het 
Hof een vonnis van de arrondissementsrecht
bank vemietigt om een andere reden dan 
schending van een regel inzake bevoegdheid, 
zie Cass., 10 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1082). 
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gedingen, zonder dat die worden ont
trokken aan de instantie van het 
gerecht waarvoor zij op geldige wijze 
aanhangig zijn (3). (Art. 3 Ger.W.) 

(PROC.-GEN. BLJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT 
IN ZAKE VAN MOFFAERT, DE WAET) 

ARREST 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 januari 1980 door 
de Arrondissementsrechtbank te 
Brugge gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 3 en 590 van het 
Gerechtelijk Wetboek, laatstvermelde 
wetsbepaling gewijzigd bij artikel 2 van 
de wet van 29 november 1979, 

doordat het bestreden vonnis de zaak 
naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brugge verwijst, 

terwijl, nu op het ogenblik van de 
uitspraak de wet van 29 november 1979 
in werking was getreden, en nu die wet 
in geen uitzondering voorziet op de in 
artikel 3 van het Gerechtelijk Wetboek 
bepaalde regel, de arrondissementsrecht
bank de zaak aan de beoordeling van de 
vrederechter van het derde kanton te 
Brugge had moeten onderwerpen : 

Overwegende dat Philippe Van 
Moffaert en Herman De Waet, lui
dens proces-verbaal van vrijwillige 
verschijning van 6 oktober 1978, 
zich op de openbare terechtzitting 
van de vrederechter van het derde 
kanton te Brugge hebben aangebo
den ten einde vonnis te vragen in 
een tussen hen gerezen geschil; dat 
eerstgenoemde er de veroordeling 
vroeg van De W aet tot betaling van 
een bedrag van 23.186 frank, meer 
de vergoedende intresten vanaf 
5 april 1977; 

(3) Zie o.a. Cass., 25 sept. 1970 (A.C., 1971, 
168) en de cone!. van proc.-gen. Ganshof van 
der Meersch, 27 okt. 1977 en 15 dec. 1977 (ibid., 
1978, 266 en 470); J. LAENENS, • De bevoegdheid 
ratione summae en de aanleg •, in R. W:, 
1979-80, kol. 1393 tot 1401; J.M. DERMAGNE, 
• Les regles nouvelles sur Ia competence et le 
ressort », in Journ. des trib., 1980, biz. 113 tot 
115; A. F'ErrwEis, Droit judiciaire prive, I, 1976\ 
biz. 35. 

Overwegende dat bij vonnis van 
26 oktober 1979 de vrederechter zich 
ambtshalve onbevoegd verklaarde 
« ratione summae » om van het 
geschil kennis te nemen, nu het 
totale gevorderde bedrag 25.968 
frank beliep, en de zaak overeen
komstig artikel 640 van het Gerech
telijk Wetboek naar de Arrondisse
mentsrechtbank te Brugge verwees; 
dat aldus het geschil bij dit rechts
college werd aanhangig gemaakt; 

Overwegende dat, op het ogenblik 
waarop de bestreden beslissing 
werd gewezen, de wet van 
29 november 1979, en wei sedert 
1 januari 1980, in werking was 
getreden, en dat luidens artikel 2 
van deze wet de vrederechter 
bevoegd is voor aile vorderingen 
waarvan het bedrag vijftigduizend 
frank niet te hoven gaat; 

Overwegende dat de arrondisse
mentsrechtbank derhalve, met toe
passing van artikel 3 van het 
Gerechtelijk Wetboek, de zaak naar 
de vrederechter had moeten verwij
zen; 

Dat het middel gegrond is; 

Overwegende dat de zaak, met 
toepassing van artikel 660 van het 
Gerechtelijk Wetboek, naar het 
bevoegde gerecht moet worden ver
wezen; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; laat de kosten ten 
laste van de Staat; verwijst de zaak 
naar de vrederechter van het derde 
kanton te Brugge. 

14 maart 1980- 1• kamer- Voorzit
ter en verslaggever : de h. Versee, 
waarnemend voorzitter - Gelijklui
dende conclusie van de h. Declercq, 
advocaat-generaal. 
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Nr. 448 

a• KAMER- 17 maart 1980 

ZIEKTE- EN INV ALIDITEITSVERZE
KERING - VERGOEDING VOOR ARBEIDS
ONGESCHIKTHEID - ARBEIDSONGESCHIKT
HEID NA DE EERSTE ZES MAANDEN VAN DE 
PRIMAIRE ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BEGRIP. 

Een werknemer kan na de eerste zes 
maanden van de primaire arbeidson
geschiktheid ten laste van zijn verze
keringsinstelling blijven op voor
waarde dat de bij de wet vastgestelde 
vermindering van het vermogen tot 
verdienen bestaat zowel ten aanzien 
van wat een persoon, van dezelfde 
stand en met dezelfde opleiding, kan 
verdienen door zijn werkzaamheid in 
de beroepencategorie waartoe de 
beroepsarbeid behoort, door de betrok
kene verricht toen hij arbeidsonge
schikt werd, als ten aanzien van wat 
zo een persoon kan verdienen door 
zijn werkzaamheid in de verschillende 
beroepen die de betrokkene heeft 
uitgeoefend of had kunnen uitoefenen 
uit hoofde van zijn beroepsopleiding 
(1). (Art. 56, § 1, eerste en derde lid, 
Z.I.V.-wet.) 

(R.I.Z.I.V. T. AI.AIMO) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 juni 1977 door het 
Arbeidshof te Bergen gewezen; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 50, 56, § 1, lid 
1 en 3, van de wet van 9 augustus 
1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte ziekte- en inva
liditeitsverzekering, die gewijzigd zijn 
bij de wetten van 24 december 1963 en 
27 juni 1969, en 97 van de Grondwet, 

doordat het arrest zegt dat verweerder 
sedert 14 april 1975 in de staat van 
arbeidsongeschiktheid verkeert bedoeld 
bij artikel 56 van de wet van 
9 augustus 1963, op grond dat de referte 
beroepscriteria voor de vaststelling van 
de arbeidsongeschiktheid in de zin van 
artikel 56, § 1, eerste lid, in dit geval de 
volgende zijn : eerste criterium : « de 

(1) Zie Cass., 19 dec. 1973 (A.C., 1974, 448); 
H. LENAERTS, Inleiding tot het sociaal recht, 
nr. 79. 

beroepencategorie waartoe de beroepsar
beid behoort, door betrokkene verricht 
toen hij arbeidsongeschikt werd »; 
tweede criterium : « of de verschillende 
beroepen die hij heeft uitgeoefend of 
had kunnen uitoefenen uit hoofde van 
zijn beroepsopleiding »; dat de beroepen
categorie waartoe de beroepsarbeid. 
behoort, door verweerder verricht toen 
hij arbeidsongeschikt is geworden (eer
ste criterium), de beroepen zijn die 
betrekking hebben op de zware arbeid; 
dat eiser van oordeel is dat verweerder 
als handlanger lichte arbeid zou kunnen 
verrichten; dat uit de beschouwingen 
van de deskundige kan worden afgeleid 
dat verweerder niet geschikt is om 
beroepen met zware arbeid uit te oefe
nen (eerste criterium); dat artikel 56 van 
de wet van 9 augustus 1963 niet uitgaat 
van het begrip arbeidsongeschiktheid 
waardoor de werknemer geen recht zou 
hebben op de vergoedingen, al is hij in 
staat van geschiktheid op grond van het 
eerste dan wel van het tweede beroeps
criterium, doch wel van het begrip 
arbeidsongeschiktheid die, zodra ze is 
aangetoond, hetzij op grond van het 
eerste dan wel van het tweede beroeps
criterium, de rechten van de werknemer 
op de vergoedingen laat bestaan; dat, 
zodra de werknemer meer dan 66 pro
cent arbeidsongeschikt is geworden, hij, 
zowel in het ene als in het andere geval, 
ten laste moet blijven van zijn verzeke
ringsinstelling, 

terwijl, eerste onderdeel, verweer
der wiens arbeidsongeschiktheid op 
6 januari 1972 was begonnen, om op 
14 april 1975 nog ten laste te blijven van 
zijn arbeidsverzekeringsinstelling, nog 
66 procent arbeidsongeschikt moest zijn 
niet aileen ten aanzien van wat een 
persoon, van dezelfde stand en met 
dezelfde opleiding, kan verdienen door 
zijn werkzaamheid in de beroepencate
gorie waartoe de op 6 januari 1972 door 
verweerder verrichte beroepsarbeid be
hoort, doch ook ten aanzien van de 
verschillende beroepen die hij heeft of 
zou kunnen uitoefenen hebben uit 
hoofde van zijn beroepsopleiding (schen
ding van de artikelen 50 en 56, § 1, 
eerste en derde lid, van de wet van 
9 augustus 1963); 

tweede onderdeel, eiser, zonder dien
aangaande door het arrest te worden 
tegengesproken, betoogde dat de letsels 
en functionele stoornissen van verweer
der zijn vermogen tot verdienen niet ten 
minste 66 procent verminderen van wat 
hij kon verdienen, daar hij uit hoofde 
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van zijn opleiding nog het beroep van 
handlanger voor licht werk kon uitoefe
nen; het arrest, door deze mogelijkheid 
niet te onderzoeken, zijn beslissing niet 
wettelijk verantwoordt (schending van 
aile bepalingen) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit artikel 56, 

§ 1, eerste en derde lid, van de wet 
van 9 augustus 1963 tot instelling 
van een organisatie van een rege
ling voor verplichte ziekte- en inva
liditeitsverzekering blijkt dat, onder 
voorbehoud van de regels betref
fende de eerste zes maanden van de 
primaire arbeidsongeschiktheid, de 
in deze bepaling vastgestelde ver
mindering van het vermogen tot 
verdienen die, behoudens de bij de 
wet bepaalde afwijkingen welke ten 
deze niet van toepassing zijn, een 
voorwaarde is voor de staat van 
arbeidsongeschiktheid in de zin van 
die wet van 9 augustus 1963, moet 
bestaan zowel ten aanzien van wat 
een persoon, van dezelfde stand en 
met dezelfde opleiding, kan verdie
nen door zijn werkzaamheid in de 
beroepencategorie waartoe de be
roepsarbeid behoort, door betrok
kene verricht toen hij arbeidsonge
schikt werd, als ten aanzien van wat 
zo een persoon kan verdienen door 
zijn werkzaamheid in de verschil
lende beroepen die de betrokkene 
heeft uitgeoefend of had kunnen 
uitoefenen uit hoofde van zijn 
beroepsopleiding; 

Dat het arrest, door te beslissen 
dat de werknemer ten laste van zijn 
verzekeringsinstelling moet blijven 
zo lang de vermindering van zijn 
vermogen tot verdienen het door de 
wet vastgestelde percentage bereikt 
en daarbij slechts een van voor
melde criteria toepast, voornoemde 
wettelijke bepaling schendt; 

Dat dit onderdeel van het middel 
gegrond is; 

En overwegende dat, krachtens de 
artikelen 580, 2°, 1017, tweede lid, en 
1111 van het Gerechtelijk Wetboek, 
de kosten ten laste moeten komen 
van eiser; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van de vernietigde 
beslissing; veroordeelt eiser in de 
kosten; verwijst de zaak naar het 
Arbeidshof te Brussel. 

17 maart 1980 - 3• kamer -
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : baron Vin
!;!Otte - Gelijkluidende conclusie van de 
h. Ballet, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Houtekier. 

Nr. 449 

3• KAMER- 17 maart 1980 

1° ARBEIDSONGEVAL - ONGEVAL 
BEG RIP. 

2° ARBEIDSONGEVAL - ONGEVAL OP 
DE WEG NAAR EN VAN HET WERK- BEG RIP. 

1° << Wanneer de getroffene van een 
arbeidsongeval of zijn rechthebben
den, benevens het bestaan van het 
Jetsel, een plotselinge gebeurtenis aan
wijzen, wordt het letsel, behoudens 
tegenbewijs, vermoed door een onge
val te zijn veroorzaakt » (1 ). (Art. 9 
Arbeidsongevallenwet.) 

2° De rechter die, nadat hij erop gewe
zen heeft dat het ongeval dat een 
bediende op een vrijdag, rond 20 uur 
30, is overkomen, op dertig kilometer 
van zijn waning, vaststelt dat het 
gebruikelijk is dat een technisch 
directeur in een kleine onderneming 
met het oog op de verkoop van 
raamlijsten klanten-aannemers, na 
hun dagtaak, bezoekt, oak al is het 
vrijdag, vooral als hij volgens overeen
komst belang heeft bij het omzetcijfer, 
kan uit die vaststelling wettig afleiden 
dat het ongeval is overkomen op de 
weg naar en van het werk. 

(DE BELGISCHE BIJSTAND T. RIBAUCOURT) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 februari 1979 door 
het Arbeidshof te Luik gewezen; 

(1) Zie Cass., 28 mei 1979 (A.C., 1978-79, 
1127). 
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Over het middel, afgeleid uit de schen

ding van de artikelen 1315, eerste lid, 
van bet Burgerlijk Wetboek, 9 en 
63, inzonderheid §§ 1 en 2, van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 

doordat het arrest beslist dat het 
verkeersongeval, dat verweerder is over
komen op 11 oktober 1974, zich heeft 
voorgedaan op de weg naar en van het 
werk, en het beroepen vonnis bevestigt 
voor zover bet eiseres als arbeidsonge
vallenverzekeraar had veroordeeld om 
verweerder een provisionele vergoeding 
van 100.000 frank te betalen en een 
deskundigenonderzoek had bevolen tot 
vaststelling van de diverse graden van 
arbeidsongeschiktheid die hij door het 
ongeval had opgelopen, op grond : dat 
verweerder aan de hand van bet straf
dossier het letsel en de toevallige plotse
linge gebeurtenis heeft bewezen en 
aldus, « volgens artikel 9 van de wet van 
10 april 1971, aanspraak kan maken op 
bet wettelijk vermoeden dat bet gaat om 
een arbeidsongeval »; dat dit wettelijk 
vermoeden niet wordt weerlegd door de 
late tegenwerping van eiseres dat bet 
ongeval op een vrijdag, rond 20 uur 30, 
te Verviers, op 30 kilometer van de 
woonplaats van de getroffene heeft 
plaatsgebad; dat bet immers gebruikelijk 
is dat een tecbniscb directeur en ver
tegenwoordiger in een kleine onderne
ming voor de verkoop van raamlijsten 
naar klanten-aannemers gaat na hun 
dagtaak, zelfs op een vrijdag, vooral als 
hij volgens overeenkomst belang beeft 
bij bet omzetcijfer; dat, ingeval eiseres 
nog meer zekerbeid wilde hebben, even
tueel ter bestrijding van bet wettelijk 
vermoeden, zij « in geval van betwisting, 
de baar bij artikel 63 van de Arbeidson
gevallenwet opgelegde verplicbtingen 
moest nakomen, onder meer de verplicb
ting om dadelijk een onderzoek te laten 
instellen door de arbeidsinspecteur; dat 
zij niet mag klagen over baar eigen 
tekortkomingen », 

terwijl, eerste onderdeel, de werkne
mer moet aantonen dat bet ongeval dat 
hem is overkomen een arbeidsongeval is 
of zicb op de weg naar en van het werk 
heeft voorgedaan; bet vermoeden 
waarop hij zich, krachtens artikel 9 van 
de Arbeidsongevallenwet, kan beroepen 
wanneer hij, benevens het bestaan van 
bet letsel, een plotselinge gebeurtenis 
aanwijst, aileen betrekking heeft op het 
verband tussen dat ongeval en bet letsel, 
doch hem niet ervan ontslaat te bewij
zen dat bet ongeval beschouwd moet 
worden als een arbeidsongeval, zodat het 

arbeidshof, door te verklaren dat ver
moed wordt dat verweerder een arbeids
ongeval is overkomen, omdat hij bet 
letsel en de plotselinge gebeurtenis aan
wijst, de draagwijdte van bet door bet 
Hof aangevoerde vermoeden miskent 
(schending van artikel 9 van de Ar
beidsongevallenwet van 10 april 1971) en, 
bijgevolg, de regel van de bewijslast 
inzake de verbintenissen (schending van 
artikel 1315, eerste lid, van bet Burger
lijk Wetboek); 

tweede onderdeel, artikel 63 van de 
Arbeidsongevallenwet aileen bepaalt dat 
de verzekeraar de arbeidsinspecteur ver
wittigt indien hij, op basis van de 
ongevalsaangifte, oordeelt dat er twijfel 
bestaat omtrent de toepassing van de 
wet op bet ongeval, doch niet indien bij, 
zoals in dit geval, weigert bet ongeval 
ten laste te nemen; bovendien uit geen 
enkele wetsbepaling blijkt dat bet feit 
dat de verzekeraar de voorschriften van 
artikel 63 niet in acht heeft genomen, 
kan doen besluiten dat bet ongeval 
onder de wet valt of dat de verzekeraar 
bet niet meer zou mogen betwisten 
(schending van alle in het middel ver
melde wettelijke bepalingen) : 

W at het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, enerzijds, het 

arrest vaststelt dat verweerder het 
letsel en de plotselinge gebeurtenis 
van het ongeval aantoont; dat het 
oordeelt dat verweerder aanspraak 
kan maken op het wettelijk vermoe
den van artikel 9 van de Arbeids
ongevallenwet van 10 april 1971, 
waarin wordt bepaald dat wanneer 
de getroffene of zijn rechthebben
den, benevens het bestaan van het 
letsel, een plotselinge gebeurtenis 
aanwijzen, het letsel, behoudens 
tegenbewijs, vermoed wordt door 
een ongeval te zijn ve:roorzaakt; 

Overwegende dat, anderzijds, het 
arrest erop wijst : dat << het ongeval 
op een vrijdag, rond 20 uur 30, op 
dertig kilometer van de woonplaats 
van de getroffene, te Verviers heeft 
plaatsgehad; dat het gebruikelijk is 
dat een technisch directeur en ver
tegenwoordiger in een kleine onder
neming voor de verkoop van raam
lijsten naar klanten-aannemers gaat 
na hun dagtaak, zelfs op een vrij-
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dag, vooral als hij volgens overeen
komst belang heeft bij het 
omzetcijfer »; 

REKENING VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR 
DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELF
STANDIGEN. 

Overwegende dat het arrest aldus 
beslist, enerzijds, dat er een ongeval 
is t!eweest, daar het vermoeden 
van < 'iikel 9 van de wet van 
10 april 1971 niet werd weerlegd, en, 
anderzijds, dat is aangetoond dat 
het aan verweerder overkomen 
ongeval zich heeft voorgedaan op de 
weg naar en van het werk; 

Dat het eerste onderdeel van. het 
middel niet kan worden aangeno
men; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat uit het ant
woord op het eerste onderdeel volgt 
dat het arrest zijn beslissing wette
lijk verantwoordt door . bovenver
melde overwegingen; 

Dat het tweede onderdeel van het 
middel, hetwelk ten overvloede 
gegeven overwegingen van het 
arrest bekritiseert, bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

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

17 maart 1980 3• kamer 
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Closon 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Ballet, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Biitzler. 

Nr. 450 

3• KAMER - 17 maart 1980 

1° GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE 

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG -
BURGERLIJKE ZAKEN - ZELFSTANDIGEN -
GESCHIL OVER DE TOEKENN!NG VAN EEN 
RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN- WAARDE 
VAN DE VORDERING- VASTSTELLING. 

4° GERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING -
GESCHIL OVER DE TOEKENNING VAN EEN 
RUSTPENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN -
VASTSTELLING. 

1" Het beroep van een werknemer tegen 
een beslissing van het Rijksinstituut 
voor de Sociale Verzekeringen der 
Zelfstandigen waarbij hem een pen
sioen wordt geweigeJ"Cl, komt, voor de 
vaststelling van het bedrag van de 
rechtsplegingsvergoeding, neer op een 
vordering tot betaling van een 
geldsom, die kan Jeiden tot toepassing 
van art. 3, tweede lid, KB. van 30 nov. 
1970. 

2" De Rijkskas voor Rust- en Overle
vingspensioen betaalt de rust- en 
overlevingspensioenen van zelfstandi
gen voor rekening van het Rijksinsti
tuut voor de Sociale Verzekeringen 
del" Zelfstandigen, dat die uitkeringen 
is vel"schuldigd. (Art. 41 K.B. nr. 72 
10 nov. 196'/, gew. bij de wet van 
9 juni 1970 en bij het K.B. van 13 jan. 
1971.) 

5" Hoewel een J"ust- en overlevingspen
sioen van zelfstandigen wegens 
nieuwe elementen kan worden ver
minderd of afgeschaft, vol"mt de toe
kenning van zodanig pensioen, vooJ" de 
Taming van het aan de beoordeling 
van de arbeidsrecilter onderworpen 
geschil, eenlijfrente, die aan de recht
hebbende veJ"schuldigd is tot aan zijn 
ovel"iijden, in de zin van art. 561 
Ger. W.; de vermindering of opheffing 
kan geen enkele invloed hebben op de 
raming van de vordering door de 
J"echter ten tijde van zijn uitspraak en 
dus evenmin op de vaststelling van de 
reciltsplegingsvergoeding. 

ZAKEN - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - (RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKE-
VORDERING TOT HET BETALEN VAN EEN RINGEN DER ZELFSTANDIGEN T. DEGENEFFE) 
GELDSOM. 

2° RUST- EN OVERLEVINGSPEN-
SIOEN - ZELFSTANDIGEN - BETALING 
DOOR DE RIJKSKAS VOOR RUST- EN OVERLE
VINGSPENSIOENEN - BETALINGEN VOOR 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 10 .juni 1977 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 
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Overwegende dat de voorziening 

enkel gericht is tegen de beslissing 
van het arrest waarbij eiser tot een 
dubbele rechtsplegingsvergoeding 
wordt veroordeeld; 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 1911, 1983 van het 
Burgerlijk Wetboek, 561, 1022 van het 
Gerechtelijk Wetboek, welk artikel 1022 
vervangen is bij het enig artikel van de 
wet van 6 juli 1973 tot wijziging van 
artikel 1022 van het Gerechtelijk Wet
boek, 2, 3, inzonderheid lid 1, 2 en 4, van 
het koninklijk besluit van 30 november 
1970 tot vaststelling van het tarief van 
de invorderbare kosten bedoeld in arti
kel 1022 yan het Gerechtelijk Wetboek, 
welk art1kel 3, lid 2, gewijzigd en 
aangevuld is bij artikel 3 van het 
koninklijk besluit van 23 november 1976 
tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 30 november 1970 houdende vervan
ging van het koninklijk besluit van 
12 september 1969 tot vaststelling, voor 
de uitvoering van artikel 1022 van het 
Gerechtelijk Wetboek, van het tarief van 
de door de rechter toegekende invorder
bare kosten, 34 van het koninklijk 
besluit nr. 72 van 10 november 1967 
betreffende het rust- en overlevingspen
sioen der zelfstandigen, welk artikel 34 
vervangen is bij artikel 31 van de wet 
van 6 februari 1976 houdende wijziging 
van sommige bepalingen inzake het 
sociaal statuut der zelfstandigen en 
153 van het koninklijk besluit van 
22 december 1967 houdende algemeen 

· reglement betreffende het rust- en over
levingspensioen der zelfstandigen, welk 
artikel 153 vervangen is bij artikel 9 van 
het koninklijk besluit van 10 mei 1971 
tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 22 december 1967 houdende alge
meen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen der zelfstandigen, 

doordat eiser had beslist dat verweer
ster geen recht had op een rustpensioen 
als zelfstandige, en verweerster tegen 
die beslissing bij de arbeidsrechtbank 
beroep h~d ingesteld op grond dat zij, in 
tegensteilmg met hetgeen eiser had aan
genomen, als zelfstandige had gewerkt, 
en het arrest, dat het beroepen vonnis 
bevestigt voor zover dit de door verweer
ster aangevoerde loopbaan in aanmer
king nam, doch de debatten heropent 
alvorens uitspraak te doen over het door 
dat vonnis vastgestelde pensioenbedrag 
en tevens beslist dat verweerster geen 
gerechtelijke interesten kan vorderen 
omdat eiser niet kan worden veroordeeld 

tot betaling van de pensioenuitkeringen, 
daar zijn wettelijke taak er niet in 
bestaat ze te betalen, de tot dan 
gemaakte kosten op 4.320 frank bepaalt 
en eiser daarin veroordeelt, op grond 
dat eiser ten onrechte betoogt dat 
de rechtsplegingsvergoeding in hoger 
beroep volgens het gewone tarief moet 
worden berekend omdat de eis er niet 
toe strekt een veroordeling tot de beta
ling van een geldsom te doen uitspreken; 
dat, voor de verhoging of verlaging van 
de rechtsplegingsvergoeding volgens de 
belangrijkheid van de vordering, 
artik~l 3, vierde lid, van het koninklijk 
beslmt van 30 november 1970 uitdrukke
lijk verwijst naar artikel 561 van het 
Gerechtelijk Wetboek, waarin de waarde 
van de vorderingen wordt bepaald wan
neer, zoals ten deze, de betwisting 
betrekking heeft op de titel van een 
altijddurende rente of een lijfrente; dat, 
ingevulge dit artikel, de waarde van het 
geschil, die in aanmerking moet worden 
genomen voor de berekening van de 
rechtsplegingsvergoeding, gelijk is aan 
de annulteit vermenigvuldigd met tien 
dit is in dit geval een bedrag van mee~ 
dan 100.000 frank, waardoor verweerster 
aanspraak kan maken op een rechtsple
gingsvergoeding van 4.320 frank, 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 2 van 
het koninklijk besluit van 30 novem
ber 1970 voorziet in een vaste rechtsple
gingsvergoeding voor de onderscheiden 
materiiHe handelingen die in een aanleg 
voor het arbeidshof dienen te worden 
verricht en die, uit dien hoofde, deel 
uitmaakt van de invorderbare kosten; uit 
artikel 3, vierde lid, van dat koninklijk 
besluit blijkt dat « voor de toepassing 
van het eerste en tweede lid » van 
datzelfde artikel 3 en voor « de vaststel
ling van het bedrag van de vordering » 
toepassing moet worden gemaakt van de 
regelen, vastgesteld in de artikelen 557 
tot 562 en 618 van het Gerechtelijk 
Wetboek, tot bepaling van de bevoegd
heid en de aanleg; er dus aileen reke
ning moet worden gehouden met die 
regels en inzonderheid met de regel van 
artikel 561 van het Gerechtelijk Wet
hoek, wanneer de ingestelde eis ertoe 
strekt een veroordeling tot betaling van 
een geldsom te doen uitspreken; ver
weerster niet een dergelijke eis heeft 
ingesteld bij haar beroep tegen de 
beslissing van eiser, doch aan het 
arbeidsgerecht aileen een betwisting 
heeft voorgelegd over de vaststelling van 
de loopbaan; de rechtsplegingsvergoe
ding, voor de aanleg in het arbeidshof 
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waartoe die betwisting aanleiding heeft 
gegeven, bijgevolg op het vaste bedrag 
en niet op het dubbele van dit bedrag 
moest worden vastgesteld (schending 
van de artikelen 561 en 1022 van het 
Gerechtelijk Wetboek, welk artikel 1022 
vervangen is bij het enig artikel van de 
wet van 6 juli 1973, 2 en 3, inzonderheid 
lid 1, 2 en 4, van het koninklijk besluit 
van 30 november 1970 tot vaststelling 
van het tarief van de invorderbare 
kosten bedoeld in artikel 1022 van het 
Gerechtelijk Wetboek, welk artikel 3, 
lid 2, gewijzigd en aangevuld is bij 
artikel 3 van het koninklijk besluit van 
23 november 1976); · 

tweede onderdeel, verweerster, bij 
haar beroep tegen de beslissing van 
eiser inzake haar pensioenaanvraag, in 
elk geval geen eis had kunnen instellen 
om een veroordeling tot betaling van een 
geldsom te doen uitspreken, daar, zoals 
het arrest toegeeft, de taak van eiser, 
zoals die omschreven is bij de wet, niet 
bestaat in de betaling van de uitkerin
gen waartoe dat pensioen aanleiding kon 
geven (schending van de artikelen 561, 
1022 van het Gerechtelijk Wetboek, welk 
artikel 1022 vervangen is bij het enig 
artikel van de wet van 6 juli 1973, 2 en 3, 
inzonderheid lid 1, 2 en 4, van het 
koninklijk besluit van 30 november 1970 
tot vaststelling van het tarief van 
de invorderbare kosten bedoeld in 
artikel 1022 van het Gerechtelijk Wet
hoek, welk artikel 3, lid 2, gewijzigd en 
aangevuld is bij artikel 3 van het 
koninklijk besluit van 23 november 1976, 
en 34 van het koninklijk besluit nr. 72 
van 10 november 1967 betreffende het 
rust- en overlevingspensioen der zelf
standigen, welk artikel 34 vervangen is 
bij artikel 31 van de wet van 
6 februari 1976 houdende wijziging van 
sommige bepalingen inzake het sociaal 
statuut der zelfstandigen); 

derde onderdeel, het rustpensioen als 
zelfstandige niet onveranderlijk is vast
gesteld en de rechthebbende daarop. 
geen aanspraak kan maken zijn Ieven 
lang, zodat de betwisting over de vast
stelling van de loopbaan van een zelf
standige niet kan worden beschouwd als 
een betwisting over de titel van een 
altijddurende rente of een lijfrente en, 
derhalve, ook niet kan worden geraamd 
volgens de regel van artikel 561 van het 
Gerechtelijk Wetboek (schending van 
aile in het middel vermelde wettelijke 
bepalingen en inzonderheid van de 
artikelen 1911 en 1983 van het Burgerlijk 
Wetboek, 561 van het Gerechtelijk Wet-

boek, 34 van het koninklijk besluit nr. 72 
van 10 november 1967 betreffende het 
rust- en overlevingspensioen der zelf
standigen, welk artikel 34 vervangen is 
bij artikel 31 van de wet van 
6 februari 1976 houdende wijziging van 
sommige bepalingen inzake het sociaal 
statuut der zelfstandigen, 153 van het 
koninklijk besluit van 22 december 1967 
houdende algemeen reglement betref
fende het rust- en overlevingspensioen 
der zelfstandigen, welk artikel 153 ver
vangen is bij artikel 9 van het koninklijk 
besluit van 10 mei 1971 tot wijziging van 
het koninklijk besluit van 22 de
cember 1967 houdende algemeen 
reglement betreffende het rust- en over
levingspensioen der zelfstandigen) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, wanneer een 
zelfstandige een beroep heeft inge
steld tegen een beslissing van het 
Rijksinstituut voor de Sociale Ver
zekeringen der Zelfstandigen waar
bij hem een pensioen wordt gewei
gerd, zijn eis ·noodzakelijk strekt tot 
betaling van een geldsom; dat, der
halve, de beslissing, waarbij eiser 
wordt veroordeeld tot betaling van 
een vergoeding die op het dubbele 
van de vaste vergoeding is vastge
steld overeenkomstig artikel 3, lid 
2 en 4, van het koninklijk besluit 
van 30 november 1970, gewijzigd 
bij het koninklijk besluit van 
23 november 1976 tot vaststelling 
van het tarief van de invorderbare 
kosten bedoeld in artikel 1022 van 
het Gerechtelijk Wetboek, wettelijk 
is verantwoord; 

Wat het tweede onderdeel be
treft : 

Overwegende dat artikel 34, eer
ste lid, van het koninklijk besluit 
nr. 72 van 10 november 1967 betref
fende het rust- en overlevingspen
sioen der zelfstandigen, gewijzigd 
bij artikel 31 van de wet van 
6 februari 1976, bepaalt dat de 
uitkeringen door de Rijkskas voor 
Rust- en Overlevingspensioen wor
den betaald voor rekening van het 
Rijksinstituut voor de Sociale Ver
zekeringen der Zelfstandigen; 



-882-

Overwegende dat die wettelijke Nr. 451 
bepaling niet impliceert dat eiser 
alleen tot taak zou hebben de aan
vragen tot uitkering van een rust

2• KAiVlER - 18 maart 1980 

en overlevingspensioen te behande- 1° VALSHEID EN GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN - GEBRUIK VAN 
VALSE STUKKEN- BEGRIP. 

len; dat, hoewel de uitkeringen door 
de Rijkskas voor Rust- en Overle
vingspensioen worden betaald voor 
rekening van het Rijksinstituut voor 2° CASSATIE- OMVANG- STRAFZAKEN

de Sociale Verzekeringen der Zelf- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - NIET 
standigen, eiser moet WOrden BEPERKTE VOORZIENING VAN DE BE
beschOU.Wd als de schuldenaar van KLAAGDE - VERNIETIGING VAN DE BESLIS-

SING OP DE STRAFVORDERING - BRENGT 
die uitkeringen; dat deze uitlegging VERNIETIG!NG MEE VAN DE EINDBESLISSING 
trouwens blijkt uit de tekst van OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
artikel 41 van het koninklijk besluit TEGEN DE BEKLAAGDE (1). 

1" Geen gebruik van een vals stuk in de 
betekenis van art. 197 Sw. is het feit 
dat hij, die onder meer vervolgd wordt 
wegens vervalsing van een stuk, voor 
de rechter deze telastlegging betwist 
onder aanvoering dat dit stuk overeen
stemt met de weTkelijkheid die het 
moest vaststellen (2). (Art. 197 Sw.) 

van 10 november 1967, gewijzigd bij 
artikel 39, 4", van de wet van 
9 juni 1970 en bij artikel 2, 5", van 
het koninklijk besluit van 13 janua
ri 1971, waarin wordt bepaald dat de 
betwistingen, in verband met de 
betaling van de uitkeringen welke 
ten laste zijn van het Rijksinstituut, 
tot de bevoegdheid van de arbeids-
rechtbank behoren; (VAN LANGENHOVE T. LANDSBOND DER CHRIS-

TELIJKE MUTUALITEITEN EA.) 
Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de toekenning 

van een rustpensioen als zelfstan
dige, voor de raming van het aan 
het oordeel van de arbeidsgerechten 
onderworpen geschil, in de zin van 
artikel 561 van het Gerechtelijk 
Wetboek een lijfrente vormt die aan 
de rechthebbende verschuldigd is 
tot aan zijn overlijden; 

Dat de · omstandigheid dat dit 
pensioen, wegens nieuwe elemen
ten, eventueel kan worden vermin
derd of afgeschaft, geen enkele 
invloed kan hebben op de raming 
van de vordering die door de rech
ter moet worden gedaan op het 
moment dat hij uitspraak doet; 

Dat elk onderdeel van het middel 
naar recht faalt; 

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

17 maart 1980 3• kamer 
Voorzitter : de h. Gerniers, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Closon 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Ballet, advocaat-generaal - Advocaat : 
mr. Simont. 

ARREST 

HET HOF;- Gelet op het bestre
den arrest, op 30 mei 1979, op 
verwijzing, door het Hof van Beroep 
te Brussel gewezen; 

Gelet op het arrest, op 30 sep
tember 1975 door het Hof gewezen; 

Overwegende dat eiser werd ver
volgd om valsheid in geschriften 
te hebben gepleegd, de valsheid 
bestaande in het feit ten nadele van 
het Nationaal Werk voor Oorlogsin
validen, het Verbond der Christe
lijke Mutualiteiten te Dendermonde, 
het Verbond der Christelijke Mu
tualiteiten te Aalst, de Bond Moyson 

(1) Cass., 11 maart 1980 (A.C., 1979-80, nr. 
439). 

Over de omvang van de vernietiging, als het 
gaat om een burgerlijke rechtsvordering, wan
neer het Hof van Cassatie niet heeft kunnen 
nagaan of de strafvordering al dan niet is 
verjaard, zie Cass., 24 jan. 1978 (A.C., 1978, 620) 
met voetnoot E.K. 

(2) Cass., 21 maart 1972 (A.C., 1972, 698); zie 
ook voetnoot L.C. onder Cass., 23 juni 1941 
(Bull. en Pas., 1941, l, 248), NYPELS en SERVAIS, 
Code p{ma.l interprete, art. 193, nrs. 14, 19 en 
20, en art. 196, nrs. 19 en 20. 
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te Dendermonde, de Bond Moyson 
te Zottegem, en de N ationale Maat
schappij der Belgische Spoo:rwegen, 
onder meer hetzij ereloonnota's te 
hebben opgesteld voor niet gele
verde prestaties, hetzij genees
middelen-voorschriften te hebben 
opgesteld voor geneesmiddelen 
die niet werden afgeleverd, het-
zij geneesmiddelen-voorschriften 
of geneesmiddelen-voorschriften-
kwijtschriften te hebben opgesteld 
voor andere geneesmiddelen dan 
die welke in werkelijkheid werden 
afgeleverd, voornamelijk door op 
deze voorschriften een magistraal 
bereid geneesmiddel te vermelden 
wanneer in werkelijkheid een far
maceutische specialiteit of een 
geprefabriceerde bereiding of een 
geneesmiddel afkomstig uit een kli
niekverpakking werd afgeleverd en, 
met hetzelfde bedrieglijk opzet of 
oogmerk om te schaden, hiervan 
gebruik gemaakt te hebben tot op of 
rond 21 augustus 1968 (telastlegging 
A), oplichtingen te hebben gepleegd 
ten nadele van de in de telastleg
ging · A genoemde instellingen 
(telastlegging B) en, met overtre
ding van artikel 26quater van het 
koninklijk besluit van 10 mei 1937, 
een geneeskundig monster te heb
ben verkocht (telastlegging C), de 
herhaalde opeenvolgende feiten van 
de telastleggingen A en B het 
gevolg zijnde van een aanhoudend 
misdadig opzet en dienvolgens een 
collectief of voortgezet misdrijf uit
makend en aangezien wordend als 
een strafbare handeling ten 
opzichte waarvan de verjaring der 
publieke vordering slechts aanvangt 
vanaf de laatste strafbare daad, met 
name vanaf op of rond 14 augustus 
1968; 

Overwegende dat het arrest de 
strafvordering verjaard verklaart, 
met uitzondering van de feiten, ten 
laste gelegd sub A en· B, die in 
verband staan met het Nationaal 
Werk voor Oorlogsinvaliden, bewe
zen verklaart, voor de periode van 
22 augustus 1965 tot 21 mei 1973, de 
feiten, ten laste gelegd sub A en B, 
verband houdende met het Natio-

naal Werk voor Oorlogsinvaliden, en 
eiser, voor het aangehouden ge
deelte van de telastleggingen A en 
B vermengd, tot een enkele straf 
veroordeelt; 

Dat het arrest, na vastgesteld te 
hebben dat al de civielrechtelijke 
vorderingen tijdig werden ingesteld, 
eiser veroordeelt tot betaling van 
definitieve bedragen aan de ver
weerders; 

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing waar
bij op de tegen eiser ingestelde · 
strafvordering de ten laste gelegde 
feiten A en B, met uitzondering van 
die welke verband houden met het 
Nationaal Werk voor Oorlogsinva
liden, en C verj aard worden ver
klaard: 

Overwegende dat de voorziening 
bij gemis van belang niet ontvanke
lijk is; 

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing op de 
tegen eiser ingestelde strafvordering 
wat betreft de telastleggingen A en 
B met betrekking tot het Nationaal 
Werk voor Oorlogsinvaliden : 

Over het middel, ambtshalve afgeleid 
uit de schending van het algemeen 
rechtsbeginsel betreffende de eerbiedi
ging van de rechten van de verdediging, 
en van de artikelen 197 van het Straf
wetboek, 21 en 22 van de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Straf
vordering: 

Ove:rwegende dat, na eiser ter 
terechtzitting van 2 mei 1979 uitge
nodigd te hebben zijn verdediging 
voor te dragen nopens het gebruik 
van de valse stukken, waarvan 
sprake is in de telastlegging A, voor 
de periode gaande van 22 augustus 
1965 tot 2 mei 1979, en na vastge
steld te hebben dat eiser in het 
beschikkend gedeelte van zijn ter 
terechtzitting van de eerste rechter 
op 21 mei 1973 neergelegde conclu
sie in zeer subsidiaire orde doch 
uitdrukkelijk heeft gesteld dat de 
burgerlijke partij, het Nationaal 
Werk voor Oorlogsinvaliden, hem 
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een totaal bedrag van 366.267 frank 
verschuldigd bleef volgens een erbij 
gevoegde gedetailleerde nota, het 
hof van beroep oordeelt : « dat 
hieruit blijkt dat beklaagde (eiser) 
op voormelde datum (21 mei 1973) 
nog steeds het doel beoogde dat hij 
door het opstellen van de eventuele 
valse stukken nastreefde en ove
rigens nog steeds nastreeft blijkens 
het ter zitting van 23 april 1979 
ingenomen standpunt, waarbij hij 
nog immer beweert geen valsheid te 
hebben gepleegd en waaruit volgt 
dat hij van de beoogde betaling niet 
heeft afgezien; dat alleszins, door 
het neerleggen voor de eerste rech
ter van bedoelde conclusie op 
21 mei 1973, beklaagde meteen 
gebruik maakte van de van valsheid 
betichte stukken, door voor te hou
den dat de burgerlijke partij 
N.W.O.I. de erop vermelde bedragen 
hem werkelijk verschuldigd was; 
dat de opgeworpen dubbele omstan-

Overwegende dat geen gebruik 
van een vals stuk in de betekenis 
van artikel 197 van het Strafwet
boek is het feit dat hij, die onder 
meer vervolgd wordt wegens verval
sing van dat stuk, voor de rechter 
de telastlegging betwist onder aan
voering dat de inhoud van het stuk 
overeenstemt met de werkelijkheid 
die het moet vaststellen; dat een bij 
conclusie op civielrechtelijk gebied 
ingenomen standpunt, in overeen
stemming met het verweer op de 
strafvordering, evenmin het gebruik 
van een vals stuk kan opleveren; 

Dat het arrest door de voormelde · 
redengeving de in het middel 
verme1de wetsbepalingen en het 
rechtsbeginsel schendt; 

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

digheid dat de supra ontlede conclu- A : van het Nationaal Werk voor 
sie werd opgesteld door een toen- Oorlogsinvaliden : 
malige raadsman van ?eklaagde .~n Overwegende dat de vernietiging, 
dat deze raadsm~n ZlCh mogehJ~ op de niet beperkte voorziening van 
zou hebben. verg1st~ aan de mt eiser, van de beslissing op de straf
d~ze conclus1e afgele1de gevolgtrek- vordering de vernietiging mede
kmgen geen afbreuk doet, daar be-~ brengt van de beslissing op de 
klaagde moet worden verondersteld civielrechtelijke vordering die het 
akkoord te gaan met het do?r deze gevolg is van de eerste· 
raadsman-volmachtdrager mgeno- ' 
men standpunt, tot bewijs van het 
tegendeel, welk bewijs ter zake niet 
wordt geleverd noch zelfs aangebo
den; dat uit wat voorafgaat volgt 
dat, voor wat betreft het N.W.O.I., 
de verjaring van de in de periode 
van 22 augustus 1965 tot 21 augus
tus 1968 gepleegde feiten (telastleg
ging A) pas is begonnen te lopen op 
21 mei 1973; dat de eerste feiten in 
de telastlegging A omschreven 
evenmin verjaard zijn voor wat het 
N.W.O.I. betreft, daar al deze feiten 
de uiting zijn van hetzelfde misda
dig opzet; dat de telastlegging B, 
zijnde het misdrijf van oplichting, 
voor zover gepleegd ten opzichte 
van het N.W.O.I. ... wegens eenheid 
van opzet aan hetzelfde verj arings
schema is onderworpen »; 

B : van de overige verweerders : 
Overwegende dat eiser geen bij

zonder middel aanvoert; 

Om die redenen, en ongeacht de 
door eiser aangevoerde middelen, 
die niet tot ruimere cassatie of 
cassatie zonder verwijzing kunnen 
leiden, vernietigt het bestreden 
arrest in zoverre het op de strafvor
dering jegens eiser uitspraak doet 
over de telastleggingen A en B, 
verband houdend met het Nationaal 
Werk voor Oorlogsinvaliden, over de 
civielrechtelijke vordering van het 
Nationaal Werk voor Oorlogsinvali
den tegen eiser, en over de kosten 
van deze vorderingen; verwerpt de 
voorziening voor het overige; 



-885-

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

18 maart 1980 - 2• kamer - Voorzit
ter : baron Richard - Verslaggever : de 
h. Boon - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Colard, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. Heyvaert, Gent. 

2• KAMER- 18 maart 1980 

RECHTBANKEN - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - RECHTER IN HOGER BEROEP 
DIE DE BEKLAAGDE VEROORDEELT "1\""EGENS 
EEN ANDER MISDRIJF DAN DAT WAAROVER 
DE EERSTE RECHTER HEEFT BESLIST -
VOORWAARDE VOOR DE WETTIGHEID VAN DE 
VEROORDELING. 

De rechter in hager beroep kan de 
beklaagde niet wettig veroordelen 
wegens een ander misdrijf dan dat 
waarover de eerste rechter heeft 
beslist, dan wanneer hij vaststelt dat 
het aldus in aanmerking genomen feit 
hetzelfde is als datgene waarop de 
vervolging was gegrond of vervat was 
in het feit dat eraan ten grondslag Jag, 
en de beklaagde verwittigd is van de 
wijziging van kwalificatie (1). 

(DE MAREZ) 

ARREST 

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

I. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing waar
bij eiser wordt vrijgesproken van de 
telastleggingen D-1, D-2, Fen G: 

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

II. In zoverre de voorziening 
gericht is tegen de beslissing waar
bij eiser wordt veroordeeld wegens 
de telastleggingen A, B, C, E-1, 
E-2 en K-8 : 

Over het eerste middel, afgeleid uit de 
schending van de artikelen 196, 197 van 
het Strafwetboek, 183, 195 van het Wet
hoek van Strafvordering, en 97 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest vaststelt dat de 
valsheid in geschriften erin bestaan 
heeft dat eiser in bepaalde gevallen 
het geneesmiddelenvoorschrift opgesteld 
en/of overgezonden heeft nadat het 
geneesmiddel reeds was afgeleverd door 
de apotheker, 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest 
zodoende niet vaststelt dat het ten laste 
van eiser gelegde feit, te weten valsheid 
in geschriften te hebben gepleegd door 
het opstellen van geneesmiddelenvoor
schriften zonder voorafgaand onderzoek 
van de dieren, bewezen is; 

tweede onderdeel, het arrest op dat 
punt niet antwoordt op eisers conclusie; 

derde onderdeel, het arrest aldus een 
veroordeling uitspreekt wegens een 
ander feit dan dat waarvoor eiser 
terechtstond en dat bij het hof van 
beroep was aangebracht; 

vierde onde1·deel, het arrest uit het 
oog verliest dat dit ander feit niet bij de 
opsteller van het geneesmiddelenvoor
schrift maar enkel bij de apotheker, die 
zonder voorschrift afgeleverd heeft, 
strafbaar is; 

vijfde onderdeel, het arrest, door op 
algemene wijze te stellen dat een 
geneeskundig voorschrift een titel vormt 
die v66r de aflevering van de geneesmid

-----------------1 delen moet worden opgesteld, oordeelt 
(1) Zie voetnoot P.L., onder Cass., 3 aug. 

1917 (Bull. en Pas., 1917, I, 326); Cass., 8 sept., 
2 en 15 dec. 1975 (A.C., 1976, 34, 414 en 469); 
5 okt. 1976 en 20 juni 1977 (ibid., 1977, 139 en 
1081); 16 nov. 1977 (ibid., 1978, 315); zie Cass., 
6 dec. 1976 (ibid., 1977, 390 ). 

dat een intellectuele valsheid kan 
bestaan in de onjuistheid van het ver
moeden dat door de redactie van een 
bepaald stuk gewekt wordt, hoewel het 
openbaar vertrouwen, dat aan een 
geschrift moet worden gehecht en wordt 
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beschermd door artikel 196 van het 
Strafwetboek, enkel slaat op hetgeen 
« expressis verbis » wordt uitgedrukt en 
bevestigd in bedoeld geschrift : 

Wat het derde onderdeel betreft : · 
Overwegende dat de eerste rech

ter eiser veroordeeld had, onder de 
telastlegging A, om valsheid in 
geschriften te hebben gepleegd door 
het opstellen van voorschriften voor 
geneesmiddelen zonder dat hij de 
dieren, waarvoor de geneesmiddelen 
bestemd waren, gezien of onder
zocht had, en om van de aldus 
vervalste stukken gebruik te hebben 
gemaakt; dat, volgens het vonnis, 
het verdraaien van de waarheid, 
essentieel bestanddeel van de aan
gehouden valsheid, bestaan heeft in 
het impliciet bevestigen dat de vee
arts de zieke dieren had onderzocht, 
terwijl zulks in werkelijkheid niet 
was gebeurd; 

Overwegende dat, luidens de re
dengeving van het bestreden arrest, 
het verdraaien van de waarheid dat 
ten laste van eiser wordt aangehou
den, bestaan heeft in het impliciet 
bevestigen dat de veearts de genees
middelen voorschrijft en het voor
schrift opstelt voordat de genees
middelen zijn afgeleverd, terwijl in 
werkelijkheid de geneesmiddelen 
reeds waren afgeleverd toen de 
voorschriften werden opgesteld; 

Overwegende dat het arrest aldus 
de valsheid, die het ten laste van 
eiser aanhoudt, anders aanwijst en 
beschrijft dan de eerste rechter het 
had gedaan; 

Overwegende dat de vonnisge
rechten geen uitspraak mogen doen 
over feiten die niet bij hen aanhan
gig zijn gemaakt; dat inzonderheid 
de rechter in hoger beroep geen 
uitspraak mag doen over andere 
feiten dan die waarover de eerste 
rechter heeft beslist; 

Overwegende dat het valselijk 
bevestigen, door de veearts, dat de 
voorschriften worden opgesteld v66r 
de aflevering van de medicamenten, 
niet noodzakelijk hetzelfde feit is 
als of begrepen is in het valselijk 

bevestigen dat de voorschriften wor
den opgesteld nadat de zieke dieren 
zijn onderzocht; dat alleen de fei
tenrechter kon vaststellen dat het 
om hetzelfde feit ging, mits hij de 
rechten van de verdediging eerbie
digde; 

Overwegende dat, nu het arrest 
niet vaststelt dat de feiten die het 
aanhoudt dezelfde zijn als die 
waarop de vervolgingen voor de 
eerste rechter waren gegrond, 
althans in die feiten begrepen 
waren, de redengeving van het 
arrest het toezicht van het Hof over 
de wettigheid van de beslissing niet 
mogelijk maakt; 

Dat het onderdeel in zoverre 
gegrond is; 

Overwegende dat, nu het arrest 
eiser tot een enkele straf veroor
deelt en die straf niet is verant
woord door de andere aangehouden 
telastleggingen, de vernietiging van 
de veroordeling, wegens de telast
legging A, de vernietiging van de 
gehele veroordeling moet mede
brengen; 

Om die redenen, en ongeacht de 
overige middelen die niet tot cassa
tie zonder · verwijzing kunnen lei
den, vernietigt het bestreden arrest 
in zoverre het eiser veroordeelt; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
de gedeeltelijk vernietigde beslis
sing; Iaat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Antwerpen. · 

18 maart 1980 - 2• kamer - Voorzit
ter : baron Richard - Verslaggever : de 
h. Lebbe - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Colard, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. Devriendt, Brugge. 

NI". 453 

2• KAMER- 19 maart 1980 

1° REGELING VAN RECHTSGEBIED 
- STRAFZAKEN - BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER WAARBU VERDACHTEN NAAR 
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DE CORRECI'IONELE RECHTBANK WORDEN 
VERWEZEN WEGENS EEN MISDAAD, WNDER 
OPGAVE VAN VERZACHTENDE OMSTANDIG
HEDEN, EN TEVENS WEGENS WANBEDRIJVEN 
- VONNISGERECHT DAT VASTSTELT DAT DE 
MISDRIJVEN SAMENHANGEND ZLJN EN DAT 
ZICH NIET BEVOEGD VERKLAART OM KENNIS 
TE NEMEN VAN DE HELE ZAAK- BESLISSIN
GEN IN KRACHT VAN GEWLJSDE GEGAAN
REGELING VAN RECHTSGEBIED - BESLIS
SING WAARBLJ DE RECHTBANK ZICH ONBE
VOEGD VERKLAART VERANTWOORD LLJKEND 
- NIETIGVERKLARING VAN DE BESCHIKKING 
- VERWLJZING NAAR DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING (1 ). 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
BEVOEGDHEID - STRAFZAKEN - HOF VAN 
CASSATIE WAARBLJ EEN VERZOEK TOT REGE
LING VAN RECHTSGEBIED AANHANGIG IS TEN 
GEVOLGE VAN EEN BESLISSING TOT ONBE
VOEGDVERKLARING VAN HET HOF VAN 
BEROEP DAT UITSPRAAK HEEFT GEDAAN, NA 
VOEGING VAN TWEE VORDERINGEN, INGE
STELD DE ENE OP RECHTSTREEKSE DAG
VAARDING EN DE ANDERE OP VERWLJZING 
DOOR DE RAADKAMER - GEEN CASSATIEBE
ROEP TEGEN DE BESLISSING OP DE VORDE
RING OP RECHTSTREEKSE DAGVAARDING
GEVOLGEN. 

2" Wanneer het vonnisgerecht twee 
zaken betreffende dezelfde beklaagde, 
waarvan het respectievelijk op recht
streekse dagvaarding van het open
baar ministerie en op verwijzing door 
de raadkamer, wegens samenhang 
heeft samengevoegd en zich voor de 
hele zaak onbevoegd verklaart op 
grond dat de leiten van de verwij
zingsbeschikking niet wettig aanhan
gig zijn gemaakt, behoeft het rechtsge
bied enkel te worden geregeld voor de 
strafvordering waarvan de rechter 
door de beschikking van de raadkamer 
kennis genomen heeft; van de onwet
tigheid die zou kleven aan de beslis
sing, waarbij de rechtbank zich onbe
voegd verklaart voor de vordering op 
rechtstreekse dagvaarding, kan het 
Hoi geen kennis nemen als dienaan
gaande geen cassatieberoep is inge
steld (2). 

(1) Cass., 5 dec. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 224). 

(2) Zie noot 2, onder Cass., 5 dec. 1979 (A.C., 
1979-80, nr. 224). 

(PROCUREUR-GENERAAL BLJ HET HOF VAN 
BEROEP TE BERGEN IN ZAKE CUVELIER) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het ver
zoekschrift tot regeling van rechts
gebied, op 20 februari 1980 door de 
procureur-generaal bij het Hof van 
Beroep te Bergen ingediend; 

Overwegende dat het verzoek
schrift betrekking heeft op de twee 
zaken die respectievelijk onder 
nr. 30.410/77 en nr. 20.424/78 van de 
notities van het parket te Charleroi 
ingeschreven zijn; 

Overwegende dat, enerzijds, de 
raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Charleroi, bij 
beschikking van 14 april 1978, 
Jacques Cuvelier naar de Correctio
nele Rechtbank te Charleroi verwe
zen heeft uit hoofde van : I) aanran
ding van de eerbaarheid, met 
geweld of bedreiging gepleegd op 
een meerderjarig persoon; II) slagen 
of verwondingen die een ziekte of 
een ongeschiktheid tot het verrich
ten van persoonlijke arbeid ten 
gevolge hebben gehad; III) bedrei
gingen door gebaren of zinnebeel
den; IV) aanslag op de onschend
baarheid van de woning; V) opzette
lijke vernieling van afsluitingen; VI) 
met samenhang : vernieling van 
andermans roerende eigendommen; 
VII) met samenhang : dronkenschap 
op de openbare weg; 

Overwegende dat Cuvelier gedag
vaard werd om ter terechtzitting 
van 26 april 1978 van de Correctio
nele Rechtbank te Charleroi te ver
schijnen; 

Overwegende dat, anderzijds, 
Cuvelier door de procureur des 
Konings te Charleroi rechtstreeks 
gedagvaard werd om op dezelfde 
terechtzitting van 26 april 1978 van 
de Correctionele Rechtbank te 
Charleroi te verschijnen wegens 
bedreigingen door gebaren of zinne
beelden; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank bij vonnis van 28 juni 
1978 de voeging, wegens samen-
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hang, heeft gelast van de onder de 
nrs. 30.410177 en 20.424178 van de 
parketnotities ingeschreven zaken; 

Overwegende dat de rechtbank 
vervolgens verklaarde dat in de 
veronderstelling dat de in de telast
legging I bedoelde feiten van de 
zaak 30.410/77 zouden bewezen zijn, 
zij de bij artikel 375 van het Straf
wetboek strafbaar gestelde misdaad 
van verkrachting zouden opleveren 
en dus niet tot de bevoegdheid van 
de correctionele rechtbank zouden 
behoren en dat de onder de telast
leggingen II (1, 2, 3), III (1, 2), IV (1, 
2, 3), V, VI, VII bedoelde feiten van 
de zaak 30.410/77 en de feiten van 
de zaak 20.424178 tegelijkertijd dien
den te worden berecht; 

Overwegende dat de correctionele 
techtbank zich onbevoegd ver
klaarde om uitspraak te doen over 
de vooraf gevoegde zaken; 

Overwegende dat het Hof van 
Beroep te Bergen, op het hoger 
beroep van het openbaar ministerie, 
bij op 17 januari 1980 betekend 
verstekarrest, alle beschikkingen 
van het vonnis van de correctionele 
rechtbank bevestigt; 

I. Wat de zaak 30.410/77 betreft : 
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 negatief 
geschil over rechtsmacht is ontstaan 
dat de gang van het gerecht belem
mert; 

Dat er derhalve grond is tot 
regeling van rechtsgebied; 

Overwegende dat uit de geding
stukken schijnt te volgen dat de 
onder de telastlegging I bedoelde 
feiten van de zaak, ingeschreven 
onder nr. 30.410177 van de notities 
van het parket te Charleroi, de met 
opsluiting strafbare misdaad van 
verkrachting kunnen opleveren en 
dat de andere ten laste gelegde 
feiten van dezelfde zaak met de 
eerste · zaak samenhangend schijnen 
te zijn; 

Overwegende evenwel dat uit de 
stukken van de rechtspleging volgt 
dat de strafvordering betreffende de 
misdrijven VI en VII van de eerste 
zaak verjaard was op het ogenblik 
dat het geschil over rechtsmacht is 
ontstaan; 

II. Wat de zaak 20.424/78 betreft: 
Overwegende dat er ten deze 

geen grond bestaat tot regeling van 
rechtsgebied, vermits er geen ge
schil over rechtsmacht is dat de 
gang van het gerecht belemmert; 

Dat, van welke aard de onwettig
heid van de onbevoegdverklaring in 
verband met die rechtsvordering 
ook mag zijn, het Hof er geen 
kennis van kan nemen, nu geen 
voorziening dienaangaande is inge
steld; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied in de 
zaak nr. 30.410/77 van de notities 
van het parket te Charleroi, vernie
tigt de beschikking van de raadka
mer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Charleroi van 14 april 
1978; beslist dat er geen grond is tot 
regeling van rechtsgebied in de 
zaak nr. 20.424/78 van de notities 
van het parket te Charleroi; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de 
vernietigde beslissing; verwijst de 
zaak 30.410/77, met uitsluiting van 
de verjaarde misdrijven, naar de. 
kamer van inbeschuldigingstelling 
van het Hof van Beroep te Bergen. 

19 maart 1980 - 2" kamer - Voorzit
ter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Kreit - Gelijklui
dende conclusie van de h. Krings, advo
caat-generaal. 

-
Nr. 454 

2" KAMER - 19 maart 1980 

BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - BESLISSING VAN DE COM

MISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAAT-
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SCHAPPIJ TOT WEDEROPNEMING VAN EEN OP 
PROEF IN VRIJHEID GESTELDE GEINTER
NEERDE- WE'ITIGHEID- VOORWAARDE. 

Naar recht verantwoord is de beslissing 
van de commissie tot bescherming van 
de maatschappij, waarbij wederopne
ming wordt gelast van een op proef in 
vrijheid gestelde gelnterneerde, als 
daarin wordt vastgesteld dat uit het 
gedrag van de betrokkene, sinds hij in 
vrijheid is gesteld, en met name hier
uit dat hij de gestelde voorwaarden 
niet in acht neemt, blijkt dat hij een 
gevaar voor de maatschappij oplevert 
(1). 

(LEONARD) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissingen, op 20 december 
1979 en 7 februari 1980 gewezen 
door de commissie tot bescherming 
van de maatschappij ingesteld bij 
de psychiatrische afdeling van de 
gevangenis te Vorst; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 30 januari 1980 (2); 

A. Betreffende de voorzieningen 
van 30 en 31 januari 1980 : 

Overwegende dat eiser bij akte 
van 4 februari 1980 verklaart 
afstand te doen van deze tegen de 
beslissing van 20 december 1979 
gerichte voorzieningen; 

B. Betreffende de voorziening van 
12 februari 1980 : 

Overwegende dat de voorziening 
gericht is tegen de beslissing van 
7 februari 1980; 

I. In zoverre de beslissing uit
spraak doet over de vordering tot 
wederopneming : 

terwijl, eerste onderdeel, de commissie 
tot bescherming van de maatschappij 
geen acht slaat op de aangetekende brief 
tegen ontvangstbewijs die eiser op 30 of 
31 januari 1980 tot de voorzitter heeft 
gericht en aldus haar beslissing niet 
regelmatig met redenen omkleedt; 

tweede onderdeel, nu de commissie tot 
bescherming van de maatschappij op 
5 april 1979 eisers invrijheidstelling op 
proef had gelast, op grond dat de hem 
ten laste gelegde feiten niet gegrond 
waren, zij diens wederopneming in een 
psychiatrische afdeling niet kon ge
lasten : 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat uit de stukken 

· waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiser tijdens de 
debatten een geschreven stuk heeft 
neergelegd waarin hij een vraag, 
een verweer of een exceptie aan
voerde; 

Dat de commissie tot bescher
ming van de maatschappij niet 
verplicht was op die brief te ant
woorden, vermits een brief, die tot 
de voorzitter van de commissie is 
gericht en aan die commissie niet 
werd voorgelegd tijdens de debatten 
ter terechtzitting waar eiser en zijn 
raadsman werden gehoord, geen 
conclusie is; 

Over het tweede onderdeel : 
Overwegende dat uit de stukken 

waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de beslissing 
van 5 april 1979, om eiser op proef 
in vrijheid te stellen, genomen werd 
op de in dit onderdeel van het 
middel aangegeven grond; 

Overwegende dat, voor het ove
rige, de beslissing, door erop te 
wijzen « dat in de gedragingen van 
de gei:nterneerde sedert zijn invrij
heidstelling· op proef en met name 
in de niet-naleving van de hem bij 
zijn invrijheidstelling op proef opge-

Over het eerste middel, hieruit afge- Iegde voorwaarden een gevaar voor 
leid dat de commissie tot bescherming de maatschappij waarneembaar is », 
van de maatschappij de wederopneming vaststelt dat de voorwaarden voor 
van eiser in de psychiatrische afdeling 
van een strafinrichting beveelt, wederopneming in een psychiatri-
----------------l sche afdeling vervuld zijn; dat de 

beslissing wettelijk verantwoord is; 
(1) Cass., 19 okt. 1977 (A.C., 1978, 230). 

(2) A.C., 1979-80, nr. 325. 
Dat geen onderdeel van het mid

del kan worden aangenomen; 
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Over het tweede middel, hieruit afge

leid dat de commissie tot bescherming 
van de maatschappij beslist dat de 
wederopneming van eiser verantwoord 
is, 

terwijl, eerste onderdeel, de gevangen
houding van eiser onrechtmatig en wil
lekeurig is aangezien de rechter die 
belast was met het onderzoek naar het 
misbruik van vertrouwen, waarop het op 
4 september 1979 door de kamer van 
inbeschuldigingstelling van het Hof van 
Beroep te Brussel gewezen arrest 
gegrond was, de wet heeft overtreden 
door de invrijheidstelling van de dader 
van de feiten en de wederopneming van 
eiser te gelasten, hoewel hij wist dat 
laatstgenoemde met die feiten niets te 
maken had en zonder bewijs beschul-
digd was; · 

tweede onderdeel, het door dokter 
Jean-Paul Beine neergelegde deskundi
genverslag omtrent eisers geestestoe
stand onvolledig is, waar het betrekking 
heeft op het misbruik van vertrouwen, 
zoals blijkt uit de omstandigheid dat 
eiser pas na 14 februari 1980 geneeskun
dige proeven heeft moeten afleggen, die 
dokter Beine niet had afgenomen, dit 
verslag bovendien betwist wordt door 
andere geneesheren die van oordeel zijn 
dat eiser sedert 1970 nooit enige psy
chiatrische behandeling heeft onder
gaan, hij dus toerekenbaar is, de nodige 
vaardigheden voor het maatschappelijk 
leven bezit en niets te maken heeft met 
de hem ten laste gelegde feiten; 

derde onderdeel, uit het dossier met 
volgnummer 5099.222/80 in de notities 
van het parket te Brussel enerzijds 
blijkt, dat, aangezien eiser onder de 
handelsnaam « Cabinet de consultations 
Christian - Guy Gehal » te Elsene, 
Keyenveldstraat 40, een kantoor hield en 
zijn woonplaats had te Elsene, Georges 
Lorandstraat 28, hij wel degelijk een 
vaste woonplaats had en de valse naam 
Guy Gehal niet in het openbaar kon 
hebben gedragen, zoals hem ten laste 
was gelegd bij het op 4 september 1979 
gewezen arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling van het Hof van 
Beroep te Brussel, anderzijds, dat eiser 
bij ditzelfde arrest werd aangewezen als 
de pleger van misbruik van vertrouwen, 
terwijl die feiten door H ... J ... werden 
gepleegd zodat het uittreksel uit het 
strafregister van eiser verkeerdelijk ver
meldt dat laatstgenoemde ge!nterneerd 

is nadat hij op 4 juli 1979 wegens 
misbruik van vertrouwen onder aanhou
dingsbevel was gesteld : 

Over de drie onderdelen samen : 
Overwegende dat de drie onder

delen van het middel kritiek oefe
nen op de op 4 september 1979 
gewezen beslissing van het Hof van 
Beroep te Brussel, kamer van in
beschuldigingstelling, waarbij de 
internering van eiser wordt gelast 
die onder meer verdacht wordt van 
misbruik van vertrouwen (telastleg
ging E) en in het openbaar dragen 
van een valse naam (telastlegging 
q, alsmede op het voorbereidend 
onderzoek dat aan genoemde beslis
sing is voorafgegaan; 

Dat de drie onderdelen van het 
middel een beslissing bekritiseren 
waartegen de voorziening niet is 
gericht en derhalve niet ontvanke
lijk zijn; 

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

II. In zoverre de beslissing de 
Rijksinrichting tot bescherming van 
de maatschappij te Paifve aanwijst : 

Overwegende dat de bestreden 
beslissing de inrichting aanwijst 
waarin eiser ingevolge het op 
4 september 1979 gewezen arrest 
van de kamer van inbeschuldiging
stelling van het Hof van Beroep te 
Brussel zal worden geinterneerd; 

Dat dergelijke beslissing niet vat
baar is voor cassatieberoep; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de op 30 en 
31 januari 1980 ingestelde voorzie
ningen die gericht zijn tegen de 
beslissing van 20 december 1979; 
verwerpt de op 12 februari 1980 
ingestelde voorziening. 
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19 maart 1980 - 2• kamer - Voorzit

ter : de h. Legros, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Stranard - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Krings, 
advocaat-generaal. 

Nr. 455 

2• KAMER - 19 maart 1980 

1° STEDEBOUW- ART. 70BISWET STEDE-
BOUW EN RillMTELIJKE ORDENING 
GEMEENTEBELASTING OP « NIET BEBOUWDE > 

PERCELEN GELEGEN IN EEN NIET VERVALLEN 
VERKAVELING - « BEBOUWD • EN c ON
BEBOUWD > PERCEEL - BEGRIP. 

2° GEMEENTE- EN PROVINCIEBE
LASTINGEN - DIRECTE GEMEENTEBE
LASTING - GEMEENTEBELASTING OP c NIET 
BEBOUWDE • PERCELEN GELEGEN IN EEN 
NIET VERVALLEN VERKAVELING 

ART. 70BIS WET STEDEBOUW EN RUIMTE
LIJKE ORDENING. 

1° en 2° Onder woorden « niet bebouwde 
percelen », in art. 70bis, lid 2, Wet 
Stedebouw en Ruimtelijke Ordening, 
wordt niet noodzakelijk verstaan alle 
gronden zonder uitzondering waarop 
niet is gebouwd; een perceel, hoewel 
niet gebouwd, kan een geheel vormen 
met een hoofdperceel waarvan bewo
ning de voornaamste bestemming is, 
als de twee percelen zodanig het ene 
in functie van het andere kunnen zijn 
ingericht en het ene van het andere 
kunnen afhangen dat, indien zij 
gescheiden werden, de wijze van 
bewoning van het gebouw, zoals het is 
opgevat en opgetrokken, grondig zou 
veranderd worden; in zo'n geval moe
ten de twee percelen of gronden 
worden beschouwd als een gebouwd 
geheel (1). 

(STAD HOE! T. MOTTIN) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 10 mei 1979 
gewezen door de bestendige deputa
tie van de provincieraad van Luik; 

(1) Zie Cass., 29 jan. 1979 (A.C., 1978-79, 
600); 1 feb. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 334). 

Over het middel, afgeleid uit de scherr
ding van de artikelen 107 van de Grond
wet, 57, § 2, en 70bis, § 1, van de wet van 
29 maart 1962 houdende organisatie van 
de ruimtelijke ordening en van de stede
bouw, 2 en 6 van bet reglement van 
28 juni 1977 van de gemeenteraad van de 
stad Hoei betreffende de belasting op de 
niet gebouwde percelen gelegen in een 
niet vervallen verkaveling, welk regle
ment op 1 september 1977 werd goedge
keurd door de bestendige deputatie van 
de provincieraad van Luik, 

doordat de beslissing aan verweerder 
ontlasting verleent van de te zijnen 
name gevestigde aanslag, op grond, 
enerzijds, dat « de percelen die op basis 
van een feitelijke bestaande toestand bij 
een gebouwd goed zijn ingelijfd, volgens 
de ministeriele onderrichtingen ter zake 
niet moeten worden belast » en dat in 
dit geval voor ontheffing van de belas
ting helemaal niet is vereist dat de 
verkavelingsvergunning bij een bestuur
lijke procedure wordt gewijzigd, ander
zijds, << dat het schepencollege van Hoei 
de bewering vari de bezwaarindiener 
niet betwist betreffende de huidige 
bestemming die aan de litigieuze perce
len in feite wordt gegeven », namelijk 
dat de beide betrokken percelen een 
harmonisch geheel vormen met het per
ceel waarop zijn woning gelegen is, 

terwijl de van de minister van Bin
nenlandse Zaken uitgaande omzendbrief, 
waarnaar de beslissing verwijst en die 
gegrond is op artikel 30bis, § 1, van de 
wet van 29 maart 1962, onwettig is, daar 
deze bepaling niet toestaat een perceel 
« dat op basis van een feitelijk 
bestaande toestand bij een gebouwd 
goed wordt ingelijfd » als gebouwd en 
derhalve als niet belastbaar te beschou
wen zonder dat daartoe de procedure 
wordt gevolgd waarin de wet voorziet om 
wijziging van de verkavelingsvergunning 
te verkrijgen : 

Overwegende dat de bestendige 
deputatie beslist dat « de beide 
betrokken percelen een harmonisch 
geheel vormen met het perceel 
waarin de woning (van verweerder) 
gelegen is »; 

Overwegende dat de tekst van 
artikel 70bis van de wet van 
29 maart 1962 noch enige andere 
wettelijke bepaling de minister toe
staat om door omzendbrief onthef
fing van die belasting te verlenen 
en de bestendige deputatie van de 
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provincieraad evenmin toestaat om, 
op bezwaarschrift van de belasting
plichtige, outlasting te bevelen van 
de jaarlijkse belasting op de niet 
gebouwde percelen, begrepen in een 
niet vervallen verkaveling, door te 
steunen op het feit dat die percelen 
een harmonisch geheel vormen, 
daar dit geval door de wet niet 
wordt voorzien; 

Overwegende dat het begrip << niet 
bebouwde gronden » in artikel 1 van 
de litigieuze belastingverordening 
en artikel 70bis, § 1, lid 2, van de 
wet van 29 maart 1962 niet moet 
worden uitgelegd in de zin dat 
daarmee noodzakelijkerwijze alle 
niet gebouwde gronden bedoeld 
worden; dat een grond of een per
ceel, ofschoon niet gebouwd, een 
geheel kan vormen met een hoofd
perceel dat bewoning als hoofdbe
stemming heeft, op voorwaarde dat 
die percelen derwijze in onderling 
verband zijn ingericht dat, indien ze 
van elkaar werden gescheiden, de 
omstandigheden, waaronder het ge
bouw wordt bewoond in de staat 
waarin het werd geconcipieerd en 
gebouwd, totaal zouden worden ver
anderd; dat perceel en grond in dat 
geval als een gebouwd geheel moe
ten worden beschouwd; 

Overwegende dat de feitenrechter 
deze feitelijke toestand moet na
gaan; 

Dat, nu de bestendige deputatie 
zulks niet heeft nagegaan, zij met 
de enkele hierboven weergegeven 
overwegingen haar beslissing niet 
wettelijk verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de 
bestreden beslissing; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de vernie
tigde beslissing; veroordeelt ver
weerder in de kosten; verwijst de 
zaak naar de bestendige deputatie 
van de provincieraad van Namen. 

19 maart 1980 - 2" kamer - Voorzit
ter en verslaggever : de h. Legros, 
afdelingsvoorzitter Gelijkluidende 
conclusie van de h. Krings, advocaat
generaal. 

Nr. 456 

VERENIGDE KAMERS - 19 maart 1980 

1° CASSATIE - VERENIGDE KAMERS 
STRAFZAKEN- BEVOEGDHEID. 

2° WEGVERKEER VOORRANG 
WEGVERKEERSREGLEMENT 1 DEC. 1975, 
ART. 12.3.2 VOORRANGHEBBENDE 
BESTUURDER DIE STOP!' EN ZIJN VOERTUIG 
OPNIEUW IN BEWEGING BRENGT - VERLIES 
VAN VOORRANG- VOORWAARDE. 

1 • De verenigde kamers van het Hof zijn 
bevoegd voor het onderzoek van het 
middel tot staving van een cassatiebe
roep tegen het vonnis van een correc
tionele rechtbank, waarbij, na cassatie, 
op verwijzing uitspraak wordt gedaan 
op een burgerlijke rechtsvordering, 
wanneer dat vonnis niet verenigbaar 
is met het cassatiearrest en het middel 
hetzelfde is als datgene dat in dat 
arrest was aangenomen (1) (2). 

(1) Cass., 8 maart 1973, twee arresten (A.C., 
1973, 664 en 666). 

(2) Gewis kan de rechter, Iiaar wie de zaak, 
na cassatie, wordt verwezen, de doctrine van 
het Hof niet aannemen. Dat recht is hem 
uitdrukkelijk bij de wet verleend en zulk een 
rechtssysteem biedt voordelen. Het kan 
immers nuttig zijn dat het Hof en de feiten
rechter een dialoog houden over een rechts
vraag. Zie dienaangaande de concl. van het' 
O.M. v66r Cass., 2 mei 1969, verschenen· in 
R. W:, 1969-70, kol. 1929 e.v. 

Doch de verwijzingsrechter mag geen leer 
aankleven die in strijd is met die van het Hof 
zonder dat hij, o.m. buiten de tekst, nagaat 
welke de betekenis en draagwijdte is van de te 
interpreteren wetsbepaling, wat iedere rechter 
trouwens moet doen. 

Niets is gevaarlijker dan als principe te 
stellen, zoals de rechter die de bestreden 
beslissing heeft gewezen, dat alleen • klare, 
duidelijke en ondubbelzinnige bewoordingen • 
in aanmerking mogen komen. Aldus kunnen 
de wettelijke bepalingen helemaal .afgewend 
worden van het doel en het voorwerp die de 
stellers eraan hebben willen geven. 

De litigieuze wettelijke bepaling kan aldus 
ook een draagwijdte krijgen die niet overeen 
te brengen is met het gezond verstand. Dat 
was ten deze het geval. 
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2• De bestuurder die voorrang geniet, 

verliest deze niet wanneer hij stopt en 
zich vervolgens opnieuw in beweging 
brengt, indien dit maneuver door de 
andere bestuurder niet kon worden 
waargenomen (3). (Art. 12.3.2 Wegver
keersreglement 1 dec. 1975.) 

(RUCQUOY T. BAUDET) 

ARREST ( vertaling) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 april 1979 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Bergen, 
rechtdoende als rechtscollege waar
naar de zaak verwezen werd; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 25 oktober 1978 (3); 

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

Overwegende dat de voorziening 
niet ontvankelijk is bij gebrek aan 
belang, in zoverre de strafvordering 
verjaard wordt verklaard en de 
kosten ten laste van de Staat wor
den gelegd; 

Dat, voor het overige, 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 
burgerlijke rechtsvordering : 

Over het middel, afgeleid uit de schen
ding van de artikelen 12, meer 
bepaald 12.3.2, 12.4 en 12.5 van het 
koninklijk besluit van 1 december 1975 
houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer, 1382, 
1383 van het Burgerlijke Wetboek, 3, 
4 van de wet van 17 april 1878 houdende 
de voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering en 97 van de Grond
wet, 

doordat, na erop te hebben gewezen : 
dat eiser te goeder trouw meende voor
rang te hebben op de voertuigen die van 
links kwamen, zoals verweerders voer
tuig; dat vaststaat dat eiser alvorens de 

(3) A.C., 1978-79, 221. 

Brusselsesteenweg op te rijden, gestopt 
is en zich daarna opnieuw in beweging 
heeft gezet en dat verweerder die stil
stand niet heeft kunnen zien, het vonnis 
niettemin beslist dat eiser artikel 12.3.2 
van het Wegverkeersreglement heeft 
overtreden en dat hij bijgevolg volledig 
aansprakelijk is voor het litigieuze onge
val, op grond dat in het koninklijk 
besluit van 1 december 1975 een nieuw 
artikel (12.3.2) uitdrukkelijk bepaalt dat 
de bestuurder die voorrang heeft deze 
voorrang verliest wanneer hij zijn voer
tuig opnieuw in beweging brengt, na 
gestopt te hebben; dat die bepaling niet 
als bijkomende voorwaarde stelt dat die 
stilstand moet gezien zijn of kon opge
merkt worden door de andere wegge
bruiker en dat, ter bescherming van de 
rechtszekerheid, de wetenschap, dat men 
te doen heeft met een uitzondering op 
de algemene voorrangsregel, zo objectief 
en zo zeker mogelijk moet zijn en dat 
slechts degene die gestopt is in het bij 
voormeld artikel 12.3.2 bepaalde geval 
die wetenschap met zekerheid heeft, 
vermits de weggebruiker die stopt, weet 
dat hij objectief de voorrang verloren 
heeft, 

terwijl het Hof van Cassatie in zijn 
arrest van 25 oktober 1978, waarbij het 
door de Correctionele Rechtbank te 
Charleroi in deze zaak gewezen vonnis 
wordt vernietigd en de zaak naar de 
Correctionele Rechtbank te Bergen 
wordt verwezen, beslist dat krachtens 
artikel 12.3.2 « de bestuurder die voor
rang heeft, deze niet verliest wanneer 
hij stopt en vervolgens zijn voertuig 
opnieuw in beweging brengt, indien zijn 
maneuver door de andere weggebruiker 
niet kon worden waargenomen »; 

daaruit volgt dat het vonnis in strijd is 
met voormelde beslissing van het Hof 
van Cassatie, de in het middel vermelde 
bepalingen schendt en derhalve niet 
wettelijk is verantwoord : 

Overwegende dat, waar eiser aan
voert dat de bestreden beslissing in 
strijd is met het arrest van het Hof 
van 25 oktober 1978, hij zich beroept 
op de schending van de vooraan in 
het middel vermelde wettelijke 
bepalingen en in de toelichting 
eraan toevoegt dat de. « bestuurder 
die voorrang heeft, deze niet verliest 
wanneer hij stopt en vervolgens 
zijn voertuig opnieuw in beweging 
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brengt, indien dit maneuver door de 
andere weggebruiker niet kon wor
den waargenomen »; 

Overwegende dat de beslissing 
waartegen het middel gericht is, 
onverenigbaar is met het verwij
zingsarrest van 25 oktober 1978; 

Dat het middel dezelfde strekking 
heeft als het middel dat door dit 
arrest wordt aangenomen; 

Dat het derhalve moet worden 
voorgelegd aan de verenigde kamers 
van het Hof; 

Overwegende dat, in de zin van 
artikel 12.3.2 van het koninklijk 
besluit van 1 december 1975, de 
bestuurder die voorrang heeft deze 
voorrang verliest wanneer hij zijn 
voertuig opnieuw in beweging 
brengt na gestopt te hebben, indien 
zijn maneuver door de andere weg
gebruiker niet kon worden waarge
nomen; 

Overwegende dat het Verslag aan 
de Koning dat dit koninklijk besluit 
voorafgaat, vermeldt dat het voor
schrift van artikel 12.3.2 berust « op 
de rechtspraak die zich hierbij 
steunt op de bepalingen in zake het 
uitvoeren van een maneuver»; 

Dat volgens deze rechtspraak de 
bestuurder die voorrang heeft, deze 
niet verliest wanneer hij stopt en 
vervolgens zijn voertuig opnieuw in 
beweging brengt, indien dit maneu
ver door de andere weggebruiker 
niet kon waargenomen worden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het 
bestreden vonnis, in zoverre daarbij 
uitspraak wordt gedaan over de 
burgerlijke rechtsvordering; 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 een 
vierde van de kosten; laat de ove
rige kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de zaak naar de Correctio
nele Rechtbank te Doornik, zitting 
houdend in hoger beroep; beslist 

dat krachtens artikel 1120 van het 
Gerechtelijk W etboek dit gerecht 
zich zal voegen naar de beslissing 
van het Hof betreffende het door 
het Hof beslechte rechtspunt. 

19 maart 1980- Verenigde kamers
Voorzitter : de h. Wauters, eerste voor
zitter - Verslaggever : de h. Screvens -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Dumon, procureur-generaal - Advo
caat: mr. Simont. 

Nr. 457 

VERENIGDE KAMERS - 19 maart 1980 

1° CAS SA TIE - PROCEDURE - STRAFZA
KEN - VOORZIENING VAN VERSCHILLENDE 
PARTIJEN TEGEN DEZELFDE BESLISSING -

VOEGING (1). 

2° CASSATIE - VERENIGDE KAMERS -
STRAFZAKEN- BEVOEGDHEID. 

3° MONUMENTEN EN LANDSCHAP
PEN (BEHOUD VAN) WET 

VAN 7 AUG. 1931, ART. 21, 2° - VERBOD 
WERKEN TE ONDERNEMEN DIE ZIJN VERBO
DEN BIJ EEN KONINKLIJK BESLUIT TOT 
RANGSCHIKKING VAN EEN LANDSCHAP 

BETEKENIS VAN HET WOORD 
< ONDERNEMEN >. 

2" Het onderzoek van een middel tot 
staving van een voorziening die 
gericht is tegen het na cassatie op 
verwijzing gewezen arrest van een hoi 
van beroep wordt voor de verenigde 
kamers van het Hoi van Cassatie 
gebracht, wanneer dat arrest niet in 
overeenstemming te brengen is met 
het cassatiearrest en het middel het
zelfde is als het middel dat door dat 
arrest is aangenomen (1). (Art. 
1119 Ger.W.) 

3" In de bepaling van art. 21, 2", wet 
7 aug. 1931 waarbij strafbaar wordt 
gesteld « hij die werken onderneemt 
welke verboden zijn bij een koninklijk 
besluit tot rangschikking van een 
landschap, tenware zij bij koninklijk 

(1) Zie Cass., 27 nov. 1957 (A.C., 1958, 193), 
8 maart 1973, twee arresten (Bull. en Pas., 
1973, I, 629 en 631), en noot 2 onder Cass., 
20 dec. 1978 (A.C., 1978-79, 470). 
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besluit van latere datum werden 
toegelaten », sluit de uitdrukking 
« werken ondernemen » niet het 
voortzetten van reeds aangevangen 
werken uit (2). 

(c HUIZE ERNEST CLAES > V.Z.W., VAN HEMEL
RUCK T. HUYBRECHTS; BELGISCHE STAAT -
MIN. V. NEDERLANDSE CULTUUR EN VLAAMSE 

AANGELEGENHEDEN T. HUYBRECHTS) 

Mevr. de advocaat-generaal Lieken
dael heeft in substantie het volgende 
gezegd: 

1. Verweerder is voor de Correctionele. 
Rechtbank te Leuven vervolgd wegens 
drie telastleggingen, waarvan aileen de 
eerste voor het Hof van belang is en 
waartoe ik mij bijgevolg zal beperken. 

In deze telastlegging wordt aan ver
weerder verweten te Zichem, kanton 
Diest, sedert 17 april 1972 tot op heden, 
herhaaldelijk, met schending van arti
kel 10 van de wet van 7 augustus 1931 op 
het behoud van monumenten en land
schappen, gewijzigd bij decreet van 
13 juli 1972, als houder van een onroe
rend goed in een geklasseerd landschap, 
bij het rangschikkingsbesluit verboden 
werken te hebben uitgevoerd 

2. Van meet af moet er op twee 
elementen in die telastlegging worden 
gewezen: 

1 • de aanvangsdatum van de feiten : 
17 april 1972, te weten de dag van het 
koninklijk besluit tot rangschikking, 

2" het voorwerp zelf van de 
telastlegging : bij dat koninklijk besluit 
verboden werken te hebben uitgevoerd 
Het werkwoord « uitvoeren » is hier van 
het grootste belang. 

3. Bij vonnis van 23 december 1974 
heeft de correctionele rechtbank ver
weerder ter zake van die telastlegging 
veroordeeld. 

Het Hof van Beroep te Brussel heeft 
dat vonnis gewijzigd en de beklaagde 
vrijgesproken op grond - ik resumeer 
- dat het strafbare feit erin bestaat bij 
het rangschikkingsbesluit verboden wer-

(2) Cass., 1 feb. 1977 (A. C., 1977, 607). 
Met uitzondering van de artt. 2, eerste lid, 4, 

eerste lid, 5 tot 11, 16 tot 20, is de wet van 
7 aug. 1931 voor de monumenten en stads- en 
dorpsgezichten in het Nederlandse taalgebied 
opgeheven bij het decreet van de Ned. Cul
tuurraad van 3 maart 1976 tot bescherming 
van de monumenten en stads- en dorpsgezich
ten, art. 16, § 1. 

ken te hebben ondernomen, dat de wet 
dus niet zonder onderscheid iedere uit
voering van werken straft, maar aileen 
het feit dat zij worden ondernomen en 
dat reeds aangevangen werken voortzet
ten niet betekent dat zij worden onder
nomen. 

Het arrest van het Hof van Beroep te 
Brussel werd vernietigd op voorziening 
van de burgerlijke partijen. In zijn 
arrest van 1 februari 1977 besliste het 
Hof dat de uitdrukking« werken 
ondernemen » of in het Frans « entamer 
des travaux » niet uitsluit dat reeds 
aangevangen werken worden voortgezet. 

Het Hof van Beroep te Antwerpen, 
rechtdoende als hof van verwijzing, is 
daarop niet ingegaan en heeft de moti
vering van het Hof van Beroep te 
Brussel, met enige verduidelijking, over
genomen. 

Uitspraak doende binnen de perken 
van de verwijzing, d.w.z. enkel op de 
burgerlijke rechtsvorderingen op grond 
van de telastlegging I, heeft het beslist 
dat verweerder het hem ten laste 
gelegde strafbare feit niet had gepleegd. 

4. Uit deze inleiding blijkt dat het door 
het Hof in verenigde kamers op te 
lossen probleem beperkt is. Het komt 
hierop neer of, zoals het Hof de 
1' februari 1977 heeft beslist, « werken 
ondernemen » niet enkel betekent wer
ken aanvangen, maar ook de uitvoering 
ervan voortzetten, dan wei of het begrip 
« ondernemen "• in strijd met genoemde 
beslissing en overeenkomstig de beslis
singen van het Brusselse en het Ant
werpse Hof van Beroep, enkel inhoudt 
dat werken worden aangevangen, met 
uitsluiting van de voortzetting ervan. 
Beknopter nog : er dient te worden 
bepaald wat de betekenis en de draag
wijdte zijn van het werkwoord « onder
nemen >>(in het Frans« entamer >>). 

5. Alvorens die begrippen te ontleden, 
is het nuttig te wijzen op een paar 
bijkomende feiten waardoor het pro
bleem naar de context wordt verduide
lijkt. 

De verweerder heeft het litigieuze 
perceel te Zichem aangekocht bij nota
dele akte van 24 september 1971. 

De datum, de 24e september 1971, is 
belangrijk omdat het door verweerder 
aangekochte perceel deel uitmaakte van 
een geheel waartoe het geboortehuis van 
de schrijver Ernest Claes en het omlig
gende behoorde en dat op dit geheel, 
waarover een voorstel tot rangschikking 
was gedaan, voorlopig aile uitwerkselen 
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van de rangschikking van toepassing 
waren, overeenkomstig artikel 12 van de 
wet van 7 augustus 1931, dat thans is 
opgeheven voor het Nederlands taalge
bied. 

Toentertijd waren de voorlopige rang
schikkingsgevolgen van toepassing gedu
rende zes maanden. 

Er zijn twee mogelijkheden : ofwel 
werd een koninklijk besluit tot rang
schikking genomen dat binnen die ter
mijn van kracht werd en, in dat geval, 
werden de voorlopige gevolgen van de 
rangschikking definitief, ofwel, werd er 
gedurende die zes maanden geen 
koninklijk besluit uitgevaardigd en ver
dwenen de voorlopige gevolgen van de 
rangschikking door het verstrijken van 
de wettelijke termijn. 

Die tweede mogelijkheid heeft zich 
ten deze voorgedaan. De wettelijke ter
mijn verstreek de 30e augustus 1971. 
Daarom heb ik erop gewezen dat de dag 
waarop het perceel werd aangekocht, nl. 
de 24e september 1971, wei belang had. 

Verweerder wordt eigenaar van een 
perceel dat sedert drie weken niet meer 
onder de gevolgen van de rangschikking 
valt; hij verliest geen tijd, vraagt en 
verkrijgt een bouwvergunning voor drie 
huizen en begint te bouwen. 

Het bestreden arrest stelt vast dat met 
het bouwen minstens was begonnen op 
19 april 1972. Het koninkFjk besluit tot 
rangschikking was twee dagen vroeger, 
nl. de 17e april 1972, uitgevaardigd; dat 
koninklijk besluit was evenwel pas de 
18e mei 1972 in het Belgisch Staatsblad 
bekendgemaakt en was dus eerst de 
28e mei 1972 in werking getreden. 

6. Met die beide elementen moet dus 
rekening worden gehouden : enerzijds, 
de inwerkingtreding van het koninklijk 
besluit tot rangschikking, op 28 mei 
1972, anderzijds, de aanvang van de 
werken, op 19 april 1972, te weten vijf 
tot zes weken v66r die inwerkingtreding. 

7. Nu dit vaststaat, komt de rechts
vraag aan de orde : heeft de verweerder, 
die was beginnen boU\yen een paar 
weken voordat het koninklijk besluit tot 
rangschikking in werking was getreden, 
door voortzetting van zijn regelmatig 
aangevangen bouwwerken, de arti
kelen 10 en 21, 2", van de wet van 
7 augustus 1931 geschonden ? 

8. Ik herinner eraan dat ten laste 
wordt gelegd dat werken zijn uitgevoerd 
met schending van artikel 10 wet van 
7 augustus 1931. 

Dit artikel bepaalt dat, wanneer de 
houder van een onroerend goed dat in 
een gerangschikt landschap begrepen is, 
werken onderneemt welke verboden zijn 
krachtens het koninklijk besluit tot 
rangschikking, de burgemeester of de 
gouverneur deze werken door tussen
komst van de gewapende macht mag 
doen stilleggen. 

In die bepaling wordt gesproken van 
het ondernemen van verboden werken, 
zij bestraft dat feit echter niet. De straf 
is vastgesteld in artikel 21, 2", van 
dezelfde wet, volgens hetwelk wordt 
gestraft met een boete van 1.000 tot: 
10.000 frank hij die werken heeft onder
nomen welke verboden zijn bij het 
koninklijk besluit tot rangschikking van 
een landschap, ten ware - wat ten deze 
niet het geval is - zij bij koninklijk 
besluit van latere datum werden toegela
ten. 

In het bestreden arrest heeft, zoals ik 
reeds heb gezegd, het Hof van Beroep te · 
Antwerpen, ·zoals voorheen het Hof van 
Beroep te Brussel, beslist dat het a an. 
verweerder ten laste gelegde strafbare· 
feit hierin bestaat dat hij verboden. 
werken heeft ondernomen, dat ten deze. 
verweerder reeds met die werken was 
begonnen en dat hij zich ertoe beperkt 
heeft die werken voort te zetten, dat 
voorzetten niet gelijk staat met onderne
men en dat verweerder dus het hem 
verweten strafbare feit niet heeft 
gepleegd. 

9. Die beslissing is niet verenigbaar 
met het arrest van het Hof van 
1 februari 1977. 

De burgerlijke partijen hebben zich in 
cassatie voorzien. Tot staving van hun 
voorziening hebben de burgerlijke par
tijen Huize Ernest Claes en Van Hemel
rijck Jan twee middelen voorgedragen. 
De burgerlijke partij, de Belgische Staat, 
doet slechts een middel gelden. Dat 
laatste middel heeft dezelfde draagwijdte 
als het eerste middel van de twee andere 
burgerlijke partijen. Die middelen zijn 
dezelfde als het middel waarover het 
Hof op 1 februari 1977 uitspraak heeft 
gedaan. Dat is de reden waarom het Hof 
thans met verenigde kamers moet uit
spraak doen. 

Dat middel volgens hetwelk werken 
ondernemen de voorzetting ervan insluit, 
blijkt mij niet gegrond, d.w.z. dat naar 
mijn mening het Hof zijn rechtspraak 
van 1977 niet mag bevestigen. 

10. Laten wij nu 's Hofs arrest van 
1 februari 1977 onderzoeken. 
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Na de aanhaling van de inhoud van de 
bestreden beslissing beslist het Hof dat 
het klasseringsbesluit van 17 april 1972, 
regelmatig genome.n krachtens de bij 
artikel 6 der wet van 7 augustus 1931 
aan de Koning verleende bevoegdheid 
om aan de rechten van de eigenaars 
beperkingen te stellen, welke door de 
behartiging van het nationaal belang 
worden opgelegd, verbiedt : « nieuwe 
bouwwerken tot stand te brengen of de 
bestaande uitwendig te wijzigen, met 
uitzondering van de noodzakelijke 
onderhoudswerken »; dat onder zodanig 
verbod (als bepaald in het rangsc.hik
kingsbesluit) gelet op de termen ervan 
en op het doel van het besluit, namelijk 
verdere wijzigingen te voorkomen, mede 
begrepen is de voorzetting van v66r het 
van kracht worden van het verbod 
aangevangen werken, behoudens onder
houdswerken. 

11. Het is juist dat het in het rang
schikkingsbesluit van 17 april 1972 ver
vatte verbod moet worden onderzocht, 
gelet op artikel 6 van de wet van 
7 augustus 1931 krachtens hetwelk het is 
uitgevaardigd. Het arrest van het Hof 
stelt duidelijk vast dat het rangschik
kingsbesluit is genomen krachtens de 
door dat artikel 6 aan de Koning ver
leende bevoegdheid. Indien het verbod 
door het rangschikkingsbesluit opgelegd 
de grenzen van de bij dat artikel 6 aan 
de Koning verleende bevoegdheid te 
buiten gaat, mag dat koninklijk besluit 
in die mate niet worden toegepast. 
Artikel 107 van de Grondwet gebiedt die 
vaststelling. 

Wij moeten dan ook verwijzen naar 
artikel 6, een tamelijk lange bepaling 
waarvan volledige aanhaling nutteloos 
zou zijn, zodat ik enkel het tweede lid 
vermeld : elk koninklijk besluit tot 
rangschikking van een landschap somt 
de beperkingen op welke gebracht wor
den aan de rechten van de eigenaars en 
welke door de behartiging van het 
nationaal belang worden opgelegd. 

Het koninklijk besluit tot rangschik
king kan dus enkel een opsomming 
geven van beperkingen van de rechten 
van de eigenaar welke door de beharti
ging van het nationaal belang worden 
opgelegd. 

12. Men kan zich afvragen of het 
verbod reeds regelmatig aangevangen 
werken voort te zetten overeenstemt met 
de behartiging van het nationaal belang. 

Dat belang is uiteengezet in de vol
gende « overweging » van het arrest van 
1 februari 1977. Het gaat erom het 
landschap in zijn oorspronkelijke toe
stand te bewaren, zonder de eventueel 
door de Staat verschuldigde vergoeding 
nodeloos hoger te doen oplopen. Wan
neer echter de werken zijn aangevangen, 
kan het landschap dan nog behouden 
worden? Voor bepaalde werken is het 
niet uitgesloten dat daarop bevestigend 
kan worden geantwoord. Maar wanneer, 
zoals hier, de werken dienen tot het 
optrekken van huizen in aanbouw, dan 
kan het landschap niet meer in zijn 
oorspronkelijke staat worden behouden, 
d.w.z. dat het doel, waartoe artikel 6 aan 
de koning de erin omschreven bevoegd
heden verleent, niet meer te verwezenlij
ken is. Ten einde evenwel dat doel te 
bereiken, moet het landschap niet wor
den behouden, aangezien behoud onmo
gelijk geworden is, maar worden her
steld, wat betekent dat de reeds opge
richte bouwwerken worden afgebroken. 
Tevergeefs zal echter in die wet van 
7 augustus 1931 gezocht worden naar de 
bepalingen om die sloping toe te staan. 

13. Andere procedures uit andere wet
ten zouden mogelijk kunnen zijn, maar 
zij zijn onderworpen aan andere voor
waarden en zouden dan ook op andere 
doeleinden gericht zijn. De kwestie valt 
buiten het raam van het onderhavige 
geschil. 

Ten deze kan men volstaan met de 
vaststelling dat de i.e. toepasselijke wet 
geen bevoegdheid verleent tot afbreken, 
zij het via de onteigening, daar zulks 
niet is voorzien in het kader van de 
wettelijke bescherming van landschap
pen, behalve als de eigenaar zelf eist dat 
de Staat zijn goed verwerft, ingevolge 
artikel 7, zesde lid, van de wet. 

14. Artikel 23 wet 7 augustus 1931 -
wij zullen dat dadelijk zien - bepaalt 
dat bij elk vonnis van veroordeling bevel 
wordt gegeven tot herstelling in de 
oorspronkelijke staat, op kosten van de 
veroordeelde, doch het gaat hier enkel 
om werken waarvan de uitvoering een 
strafbaar feit vormt; het kan niet gaan 
om regelmatig v66r de vankrachtwording 
van het verbod uitgevoerde werken 

15. Daaruit volgt dat het verbod regel
matig . aangevangen werken voort te 
zetten het karakter van een machtsaf
wending kan dragen, daar de uitoefening 
van de bevoegdheid een verbod op te 
leggen de verwezenlijking niet meer 
mogelijk maakt van het doel waartoe die 
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bevoegdheid is verleend. Zulks zou 
alleen bereikt kunnen worden indien de 
overheid zelf regelmatig opgetrokken 
bouwwerken zou doen afbreken, d.w.z. 
zich schuldig zou maken aan machts
overschrijding, vermits de overheid zich 
een bevoegdheid zou aanmatigen welke 
geen enkele wettelijke bepaling haar 
verleent. 

Is het denkbaar dat de wetgever een 
toestand in het leven heeft willen roepen 
waarin de overheid zou moeten kiezen 
tussen machtsafwending en machtsover
schrijding? 

16. Het arrest van het Hof van 
1. februari 1977 wijst erop dat a1-tikel 21, 
2, wet van 7 augustus 1931, volgens 
hetwelk strafbaar wordt gesteld « hij die 
werken heeft ondernomen, welke verba
den zijn bij het koninklijk besluit tot 
rangschikking van een landschap ... », 
moet worden begrepen in samenhang 
met de artikelen 6 en 10 van dezelfde 
wet. Dat is juist, maar uit de bedenkin
gen die ik zoeven heb gegeven, blijkt dat 
de vergelijking van de artikelen 10 
en 21, 2", met artikel 6 aantoont dat zij 
overeenstemmen. 

17. Is men daarentegen van mening 
dat er geen overeenstemming bestaat 
tussen, enerzijds, de artikelen 10 en 21, 
2", en anderzijds, artikel 6, dan moet, 
naar mijn oordeel, vastgesteld worden 
dat de bij artikel 6 toegestane beperkin
gen, hoe ruim zij ook mogen zijn, niet 
kunnen leiden tot een extensieve of 
analogische interpretatie van teksten 
waarin een feit als een misdrijf wordt 
omschreven en een straf wordt vastge
steld. 

Neemt men aan dat de bij artikel 6 
toegestane beperkingen onder meer het 
verbod inhouden de uitvoering van reeds 
regelmatig aangevangen werken voort te 
zetten, dan moet worden vastgesteld dat 
dit precieze feit - te weten het voortzet
ten van de uitvoering van .werken -, 
waarvan noch in artikel 10 noch in 
artikel 21, 2", van de wet sprake is, niet 
kan leiden tot toepassing van die laatste 
twee bepalingen. 

Met andere woorden : in die opvatting 
zou het toepassingsgebied van artikel 6 
ruimer zijn dan dat van de artikelen 10 
en 21, 2", maar de beperkingen welke 
artikel 6 toestaat, en die niet neerkomen 
op het feit dat werken worden onderno
men, zouden een rechtvaardiging zijn 
noch voor het stilleggen van de wer ken 
op bevel van de burgemeester of van de 
gouverneur, noch voor het toepassen van 
een straf. 

18. Alvorens te zeggen dat er geen 
overeenstemming bestaat tussen de 
bepalingen van de wet moet echter de 
opzet van die wetgeving nader worden 
bekeken en onderzocht of zij integendeel 
niet perfect samenhangend is. In dat 
verband zou men zich i.h.b. kunnen 
afvragen of de omstandigheid dat 
artikel 10 slechts op het ondernemen 
van verboden werken betrekking heeft 
en dat artikel 21, 2", enkel de persoon 
straft die dergelijke werken heeft onder
nomen, in plaats van betrekking te 
hebben op de uitvoering van aile verba
den werken en die te bestraffen, niet 
aan een welbepaalde en gerechtvaar
digde bedoeling beantwoordt ? 

Mijns inziens moet daarop bevesti
gend worden geantwoord. 

19. De wetgever heeft een homogeen 
stelsel ingevoerd waarin de overheid, die 
een monument of een landschap wil 
rangschikken in het nationaal belang, 
over de nodige middelen beschikt om 
dat doel te verwezenlijken. 

Ingevolge artikel 12, waarop ik zoeven 
zinspeelde en dat ten deze toegepast 
werd, kon de overheid, zodra een voor
stel tot rangschikking werd onderzocht, 
voorlopig aile uitwerkselen van een 
koninklijk besluit tot rangschikking 
doen ontstaan en dat besluit nemen 
binnen de wettelijke termijn, die volgens 
de wet van 7 augustus 1931 zes maanden 
bedroeg en in het decreet van de 
Cultuurraad voor de Nederlandse Cul
tuurgemeenschap van 13 juli 1972 op 
negen maanden werd gebracht. 

Ingeval de overheid spoedig genoeg 
optrad om binnen de wettelijke termijn 
het koninklijk besluit tot rangschikking 
te nemen, dan werden de voorlopige 
uitwerkselen van de rangschikking defi
nitief en hij die werken in strijd met die 
uitwerkselen ondernam, liep gevaar dat 
de werken zouden worden stilgelegd 
door de gouverneur of de burgemeester 
- artikel 10 van de wet -, dat hij zou 
worden gestraft met een geldboete -
artikel 21, 2" - en veroordeeld om op 
zijn kosten het landschap in zijn oor
spronkelijke staat te herstellen 
artikel 23. 

Maar als de overheid nalatig was en 
de termijn van a1-tikel 12 liet voorbijgaan 
om pas lang na het verstrijken van die 
termijn een rangschikkingsbesluit te 
nemen, moest zij daarvan de gevolgen 
dragen en kon zij de regelmatig onder
nomen werken niet wettelijk doen stil
leggen. 
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20. Het arrest van het Hof van 
1 februari 1977 stelt ook vast dat, 
volgens de memorie van toelichting, de 
uitdrukking « werken ondernemen » in 
de ruime betekenis moet worden opge
vat en, zoals trouwens de Franse uit
drukking « entamer des travaux », het 
voortzetten van reeds aangevangen wer
ken niet uitsluit. 

Ik betwist niet dat de uitlegging van 
de termen « werken ondernemen » of 
« entamer des travaux » volgens de 
memorie van toelichting tamelijk ruim 
is. Daarin staat uitdrukkelijk dat de 
wettelijke formule « zeer ruim >> is, wat 
echter niet wil zeggen « onbeperkt », en 
de opsomming in de memorie van toe
lichting als voorbeeld, bij gebrek aan 
defin'itie, maakt het mogelijk de begren
zing ervan te zien. 

« Het koninklijk besluit zal » - ik 
citeer de memorie van toelichting -
« verbod kunnen opleggen om aanplan
tingen aan te brengen, de bestaande 
bouwwerken te verbouwen, grondwerken 
uit te voeren, steengroeven te ontginnen, 
opgravingen te doen, bomen te vellen, 
zelfs van een weide landbouwgrcnd te 
maken, enz. » 

In elk van de gegeven voorbeelden 
gaat het om een verbod iets te doen en 
al die beperkingen worden gerechtvaar
digd door het doe] ervan, nl. het behoud 
van het landschap, welk doel meestal 
niet kan worden bereikt als de werken, 
die verboden hadden moeten worden, 
reeds aan de gang zijn. Daarop heb ik 
reeds de nadruk gelegd zodat ik er niet 
behoef op terug te komen (cfr. supra, 
nrs. 12 tot 15). 

Hoe ruim de formule ook moge zijn, 
zij kan volgens mij van de termen 
« werken ondernemen » << entamer des 
travaux » geen andere uitlegging moge
lijk maken dan die van de omgangstaal, 
te weten « aanvangen-beginnen » of, in 
het Frans, « commencer ». 

21. Ik vind daarvan nog een bevesti
ging in het verslag aan de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, namens de 
centrale afdeling, waarin de h. Pierpont 
aan de voorbeelden van de memorie van 
toelichting er nog een ander toevoegt, nl. 
het geval van de verboden oprichting 
va.n een gebouw waarvoor het materiaal 
gereed zou Jiggen en niet gebruikt zou 
kunnen worden (St., Kamer, nr. 362, 
zitt. 1929-1930, verg. 4 juli 1930, blz. 3). In 
dat geval is het verbod gerechtvaardigd, 
daar het gereedliggend materiaal nog 

kan worden verwijderd. Het landschap 
kan behouden blijven, daar de werken 
niet zijn aangevangen. 

22. Het arrest van 1 februari 1977 zegt 
ook nog dat de wet op het behoud van 
monumenten en landschappen niet is 
opgeheven door de wet op de stedebouw 
en dat tot de beperkingen van die eerste 
wet ook die rechten behoren welke 
voortvloeien uit een verkregen bouwver
gunning of een vroeger verkregen verka
velingsvergunning. 

Die overweging kan niet worden 
betwist, maar zij_ lijkt ten overvloede 
gegeven. Ik leid er aileen uit af dat, als 
zich gelijkaardige gevallen voordoen 
zoals in het onderhavige geschil, zulks 
hoofdzakelijk te wijten is aan een 
gebrek aan coordinatie tussen, enerzijds, 
het bestuur van de stedebouw en, ander
zijds, de Uitvoerende Macht en de Com
missie voor Monumenten en Landschap
pen. Die coordinatie is thans tot stand 
gekomen voor het Nederlandse taalge
bied van het land, ingevolge het decreet 
van de Cultuurraad voor de Nederlandse 
Cultuurgemeenschap van 3 maart 1976. 
Ten deze is dat decreet niet van toepas
sing. 

23. In het onderhavige geval moeten 
wij ons houden aan de wet van 7 augus
tus 1931. Met betrekking tot die wet is 
het nuttig vast te stellen dat de samen
hang van de opzet van de wet, die ik 
duidelijk heb willen maken in verband 
met het behoud van de landschappen, 
ook, volgens een opvallend parallellisme 
te vinden is in de bepalingen betreffende 
het behoud van gebouwen of monumen
ten. Zo ook, in dat verband, zijn de 
werken die de gouverneur of de burge
meester door tussenkomst van de gewa
pende macht kan doen stilleggen, de 
werken die onregelmatig zijn begonnen. 
Artikel 4, tweede lid, waarin het recht is 
gehuldigd om de werken te laten stilleg
gen, gebruikt in het Frans de term 
« entamer » en in het Nederlands 
« aanvangen », maar schending van het 
verbod de werken aan te vangen wordt 
bestraft door artikel 21, 1", waar in het 
Frans dezelfde term « entamer » en in 
het Nederlands « ondernemen » wordt 
gebruikt, dit sterkt mij nog in mijn 
overtuiging dat voor de wetgever 
« ondernemen » dezelfde draagwijdte 
heeft als « aanvangen », d.w.z. die van 
het Franse werkwoord « entamer » of 
nog « commencer ». 

24. Ten slotte, heb ik zoeven gezin
speeld op artikel 23 van de wet. Dit 
artikel, dat zowel voor monumenten als 
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voor landschappen geldt, bepaalt dat bij afbreken die hij na de inwerkingtreding 
elk vonnis van veroordeling bevel wordt van het rangschikkingsbesluit heeft uit
gegeven tot herstelling van de gerang- gevoerd. De vroegere werken blijven 
schikte gebouwen, monumenten, onroe- bestaan zonder dat zij voltooid zijn, 
rende en roerende goederen in hun wellicht voorgoed, vermits de eigenaar 
oorspronkelijke staat of tot uitvoering ze niet mag voortzetten en de wet aan 
van de nodige werken om hun in de de overheid geen bevoegdheid verleent 
mate van het mogelijke hun vroeger om ze af te breken. 
uitzicht terug te schenken, en dit op 27. Die beschouwingen doen m.i. op de 
kosten van de veroordeelde, onvermin- perfecte samenhang van het wettelijk 
derd de schadeloosstelling. stelsel uitkomen, wanneer men aan de 

25. De herstelling in de oorspronke- termen " ondernemen » en « entamer » 
Jijke staat betekent logischerwijze het hun gewone betekenis geeft, nl. 
herstel van de staat van v66r de werken. << aanvangen-beginnen-commencer ». 
Neemt men aan dat het strafbare feit er Hieruit blijkt ook hoe onoverkomelijk de 
aileen in bestaat verboden werken te moeilijkheden zijn waartoe een andere 
beginnen, dan zal de herstelling in de interpretatie kan leiden. 
oorspronkelijke staat neerkomen °P de 28. Ik meen dan ook dat het bestreden 
herstelling in de staat van v66r het arrest terecht heeft beslist dat verweer
begin van de werken, met het gevolg dat der, die regelmatig met zijn bouw was 
het doe] dat de wetgever heeft gewild, nl. begonnen voordat het K.B. tot rang
bet behoud van het landschap, wordt schikking in werking getreden was en 
verwezenlijkt. zich ertoe beperkt had de reeds begon-

26. Als men daarentegen van oordeel nen werken voort te zetten, de artikelen 
is dat het strafbare feit vaststaat louter 10 en 21, 2°, van de wet van 7 augustus 
door het voortzetten van regelmatig 1931 niet heeft geschonden. 
begonnen werken, hoe moet men dan de Naar mijn oordeel faalt het middel 
herstelling in de oorspronkelijke staat naar recht. 
opvatten ? Om aan de woorden << oor-
spronkelijke staat » hun normale beteke- 29. Samenvattend : 
nis te geven en terzelfder tijd in over- 1o Het koninklijk besluit tot rangschik-
eenstemming te zijn met de doeleinden king is enkel van toepassing voor zoveel 
van de wet, zou in dat geval ook bevel het overeenstemt met de wet, ten deze 
moeten worden gegeven om te herstellen met artikel 6 van de wet van 7 augustus 
in de staat van v66r het begin van de 1931 (supra, nr. 11). 
werken. Maar een dergelijke interpreta- 2o Ingevolge dat artikel - artikel 6 -
tie zou leiden tot onbillijke gevolgen, mogen aan de rechten van de eigenaars 
vermits zij de veroordeelde ertoe zou beperkingen worden gesteld voor de 
verplichten regelmatig opgetrokken wer- behartiging van het nationaal belang. 
ken op zijn kosten af te breken. Dat belang is, in dit geval, het behoud 

f van het landschap in zijn oorspronke-
Als het misdrij kan bestaan in bet liJ"ke staat (zie Cass., 1 feb. 1977, A.C., 

enkele voortzetten van regelmatig 
begonnen werken, is het billijk de ver- 1977, 607, inz. biz. 609, 2e kol., 2e overwe-
oordeelde enkel te verplichten tot ging). 
gedeeltelijke afbraak van de werken. De 3o Dat doe] kan natuurlijk worden 
veroordeelde zal op zijn kosten enkel de verwezenlijkt door te verbieden dat met 
werken moeten afbreken die hij na de werken wordt begonnen. Meestal - en 
inwerkingtreding van het mngschik- zillks is ten deze het geval - kan dat 
kingsbesluit heeft opgetJ:okken. Als dat doe] niet meeJ" WOJ"den bereikt door 
besluit wordt genomen wanneer met de verbod op te leggen de uitvoering van 
bouw de tweede verdieping is bereikt en regelmatig begonnen werken voort te 
de eigenaar de werken voortzet, het dak zetten. 
op het gebouw plaatst en ramen en Daar geen enkele wet aan de overheid 
vensters aanbrengt, kan hij enkel ver- de bevoegdheid verleent om reeds regel
oordeeld worden tot de afbraak van het matig opgerichte gebouwen te doen 
dak en het verwijderen van ramen en afbreken, zouden die werken definitief 
vensters. Dit werd trouwens beslist door onvoltooid blijven (zie supra, nrs. 11 tot 
de Correctionele Rechtbank te Leuven 15). 
bij de veroordeling van verweerder tot 4° Daar het te bereiken doel niet meer 
herstel van het landschap in de staat kan worden verwezenlijkt wanneer, 
waarin het de 28e mei 1972 verkeerde, zoals ten deze, de reeds begonnen wer
d.w.z. dat hij enkel de werken zou ken bestaan in het bouwen van drie 


